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Nehynoucí památce

"V Pánu odpoívajícího dobrodince svého, osvíceného knze

katolického, pana

Václava Breišla,
^^valého faráe t Deštné na Táborsku, uitele a vzdlavatele

lidu a mládeže, otce chudých, zvlášt dítek školních

a velého vlastimilá,

vnuje spis tento z vdnosti

spisovatel.

.





Pedmluva.
' »Sine ira et studio.*

(Bez záští a pízn,
jen dle pravdy.)

ro vydání našeho spisu ^Reformace katolická v království

eském po bitv blohorské« vyskytlo se nkolik obhájcv je-

suit, kteí, pedstírajíce náboženskou horlivos svou, jali se na

nás útoiti. Ale nemajíce závažných dvod a dkaz, jimiž

by vyvrátiti mohli, co jsme byli z pramen spolehlivých a vro-

hodných tenám podali, podezívali nás, že nedbáme pravdy

a lovíme ve vod kalné, abychom prý pošpinili a oernili církev

katolickou, zvláš pak ád jesuitský.

Nemáme úmyslu odpovídati na jedovaté nájezdy tchto

horlivc a vyvraceti jejich jalové dvody; víme velmi dobe, že

nikoli z horlivosti náboženské tak iní, nýbrž za tou píinou,

aby upozornni byli vysocí církevní hodnostové na takové hor-

litele za církev svatou a aby se jim odmnou dostalo výnosných

míst a praebend; jenom z té píiny chtjí utlumiti pravdu,

nebo již staí echové íkávali : »Pro kus kožicha zapeli knží

božího kalicha. « Tmto horlitelm pramálo záleží na pravd

í)ožskó, kterouž mají ustavin na jazyku, nikoliv ale v srdci

a mysli
;
jim záleží hlavn na tom, aby udrželi lidstvo klamem

a lží v temnot, aby tak sami v kalné vod loviti mohli pod

•beslem : »K vtší sláv boží !« —
Obhájcové jesuit neostýchají se drze tvrditi, že jedná se

o vc náboženství, stotožujíce odprce svenc svých s od-

prci církve katolické; oni neštítí se užívati zbraní nekalých,

slov ošálejících proti všem, kdož odhalují pravdu a neplechy

jesuitské, a cítíce nedostatek dobrého práva podnikají boj s osob-
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nostmi ; ale protivníci jejich bojují s vdomostí, že se jedná

o více než pouhé osobnosti, a odvolávají se k mocnému spo-

jenci svému, k pomocníku výmluvnému, k djepisu.

I my vrn hlásíce se k praporu tomu, se jsme, súast-

ujeme se opt tohoto zápasu, a novou snahou naší jest sezná-

miti lid eský s ádem jesuitským, jak vrn po pravd jej líí

neklamný djepis vbec a djiny zemí království eského zvlášt.

Vrni jsouce heslu svému naped položenému, drželi jsme se

písn pravdy djepisné; nebo ona sama jest s to, aby pe-
svdila každého. Nenapsali jsme v djinách tchto, jako v pe-
dešlých spisech svých » Konfiskacím^ •>-> Reformace^ a ^Statkí^

a jmnU^ nieho, o em bychom nemli pevného pesvdení,
že spoívá na dokázané, nezvratné pravd ; nevytkli jsme nieho,

co by se nezakládalo na svdectvích djepisných všeobecn

uznaných.

Pi spisování pak tohoto díla svého nemli jsme žádného

jiného úelu, než pispti k pouení lidu eského, aby poznal

hlavní pvodce duševní a hmotné zkázy a záhaby národ, aby

poznal lest a sobecké zámry všech, kdož nestydat omlouvají

jesuity a jejich píznivce, v nich% nebylo citu, v nich% nebyla

lásky, v nichž nebylo vbec lidskosti^ jak praví osvícený knz
katolický a velý vlastenec, Václav Beneš Tebízský v povídce

své »Dokonáno jest«. Zárove chtli jsme vyhovti odprcm
svým doplnním pedešlých spis svých djinami úplné refor-

mace katolické, dávno již ped bitvou blohorskou pvodem
jesuit krut provádné v zemích evropských vbec a v zemích

království eského zvlášt.

K tomuto novému dílu svému použili jsme nejdležitjších

spis djepisných, od jesuit samých sepsaných a od mnohých

jiných vrohodných djepisc vydaných, zejména: Schmidl^

Historia Societatis Jesu. — Corpus institutorum Soc. Jesu. —
Cornova, Die Jesuiten als Gymnasiallehrer. — Moullet^ Com-

pendium theologiae moralis. — Gurg, Compendium theologiae

moralis. — Bode, Das Innere der Gesellschaft Jesu. — ííoff-

mann, Geschichte und System des Jesuitenordens. — Ellendorf^

Moral und Politik der Jesuiten. — Scherr, Letzte Gaenge. —
ížek, Historie Jesuit. — Charlevoix, Histoire et Description

du Japon ; Histoire de Paraguay. — Passionei, Memoria storiche
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della legazione e mote de cardinale di Tournon. — Schall,

De initio et progressu missionis Soc. Jesu apud Chineuses. —
De Jhou, Historia mei temporis. — Sully^ Mémoires. — Petitot,

Mémoires de Richelieu. — Hoffmann^ Geschichte des Aufstandes

in den Cevennen. — Arnaiikl, Morale pratiqiie des Jésuites.

— Pascal, Les Provinciales. — Reuchlin^ Geschichte von Port-

Royal. — Slavata, Pamti. — Palacký, Djiny národa eského.

— Denis^ Konec samostatnosti eské, pel. Vanura. — Gin-

dely, Geschichte der bóhmischen Briider. — Pšina, Gloria

Metrop. Prag. ecclesiae. — Skála, Historie církevní. — Borový^

Anton. Brus. — Braiidl, Kniha pro každého Moravana. —
Qrunhagen^ Geschichte Schlesiens. — Theiner, Annales eccle-

siae. — Graf Deym, Beitraege zur Aufklaerung iiber die Ge-

meinschaedlichkeit des Jesuitenordens. — Památky snmovní.

— Archir místodržitelství král. eského.





A)

ád jesuitský a psobení jeho po všem

svt vbec.
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Založení rádu Tovaryšstva Ježíšova a jeho

vnitní zízení.

Zakladatelem ádu jesuitského byl Don Inigo (Ignác)

Lopex cle Recalde., vbec ^Ignác x Loyola« zvanf, jenž na-

rozen byl r. 1491 jakožto nejmladší syn španlského rytíe

Beltrana z Loyola na otcovském hrad Loyola v provincii

Guypuzcoa. Mládí své strávil jako páže pi dvoe krále Ferdi-

nanda Kastilského ; brzy však vnoval se dle píkladu sedmi

bratí svých služb vojenské, v níž se udatností a schopností

vyznamenával. Ale když r. 1521 jakožto velitel setniny v služb

krále Španlského Carlosa I. (jenž jako císa íše Rímsko-

nmecké slul Karel V.) hájil statené tvrz v mst Pampelon

proti Francouzm, roztíštila mu kule pravou nohu, takže byl<>

se mu na otcovském zámku podrobiti velmi bolestné operaci

:

byl sice vyhojen, ale pece zstal po veškeren život kulhavým.

Jsa takto po delší dobu na lžko poután, hledal útchy v tení

života Ježíše Krista a zázraných život svatých, zvlášt

sv. Františka a sv. Dominika, ímž se jeho mysl všecka obrá-

tila k božským vcem tak, že si pedsevzal život svj vno-

vati služb boží a získati si co bojovník církve slávu a jméno

nesmrtelné, an ve vojsku královském sloužiti dále nemohl.

K tomu úelu odebral se, jakmile byl uzdraven z otcovského

hradu v msíci beznu r. 1522 do kláštera Montserratského

nedaleko Barcelony, kdež ped oltáem Matky Boží svou zbra

složil a darovav šlechtický odv svj žebráku, v obleku pout-

níkem život svj zaslíbil jako vrný rytí Pann Marii. Hned

na to dal se na písné pokání o modlitb a postu i biování tla

svého v kláštee dominikánském v mst Manresa a oddal se
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v blízké jeskyni osamlé dloubéam cviení a rozjímání, takže

u vytržení mysli spatil mnohá tajemství nejsv. Trojice, stvo-

ení svta a vtlení se syna Božího. Není divu, že neustálým

rozjímáním a trýznním tla ohnivá a pepjatá obraznost jeho

byla ješt více rozdráždna a dostoupila konen až na onen

stupe zimniné rozilenosti, kde chorý mozek již nepoznává

pravé pomry vcí kolem sebe, ale jen v peludech a v pí-

zracích se potápí. Tak míval i Ignác Loyola ustaviná zjevení

a vidní; tu nebe vidl otevené, tu zas peklo, tu jej najednou

obklopovali erti, trýzníce a uvádjíce ho v pokušení, nejastji

ale navštvovala ho Panna Maria s Ježíškem, rozmlouvajíc

s ním a tšíc ho. Ze Ignác všecky tyto pízraky ml za sku-

tená zjevení, není v horeném rozechvní ducha a churavém,

sesláblém tle nic divného ani nic neobyejného.

Téže doby složil Ignác svá duchovní cviení (exercitia

spiritualia) dle spisu * Exercitatorium spirituálem^ který opat

kláštera benediktinského v Manrese, Don Grarcia Cisaro, již

r. 1500 vydal, a pojal jako bývalý vojín první myšlenku zí-

diti rytístvo duchovní, kteréž by bojovalo »k vtší cti a sláv

boží«. A tak zcela promnn jsa, odebral se Ignác z Manresa do

Barcelony a odtud vydal se r. 1523 po lodi pes Benátky co

žebravý poutník do Palaestiny, aby tam nevící obracel na

víru katolickou. Ale provinciál Františkán v Jerusalem na-

lezl na nm takovou nevdomost ve vcech náboženských, že

mu nedovolil kázati ani déle v Jerusalem se zdržovati. Proež

Ignác navrátil se v lednu r. 1524 do Benátek a po mnohých

nehodách dostal se opt do Barcelony, kde nabyv pesvdení,

že se mu nedostává k duchovní innosti pravého vzdlání, poal

se v 33. roce vku svého uiti mluvnici latinské a po dvou

letech studoval filosofii na universit v Alkale, kdež nkteré

mladíky do duchovních cviení svých zasvtil, žebráním se

živil a ošetování nemocných se vnoval. Tím nabyl povsti,

ale stal se zárove podezelým inkvisici, od níž pro nepovo-

lané katechisování dtí byl obžalován a od biskupa po 42 dní

v žalái držán, pak ale uznán jsa za nevinna, odešel k pozvání

arcibiskupa Toledského do Salamanky, kdež opt pro své poí-

nání neobyejné na 22 dní se dostal do vzení, z nhož však

po úplném ospravedlnní svém byl propuštn s tou podmínkou,
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že se vzdá po tyi léta všech rozprav o vcech duchovních

a pokraovati bude ve studiích svýeh. Z té píiny Ignác pe-
sídlil r. 1528 do Paíže, kde opt živ jsa žebrotou, oddal se

studiím grammatickým v kolegiu Montaigu a potom po tyi
léta v kolegiu sv. Barbory studoval filosofii a theologii, podpo-

rován jsa od svfch krajan a pátel v Barcelon.

Již za poslední doby studií svfch v Paíži snažil se

Loyola zameziti rozšiování se uení Lutherova, jemuž mnozí

professoi na universit paížské nadržovali ; nebo pokládaje

se za nástroj od Boha k tomu vyvolený, pátral po domnlfch
kacíích a udával je inkvisici, která pak se vší písností na n
nakroila. (Ribadeneira, Životopis Loyoly.) Mezi tím dovedl

neobyejným nadšením svým a mocným píkladem získati a

pipojiti si spolustudující mladé muže, zejména Savoyarda Petra

Lefévre (Fabera), pak ueného Španla Františka Xaviera z Na-

vary ze starobylé rodiny šlechtické; též Španly Jakuba Lai-

nexe, Alfonsa Salmerona a Mikuláše Bohadilla jakož i Portu-

gala Šimona Rodriguexa de Osevedo. S tmito soudruhy Ignác

uzavel spolek dne 15. srpna r. 1534 v podzemské kapli chrámu

montmartreského blíže Paíže, složiv s nimi po mši sv., již

sloužil Faber, slib istoty a chudoby; zárove zavázali se

slibem, že po dokonení studií theologických r. 1537 se vnují

bu v Jerusalem ošetování nemocných a misii v Palestin,

aneb možná-li to do roka nebude, že pjdou jinam dle vle
papežovy. Potom r. 1535 odebral se Ignác do Španl pro zota-

vení svého zdraví moením a biováním zbdovaného a k vy-

ízení záležitostí tí svých tovaryš. V lednu r. 1537 sešli se

vsickni tovaryši Loyolovi, rozmnoženi jsouce o ti nové údy,

v Benátkách, kde v nemocnicích skutky milosrdné s neoby-

ejnou horlivostí konajíce, zdrželi se až do polovice postu,

naež všickni mimo Ignáce odešli do Eíma, kdež jim papež

požehnání na pou do Svaté zem udlil a povolil, aby se na

knžství posvtiti dali, což se dne 24. ervna r 1537 v Be-

nátkách stalo. Ale pro válku mezi republikou Benátskou a Turky

povstalou nemohli nastoupiti r. 1 538 cestu do Palestiny. A tak

pedešlého slibu svého zbaveni jsouce, ustanovili se na tom, po

rozliných cestách do Eíma se odebrati. Zvlášt pak Ignác

s Lefeverem (Fabrem) a Lainezem nastoupiv tu cestu, aby se
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papeži pedstavil u jemu služby své nabídl, ml opt jako

díve v Manrese vidní; nebo již blíže Kímav staré osamot-

nlé kapli u cesty stojící když Boha za pomoc pro sebe a

soudruhy žádal, zjevil se mu Bh otec, jenž synu svému kíž

nesoucímu odevzdal Tovaryšstvo jeho pod ochranu, kterou Ježíš

Kristus také pislíbil ka: »Já vám v ím budu milostiv.*

(Ego vobis Romae propitius ero.) Toto vidní bylo píinou,

že Ignác potom eholi nov založenou nazval Tovaryšstvo Ješí-

sovo (Sodetas JesuJ.

V ím vypracoval Ignác s pívrženci svými návrh

o pravidlech nové ehole, již založiti zamýšlel, takže pidal

k obyejným tem slibm mnišským, totiž k slibu chudoby,

istoty a poslušnosti, ješt tvrtý, totiž slib, že budou papeže

poslušní ve všem, cokoliv jim naídí. Tento návrh papež ústné

schválil dokládaje, že jest v nm duch boží, a odevzdal jej

k posouzení komissi kardinál.

Zatím tovaryši Loyolovi rozešli se do rozliných mst
i zemí k žádosti biskupv a knížat, zejména vyžádal si král

potugalský Jan III. Františka Xaviera a Šimona Rodrigueza

do svého království. Zprávy o dobrém jejich poínání pohnuly

papeže Pavla III., že dne 27. záí r. 1540 potvrdil Tovaryšstvo

Ježíšovo^ *) nacházeje v nm mocného spojence a ostrou zbrau

proti svobodomyslným snahám zmáhajícího se protestantismu.

Za pedstaveného generála Tovaryšstva zvolen byl všemi

hlasy Ignác Loyola, jenž však se zdráhal pijmouti tu dstojnost,

a teprve když podruhé jednohlasn byl zvolen, k pímluv
svého zpovdníka dne 17. dubna t. r. pijal jakožto zástupce

Boží v ádu (locum Dei tenens) slib neobmezené poslušnosti

od pítomných pti otcv. Aby však pokoru svou osvdil,

hned po nastoupení své dstojnosti zastával téhož dne v ku-

chyni službu kuchtíka, potom vyuoval po 46 dní mládež nábo-

ženství v kostele s takovou horlivostí a láskou, že všecky po-

sluchae roznítil. Jako generál zstávaje neustále v ím, skládal

s velikou rozvahou vnitní zízení (konstituce) Tovaryšstva,

vychovával nováky, a maje zetel obrácený na celý svt ke-

sanský, posílal jednotlivé tovaryše (otcej, kam koho povolá-

*; ád jesuitsky obdržel v 25. sezení koncilia T^ridentského ná zev

^Eeligio Clericorum Soeietatis Jesu".
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vála poteba u jeho zvláštní zpsobilost. Jeho duchem proni-

knuto bylo celé Tovaryšstvo, jeho vlí jediné vedeno a ízeno,

takže každý úd stejnou poslušností v myšlení a jednání byl

nadchnut<'. Kiv by posuzoval Ignáce, kdo by jej ml pouze

za bloudivce neb zteštilce (fanatika) ; železná pevnost vle jest

základním tahem jeho povahy ; nadšení, rozumnost i smr k prakti-

ckému jeví se již v jeho prvních dmnkách (fantasiích) ; a

tyto vlastnosti jeho zdokonalily se rozšíením innosti jeho ústavu.

Ale i mimo své veejné povolání peoval Ignác o prospch,

zvlášt duchovní bližních svých. Založil v Éím dm kate-

chumenv (u v náboženství) pro Židy, Turky a jiné národy

jinovrné ; též klášter sv, Marty pro opatení a napravení

nepoctivých dívek, dm sv. Kateiny na ochranu nevinných

dvat, domy sirotí, zvlášt pak ústavy jesuitské pro vzdlání

jinoch k získání nekatolík, totiž r. 1550 »Collegium Ro-

manuní^ hlavní to sídlo ádu, z nhož již po málo letech n-
kolik set jesuit bojovných vyšlo a po všech zemích evropských

se rozšíilo; potom r. 1552 t> Collegium germanicum^ ^ v nmž
jinochové z Nmecka vzdlávati se mli na knžství k potla-

ování uení Lutherova. Tato kollej nmecká již r. 1554 ítala

25 klerik
;
pi ní pak zízen byl též konvikt pro vychování

mladých šlechtic nmeckých, kteí by též ve vlasti své pso-
bili »/í vUí ctí bozí<í. — Téhož roku 1552 získal Loyola

v ím palác Salviati, jejž za stálé sídlo základní a residenci

generála upravil a zídil.

Nejvyšší moc v ádu podržel Ignác Loyola až do své

smrti; zemel v ím dne 31. ervence r. 1556. Pro své ne-

smírné zásluhy o církev katolickou prohlášen byl již r. 1609

od papeže Pavla V. za blahoslaveného a od papeže ehoe XV.
r. 1623 dne 3. bezna za svatého zárove s Františkem Xa-
vierem.*)

Pvodní úel ádu jesuitského a jeho ústava.

Tovaryšstvo Ježíšovo založeno bylo od svého pvodce
Ignáce z Loyoly ke spáse duší, k obrácení kací a zvlášt po-

') Život Ignáce z Loyoly sepsali mnozí, zvlášt jesuitští djepisci,

ílibadeneira (Madrid 1570, Neapol 1572 , Maffei (ím 1585), Bouhours
<Paíž 1679) a Genelli (Innsbruk 1848).
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hanu a konen k vtšímu rozšiování zbožnosti a víry kato-

lické. K snazšímu a Šastnjšímu dosažení pežádoucího cíle

toho vedle slib istoty a poslušnosti ^aváxán hijl ád tento

nejpísnjším slibem evmigelické chudoby vbec i zvlášt, vyjma

toliko odbory studijní nebo literární (zejména kolleje a spojené

s nimi konvikty a semináe), jimž udlila se moc a právo míti

dchody, avšak tím zpsobem, aby nikdy z tchto píjm nic

nemohlo se vnovati a obrátiti k pohodlí, prospchu a užitku

Tovaryšstva samého.

Tmito a jinými zákony potvrzeno bylo nejdíve toto

Tovaryšstvo Ježíšovo od papeže Pavla ni. dne 27. záí r. 1540

bullou -^Hegiminis militantis Ecclesiae« a zárove dáno bylo

zakladateli povolení ustanoviti taková pravidla a stanovy, jež

by sloužily co nejlépe k ochran neporušení a vedení ádu
A akoliv týž papež ád ten na nejmenší poet len, 60 totiž,

obmezil, pece potom bullou dne 28. února r. 1543 danou po-

volil bf ti v tomto Tovaryšstvu vŠem tm, kteréžto do nho pi-

jmouti zdálo by se pedstaveným jeho vhodno a nutno. Mimo

to udlil Tovaryšstvu právo kázati všude v kostelích a na ulicích,

pisluhovati všemi svátostmi, zpovídati a udíleti rozhešení od

všech híchv a kázní duchovních, vyjma zloiny neobyejné;

i tam, kde kletba a interdikt byl vysloven, byly chrámy Tova-

ryšstva vymínny. Potom r. 1545 osvobodil papež Tovaryšstvo

od spoleného zpívání hodinek a od obcování prvodm, vbec

od pobožností a ceremonií dlouho trvajících,*) Konen týž

papež r. 1549 listem svým dne 15. listopadu vydaným obdail

Tovaryšstvo mnohými a velmi rozsáhlými výsadami, zvlášt osvo-

bodil spolenost samu a všecky její leny a osoby a všecky

jejich statky vší nadvlády, pravomoci (jurisdictio) a kázn (cor-

rectio) kterýchkoli biskup, a vzal ji ve svou a apoštolské stolice

ochranu, takže Tovaryšstvo bylo pod bezprostední právní mocí

papežskou. K tomu rozkázal, aby ono povolení, které již jindy

od nho generálním pedstaveným eeného Tovaryšstva bylo

udleno — totiž pijmouti 20 knzi jakožto duchovních po-

mocník a udliti jim týchž práv, výhod a právomocnosti.

•) Proto jiní eholníci o jesuitech íkali: »Neumji zpívati práv

tak jako dravé ptactvo.*
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kterouž obdaeni jsou sami lenové, kteí sliby složili — na

kterékoliv jiné, jež by k tomu za spsobné titéž pedstavení

generální mli, beze všeho obmezení a potu rozšíeno bylo.

Postavení ádu jesuitského stalo se tém nedotknutelném, když

papež Julius III. r. 1552 zvláštní bullou vyhrožoval velkou

klatbou všem, kdo by instituce, práva a výsady Tovaryšstva

Ježíšova napadal, je odpíral a poškozoval aneb jesuitm v in-
nosti jejich pekážel.

Vnitní xnx,ení lovaryšstva Jexišova vyznaeno jest dílem

v duchovních cvieních, dílem v stanovách ádu. DucJwimí
cviení (exercitia spiritualia), která zakladatel ádu sám již roku

1522 složil podle podobného díla opata kláštera benediktinského

v Manrese, Dona Garcia Cisara, již r. 1500 vydaného, obsahující

rozjímání a modlitby, rozdlena jsou na tyry týdny, v nichž

každému týdni jistá úloha jest vymena. První týden usta-

noven jest k lozjímání o cíli a konci lovka, o úelu veškerého

tvorstva, o posledních vcech lovka; k pemýšlení o híchu
a jeho zavrženosti, o smrti, o soudu, o mukách a hrzách pe-

kelných živ líených, o pokání a zadostuinní, kteréž roz-

jímající sám si ukládá a konen složí obecnou (generální)

zpov. Druhý týden vnován jest rozjímání o život Ježíše

Krista, jehož uedníkem, následovníkem a bojovníkem býti musí

každý úd Tovaryšstva. Tetí týden zabývá se tovaryš Ježíšv

rozjímáním o utrpení a smrti Kristov, aby sám hotov byl

snášeti protivenství, pronásledování, hanu, potupu i utrpení. Ve
tvrtém týdnu rozjímá sob k útše své, k posilnní své víry

a nadje slavné vzkíšení Pán, jeho na nebe vstoupení a slávu

jeho neskonalou na výsostech. — Pi tchto cvienícb, která

koní rozjímáním o neskonalé lásce boží k nám lidem, udluje

se též rada, jak by každý dospl k dokonalému spojení s církví,

jíž úsudek svj k rozhodnutí úpln podrobiti má, tak aby na-

zval erným, co jeho oko vidí bílo, líbí-li se to církvi. (Kegulae

ad sentiendum cum ecclesia.) Cvieními duchovními, sepsanými

prý božským vnuknutím, ustanovil zakladatel ádu smr jeho

mravouný

Základní pravidla (konstituce) ádu, kteráž také zakla-

datel sám sepsal a r. 1550 tovaryšm svým posouditi dal, pak

r. 1553 do Portugal, do Španl a jiných krajin na zkoušku

Bílek : Ujiny ádu. 2
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zaslal, a kteráž teprv po jeho smrti na obecném sboru (gene-

rální kongregací) r. 1558 byla pijata a od papeže Pavla IV.

potvrzena, spojovala život rozjímavÝ s životem úinlivým a stavila

za nejvyšší úel ^zdokonalování sebe a bližních k visí chvále

boxí«-.*)

Dle konstituce ád rozdlen byl na tyry tídy, totiž

:

tídu profess (professij, tídu pomocník duchovních (coad-

jutores spituales)^ tídu uitel a studujících ádu (scholastici)

a tídu novák (noviiii). Mimo to bylo v každém dom n-
kolik pomocník svtských (coadjutores temporales) , kteí, ne-

jsouce knží, nýbrž obyejn sluhové, emeslníci, nkdy i umlci

(malíi, stavitelé), jenom domácí práce konali. Tito svtští po-

mocníci musili po odbytém noviciátu ješt po deset let v ádu

setrvati na zkušenou a teprv potom po 30. roku vku svého

pipuštni byli k veejnému a slavnému složení slib, ímž se

stali skutenými leny ádu.

Tída ])rofess s tverým slibem (socÍ£tas professa, pro-

fessi quatuor votorum, Nostri) co do potu nejmenší, skládala

jediná krom obyejných slib eholních (chudoby, istoty a po-

slušnosti) ješt slavn tvrtý slib neobmeKent poslušnosti ím-

ského pjapeze. Ale tento slib vztahovali jesuité pouze a jediné

k missiím (circa missiones)^ akoliv to nevysvítá z konstituce

(ústavy) ádu, kdež stojí doslovn: j>Slovm v apoštolských

listech, kde se o poslušnosti ímského papeže jedná, musí se

jedin v tomto smyslu rozumti : že se zavazují poslouchati

papeže ve všem, i kamkoli by je poslal. « (Sic oportet intelligi

literas apostolicas^ ubi de hac obedientia loquitur : in omnibus,

qitae jussent Summus Pontifex et quocunque tniserit.) Mimo

to každý profess dle konstituce ádu sliboval ped generálem

nebo námstkem jeho, že nikdy a nijak nieho nepodnikne, co

by chudob ádu naízené odporovalo aneb ji obmezovalo, leda

by takového obmezení vyžadovaly píiny dležité. Dále sli-

boval, že nikdy ani prostedn ani bezprostedn nechce po-

vznesení k dstojenstvím ádu vyhledávati ani o n usilovati.

*) Teprv r. 1584 základní pravidla ádu, avšak jenom k poteb
jeho len tiskem byla vydána jakožto první obzvláštní kniha konstitucí

('Corpus institutorum Societalis Jesu<). Tato kniha rozmnožená dodatky

vyšla r. 1705 v Praze pod nápisem: ^Institutm Societatis Jesu*.
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sliboval též, že nechce nikdy vyhledávati prelátství a jiného

-dstojenství mimo ád, a kdyby k takovému dstojenství byl

volen, že nechce je pijmouti, le že by mu to povelel ped-

stavený ádu, jemuž pod smrtelnf^m híchem k poslušnosti jest

zavázán. A kdyby v tomto pádu o nkom vdl, kdo by o d-
stojenství toto stál, že chce jej pedstaveným ádu udati i se

-všemi okolnostmi, jež se k tomu vztahují. Konen sliboval

profess, že, kdyby nkdy za biskupa zvolen neb k njaké jiné

dstojnosti vyšší v církvi povznesen b^^ti ml, bude ohledem

na pelivé vykonávání úadu mu sveného vždy generála ádu
otíti a nikdy se nebude zdráhati, rady jeho, kterou mu bud

sám bezprostedn aneb nkterfm plnomocníkem svj^m udlí,

poslouchati a dle ní pokraovati více než dle svého vlastního

pesvdení. — Z toho patrno, že i profess zvolený za biskupa

neb kardinála nepestával býti ani v tomto novém stavu svém

lenem ádu, oddán jsa slepou poslušností pedstaveným Tova-

ryšstva.

Professové byli jaksi aristokraty církevního státu jesuit-

ského ; oni zastávali místa dležitá pi dvorech panovník, jichž

zpovdníky byli ; bydleli ve zvláštních domech (domus profes-

^orum), které žádného jmní nesmly míti, aneb cestovali z roz-

kazu papežského : v jejich rukou byla moc správní a zákono-

dární ádu. Suarez nazývá je sloupy, na nichž celý ád spo-

ívá. Oni byli zasvceni v nejtajnjší zásady a úely Tovaryšstva;

oni vykonávali nejvyšší úkoly spolenosti a mli nárok na nej-

pednjší hodnosti i dstojnosti ádu.*) Z tídy profess volil

se pedstavený generál, jeho assistenti a provinciálové.

Oenerál {praepositiis geiieralis) byl doživotní iditel a

vládce ádu, jemuž byl, jako papež pro církev, námstkem

božím. Papež Julius III. (1550— 1555) naídil co obhájce ádu
zvláštní bullou lenm jeho, aby generála svého co samého

Krista poslouchali a vysoce ctili. Y generálu soustedila se silná

*) Do tídy profess nenáleželi professové s trojím slibem (profesai

extei-ni trim votorum), o nichž se v konstitucích ádu zmínky iní bez

bližšího oznaeni jejich postavení v ádu. Zdá se to, že to byli tajní je-

suité, totiž osoby duchovní neb svtské, rozliných stav a povolání ob-

zvláštních schopností, teba i vdecky mén vzdSané, kteí (dle Gonst.

P. V. cap. ni. § H.) jenom z dležitých píin do ádu pipuštni býti

«mli, aby úelm jeho za tajné nástroje sloužih.

2*
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moc vládní; on jmenoval provinciály a ostatní úedníky (jyro-

curatores) obyejn na ti léta; on rozhodoval o pijímání úd^

kteréž mohl z ádu propustiti aneb vyhostiti bez udání píin;

on pijímal zprávy provinciál, prokurátor a jinoch úedník,,

v jistých dobách jemu zasílané, jakož i velké summy penz

k podpoe ádu urené
;
jemu podávány byly od censor v pro-

vinciích zprávy o knihách, od len ádu sepsaných, kteréž on

pedkládal revisorm a dle zprávy jejich ustanovil, co se v nich.

zmniti má; on se pesvdoval o stavu jednotlivých dom
a sídel visitátory od nho splnomocnnfmi; jemu náleželo právo

údy osvobozovati od konstitucí a pravidel ádu, pokud toho

bylo potebí dle pomr osob, místa a asu ; celá správa, ízení

a právomocnos spoívala v jeho rukou. Generál vládl však též.

nad svdomím svÝch podízených, nad nejtajnjšími jejich my-

šlenkami, a toho dosáhl dle ústavy ádu dvojím prostedkem..

Pedn byl každý úd ádu povinen pedstavenému oznámiti

vrn a svdomit všecky chyby a poklésky, náklonnosti a vášn,,

které u spolubratra spozoroval. Za druhé každý jesuita bez

rozdílu musil aspo jednou do roka bud generálu samému neb

námstkovi jeho své nejtajnjší myšlenky a iny odkrýti vše-

obecnou zpovdí. Tím zpsobem poznával generál všecky leny

ádu, jejich schopnosti a vlastnosti, dle nichž každého upote-

boval k rozliným úkolm a k prospchu celého ádu. K po-

moci úadování vyvolil si generál sám tajemníka, jemuž ode-

vzdal ízení veškerých záležitostí, ale nikoli moc svou ; mimo-

to obstarávali záležitosti ádu assistenti a prokurátorové, zvlášt

prokurátoi generální zastávali zájmy ádu pi dvorech panov-

nických.

Avšak demokratický a parlamentární živel v ústav ádu'

ml platnost v zákonnitých sborech, totiž v kongregacích pro-

kuratorních a jproviiidálních^ které se pravideln každý tetí,

rok a nkdy též z píin neobyejných odbývaly; mimo to-

svolávána byla do íma jenom za okolností mimoádných kon-

gregace generální. Tmito kongregacemi obmezena byla moc

generála obzvlášt generálním sborem (kongregací)^ jehož ád-

nými leny k hlasování oprávnnými byli professové, a za mimo-^

ádné leny voleni bývali pomocníci duchovní (coadjutores

spirituales) a rektorové kollejí. Tato kongregace se scházela i



21

1. k volb generála; 2. když se jednalo o jeho sesazení;

3. když assistenti (consiiltores) generála, provinciálové a místní

vrchní pedstavení (Superiores) vtšinou hlas nutnost kongre-

gace uznali. Jako papežm koncilia, tak generálm kongregace

;generální byly povždy povážlivé, takže hledli svolání jejich

všemožn zmaiti, aby nemusili z inu svých úty klásti.

K volb generála tvoila kongregace konklave zcela uzavené,

jako pi volb papeže. — Sesazen býti mohl generál jenom od

kongregace generální v uritých pípadech, pro hrubé poklésky

neb veejné pohoršení, zvlášt dopustil-li se smilstva, zavraždil-Ii

•neb poranil-li nkoho, zpronevil-li jmní neb statky, kollejím

náležející, aneb dopustil-li se bludaství. V takových pípadech

•assistenti zavázáni byli písahou svolati kongregaci generální

a jí to oznámiti. Uznal-li se obžalovaný generál vinným, mlo
se s ním vyjednávati, aby úadu svého se vzdal dobrovoln;

jeho vzdání se hodnosti mlo se uveejniti, ale provinní jeho

a sesazení tím odvodnné zamleti peliv a šetrn. — Kon-

gregací generální náležela též zmna a doplnní konstitucí jakož

i volba assistent, z nichž každý ídil jistý poet provincií,

tvoící obyejn jednu íši, která slula assistence (assistentiá).

Tito assistenti v Kím sídlící byli stálými rádci {consultores)

a jaksi ministry generála, avšak jej pozorující a na nj do-

hlížející, a zstávali v úad až do jeho smrti ; zemel-li n-
který assistent, místo jeho obsadil generál.

Pece však ídilo se vše rozkazem a vlí generála. Ma-
riana, jesuitský djepisec (f 1623.), praví ve spisu svém o je-

suitech: »Veškerá vláda ádu jesuitského jest saraovláda neob-

mezená. V pípadech velmi mnohých poínají si zúplna nezá-

ikonit; nebo bud není v ádu zákon žádných, neb jestli

je jich, jsou i výminky od zákon tch. Generál nespravuje se

žádným ádem, nýbrž svuje správu každé provincie dvma
neb tem lenm ádu, o jichž otrocké oddanosti nezvratných

má dkaz ; ostatními pak leny, by by byli sebe lepší a vzd-

lanjší povrhá. Nema generál jiné pée, než aby si tuto samo-

vládu udržel, a žije v bázni neustále, aby mu v tom jiní le-

nové ádu ujmy neinili aneb v libovli jeho nepekáželi. Jemu

3 assistentm jeho jsou generální sbory nejvtší obavou, proto

všemožn hledí takové zmaiti, aby nemusil, jak se to pi kon-
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gregacích tchto obyejn dje, úty klásti z in svých pe
oima veškerého ádu. Vláda jeho jest neodvislá a libovolná,,

a kdyby se i dobe vdlo, že chybuje, pece jest velká ásf

len na jeho stran a chválí konání jeho ; ini to nkteí

z nevdomosti, jiní z pochlebenství, aby se mu zalíbili, obyejn
pak chovají se tak všickni, že si nechtí rozhnvati tak mocného

pána, kterj"- je bu, jsou-li již v úad njaký dosazeni, i na dál

v nm ponechati, aneb nemají-li posud úadu žádného, k d-
stojenství povznésti mže.«

Místo generála zastával v každé provincii pedstavený-,.

provinciál (praepositus provincialis) zvaný, který jako místo-

držitel ídil všecky záležitosti provincie své a byl povinen

o všem pilné a vrné zprávy podávati assistentovi provincie,,

jenž je opt podával generálovi. Provinciál o vi podízeni byli

pedstavení jednotlivých dom a ústav provincie (Superiores)

^

k nimž náleželi i pedstavení dom professních, v nichž professi

ty slib bydleli; pedstavení dom zkušebních {domus proha-

tionis^ Magisti novitiorum)^ v nichž bydleli novicové, žáci

a takoví lenové ádu, kteí ješt neodbyli tetí zkoušku
;
ped-

stavení ústav vyuovacích totiž Jwllejí {rectores collegiorum) ;.

pedstavení residenci, v nichž bydleli jesuité, kteí v okolí

odbývali missie, kázali a zpovídali aneb pracemi vdeckými

se zabývali. Každému pedstavenému {Supjerior) pidáni byli

rádcové {consultores) avarovatel [monitor)^ který, jsa vždy profess

ty slib, upozoroval Superiora dle poteby na jeho povinnosti..

Druhé místo v ádu zaujímali pomocníci duchovní {coad-

jutores formati^ spirítuales)^ kteí, jsouce knží, zamstnáni byli

správou duchovní neb vyuováním na vyšších ústavech ádu..

Z této tídy jmenováni byli rektorové kollejí^ professoi a

pedstavení (praefecti) zvláštních ústav. Knží vynikající

nad jiné vdomostmi a schopnostmi, kteí si zvláštních záslub

o ád získali a aspo 45. rok vku svého dosáhli, pijímali se

do vyšší tídy profess, když ped tím ješt dv léta na zku-

šenou vykonali.

Professové a koadjutoi duchovní byli skutenými údy

Tovaryšstva. Ostatní lenové ádu náleželi do tíd nižších, totiž

novák, ádných žák (scholastik) a uitel (magistr).

lenové obou tchto nižších tíd zavázali se ádu trojím slibem,.
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poslušnosti, chudoby a istoty, jen soukrom a nikoliv veejn,

avšak tak, že z nho jenom s v^^slovnýra svolením generála

opt vystoupiti mohli.

Za iwvácky {novitii) pijímali se obyejn jinoši šestnácti-

neb sedmnáctiletí, kteí vykonali studia na gymnasiu jesuitském

s výborným prospchem a doporueni byli prof3ssorem rhetoriky.

Noviciát konali ve zvláštním dom zkušebním (domus jjrobationis)

po dv léta, zanášejíce se po ten as jediné cviením duchovním,

modlitbou, navštvováním služeb božích, astým zpytováním sv-

domí a tením stanov ádu {compe7idmm constitutionum, quae

ad s}ritualem institiitionem pertinen)^ pak náboženských spis

latinským jazykem sepsaných, životopis zakladatele ádu a jiných

svatých jakož i djin ádu zvlášt tak zvaných list apoštolských

{Kierae apostolicae), v nichž obsažena jsou zízení, potvrzení a roz-

liné výsady Tovaryšstva Ježíšova, rukopisných seznam ne-

šastných píhod, a pohrom {anniiae trstes), jimiž postiženi byli

všickni, kdož z ádu byli vystoupili. Mimo to novákové podrobiti

se musili po celý msíc ošetování nemocných ve špitálech, taktéž

žebrání po cestách a poutích jim uložených ; konen vykoná-

vali všecky práce i nejnižší v dom noviciátním, kde nebývalo

sluh žádných. Vykonavše takto dvouletý noviciát, v nmž se

jedin v zbožnosti, pokoe a zapírání sebe cviili, lnuli nová-

kové nadšenou oddaností a slepou dvrou k ádu a složivše

jednoduché ti sliby, pestoupili do nkterého kollegia a stali

se scholastiky.

Scholastikové ádní {scholastici, approhati) zabývali se

nejbližší dv Jeta opakováním rhetoriky {repetitio humaniorum),

t. j. pipravovali se k uitelství pro gymnasia a sluli Repetentes

s. domestici rhetores. — Dle >yratio stiidioriim^ cviiti se mli

»Repetentes« tením a vykládáním klassických spisovatel la-

tinských a eckých, skládáním a spisováním veškerých plod

krásoumných jak prosaických tak poetických, totiž: list, roz-

prav, djepisných vypravování, popis, pojednání, kratších a del-

ších eí, epigramat, hájek, elegií, idyl, ód, satyr, ano i epi-

ckých a dramatických básní, k emuž od professor, z nichž

jeden cviení latinská, druhý ecká ídil, látky ureny aneb

nkdy repetentm na vli ponechány byly. Práce své, pro-

fessory opravené, pedítali neb pednášeli repetenti obyejn
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v jídárn {refectorium). Avšak cviení ta byla asto, jak jesuita

Coniova sám ve spise svém » Jesuiteii als Gymnasiallehrer* o tom

svdí, professory neschopnými omezena na pouhé opakování toho.

emu v rhetorice a v tídách nižších se vyuovalo, takže nkdy
ani latinské spisy klassické se neetly a na míst jich repetentm

básn a jiné spisy od jesuit samých sepsané se doporuovaly, jako:

»Musa Panagaea diversa cum thematum tum carminum genera

pererraus«, v níž jesuita Bernard Pannaglmlelivos zpovdníka Ja-

na Nepomuckého, život sv. Jana Ktitele, sv. Josefa (pstouna Kr.),

Eomula, zakladatele íše ímské, a jiné píbhy a vci líí;

pak téhož jesuity spis »Metamorphosis matamorphoseos*, vydán

r. 1712, obsahující pemnní pohanských bájí Ovidiových na

pravdy evangelické náboženství kesanského.

Obzvlášt pak zanedbávala se v repetici etina takoka

zcela. Byl sice pro repetenty ustanoven zvláštní uitel jazyka

eckého, ale tento zastával v kollegiu vždy i jiný úad, který

za své hlavní povolání pokládal, takže mu vyuování bylo jen

vcí vedlejší. Ano i repetenti myslili, že tomu tak, a mli

pedmt ten za zbytený, ponvadž pednášky ecké obyejn
v dnech k zotavení ustanovených se konaly. A proto již

nebyl ten pedmt oblíben a nebylo lze obzvláštního pro-

spchu v nm dosíci. Ostatn cviil uitel etiny scholastiky

(repetenty) jedin v pravidlech mluvnických, ku tení klassik

ani se nepikroilo; místo nich rozebíraly se jenom nkteré

kapitoly evangelia sv. Jana (Cornova str. 66) a mail se as
nemotornými peklady z latiny v jazyk ecký. Výsledek toho

byl, že nastávající uitelé v etin neumli obyejn nieho;

byli, jak sami mezi sebou žertovali, jenom »una lectloue doc-

tiores« než žáci jejich. Pes to všechno vychloubali se je-

suité, že jejich >^Repetentes« dovedli sepsati jazykem eckým
i ei a básn rázu klassického, jejichž spisovatelé miti se

prý mohou s Démosthenem a Homérera. Avšak byly to, až na

nepatrné výminky, obyejn plody, stluené ze rení (frází) vy-

atých z klassik rozliných, jejichž myšlénky i e repetenti

napodobiti se snažili. Poctivec Cornova sám o sob vypravuje,

že jsa repetentem se soudruhy svými sepsal jazykem eckým
P. provinciálovi blahopání, jemuž ten dobrý muž, tak jako

spisovatelé sami, bezpochyby ani slovem nerozuml.
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Konen uili se scholastikové (repetentes) nejhlavnjším

íásadám vychovatelskym a zpsobu vyuování. Nebo jesuité

ve Školách svých a ve všech ústavech s nimi spojených vždy

"hlavní zetel mli k vychovávání mládeže, které podle osobní

ipovahy chovanc svých zaíditi se snažili, takže ani protivníci

jejich neupírají jim zásluh o vychování. Tak praví o nich

Anglian Frant. Bacon z Verulámu, že není lepších vychovatel

nad jesuity. — Za první a hlavní pohnutku k pilnému uení
«e žák mli uitelé pokládati náboženství, an žákm posluš-

nos a pilnos pikazuje, trpkosti prací a namáhání mírní a ra-

dost v blahém pocitu povinnosti vyplnné poskytuje a tak nej-

'bezpenjší zárukou mravnosti a pokroku studujících bývá.

A proto mlo náboženství dle »ratio studiorum« celé vyuo-
vání provívati a oživovati ; uitelé mli totiž spasitelná kesan-

ská nauení a náboženské pravdy vyuování svému píležit

pipojovati, ovšem vždy s jakousi opatrností a obezelostí, aby

-žákm se nezhnusily, nýbrž aby do srdcí jejich vnikly, je roz-

nítily a ke ctnosti vedly. Mimo to mli uitelé s žáky asto se

modliti, je k modlitb zbožné vésti a obzvlášt vzorným cho-

váním svým jim býti píkladem ctnosti a zbožnosti ; žáky modlitby

zanedbávající mli napomínati, kárati ano i trestati, naproti tomu

žáky zvláštní pobožností vynikající chváliti a odmovati.

Vedle náboženství mli uitelé v žácích svých ctižádos

vzbuzovati a udržovati, tak aby žáci radji nadjí pocty neb

•odmny aneb strachem pohanní nežli bitím pohnuti povinnosti

«vé plnili. K tomu konci mli uitelé dle »ratio studiorum« ve

^Školách svých zaíditi : 1. Slavné veejné udlování odmn
{praemia) žákm nejvýtenjším ; 2. Zápasy ili pedstihy (con-

•certatio), v nichž by bud jeden žák výtený druhého neb jedno

•oddlení žák druhé neb jedna tída druhou buí soukrom
ve škole neb veejn u pítomnosti všech studujících a profes-

sor vdomostmi svými pedstihnouti hledli; 3. Udlování d-
stojenství ili estných jmen (jako »praetor, censor, decurio«

a j.) studujícím za nejlepší písemné práce msíní; 4. Akademie

•ili spolky studujících, nábožností a prospchem nad soudruhy

vynikajících, k tomu úelu, aby ve zvláštních schzkách v ne-

-dli neb jiný den mimo školní hodiny opakováním, pednášením,

písemným i ústním cviením u pítomnosti professor se vzd-
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lávali. Na gymnasiích byla jedna akademie grammatist, druhá

humanist a rhetor, bud zvláštní pro každou tídu neb spo-

lená pro všecky tídy; na školách vyšších spolená akademie

filosof a theolog. Nkolikráte do roka konala se slavná aka-

demie veejn u pítomnosti rodi a dobrodinc studujících

v budov školní od akademik samých slavnostn okrášlené.

Každá akademie mla svj magistrát (totiž rektora, dva rady

a tajemníka), který akademikové každý tetí neb tvrtý msíc-

ze stedu svého tajným hlasováním si volili.

I o tlesné vychování, o zevnjší uhlazenosti mrav a cho-

vání mli uitelé pi žácích svých piln peovati a s nimi mírne-

a laskav nakládati, aby i žáci láskou k uitelm a k ádu sa-

mému pilnuli. Nelaskavé, píkré a písné jednání a nakládání

s žáky bylo uitelm zakázáno zvlášt proto, aby tito proti

ádu záští nezaneveli a v budoucím povolání svém jemu ne-

škodili.

Takto pipravivše se k uitelství po dv léta, vnovali scho-^

lastikové následující ti léta studiím filosofickým. Díve však

musil každý veškerého jmní, iež ml a jež by mu asem snad

pipadnouti melo, se vzdáti (abdicatio) bud ve prospch ádu-

neb píbuzných svých neb kohokoliv jiného. — Po ukonených

studiích filosofických stali se scholastikové magistry ili 'profes--

sory, vyuujíce po 3—4 léta v nižších tídách pi gymnasiích,

postupujíce s žáky svými z nejnižší tídy do vyšších, aby vy-

uováním vycviili se v tom, emu se potud byli nauili. Ko-

nen nastoupili studia theologická, která 4— 6 let trvala, a vy-

konavše ješt jeden rok na zkušenou (probatio, tak zvaný ter-

tioratus) byli na knžství posvceni a složili své sliby dle usta-

novení pedstavených vyšších jakožto »coadjutores spirituales«~

(>professi trim votorum«). Knží vysvcení bud pikázáni byli-

k úadu kazatelskému a k správ duchovní aneb opt se na-

vrátili k úadu uitelskému, vyuujíce pak obyejn jen v tídách,

vyšších, bud pi gymnasiích rhetorice a poesii aneb pi aka^

demii filosofii a theologii. — Vystoupil-li který úd z ádu, což

každému až do slavného složení slib . professí (v 17. roce-

pobytí jeho v ádu a v 33. roce jeho vku) na vli ponechána

bylo, navrátil mu ád veškeré jmní, které díve ádu byl po-

stoupil.
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Z toho, co jsme zde o zpsobu vzdlávání len Tova-^

ryšstva uvedli, patrno jest, že všickni uitelé ádu jes. dle týchže

zásad vychováni a vzdláni, týmž duchem proniknuti, od svta

odloueni, nemajíce žádných starostí o svou výživu zcela oddati

se mohli povolání svému, a že tak docíliti se dal jistý, stálý

a souhlasný zpsob vyuování a vychovávání nejen v témž.

kollegium, nýbrž i ve všech školách jesuitských. — Doba sedm-

náctiletá, kterou každý nastávající úd ádu jako nováek a

scholastik, ue se a vyuuje, v koUegiích stráviti musil, než se

stal skuteným údem ádu, byla zajisté dostatená k tomu, aby

pedstavení úpln a dokonale seznali jeho celou osobnos, jeho

schopnosti a vdomosti, dle nichž pak jeho zamstnání v ádu
ustanoviti se mlo.

,

Akoliv upíti se nedá, že zpsob vzdlávání uitelstva

jesuitského výhod práv uvedených poskytoval, nicmén ml
do sebe i mnoho vad, které sami údové ádu (jako Cornova

ve spise svém »Jesuiten als Gymnasiallehrer* str. 139 a n.)

uznávali. Jednak byla první píprava k úadu uitelskému velmi

nedostatená, ponvadž dvouletým noviciátem a pozdji tertio-

ratem ásten studiemi filosofickými a theologickými veškerá

studia filologická perušena byla. Jednak nebyli jinoši, kteí

teprv po ukonených studiích losofických do ádu vstoupili,

obyejn zavázáni zabývati se po dv léta pípravou k uitel-

ství (repetitio), nýbrž dosazovali se hned po noviciátu vykona-

ném za uitele do škol nižších. Ostatn nebylo to pedsta-

veným ani milo, když scholastikové po as studií filosofických

a theologických i studií klassických si hledli. — Mezi magistry

(uiteli) byli tedy zajisté i jinochové k vyuování nedosti schopní

a vycviení, kteí nemajíce pravého povolání ani lásky k mládeži

nejvíce tím, že v tídách nižších tyže žáky po 3—4 léta v rukou

svých podrželi, nezdárn nkdy i zhoubn psobiU. — Mimo to

byla dohlídka, již praefekt studií na veškeré vzdlání mladých

scholastik ml, asto dosti chatrná, takže pi udlování vyšších

míst uitelských nkdy jen náhoda, nkdy i strannost a ped-

pojatost pedstaveného rozhodovaly.

Páskou spojující všecky údy ádu, svrchu vytené a po

všech dílech svta rozšíené, byla poslušnost neobmexená, na.



^8

níž zakladatel ádu kladl draz nejvtší. V jednom listu svém

k Tovaryšstvu portugalskému doporuuje úplné zapení vlastní

vle a rozumu a bezvýminené oddání se do vle pedstave-

ného co nejvtší ctnos. Podízený nemá v pedstaveném svém

nikoho spatovati než samého Krista Pána. Teba nebyl ped-

stavený muž dobrý a dary ducha Svatého obdaený, pece sluší

jej poslouchati. Rozkazy generála mají býti tak považovány a

plnny, jako by to sám Bh porouel. A v konstitucích ádu
(pars YI. cap. I. § 1.) stojí: »Kdož pod slibem povinnosti žiješ,

musíš se dáti voditi božskou prozetedlností skrze pedstavené

své a musíš býti jako mrtvola (perinde ac si cadaver essent),

která se nechá obrátiti na jakoukoliv stranu a nakládati sebou,

jak komu libo ; aneb ty musíš býti jako hl v ruce starcov

(vel similiter atque baculus senis), která se dá obrátiti a na-

míiti, kamkoliv chce ruka jí vládnoucí. Práv tak musí každý

len ádu poslušný všecko, co by mu jeho pedstavený k prospchu

{ad auxilium) celého rádu initi naídil, jasnou myslí vykonati

(cum animi bilaritate debet exsequi). — Na jiném pak míst

konstitucí (pars YI. caput Y.) teme: »Yisum est nobis, nuUas

constitutiones, declarationes vel ordinem nullum vivendi posse

obligationem ad peccatura mortale vel veniale inducere, nisi

superior ea in nomine domini nostri Jesu Christi vel in virtute

obedientiae juberet.« (Máme za to^ že žádná ustanovení, vý-

klady neb žádná pravidla života nemohou ukládati povianos

k híchu smrtelnému neb všednímu, le by to pedstavený

jménem pána našeho Ježíše Krista neb na základ (mocí) po-

slušnosti porouel.) *)

*Kdo písahal tia korouhev ádu, ten nemá více vlastní

vle, nemá žádného jmní, nemá plhuzmjch a pátel, nemá

vlasti a národnosti. Kam jej papež nebo generál ádu pošle,

tam musí jíti jako voják do ohn, busi to mezi pohany, židy,

•) Z toho patrno, že lenové ádu na rozkaz pedstavených svých

musí vykonávati i iny híšné. — Marn hledli jesuité jasný smysl do-

teného místa z konstituci pekrucovati tak, že ústava ádu leny své

pod dopuštním se híchu k niemu nezavazuje. Tento smlý výklad

však jest pravý opak doslovného znní místa vyteného. Ale jesuitské

mudráctví provádlo asto podobné kousky umlé pekrucováním slov a

smyslu.
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kacíe nebo pravovící.« — Ostatn byl zpsob živobytí

v domech professních a v kollejích náležit a slušn zaízen-,

jesuité mli všude dobré bydlo, ale nikoliv blahobyt.

Pole ainností ádu bylo trojí: zevní missie mexi pohany,

obracujíci ítiissie proti jiným kestanským církvím^ zvlášt

proti protestaitm, a vnitní missie v církvi hnské, takže

úkolem ádu bylo pevádti nevící a bloudící na víru kato-

lickou a upevovati a zdokonalovati slabé u víe. Prostedky

k dosažení cíle tohoto mly býti kázání, zpovídání, vyuování

mládeže v náboženství, vykonávání in kesanské lásky, cviení

duchovní a dobrý píklad životem neúhonným. Mimo to obrácen

byl zetel ádu ke vzdlání mládeže stav vyšších a k vycho-

vání stavu knžského zcela proniknutého zájmy katolickými.

K tomu úelu smovalo vyuování v etných jeho kollejích.

Správa a zízení škol jesuitských.

Vyuování ve školách jesuitských zízeno bylo podle

nového ádu uebného »Ratio et institutio studiorum Societatis

Jesu«, který generál ádu jesuit, slovutný Claudius Aquaviva,

na základ ustanovení ehole a zkušeností, v kollejích tehdejších

zvlášt v mateském kollegiu ímském nabytých, zvláštní kom-

missí, do níž nejvýtenjší uitelové z rozliných kollegií po-

voláni byli, od r. 1584 až do r. 1599 sestaviti dal. Tato »Ratio

studiorum«, papežem schválená, byla vydána tiskem r. 1599

v tiskárn kollegia ímského, potom v Mohui r. 1600, pak

vyšlo r. 1616 v ím vydání rozmnožené dodatky co do studií

filosofických a theologických a otisk tohoto vydání též v Ant-

verpách r. 1635, jakož i ve spise »Institutum Societatis Jesu«,

Pragae, 1705 (volum. 11., pag. 53—120).

Ponvadž vyuování a vychovávání ve všech školách jesuit-

ských od r. 1600 až do zrušení ádu r. 1773 veskrz se ídilo

dle »Ratio studiorum«, jest zajisté potebí, abychom nejdleži-

tjší ásti tohoto zízení poznali

Ptád uebny (ratio studiorum) obsahuje v 28 oddleních

zvláštní stanovy pro provinciála, rektora, praefekta studií

vyšších; professory sv. písma, jazyka hebrejského, scholastické

theologie, kasuistiky, filosofie, mravovdy a mathematiky; pro
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praefekty a professory studií nižších, pro studující ádu (scho-

lastiky) a pro žáky venkovské (externy).

Nejvyšší správu všech Škol celé provincie ml provinciál

(praepositus provincialis). Tento ustanovoval pedstavené a uitele

Škol vyšších i nižších (praefectus et professores studiorura su-

periorm et inferiorum) a pihlížel k tomu, aby všude dle stanov

pedepsaných se vyuovalo.

Správu jednotlivého kollegia ili domu, v nmž vždy

školy bud vyšší aneb aspo nižší zízeny byly, ml rektor,

který od generála samého ze starších uitel volen a usta-

noven býval na ti léta a obyejn sám nevyuoval, nýbrž jen

nad zachováváním ústavy ádu a stanov jeho jakož i »ratio

studiorum« bdl, potebné úedníky dosazoval a hlavn o to

peoval, aby všichni údové kollegia povinnosti své konali a

v ctnostech a vdomostech prospívali. K zízení Škol ml ku

pomoci praefekty studií, s nimiž jako i se všemi uiteli každý

msíc neb aspo po dvou msících se scházel k poradám, v

nichž nkteré dležitjší stanovy »ratio studiorum«, týkající se

zvlášt kázn a vychovávání mládeže k nábožnosti, se ped-

ítaly. Aby o prospchu studujících se pesvdil, byl asto

pítomen disputacím theologickým a filosofickým a chodil nkdy
i do škol nižších.

"V kollegiích, veskrz statky neb penzi dostaten nada-

ných, bydleli nejetnjší dv tídy tovaryšstva, totiž pomocníci

ducho7ní (coadjutores spirituales) a uitelé i studující ádu
(scho astici). Mimo tyto bylo v každém koUegiu nkolik po-

mocník svtských (Coadjutores saeculares temporales), kteí

nejsouce knží, nýbrž obyejn emeslníci, nkdy i umlci

(malíi, stavitelé), jenom domácí práce konali.

Kollegia byla trojího druhu. Kollegia tídy prvé mla
míti 20, tídy druhé 30 a tetí tídy nejmén 70 uitelv.

V kollegiích I. a II. tídy byly obyejn jen školy nižší (studia

inferiora s. humaniora), v kollegiích III. tídy vedle Škol nižších

i Školy vyšší ili akademie neb university (studia superiora).

S koUegiemi pravideln spojeny byly ústavy vychovávací,

tak zvané internáty, alumnáty, konvikty (convictoria alumnorum),

v nichž jinoši zvlášt z rodin zámožnjších a vznešenjších za

mírný plat byt, stravu a ostatní zaopatení jakož i vychování
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dostávali ; aneb semináe (bud vyšší knžské neb nižší tak zvané

<;hlapecké) k vychovávání mladých klerikv ustanovené, v nichž

pi každém koUegiu 30—100 chudých žákv pebývalo, kteí

f>dv, stravu, knihy a j. zdarma dostávali; aneb konen šlech-

tické ústavy vychovávací. Tyto ústavy vedlejší sveny byly

od rektora správ zvláštních pedstavených . praefektv, kteí

obyejn z druhé tídy ádu, z tak zvaných pomocník duchov-

ních (coadjutores spirituales) voleni bývali.

Nejenom chovanci tchto ústav s kollegiemi spojených

(interní), nýbrž i jiní žáci, kteí v ústavech tch nebydleli (ex-

terní), mli pístup do škol jesuitských. — Vyuování ve všech

Školách bylo dle stanov ádu pro všecky žáky, bohaté i chudé,

vždy bezplatné, ímž školám jesuitským valné návštvy ze všech

tíd obyvatelstva se dostávalo.

Ve školách jesuitských byli uiteli veskrz jenom údové

ádu ; nebo dle stanov byl každý len Tovaryšstva zavázán

aspo po njaký as ve školách vyuovati.

Školy byly, jak již svrchu naznaeno, dvojího druhu:

nižší (studia iuferiora) a vyšší (studia superiora). Zprávu obou

ml rektor, jemuž podízeni byli dva prefektové, z nichž jeden

fídil studia nižší, druhý vyšší.

Studia inferiora ili gymnasia mla patero tíd, jež se

-nazývaly

:

a) classes grammaticae, totiž

:

1. Prima seu infima classis grammaticae (též principiorum),

2. Secunda seu media classis grammaticae (též jen gram-

matica),

3. Tertia seu suprema classis grammaticae (též syntaxeos)
;

h) classes humanitatis, totiž

:

4. Quarta classis, Potica seu humanitas zvaná,

5. Quinta classis, Rhetorica.

Nejnižší tída grammatiky mla na pražském gymnasiu

Akademickém obyejn oddlení dvoje, jedno nižší (tak zvané

»rudimentorum«), druhé vyšší (principiorum).

Mimo tyto tídy byla pi gymnasiu Akademickém v Praze

a pi| ostatních gymnasiích provincie eské pro zaáteníky

<(abecedarii) ješt zvláštní tída pípravní, tak zvaná classis ele-

-mentariorum, v níž vyuování sveno bylo uitelm svtským
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Pedmty a knihy uebné, poádek a zpsob vyuování

ustanoveny byly pro každou tídu podle »ratio studiorum«.

Hlavním a takka jedin^^m pedmtem ve vgech tídách

gymnasia byl jazyk latinskf, jemuž všechen as a všecka píle

se vnovaly, takže cílem celého vyuování byla jen umlos
jazyka latinského, jenž vlastn byl mateským jazykem jesuit.

Všechno uení a cviení smovalo tedy k tomu, aby žáci jazyk

latinsky jako jazyk živý si osvojili, jímž by hbit, obratn

a správn nejenom psáti, nýbrž i mluviti dovedli. Proto bylo

zásadou vyuování v latin: ti, piš, mluv (lege, scribe, loquere).

K tomu konci vyuovali jesuité již od tídy druhé po-

ínajíce skoro výhradn jazykem latinským a písn pihlíželi

k tomu, aby žáci nejenom ve škole, nýbrž i krom školy mezi

sebou jedin po latinsku mluvili, což zajisté v prospch jazyka

toho nebylo, povážíme-li, že hošíci, kteí ledva nkolika významii

a pravidel latinské mluvnice byli pochytili, nebyli s to, aby

šetili zvláštnosti a ryzosti mluvy latinské. Teprv opravou studií

gymn., jež se stala r 1764, bylo zejm naízeno aby žáci

píliš brzo latinsky nemluvili. Cílem vyuování bylo v tídách.,

nižších (classes grammaticae) nauení se pravidlm mluvnice-

latinské podle knihy uebné »Graramatica Emmanuelis« (vydané

od jesuity P. Emanuele Alvara) a nabytí zásoby slov a rení

tením snadnjších listv a spisv Cicerónových a nkterých-

básník jakož i uením se jim na pam. K tomu konci pro-

bírala se v tíd nejnižší prvá ás mluvnice latinské o sklo-

ování a asování, pak pravidla, obyejn ve verších sepsaná,

o rodu jmen podstatných, o tvoení perfekt a supin, potom

14 základních pravidel jednoduché skladby. V »ratio studioriim«

vyten jest cíl tídy této takto: » Gradus hujus scholae est

rudimentorum perfecta, syntaxis inchoata cognitio.« — V tíd
druhé, jejímž cílem bylo »totius quidem grammaticae, minus.

tamen plena cognitio«, pedsevzata nauka o konstrukcí osmero

ástí ei . celá skladba jednoduchá s poznámkami snadnjšími

až k složené skladb (a comuni verborum constructione usque

ad figuraíam). — V Iíd tetí ukonena úpln skladba latin-

ská (absoluta gramm;.ticae cognitio) a pedsevzaty jsou zaátky

metriky. — Z klassiku latinských byly teny : v tíd prvé

zvláštní sbírka snadných a k tomu úelu vybraných míst z list
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Ciceronových ; v tíd druhé dvrDé listy Ciceronovy a nkteré
nejsnadnjší básn Ovidiovy ; v tíd tetí v prvém plletí n-
které tžgí listy Ciceronovy k Attikovi a k jin5^m osobám, vy-

brané básn Ovidiovy (elegiae, epistolae) ; v druhém plletí

Ciceronovy spisy de araicitia, de senectute, paradoxa a vybrané

básn Catiilla, Tibulla, Propertia a Yirgilia zvlášt Eclogy, 4.

kniha Georgic, 5. a 7. zpv Aeneidy. — Úelem vyuování

v tídách vyšších (classes humanitatis) bylo nauení se slohu

latinskému jak enickému tak poetickému ili tak zvané »elo-

quentiae«, — V tíd tvrté (poetice) pipravovala se jaksi

pda ku krasomluvnosti ípraeparare veluti soIum eloquentiae)

jednak poznáním zvláštnosti a hojnosti ei jazyka latinského

a jakfmsi vcném vzdláním obecnfm (eruditio), jednak krátkém

vylíením pravidel enictví se týkajících podle Cyprianovy

rhetoriky. Y nejvyšší tíd (rhetorice) ukonena nauka kraso-

mluvnosti jak enické tak poetické vykládáním Ciceronových

knih rhetorických a Aristotelovy rhetoriky jakož i pravidel

básnictví se týkajících. — K tomu konci byly teny, vykládány

a z ásti napam ueny v obou tídách humanitních klassikové

tito : Ciceronovy spisy filosofické a nkteré snadnjší ei, jako

pro lege Manilia, pro Archia, pro Marcello a jež ml Cicero

k Caesarovi (v poetice), tžší ei Ciceronovy (v rhetorice) ; hi-

storické spisy Caesara, Sallustia, Livia a Curtia ; Yirgilia básn

mimo Eclogy a 4. zpv Aeneidy ; vybrané ody Horatiovy jakož

i elegie a epigrammata jintch znamenitých básník. — Akoliv

žáci tením tchto rozliných klassik se zanášeli, pec jim

ml býti vzorem klassinosti jenom Cicero ; vše, co latinsky psali

neb mluvili, vzato a doloženo býti mlo hlavn z tohoto klas-

sika. Takto sice docílili jesuité toho, že mnozí žáci klassickou

latinou vyjáditi se dovedli, avšak nepihlíželo se hlavn k tomu,

aby do obsahu klassik vnikli a ducha jejich ádn pojali.

Druhým pedmtem, a již skoro vedlejším, byl jazyk

ecký, jemuž mén pée se vnovalo. Nebo dle »ratio studio-

rum« vyuovalo se tomuto pemtu ve všech tídách denn
jen poslední pl hodiny odpoledne, jediné v rhetorice celou

hodinu. — Y tíd nejnižší uili se žáci ísti a psáti, potom

podle grammatiky ecké (vyd. od P. Jakuba Gretsera) nomina

simplicia, verbum substantivum a barytonum; v tíd druhé

Bilek : Dgiuy ádu jesuitského. .>
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pokraovalo se ve tvarosloví (nomina contracta, verba circum-

flexa, verba ia |xt) a etl se ecký katechismus neb Cebetis tabula

;

v tíd tetí ukoneno tvarosloví naukou o osmero ástech ei,

avšak vynechány dialekty a tžší poznámky, pak teno ze sv.

Chrysostoma, Aesopa, Agapeta a tm podobných spis. V první

tíd humanitní ml se zvláštní zetel ke skladb a k pízvuku

(syntaxis et ratio accentuum) a pihlíželo se k tomu, aby žáci

ponkud (mediocriter) klassikm porozumli a také nco jazykem

eckým sepsati dovedli. Z klassik etly se v prvém plletí snad-

njší spisy prosaické, jako nkteré ei Isokrata, sv. Chrysostoma

a Basilia, listy Platona a Synesia a vybraná místa z Plutarcha

;

v druhém plletí vykládaly se nkteré básn, na p. z Phoky-

lida (Miletského), Theognida, sv. Eehoe Nazianského, Synesia

a tm podobných spisovatel. Pi vykládání spis tch mlo se

hledti více k poznání jazyka nežli k vcnému vzdlání (eru-

ditio). y rhetorice opakovala se krátce skladba ecká a mlo
se zení hlavn k mení slabik a k dokonalejšímu poznání klas-

sik eckých a náeí (syllabarum maxim dimensio et plenior

auctorum et dialectorum cognitio). Z klassik teni a vykládáni

byli: Demosthenes, Platon, Thukydides, Homer, Hesiod, Pindar

a jiní, avšak opravení (expurgati), pak sv. Eeho Nazianský,

BasUius a Chrysostomus. Y prvém plletí vykládali se eníci

neb historikové, vkládaly se však jednou za týden nkteré krátké

básn aneb epigramata; v druhém plletí stídali se s básníky

eníci neb historikové. Pi vykládání klassik tch hledlo se

sice ponkud i k vcnému a esthetickému vzdlání (quae eru-

ditionis artisque suut)^ avšak i v tíd této za dležitjší a

podstatnjší vc se mla zvláštnost a obyej ei (proprietatem

potius usumque linguae).

Mimo jazyky klassické vyuovalo se ve všech tídách gy-

mnasia, krom rhetoriky ješt náboženství ; vykládal se totiž ka-

techismus malý (vyd. od P. Petra Canisia) a latinské evan-

gelium, avšak jen ti tvrt neb pl hodiny týdn, skoro vý-

hradn jazykem latinským, jen v nejnižších tídách jazykem

mateským.

Jiným pedmtm, jako potm, zem- a djepisu, nevy-

uovalo se na gymnasiích. Ani jazyk mateský nebyl dle » ratio

studiorum« pedmtem vyuování, jímž teprv r. 1703 k mnoho-
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stranným stížnostem usnesením 14. valné kongregace ádu se

•stal, avšak i napotom pedmtu toho se zanedbávalo. Jenom
jazyku nmeckému mla se vnovati v íši Eímské táže pée
jako jazykm klassickým dle naízení pedstavenfch ádu, da-

ného r. 1756.

Pedmty vcné, jako djepis a zempis, omezeny byly

na tak zvanou »eruditio« t. j. vzdlávání obecné, jež nikoli ve

zvláštních hodinách, nfbrž jen pi nadálé píležitosti, zvlášt

pi vykládání klassikv obyejn jen v rhetorice, nkdy a jen

málokdy se cviilo. Tato »eruditio« vztahovala se hlavn k dje-

pisu národ a k starožitnostem ímským a eckým, k vyklá-

dání mrav, obyej, válenictví, zízení státních, hieroglyf,

nápis atp. vcí.

Vyuování bylo rozdleno ve všech tídách každého dne

krom soboty takto: První hodinu dopoledne opravoval profes-

«or písemné práce domácí. Touže dobou odíkávali žáci dosp-

lejším soudruhm, tak zvaným »dekuriones« úlohy z mluvnice

latinské neb z nauky výmluvnosti a ásti tené z Cicerona

jakož i významy, rení a prpovdi, jimž ze spisovatel latin-

ských neb ze zvláštní sbírky (tak zvané Amalthea vyd. P. Fr.

Pomey) napam uiti se mli. Pak pekládali v tídách gramma-

tikálních bud cviení mluvnická a napodobení klassik tených

z jazyka mateského v jazyk latinský neb jistá místa z klassik

v jazyk latinský; vypisovali z klassik zvláštní rení a z pra-

videl mluvnických nedávno vysvtlených k zápasm to, co sou-

pem dosti jasno nebylo
;

psali ecky atp. — Y tídách huma-

nitních cviili se žáci v petvoování prpovdí z klassik vy-

atých, v skládání period Ciceronových, zdlávání verš neb

menších druh básní podle vzor klassických, napodobení n-
kterého místa z klassikv, promování básní jednoho druhu

v jiný druh neb v mluvu prostou, popisování pedmt, pe-

kládání eí eckých v latinu neb naopak, vyhledávání mluv-

nických a enických figur z klassikv atp. — Ku konci prvé

hodiny prohlížel professor v tídách humanitních poznámky de-

kurion a zkoušel sám nkteré žáky.

Druhou hodinu dopolední opakovalo se krátce místo z Ci-

cerona posledn vyložené, potom pokraováno s pekladem

a výkladem klassika latinského asi pl hodiny, konen diktována
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úloha k písemnému vypracování domácímu, a zbylo-li nco asu

v tídách humanitních, vnováno bu pedstihování se žák
(concertatio) neb prohlížení prací v prvé hodin vyhotovených.

Poslední pl hodiny dopolední vykládal professor a hned

zkoušel pravidla mluvnice latinské, po krátkém opakování po-

slední úlohy v tídách grammatikálních. V tíd humanitní z po-

átku prvého plletí ob den vykládána metrika a ten historik,

který pozdji denn se pedsevzal ; v druhém plletí bud se

vysvtlovala bud opakovala aneb rozmluvou rozbírala Cypria-

nova rhetorika.

První hodinu odpoledne pedsevzato ve všech tídách

mimo rhetoriku odíkávání pravidel mluvnice latinské i ecké

v nejnižších dvou tídách, neb míst z básník latinských a klas-

sik eckých v tíd tetí a tvrté; prohlížení poznámek de-

kurion professorem a opravování prací písemných dopoledne

ve škole vyhotovených; potom opakování poslední pednášky

z mluvnice neb z básníka. V rhetorice opakována krátce po-

slední pednáška a vnována celá hodina tení a vykládání

eí Ciceronových neb pravidel enických.

Druhou hodinu odpolední : vysvtlování mluvnice latinské

v nejnižších dvou tídách neb básníka v tídách vyšších
;
potom

vnováno jazyku eckému v tíd nejnižší asi tvr hodiny,

v ostatních tídách pl neb nco pes pl hodiny. Jen v rhe-

torice vyuovalo se etin po celou druhou hodinu.

Poslední pl hodiny odpolední vnovalo se pedstihování

i cviení se žák v známosti mluvnice neb klassiKv.

Každou sobota byl ve všech tídách mimo rhetoriku za-

ízen poádek tento : Prvou hodinu dopoledne odíkávali žáci na

pam veejn všecko, emu po celý týden se vyuovalo ; druhou

hodinu opakovali pednášky celého téhodne
;

poslední pl
hodiny byly pedstihy žákv, místo nichž nkdy žáci poetiky

bud nco pednášeli (deklamovali) neb pednášky rhetor po-

slouchaU. Týž poádek uveden byl i odpoledne, jenže prvou

hodinu odíkáván z pamti též katechismus a poslední pl ho-

diny vynaloženo na vysvtlování katechismu neb na povzbu-

zování (exhortu). — Jen v rhetorice opakovaly se zbžn ped-

mty po celý týden vykládané prvou hodinu dopoledne, pak

36 etl a vysvtloval nkterý historik neb básník latinský.
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Druhou hodinu mli žáci pednášky (deklamaci) neb pedstihy

aneb poslouchali pednášky žák tídy humanitní. Odpoledne

opt vykládán nkterý básník neb historik a opakována etina.—
Podle »ratio studiorura« trvalo tedy denní vyuování

vbec -v rhetorice dv, v ostatních tídách 272 hodiny dopo-

ledne a právo tak dlouho odpoledne. Jednoho dne týdn, oby-

ejn ve stedu neb ve tvrtek, bylo odpoledne k zotavení usta-

noveno, nepipadl -li na nkterý jiný den v týdni žádný svátek.

Dne toho vyuovalo se dopoledne v rhetorice 1^2 bodiny —
vykládal se totiž historik neb básník anebo se pedsevzaly

pedmty vcné (eruditio) aneb se opakovalo, — v ostatních

tídách vyuovalo se po dvou hodinách tak jako každého dne.

Prázdniny byly dle »ratio studiorum« vymeny takto:

Výroní prázdniny hlavní pro školy vyšší (akademii) na jeden

neb dva msíce, pro rhetoriku na jeden msíc, pro humanitu

(poetiku) na ti nedle, pro nejvyšší tídu grammatikální na dv
nedle, pro ostatní tídy jenom na jeden týden. — Prázdniny

v roce školním byly : 1. Od dne Narození Pán až do Nového

roku ve školách vyšších, v nižších jen do dne Mládátek (28. pro-

since) ; 2. od nedle Masopustní (quinquagesima) až do Pope-

lení stedy dopoledne; 3. od nedle Kvtné až do první ne-

dle po Velikonocích ve školách vyšších, v nižších jenom od

stedy odpoledne ped Velikonocemi až do úterka po VeUko-

nocích ; 4. v nedli a pondlí Svatodušní ; 5. ped Božím Tlem
odpoledne a konen dopoledne na den Dušiek a o Kížových

dnech.

Z toho všeho, co jsme dosud o pedmtech a knihách

uebných jakož i o poádku vyuování ve školách nižších

i gymnasiích uvedli, vyplývá zárove i podstata zpsobu vy-

uovacího v tchto školách. Hlavními znaky zpsobu vyuova-

cího zajisté jsou : obmezení vyuování takka na jediný pedmt
(jazyk latinský), stálé cviení pamti a vzbuzování a udržování

ctižádosti v žácích, ímž uení žákm nejenom snadným, nýbrž

i píjemným se inilo. Úlohy žákm dávané mly býti dle

»ratio studiorum« krátké, v nejnižších tídách hlavn pravidla

mluvnice a významy slov jakož i místa z Cicerona, která v tíd
prvé na tyry, v druhé na sedm ádk omezena byla ; z kate-

'Chismu mly se pedsevzíti za rok jenom dv neb ti hlavní
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oddlení. Ostatn bylo diktování a pednášení, uení se z pa-

mti a odíkávání na denním poádku. Uitel pedítal a vysv-

tloval pravidla mluvnice neb klassika a diktoval píklady kra-

tiké, které žáci bud hned nebo následujícího dne opakovali,

(magister praelegit, discipuli repetunt). Ze tím zpsobem žáci

k samoinnosti se nevedli, jest patrno.

První místo cviení Školních zaujímaly krátké práce písemné

(scriptio s. compositio), jichž látkou bývalo bud procviení pra-

videl mluvnických práv vysvtleních neb napodobení míst

z klassik tených, jako list, bajek, popis, vypravování, chrií

a eí, pi emž uitel žákm tžší vci vysvtloval, potebná

pokynutí a tžší slova i rení podával, aby práce jejich pokud

možná chyb prosty byly. Jakým zpsobem pilnost žák a nej-

lepší práce písemné jesuité odmovali a ctižádost jejich udr-^

žovali, bylo svrchu již obšírn povdno.
K tomu jenom dodati dlužno, že hlavním prostedkem'

k zachování kázn bylo stálé a všestranné pozorování žák.

a dohlížení na n uiteli i zvláštními dozorci. Ano i žáci stehli

a udávali jeden druhého ; nebo nikdy nesml žádný žák samoten

býti ani sám vycházeti ani cestovati, nýbrž vždy v spolenosti

aspo jednoho soudruha neb uitele.

Studia suj^eriora, školy vyšší (academia) mly dvojí od-

dlení, jedno filosofické, druhé theologické.

Úel studií filosofických jest vyten v »ratio studiorum«

(Regulae professoris philosophiae) takto : Ponvadž umní a vdy
pírodní ducha k theologii pipravují a k dokonalému její poznání

a užitku slouží a samy o sob k témuž úelu pispívají : má uitel

pilností, jaké jen schopen jest, upímn vyhledávaje cti a slávy

Boží, filosofii pednášeti tak, aby posluchae své a zvlášt cho-

vance ádu (cholastici) k theologii pipravil a hlavn ku poznání

Stvoitele povzbudil.

Ye vcech ponkud dležitých íditi se ml professor

filosofie podle Aristotela, le by nco se naskytlo, co by nebyla

pimeno uení, jež akademie všude za pravé uznávají Dvody
Aristotela aneb jiného filosofa, které by pravé víe odporovaly^

professor podle Lateránského koncifia rázn vyvracuj. Vykla-

datele Aristotela, náboženství katolickému nepíznivé, neml
professor ani sám bez výbru ísti ani ve škole o nich se zrní
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niti, aby žáci jimi pojati nebyli; proež s Averrhoesem (nej-

slavnjším arabským vykladaem Aristotelových spis), zvláš

s jeho odchylkami (digressiones) professor a se nezanáší, a kdyby

nco dobrého z nho pednésti ml, beze všeho vychvalování

a to iní a možná-li dokáže, že vc z jiného spisu vyata jest.

K žádné Škole (sekt) filosofické neml professor se piznávati

ani žákm svým nkterou vychvalovati ani omyly Averrhoesa

neb jiných jemu podobných filosof tajiti, nýbrž povinen byl

takových filosof vážnost a znamenitost zlehovati. Naproti tomu

a professor filosofie o sv, Tomáši de Aquino (z ádu domini-

kánského) vždy s úctou mluví, jeho, kde toho potebí, rád se

pidržuje a jen nerad a uctiv od jeho mínní se uchyluje.

Studia filosofická rozdlena byla na ti léta. Vyuovalo

se denn po dvou hodinách (jednu dopoledne, druhou odpoledne)—
v prvním roce logice vysvtlováním nejpotebnjších ástí knihy

od Toleta ; v druhém roce fysice struným vykládáním osmero

knih »Physicorum«, knih de Coelo zvlášt otázek o živlech

(de Elementis), prvé knihy de Generatione a Meteorologica

;

v tetím roce metafysice vysvtlováním druhé knihy de Gene-

ratione, knih de Anima et Metaphysicorum. Mimo to pednášel

v druhém roce zvláštní professor mathematiky denn ^j^ hodiny

Euclidis elementa, k tomu pednášel nco ze zempisu neb

astronomie aneb o jiných vcech zajímavých (aliquid Geographiae

vel Sphaerae vel corum, quae libenter audiri solent) ; v tetím

roce vyuoval též zvláštní professor mravovd podle knh
Aristotelových (qnae in decem libris Ethicorum Aristotelis

habentur) denn ^4 ^^^b
^/s

hodiny. — Konen konány byly

jednou za msíc disputace ili pojednávání neb hádání se

o sporných pedmtech filosofických, vždy ti dopoledne, pi

nichž vystoupil jeden žák vyššího a druhý nižšího oddlení,

a ti odpoledne, pi nichž se hádali dva žáci téhož oddlení.

Tikráte za rok školní byly slavné disputace veejné u pítom-

nosti hodnostá církevních i svtských.

Po tetím roce podrobili se studující zkoušce z veškeré

filosofie a jen ti, kteí obstáli, byli pipuštni k studiím theolo-

gickým.

Studia theologická trvala tyry léta. Pedmty^ jimž dva

neb ti professoi vyuovali, byly dle »ratio studiorum« tyto:
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sv. písmo, jazyk hebrejský, scholastická theologie, morálka a

kasuistika.

Sv. písmo pednášeti ml professor hlavn dle pekladu

od církve schváleného (illud praecipuum sit, ut versionem ab

Ecclesia approbatam defendat) t. j. dle latinského vydání zobec-

nlého (Latinae editionis vulgatae). Z pvodního textu hebrej-

ského a eckého ml jenom to, co by vci prosplo, krátce vy-

kládati a z pekladu chaldejského a jiných jen vcí, vulgát

a uení církevnímu píznivé, zvlášt když o nich pojednává

70 vyklada (Septuaginta), o nichž vždy s úctou mluviti se

má. Ostatn neml professor mnoho asu vnovati chronologii,

zempisu Palaestiny a podobným vcem málo užiteným, le
by toho k vysvtlení místa nutn potebí bylo.

Professor jazyka hebrejského, jenž ml též znáti jazyk

chaldejský a syrský, vykládal zaátky mluvnice, potom etl

nkterou snadnjší knihu písma Svatého Starého zákona, íd se

vždy dle vulgáty.

Professorové scholastické i spekulativn theologie, která

se zabývala obšírnjším vykládáním a odvodováním a takto

i hájením lánk víry zvlášt proti jinovrcm i kacím —
byli dva neb ti i íditi se mli uením sv. Tomáše de Aquino,

jej za vlastního uitele pokládati a všecku práci na to naklá-

dati, aby posluchai. k nmu nejvtší vážností jati byli; avšak

nebyli na nj tak vázáni, že by naprosto v žádné vci od nho
uchýliti se nesmli, nýbrž dovoleno jim bylo v otázkách, jako

jsou o poetí blahoslavené Panny Marie, o slavných slibech

a jiných, íditi se dle mínní obecného a od theolog pijatého,

jakož i v otázkách záhadný h a v takových, jichž sv. Tomáš se

nedotýká, kterékoli strany se pidržeti. Scholastické theologii

vnovati mli studující tyry roky a kteí výbdrné vlohy mli,

šest let. Yedle ní se vyuovalo po dv léta i morálce.

Professor kasuistiky (casuum conscientiae) ml všecku

práci vynaložiti na to, aby zkušené a vci znalé faráe i správce

duchovní (peritos parochos seu Sacramentorum administratores)

vzdlal. K tomu konci pednášel nauku o svátostech, o roz-

sudcích (censuras), o stavech lidských a povinnostech jejich,

o desateru Božích pikázání. V pípadech sporných ml podá-

vati dvody rozsudku a dokládati je píklady a výroky známe-
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nitfcb osob. Mimo to konaly se též rozpravy a hádky o otázkách

svdomí se týkajících.

Pi školách vyšších i nižších zízeny byly v každém

kollegiu jak pro professory tak žáky knihovny, jichž správa

rektorovi kollegia a zvláštnímu prefektovi od rektora ustanove-

nému (praefectus bibliothecae) píslušela. K rozmnožení knihoven

ml provinciál nkterý roní píjem vykázati bu ze statk

kollegia bud odjinud, jenž na jiné poteby nikterak vynaložiti

se nesml. Ostatn rozmnožovány byly knihovny tyto dary

znamenitými.

TJení jesuit.

Zakladatel ádu jesuitského a jeho první údové nadšeni

byli horoucí láskou k víe katolické a lánky její vždy a všude

hájili neústupn, nepopouštjíce ani v nejmenším od ryzího

uení církve. Jejich uením, láskou a zvláštní inností stalo se

náboženství katolické velejším; bez nich bylo by na mnohých

místech, ne-li úpln zaniklo, aspo jenom živoilo, ale jejich

práce a namáhání, jejich' vzácný píklad pinášel ovoce tak

znamenité, že nejenom vící byli potšeni a nerozhodní posí-

leni, ale i mnoho nekatolík (kací) navráceno pravé víe. ,

Brzy však jesuité jali se porušovati uení otc církevních

nesvdomit. Písmo Svaté (biblí a evangelia) vykládali si nikoli

dle pravého znní a smyslu, nýbrž libovoln tak, jak se jim

to hodilo, a jak to prospch jejich žádal. Nebo tvrdili, že písmo

Svaté jest nauka nedokonalá, mající mnoho neúplnosti, a ne-

obsahující vše, co k spáse, víe a mravnosti žití smuje. Písmo

Svaté jest prý nos voskový ; kamkoliv chceš, mžeš jej ohnouti.

A tak mnohdy jali se dokazovati i pravý opak toho, co písmo

obsahovalo, jen když tím mohli moc a panství své upevniti a

rozšíiti. A toto hnusné sobectví, vedené muži nejdvtipnjšími

a nejprohnanjšími, bylo píinou znemravnní ádu celého.

Již druhý generál ádu jesuitského, pvodce nového zí-

zení jeho Lainex. na církevním snmu Trideutském r. 1562

.

upíral právo biskupm (episkopatu) o církevních opravách roko-

vati a rozhodovati, dokládaje, že papež jest jediným pramenem

veškeré moci duchovní. Moc papežskou odvozoval bezprostedn
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z božského ustanovení, naproti tomu moc státní z penesenf

její od lidu na panovníky. Stedovké uení, že králové i ve

vcech svtských podízeni jsou papeži, dokazováno bylo od

mnohých jesuit, zejména jesuita kardinál Robert Bellarmini

(-|- 1621) ve svém díle o moci papežské ve vcech svtských

{De potestate pontificis in teniporalibus) tvrdil, že papeži pí-

sluší moc vtší nežli všem panovníkm, kteréž mže i sesaditi,,

když to pro blaho duší poddaných za nutné uzná. A tak snažili

se jesuité dokázati lánek víry, že papežská moc jest neobme-

zená, ano i neomylnost papežova pojata byla od jesuit za jejichž

dogma.

Kdykoli však papež byl proti jesuitm a uení jejich,,

popírali jesuité ihned svrchovanost papežovu. Tak se to stalo,.

když povstal spor mezi jesuity a dominikány kacíským uením
jesuitv o milosti boží, které zvlášt jesuita Ludvík Molina^

professor vrouky v Evoré, ve spise svém » Svobodný náhled

o darech milosti boží«,*) v Lissabon r. 1588. vydaném, zastával

proti uení katolické církve (církevních otc sv, Augustina a

Tomáše Akvinského), že milosti boží k spasení nevyhnuteln

jest potebí a že lovku bez milosti boží nelze nic prospš-

ného duši své initi. Inkvisice španlská pedvolala mocí výsad

^vých jesuitu Molinu k zodpovídání se ped soud svj, obvi-

nivši jej z kacíství. Nastávalo tedy jesuitm nebezpeí, že bude

spis Molinv na hranici spálen následkem výroku inkvisiního.

Proto tehdejší generál jesuitský Aquaviva vynasnažil se, aby

záležitost tato soudu inkvisinímu byla odata a penesena

k soudu papežskému. K jeho naléhání papež Kliment VIIL

zakázal inkvisici další odbývání soudu a poruil, aby mu k roz-

hodnutí byly pedloženy všecky sporné spisy této záležitosti,,

které pak odevzdal zvláštnímu sboru kardinál k dkladnému

vyšetení. Když sbor tento po dlouhých poradách vyslovil mínní,

že zásady uení jesuitv o milosti boží odporují uení církve

katolické a že se tudíž za kacíské prohlašují, a když i papež

velice naklonn byl zatratiti uení Molínovo ; tu ihned jesuité

tvrdili, že k urovnání sporu jejich potebí bude všeobecného-

snmu církevního ; nebo papež co do své osoby není prý ne-

*) Liberi arhitrii cum gratiae donis divina praeseientia, providentta.

praedeatinatione et reprobatione concordia.
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omylným ve sporech nábo^nských. Aby pak dokázali, co lze

od nich oCekávati, dali si v Alkale vytisknouti sporné vty^.

ve kterých tvrdili, že to není lánkem víry, aby papež Kliment VIH.

za pravého papeže a nástupce Petrova byl považován. (Serry^

Djiny porad o výpomocné milosti boží. — Historia congre-

gationum de auxiliis divinae gratiae. I. 29.)*)

Jak porušovali jesuité uení církve katolické, poznati lze

i z toho, že v Indii, Japanu, ín a jinde zavádli místo pravé

víry katolické jakousi smsici kesanství a pohanství. Povrchním

znárodováním obsahu víry hledli zalichotiti se obecnému roz-

umu lidskému ; naproti tomu však všemožn se piiovali za-

vádti pout, pobožnosti Mariánské, ctní obraz a ostatk, roz-

šiovali divotvorné návsky (amulety), vbec hledli podporovati

kaxdým zpsobem povry církevní. Zdi. základ svého uení vzali

si blud a klam. Tak v uení svém o bohoslužb nebyli pamt-

livi slov Krista Pána, jimiž pouuje následovníky své, jak se

k Bohu otci modliti mají, když praví: »Bh jest duch, a ti

kteí se k nmu modlí, mají se modliti v duchu a pravd.

«

Naproti tomu uili jesuité, že modlitba toliko ústy vyslovená

mže pravou modlitbou býti, když pi ní i na vci zcela jiné

myslíme. (Gabot, opera Tom, I. tract. 5. nota 842.) — Podobna

vyslovil se jesuita Lorthivir^ an praví: »K pravé bohoslužb

postaí, abysme pi bohoslužb zachovávali všechen zevnjší

zpsob, kterýž tato na nás vyžaduje, by bysme se modlili

i s pedsevzatou myslí rozptýlenou. Jesuita Busenhaum (Theolog,

moral. Lib. I. tract. 2. cap. 3.) docela tvrdí : »Kdyby nkdo
toliko z té pohnutky, aby vidn byl neb aby na pána si hráti

mohl, na mši šel, aneb práv i z toho úmyslu, by tam krásti

mohl, ten by pece úmyslem tím zadost uinil, i kdyby tento

v mnohých okolnostech dosti híšný byl.« — A tak uili jesuité,^

že se Bohu sloužiti mže i híchem, híšným myšlením a i-

nním.

Jesuité byli též hlavní píinou, že se v církvi katolické

nezavádly potebné opravy, že se nevyplenilo mnoho obyej
a zvyk, které se bhem asu a v dobách temnoty duševní

na újmu pravého náboženství do ní byly vloudily. Kdykoli

*) Další spory jesuit, týkající se jejich uení o milosti boží, uve-^

déme v djinách jejich ve Francii v lánku „Pronásledováni Jansenist".
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biskupové, synody neb koncilia zavádti chtli nkteré opravy,

byli jesuité nejúhlavnjší toho protivníci a odprcové; o tom

svdí hlavn jednání jejich na konciliu Tridentském, o emž
pozdji obšírn pojednáme.

Nevdomost lidskou, náchylnou k tajemnstkáství, k po-

ve a zázrakm, dovedli výborn rozšiovati a jí všude po-

užívati, fíoku 1530 uznala synoda mohuská, že se obrazm
svat<^ch až pílišná pocta vzdává, takže to již bylo skoro modlo-

služebnictví; proto pikázala synoda, aby biskupové nepipou-

štli zakládání nových míst poutnikách. Avšak jesuité byli

práv mínní opaného ; nebo za doby jejich povstalo v katoli-

ckých zemích tak mnoho nových míst .poutnických, ovšem že

zázraných, že ani v dobách nejstarších tolik zázrak se nedlo.

Ye Vídni a okolí Vídn nenalézá se skoro kostelíka, v nmž
by nebyla njaká zázraná Panna Maria. Taktéž vynašli jesuité

v Porýnsku a v Bavorích velké množství zázraných míst pout-

nických. Vbec patily pouti a zázraky mezi nejoblíbenjší

prostedky jesuit k omámení lidu. Nejen sprostý lid od jesuit

pemlouván dával se na pouti, zanechav práci a péi o domá-

cnost a prozahálev takto mnoho asu, ale i knížata a králové,

vydaivše se dle uení jesuit, dávali v ohledu tomto sprostému

lidu svému píklad nejhorší. Tak bavorský vévoda Vilém pu-

toval, doprovázen jsa zpovdníkem svým jesuitou Menginem

a obleen do šatu žebráckého, skoro každý rok do Dunten-

hausenu, kde veliké pokání inil a hlavn mnoho penz panence

Marii obtoval.

R. 1536 a 1549 zakázalo kolínské a mohuské koncilium

provinciální, aby se nevedl obchod s nejistými ostatky svatých,

s obrázky dotýkanými a podobnými vcmi. Ale jesuité, majíce

z tchto pramen vydatných píjm, nešetili tohoto zákazu

koncilia, a ukazovali, rozdávali a prodávali ty nejpodivnjší

vci, jako plénky, v nichž Jezulátko bylo zavinuto, krvavý pot

Krista Pána na hoe Olivetské, hebíky s kíže Ježíšova ; závoj

a Šaty Panny Marie a t. d. Proti kouzlm a arodjnicím,

duchm a strašidlm prodávali rozmanité amulety, obrázky a

líeránky voskové. Aby ženám pisply pi porodu, kladli jim

na život divotvorné obrazy sv. Ignáce z Loyoly, neb knihy

pravidla ádu obsahující. Z pozstatk sv. Ignáce dlali a pro-
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dávali nejrozmanitjší vci, jako prášky sv. Ignáce proti bole-

stem v život, vodu, v níž ruka sv. Ignáce byla namoena, a

kterou se strašidla a zlí duchové bezpen zahánli, a jiné vci

n esmyslné. Takov^^mi prostedky jesuité vymítali dábla z po-

sedlých, léili nemoci, zahánli boue, hasili požáry a t. d»

a t. d. Nesíslné jsou zázraky, jež pomocí tchto prostedk

vykonávali, a žádný léka nevyhojil tolik nemocí jako jesuité

touto svatou lékárnou. Jaký div, že katolíci takto víc a více

upadali v povrivost a temnotu, pozbyvše všeho istého a roz-

umného pojmu o náboženství svém. — Doklady k tomu všemu

uvedeme v líení innosti jesuit v jednotlivých zemích.

Mravouka jesuitv.

Nejsmutnjší jJroshdosti dosáhli jesíiité vxdlávmim kato-

lické mravouky, od níž se odchylovali ve spisech a uení svém,

hlásajíce zásady, které se naprosto píí nejen istému uení

Kristovu, n;^brž vší mravnosti a šlechetnosti vbec, a odporují

nejjednoduším zásadám mravním v srdce každého lovka již

od pírody samé vštípeným.

Tak popírali jesuité i xákladní pravidlo kesanského

uení, %€ povinni jsme milovati hližního. Nebo jesuita La-

mius v knize své Opera theol. IV. str. 877 praví: »Kdybychom

zavázáni byli milovati bližního, tu by mnozí zatraceni byli

proto, že tento vnitní skutek lásky ke všem lidem neprobudili;

a to jest nemožné a schváliti se nedá.« Nejelnjší zásad

kesanství^ lásce k píteli i nepíteli, zpronevili se jesuité

také výbojností, nesnášelivostí a útoivostí svou proti nekato-

líkm. S kacíi není prý katolíkm spojení a žádného pokoje;

proež slovo jim dané, by i písahou bylo stvrzeno, nemá se

nikterak držeti, ponvadž jest proti obecnému dobru, proti

spáse duševní, proti právm božským i lidským. Uení jesuit

oplývalo vbec slovy vzteku, zloby a spílání místo slov po-

uení, odpuštní a lásky ; nekatolíci (kacíi) musí se prý smrtí

vyhladiti, vražditi, ze zemí vypovídati, potlaovati, hubiti,

i ohnm a meem potírati, jakož i s hanbou a. potupou ze

všech zemí, na nž záí slunko Pán, vyhánti, ano mají býti
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"Z koene vyhlazeni smrtí spojenou s mukami nejkrutjšími.

(Pavel Windok v traktátu svém o potlaení kacíství.) Jesuita

Pedro Ribadeneira praví v knize své »De instit. Soc. Jesu« :

»Nedá se ani vylíiti, s jakou nenávistí jíti mají katolíci proti

kacím. « — Dle tchto slov chovali se jesuité vždy k ne-

katolíkm; nekatovali sice vlastní rukou, jako dominikáni kr-

vavou inkvisicí, ale neustálým podncováním vlád, panovník,

lidu neb surového vojska na jinovrce utratili mnoheni více

život lidských než sama inkvlsice. Již generál Lainez nabídl

se vévodovi Savojskérau Emanueli Filihertovi r. 1560 službami

svými k obrácení a vyhubení kací Valdenských a poslal mu
jesuitu Antonína Possevína, jenž v ele žoldné po celé zemi

táhl a všudy ubohé Valdenské pepadával a vraždil s ukrut-

ností nevýslovnou, knze pak jejich na hranicích upaloval.

Jesuita Le Chaise pohnul r. 1686 krále francouzského Lud-

víka XIV., jehož zpovdníkem byl, k zrušení ediktu Nantesského,

kterým Jindich IV. r, 1598 Hugenotm pojistil rovná práva

s katolíky. Tím povstalo nové kruté pronásledování Hugenot
povstnými dragonádarai. V krátké dob skonilo pes 10.000

nekatolík život svj dílem mei surových dragoun, dílem na

hranici neb na šibenici. Mnoho tisíc pilných a pracovitých

obyvatelv uteklo z Francie, jen aby zachránili život svj.

Kalvinské kostely byly poboeny, tiché kvetoucí osady a pr-

myslová msta byla spustošena a obrácena v spáleništ, blaho-

byt statisíc pokojných rodin znien navždy — a to vše zp-
sobili jesuité »k vtší cti a sláv bozí«. — Nekesanské uení

a nelidské jednání jesuit proti nekatolíkm nedá se nikterak

omluviti poukazováním k tomu, že Luther sám již r. 1520

podobné zásady vyslovil v listu svém Janu Lange-mu zaslaném,

v nmž praví: »My zde (ve VTittenbergu) jsme pesvdeni,

že papežství jest sídlem pravého a skuteného Antikrista, proti

jehož klamu a lsti my pro spásu duší pokládáme všecko za

dovolené (Nos hic persuasi sumus, papatum esse veri et ger-

mani Antichristi sedem, in cujus deceptionem et nequitiam ob

salutem animarum nobis omnia licere arbitramur.«)

Nenávistí a zuivostí svou proti nekatolíkm jesuité za-

slepeni byli tak, že se neostýchali schvalovati a hájiti vraxdu

nekatolických panovník, zovouce ji*vraždou tyran*. Tyranem
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však nazývali jesuité každého vládce kacíského (nekatolíka) jakož

i každého panovníka, jenž nepodporoval ctižádostivé úely jejich.

Jesuita Vilém Rainold (Rosseus) ve svém spise »0 spravedlivé

moci kesanské republiky proti králm bezbožným a kacíským

{De justa reipublicae christianae in reges impios et haereticos

auctoritate)«, s povolením pedstavených ádu a krále španl-

ského r. 1592 vydaném, vyslovuje se v tomto ohledu takto:

»Kacíským jest každý panovník, jenž se plete do církevních

;záležitostí, aneb který kacíe od biskup klatbou stížené ne-

vypovídá ze zem své. Kacíem jest též každý vládce, jenž

v církevních rozhodnutích dopouští další hádky vdecké a který

kacíské knihy a spisy nedá páliti na hranici. Kacíským panov-

níkem jest ten, jenž dopouští kacím spolen se scházeti a

jenž neídí zákony své dle ustanovení církevních, jenž nepod-

poruje rozkvt samospasitelné církve a jenž se zdráhá snesení

a naízení snm církevních pijímati a poddaným svým ozna-

movati. A jakmile nkterý vlada jen jednu z tchto povin-

ností pestoupí, pestává býti pravým panovníkem, pozbývá

všech práv panovnických a jest pouze tyranem. Tací kesanští

panovníci byli prý odjakživa pedmtem ošklivosti a opovržení.

Nebo otcové církevní, Chrysostomus, Athanasius a jiní se vy-

slovili, že jsou tací vladaové horší než psi(!). Takový vlada

Jest prý nejvtším zlosynem na svt a má býti zde dle rozkazu

písma Svatého zavraždn ; nemá býti mu dovoleno panovati

nad kesanskými poddanými ; nebo jest víe Kristov nebez-

penjší, než sám nevící sultán turecký, a nikdo není tudíž

povinen rozkaz jeho poslouchati. « — Tak zlomysln a drze

píše jesuita Rainold a nazývá zpozdilci a pošetilci všecky, kdož

by tvrdili, že takovým uením se ruší veejný pokoj a po-

vzbuzuje ke vzpoue proti králm. Kdo prý kesanským ná-

rodm ukládá povinnost vždy poslouchati tch, které si jednou

za panovníky zvolili, ten prý jest nejen nepítelem a zrádcem

kesanských národ a král a právem vinen uražení lidské

dstojnosti, nýbrž musí také jako odpadlec obvinn a do pekla

zatracen býti jakožto nepítel kesanství a kesanské víry a

jakožto urážce a utrha božské velebnosti.

Uení o ijrávnosti vraždy tyt^anú hájili a zastávali jesuité

na rozhraní 16. a 17. století v pemnohých spisech, od ádu
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schválenfcb, opírajících se o zásadu nejvyšší moci lidu, akoliv

uení takové od obecného koncilia konstantského (r. 1414—1418.)

bylo zavrženo. Jesuita Franc, de Toledo {Toletiis)^ španlský

kardinál, (j 1596) ve spisu svém »In summa casuum consci-

entia (Lib. V. 6.)« praví : »Jest jeden pípad, kdy smí každý

jednotlivec vraždu spáchati, totiž kdyby byl ve stát nkterém

tyran, jehož by obané jinak vypuditi nemohli. « — Nejzlo-

povstnjší hlasatel o oprávnní ke kralovražd, aneb dle smyslu

jesuit k vražd tyran, jest jesuita Juan Mariana (1537—1623),

jenž upírá i platnost usnesení koncilia konstanského, protože

je papežové zejm nepotvrdili. Tento uený a svobodomyslný

jesuita, jenž pro svou pímost, s jakou sepsal Djiny Španlska

(Historia generál de Espaiia), Španlským Tacitem byl nazván,

ve spisu svém »0 králi a jeho vychování (De rege et regis

icstitutioue Lib. IL c. b.)«, který r. 1598 jsa pi dvoe Filipa II.

vychovatelem, sepsal pro chovance svého a nástupce trnu Španl-

ského Filipa IIL, praví, že moc všech kesanských panovník

jest obmezena lidem, kteráž jim ji udlil a tudíž oprávnn

jest, ji obraeziti, zmniti a dle okolností i úpln zrušiti. A z d-
vod tch zastává Mariana vzpouru, královraždu i vraždu králv

úkladnou a otrávení takto : »Lid má právo a moc špatnostem

panovníka pítrž uiniti ; ani papež nesmí býti vymínn. Kdožby

vyhovuje obecnému pání o zavraždní tyrana se pokusil, ni-

kterak nebudu za to míti, že neprav jednal, nýbrž mám za

to, že zasluhuje chvály. Ze tyran mže býti zavraždn veejn
zbraní, bud útokem na palác jeho aneb v bitv, neteba Šíe

dokazovati; ale jest i dovoleno zavražditi jej lstiv a úkladn.

Svdí to sice o vtší síle a zmužilosti, veejn-li kdo a v tváí

tvá proti tyranu vystoupí, ale nicmén i to jest dkazem opatr-

nosti a obezelosti. když nkdo chtje tyrana se svta sprovo-

diti, uiní to pomocí úklad a osidel; nebo s tím jest menší

nebezpeí spojeno pro vraha i pro stát. Kaskytuje se ale jen

otázka, jest-li týmž zpsobem dovoleno jedem veejného nepítele

aneb tyranna zavražditi? Dle pírodních zákon jest to povoleno

a tedy lhostejné, vraždí-li se dýkou neb jedem, zvlášt uváží-li

se, že šalba a lest pi kralovraždách jsou prostedky dovolenými (!).

Naskytne-li se kdy vhodná píležitost k vražduí krále, kdo

medle byl by tak bojácný a choulostivý, aby se ohlížel na
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rozdíl pi zavraždní?* — Takového náhledu jest jesuita Ma-
riana^ jenž travim ješt udílí zvláštní pedpisy ohledn cho-

vání jejich, zejména pipomíná, aby trávili jedem co možná ze-

vnit, na p. otráveným odvem, svtlem, kvtinami atd.

Též Petr Mikuláš Serrarius, italsky jesuita, vyslovuje se

ve svých dodatcích k biblí v podobném smyslu, zejména uvádí

pi zpomínce na smrt Eglona^ krále Moabit, slova tato : »N-
kteí uení bohoslovci tvrdí, že soudce Israelit Ehud dobe
uinil, zavraždiv krále, ponvadž byl k inu tomu duchem
božím puzen; ale já pravím, že tato píina nebyla jedinou,

nýbrž že jest ješt jiné píiny, totiž té, že se inu toho do-

pustil na tyranu, jenž lid jeho po 18 let v otroctví držel, a že

tudíž in ten jest ospravedlnn.

«

Dosti zeteln vyjádil se také nejproslulejší jesuita kardinál

Robert Bellarmin (f 1621), týž Bellarmin, který vynikaje ue-
ností neobyejnou, mírností ve svých spisech a dobrotou srdce,

i u protestant veliké vážnosti požíval, a k žádosti jesuitv od

papeže pipoten byl mezi svaté. Týž praví ve spise svém »0 nej-

vyšší moci papeže ve vcech svtských« {De summa Pontificis

autoritate in rébus temporarihus (1610), sv. IV. str. 180 ) : »Není

sice vcí duchovních a mnich, aby sami krále a panovníkyúkladn

vraždili, a taktéž nemají ani papežové ve zvyku, vladae tako-

výmto zpsobem utlaovati. Ale za to papežové knížata, kteí

neuposlechli výstrah jejich otcovských, vyluují z církve, nepo-

dávajíce jim tlo Pán a ostatní svátosti, ano, uznávají-li toho

potebu, sprošujíce i poddané jejich poslušnosti a vrnosti k pa-

novníkm svým, a zbavujíce mocnáe královské moci a dstoj-

nosti jejich, naež jiní lidé dokoní odplatu nad nimi za mrzké

iny jejich.

«

Nejzetelnji však hájí kralovraždu jesuita Suarez ve

spise svém r. 1614. v Lissabon vydaném a od stolice ímské

co nejveleji doporueném, pod názvem » Obrana víry katolické

a apoštolské* {Defensio fidei caiholicae et apostolicaé)^ v nmž
(v knize YI. kap. IV. 13. a 14.) praví : » Jest lánkem víry (?),

že má papež právo, kacíské a odbojné krále s trnu svrho-

Tati
;
pak není taký panovník, trnu papežem zbavený, žádným

zákonitým králem neb knížetem ; když se ale ješt i potom

zdráhá papeže poslouchati, pak jest tyranem, a mže jej kdu-

Bilek : Djiny ádu jesuitskélio. 4
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Troliv zavražditi, « Zetelnji nelze již kralovraždu schvalovati

a k ní i vyzývati.

Skuten velmi krásné to zásady mravouky, na nichž je-

suité zakládali nejenom právo zbaviti trnu panovníka nekato-

lického aneb ukrutného, nýbrž i povinnost, odpíti poslušnos

takovému panovníkovi, jejž pak každý mohl 1 zavražditi. Zá-

sady ty rozšiovaly se pvodem jesuit obzvlášt ve Francii,

takže se tam staly spoleným pesvdením strany písn ka-

tolické v bojích náboženských a rozdráždily mysle lidu proti

Jindichovi UI. a lY,

A tak stali se jesuité i pvodci a obhájci vzpoury. Ye-

ejn se zbraní v ruce nesúastnili se arci vzpour a kralovražd

nikdy, ale za to potají psobili k tomu rozšiováním pobuují-

cích spis, emi svými na kazatelnách a ve zpovdnicích, roz-

séváním rozilujících zpráv a pokradmo povzbuzováním a zata-

jováním zloin, jichž jiní se dopouštli, a to hlavn k jejich

vlastnímu prospchu, což však líili vždy co iny smující

k zachování svobody lidu, k vtši cti a sláv boží a k prospchu

a na oslavu církve svaté! Jesuitm nejednalo se nikdy o pravou

svobodu lidu, nýbrž jenom o jejich vlastní moc a moc papeže?

kteréž vždy a všude v záptí mly mnohem horší ukrutnosti

nežli tyranství panovník. — Jesuité velebili kralovrahy a sli-

bovali jim království nebeské^ akoliv sv. Pavel uil první vy-

znávae víry kesanské; aby poslušni byli vrchnosti svtské

dle píkladu Ježíše Krista.

Na doklad toho, že jesuité královraždu nejenom hlásali,

a schvalovali, nýbrž k ní i vybízeli a také skutky dokázali i to,

co tvrdili, uvedeme více pípad, až budeme jednati o psobení

jesuit v jednotlivých zemích, zejména v Nizozemí, ve Francii,

v Anglii a v Portugalsku.

I nejhorlivjší píznivci a zastanci ádu jesuitského, kteí

obyejn protivníkm jesuit vytýkají, že z jejich spis mravo-

uných jen úryvky, a ty nkdy pekroucené aneb nesprávné

peložené, uveejují — nemohou upíti a také neupírají, že je-

dnotliví spisovatelé jesuitští, mezi nimi hlavn Mariana^ ve

spisech svých vraždu tyran ze zásady za dovolenou pokládají.

Ale tito obránci jesuit tvrdí, že uení Mariánova jiní spiso-

vatelé jesuitští vyvraceli, zvlášt pak, že generál ádu Claudius
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A^quaviva brzj po vydání spisu Mariánovu písn zakázal všem

hlenm ádu svého této zásady ohavné budoucn se dotýkati.

Tomu však jest ponkud jinak, jak z pedešlého patrno, nebo
spis Mariánv vydán byl r. 1598., kdežto teprv po zavraždní

irále francouzského Jindicha IV. r. 1610., zvlášt pak po mravní

porážce, kterou strašná zásada kralovraždy jesuitm a katolíkm

"V Anglicku zpsobila, generál Aquaviva r. 1614. zakázal pod-

ízeným svým, v pednáškách, v rozmluvách neb spisech vy-

sloviti zásadu, že dovoleno jest kterékoliv osob, pod jakoukoli

záminkou tyranství, zabiti krále neb knížata neb jim smr ákladn
strojiti. {»Licitu?n esse cuique personae, qitocumque praetextu

tyrannidis, reges aut principes occidere seu mortem eis machi-

nari.^)

Zásady mravouky jesuitské.

Není úelem naším vyliovati souvisle celou soustavu

^mravounou ádu jesuitského ; dostaí nám, vytkneme-li jenom

nkteré zásady, které jesuité veejn ve školách a ve spisech

^vých hlásali, a o nichž se tvrditi nemže, že by je byl ád
jesuitský kdy zavrhl. Hlavní všeobecné zásady a uení, které

iní mravouku jesuitských uitel hroznou, všemu ádu spole-

enskému se píící, jsou ti, totiž : 1. zásada o pravdpodob-

nosti (prohabilitas), 2. uení o xpsohu íditi límysl {methodus

•dirigendae intentionis) a 3. uení o vyhrazení v mysli {restriciio

neb reservatio mentalis).

Dle zásady pravdpodobnosti^ kterou jesuité od domini-

'kán pijali neobtžuje se svdomí jednáním, které se dá ospra-

vedlniti dvody pravdpodobnými anebo mínním od njakého

-znamenitého uitele »doctor gravis« zastávaným. Dle toho do-

volen jest každý in a skutek, dá-li se vbec nkterak odvod-

niti, i nejvtší zloiny mohou býti skutky vyvolané dvody,

nutností — tedy netrestué ! O mravní hodnot vle a inu neroz-

hoduje se dle nutné patrnosti mravních pedstav a zásad, dle

^jistých a pevn zabezpeených dvod, nýbrž spokojuje se pouhou

menší vtší pravdpodobností neb výrokem nkterého uitele vyni-

kajícího. Proti uení takovému, jehož škodlivost nad bílý den jest

jasnjší, vyslovil se i generál ádu Yitelleschi (1616^—1645) jakož
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i 13. kongregace generální (r. 1687.) ;
potom sepsal i sám Je-

suita spravedliv smýšlející Gonxalex proti probabilismu zvláštní

dílo, které však generál ádu Oliva zavrhl, akoli je papež In-

nocenc XI. schválil a pikázaly aby do tisku bylo dáno. Kdy
pak Gonzalez po smrti Olivov r. 1697 pispním papeže se

stal generálem ádu, a potom dotené dílo své tiskem vydal,,

vzbouili se proti nmu všickni písedící ádu, a generální kon-

gregace ádu uzavela generála sesaditi, a pouze spojeným silám

papeže a císae podailo se jej na míst jeho udržeti. — Ješt-

na poátku XYIII. století ozývaly se v ádu protesty proti uení

probabilismu, ale tento odpor neml žádných výsledk, jako-

naízení zakladatele ádu, aby se jesuité nezabývali politikou;,

nebo jesuité neupustili z prospchu ádu svého ani od zásadyr

pravdpodobnosti ani od provozování politiky.

Dle druhé zásady, uení o úmyslu^ mže se spáchati bez

obtížení svdomí in pikázáním zapovzený, jenom když lovk,

nemá úmysl tím hešiti, nýbrž když tím dosáhnouti hledí úelu

chvalitebného. Tudíž nikdo neheší, by páchal skutek zloinný

a sebe nemravnjší, když podloží zloinu svému dobrý úmysl

a jakýkoliv úel dovolený. — Tuto zhoubnou jesuitskou zá-

sadu, že Šlechetnost zámru ospravedluje iny, jež mravnost

a zákony lidské zavrhují, ili že ^>úel posvcuje prostedky «,,

vyslovil a zastával pede všemi jinými jesuita Escobar Antonio

j Mendoza. Proti zásadám jeho vystupoval zvlášt Blažej Pascaly

jeden z prvních spisovatel francouzských (f 1662), ve spise

svém >Listy z kraje* {Lettres provinciales 1657) o pravdách

náboženských vbec a o morálce jesuit, jichž nedstojnou mo-

rálku kasuistickou, pro pobožné písnou, pro svtáky lehkou až

i nemravnou, odhalil zpsobem zniujícím, ukazuje na odpor

do nebe volající tohoto uení jesuit (Escobara, Sancheza, Sua-

reza, Moliny a jiných) proti vné, isté kráse i velebnosti uení

Kristova v evangeliích. — Takovým pekrucováním zákonu

mravního promnili jesuité kesanské uení o híchu, o jeho

vyznání a odpuštní v pravé mamidlo.

Dle tetí všeobecné zásady uení jesuitského o vyhrazení

v mysli^ jest dovoleno, aby mluvící k vli dobrému neb jenom

dovolenému úelu odpov svou, slib neb písahu obmezil na

užší smysl, než doslovný obsah ei jeho tomu pipouští; také-
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nedopouští se lži a podvodu, kdo pipovd taju iaí závislou

na podmínkách, kterých nezná ten, komu se dává (xatajení

v myšlenkách) ; aneb kdo zúmysln užívá dvojsmyslných slov,

aby jimi k prospchu svému klamal (nauka o dvojsmyslnosti

, ohqjetnosti, amphibolie). Dle této zásady jest dovolena i kivá

písaha, o emž jesuita Siiarez podává tento výklad : »Samo

o sob není bezprávím dvojsmyslu používati též pi písaze,

proto není to také vždy kivou písahou. Píinou toho jest, že

jen to máme za lež, co odporuje si s myšlenkami mluvícího,

protože tento není zavázán v myšlenkách svých souhlasiti s onmi
posluchae. Kdo však dvojsmyslných význam užívá, o tom

nelze íci, že mluví proti svému smýšlení, nebo bére e svou

ve smyslu, jaký s náhledy jeho souhlasí. Proto není to, co

mluví, lží
;
proto není samo o sob bezprávím mluviti podobným

zpsobem, neb bezpráví mže se státi pouze lží. Z toho lze

uiniti závrek, že to není kivopísahou, podobný výrok od-

písáhnouti, neb písahou tou nebée se Bh za svdka lži, ana

to lež ani není.« — K zatajení v myšlenkách, jež zdá'o se

jesuitským bohoslovcm obzvlášt dležitým, podává jesuita

Sanchez píklady : » Jestli nkdo tázán, vinen jsa vraždou na

knzi spáchanou, mže odpovdti : knze jsem nezabil, mysle

na jiného toho jména; aneb myslil-li skuten na knze, o nmž
se mluví, mže odpovdti : nezabil jsem jej, s tajným doložením

,ped jeho narozením'. « — »Taková chytros,« praví týž spiso-

vatel, »jest velmi užitená, aby mnohé se ukrylo, co v úkrytu

zstati musí a což by beze lži a kivopísahy ukrytým zstati

nemohlo, nestalo-li by se to podobným zpsobem. Vším právem

mžeme použiti tohoto klamu, kolikrátkoli svj život, svou es
zachovati, své jmní hájiti neb njaký dobrý skutek vykonati

ehceme.« — Týž Sanchez podotýká: »Kdo jest pinucen. uiniti

ženštin slib, že ji pojme za manželku, mže to též písahati,

mysle pi tom v srdci svém: budu-li k tomu donucen, anebo

jestli se rai pozdji zalíbí.

«

Dle uení jesuit mžeme slibovati a písahati, co a na
chceme, jenom musíme, skládajíce slib neb písahu, míti úmysl,

že nic nesplníme. Tak Escobar a Molina uí: »že slib neza-

vazuje, nemli-li jsme v úmyslu se jím zavázati. « ekneme- li

tedy: Uiním to; vyrozumívá se pod tím, že to uiníme, ne-
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zmníme-li svoji vli. Nebo nechceme tím se vzdáti vle své^

svobodné.

«

Jesuita Busenhautn pronesl zásadu : »Kdo jen povrchn

písahal, nepotebuje zachovávati písahu ; nebo nepísahal, ale

jen si zahrával s písahou.t K této nepkné nauce pipojuje-

jesuita Gordon píklad, an praví: »Z této zásady vyplývá,

zcela dobe závrek, že ten, jenž vstupuje do njakého ádu,

duchovního a zejm nemá v úmyslu, že chce zachovávati slib-

istoty, také není nucen, slib istoty držeti. « — »DovolenO'

jest též písahati dvojsmysln, žádá-li se písaha zákonem, na

píklad žádá-li písahy nkdo, jenž nemá práva k tomu, jako-

soudce nepíslušný. « K tomu podává jesuita Tamhurini krásný,

tento píklad : >Nejenom vinník, je-li to duchovní, ale i jint

mohou ped svtským soudem písahati, že duchovní ne-

spáchal zloinu, vyrozumívajíce tím, že jej tak nespáchaly,

aby byli povinni, vyknouti to ped soudem svtským, protože

tento soud pro duchovního jest nepíslušný.* — »Má-li'

nkdo vydati svdectví u soudu, není vázán, aby vydal sv-

dectví pravdivé, kdyby z toho pro nj neb pro jeho píbuzné

neb pátele vzniknouti mohla škoda njaká. « — Kdyby soudce-

vyšetující vyptávaje se obvinného nešetil zákona, není vinník

povinen, aby doznal vinu svou, nýbrž mže soudce klamati na-

píklad dvojsmyslnými slovy, aniž by se tím dopustil lži.«

Takovým uením o písaze a svdectví jesuité tropí si.

pravý posmch z pikázání božích : -^Neiiexmeš jména božího

nadarmo^ a -»Nepromluvíš kivého svdectví proti hlizním^w

svému. «

Také k ostattiítn pikázáním božím podává nám jesuitská

mravouka prazvláštních vysvtlení dle zásad pedešle uve-

dených.

tvrté pikázání Boží : » Cti otce svého i matku svou^

vykládali jesuitští bohoslovci následujícím zpsobem. Jesuita.

Hurtado praví: »Syn mže žádati si smrti rodi svých, aby

po nich ddil, jen když to neiní ze zášti nebo jiných híšných

píin. Též mže syn, aniž by se dopustil híchu smrtelného^

radovati se ze smrti otce svého, jemuž platil výminek, aneb-

ddí-li jeho statky. « — Okrádání rodi dtmi jejich omlouvá

i schvaluje se v mnohých spisech jesuit, z nichž uvedeme jen*
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nkteré. Emanuel Sa praví: »Otci nepatrné vci odciziti, není

híchem. « Jesuita Gordon uí, že syn svému otci odciziti smí

to, co by mu otec, kdyby jej za to žádal, dobrovoln penechal,

aneb jest-li syn vci odcizené použiti chce k njakému skutku

dobrému. Týž náhled zastává Escohar a Matons Stolz. — Hrozné

ale jest, jakým zpsobem jesuité dovolují a schvalují otcovrazdu-

Jesuita Gobatus, jenž se dovolává staršího moralisty jesuitského

Štpána Fagundexa, praví, že jest dovoleno synu, jenž v opilství

se dopustil vraždy na svém otci, radovati se z tohoto zloinu

hrozného, jakož i nad bohatstvím a statky, kteréž po smrti

otce jeho za ddictví se mu dostanou. Na otázku, jest-li synovi

dovoleno, zavražditi otce vypovzeného, odpovídá portugalský

jesuita J. de Bicastille ve spise »0 právu a spravedlnosti

«

(Kn. 11 str. 511.), že velký poet spisovatel (jesuit) s tím

soahlasí, a dokládá: >'>je-li otec takový škodiiý naší spolenosti^

jsem náhledu týchže auktor.« — Emanuel Sa praví, že jedná-ii

se o zachránní vlasti, syn smí zavraždili i otce svého. {O té

vlastenecké lásky jesuitské/) Podobným zpsobem zneužívá je-

suita Štpán Facundus (Fagundez) i náboženství, an (ve spise

»0 zaízení církve « 1626, díl I., kn. I., kap. 33.) praví : » Sy-

nové katolití mohou z kacíství obžalovati vlastní rodie své,

chtli-li by tito odvrátiti je od víry, by i vdli, že za to ro-

die jejich budou na hranici upáleni aneb meem katovým

odpraveni.« A jesuita Toletus (Franc, de Toledo f r. 1596.),

kardinál španlský, dokonce tvrdí, že takovým otcm synové

mají nejen odepíti vší podpory, nýbrž že je smí i zabíti, když

by tito chtli je násilím pinutiti k odpadnutí od víry. — Tak

zneužívali jesuité nejsvtjších cit srdce lidského, náboženství

totiž a lásky k vlasti, hanebným zpsobem k tomu, aby omluvili

mrzké zloiny, pi jejichž pouhém pojmenování s ošklivostí se

lovk odvrací.

V pojednání o pikázání pátém y>Nezabiješ« vyjádili se

nejváženjší uitelé mravouky ádu jesuitského pochopiteln

a zeteln takto: »Abychom es svoji zachovali aneb námi

uinná píkoí pomstili, mžeme odprce svého i úkladn shla-

diti.« Jesuita Escohar zejména praví: »Vrah úkladný jest ten,

kdož zabíjí lovka, který si na nic ani nepomyslil, jaké ne-

bezpeí hrozí životu jeho, tudíž nemže se ten, kdož zavraždil
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nepítele svého, nikterak jmenovati vrahem úkladným, by i ze

zálohy byl to uinil; nebo od nepítele svého mže se každý

nadíti i nejhoršího a tudíž se má vždy ped ním na pozoru

míti ; i ten, jenž vraždí nepítele svého, s nímž se byl smíil

pod tou viminkou, že nebude více strojiti úklady jeho životu,

nemže b5^ti jmín vrahem úkladným, le by byl s oním ne-

pítelem vstoupil v pátelství vroucnjší. — Jesuita Busenhaum

praví: »Aby nkdo život svj zachránil aneb zdravé lidy své

zachoval, dovoleno jest protivníka svého zabiti ; v pípad takovém

smí zabiti syn otce, mnich opata, poddaný panovníka.€ Týž spi-

sovatel uí, že zavražditi lovka tebas nevinného dovoleno

jest za jistých okolností nejen k vli obran, ale i v jiných

pípadech, jako byl-li nkdo tžce uražen, ponvadž uražený

byl jmín za bezectného ; i když uražený jest mnichem neb du-

chovním svtským, dovoleno mu zavražditi protivníka svého. —
Jesuita Amiciis v nauce své »Z)e jure et justitia^ (Tom. V.

séct. 7. pag. 554.) tvrdí, že každý duchovní oprávnn jest za-

vražditi bez všech ohled toho, kdo by zamýšlel jeho aneb ád
jeho hanobiti pomluvou neb viniti ze zloinu. A Caramuel nad

to praví: »Knz mže v mnohých pípadech zavražditi utrhae

na cti, ano nkdy to i uiniti musí.« Jesuita Dicastille tvrdíj

že jest dovoleno zavražditi toho, kdo kivým svdectvím u soudu

uvedl by nás v nebezpeí, abychom byli odsouzeni k smrti aneb

k jinému trestu tžkému; jesti to pouhá obrana. « A Tamhurini ve

spise svém (Explicatio Decalogi II. 3.) praví: »A mohl by poddaný

žádati smrti pedstaveného, aby sám následoval v pedstavenství?

S právem zajisté tak žádáš neb toho dosahuješ, ponvadž ne-

raduješ se jiného neštstí, le vlastního prospchu. « — »Hledám
smrti otce svého, ne že by byla jeho neštstím, nýbrž že jest

mým prospchem nebo píinou mého prospchu.

«

Pi výkladu pikázání toho podávají jesuité Escohar^ San-
chez, Mariana a Navarra také pravidla, v kterých pípadech
dovoleno jest osobám svobodným i provdaným vyhnati plod

ze života, což ale jest tak nestoudn psáno, že uznáváme za

slušné o tom pomleti.

Že pi takových zásadách, které nešetily ani uejsvtjších
zájm lidských, jesuité schvalovali a hájili i vraMhí nekatolíku

i kráU)vra?du, o tom jsme již pedešle uvedli nkolik píklad
a doklad.
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Pikázání šesté a deváté: »Nesesmilnís« a t>Nepoddáš

eman^lky bližního svého ^, jichž nešetení svatý Pavel nazývá

híchem tak strašným, že mezi kesany ani jmín býti nemá,

vykládají jesuitští spisovatelé mravouky velmi obšírn zvlášt

ve spise r> Souhrn bohoslovecké 7n?'avouky<^ (Compendium theo-

iogiae moralis), jejž ve prospch ekatel bohosloví z rozliných

spisovatel jesuitských vyal a vydal P. Moullet s povolením

'pedstavených (ve Freiburku Švýcarském r. 1834.). Také jesuita

P, Jan Petr Gusy (f 1866) vydal r. 1850 »Compendium theo-

logiae moralis«, soustavu katolické mravouky dle A. z Liguori

k poteb pro mladé knze co pravítko v úad zpovdnickém

sepsanou, v níž obnovena jest kasuistika starojesuitská a pro-

babilismus, též líí se s neobyejnou nestydatostí tajnosti man-

.želského života k pouení mladých klerik
;
pece však tento

-spis zaveden byl za uebnici v mnohých semináích, zejména

v Mohui. Jak Moullet tak G-usy odvolávají se ve spisech svých

dle probabilismu na výroky jesuitských mravouk, Tamburina,

Escobara, Sancheza, zvlášt pak Fegeliho v jeho spise » Praktické

•otázky o výkonech zpordníka«(Augšpurk, 1750). Tchto mravouk
výklady o pomrech pohlavních jsou zpsobu tak nestoudného,

že až hnusí se nám podati je ve spisu tomto úpln. Nejprve

vyliují všeliké smilstvo, pro nž uvádjí namnoze omluvy, na-

mnoze pak pro páchání nestoudností dopouštjí jisté meze a zá-

kony; potom máchají se s patrnou zálibou v podrobnostech,

o kterých by jako eholníci, zavázáni jsouce vnou istotou,

ani mluviti nemli. V tch a podobných spisech pojednávají

jesuité o osobách svobodných aneb zasnoubených, i o nevst-

kách
; návody jejich k úadu zpovdnickému obsahují neuvi-

telné nestoudnosti a nestydatosti. Co však všechno manželm
se dovoluje, vrcholí již v nestoudoosti nejvyšší, a jest psáno

jen na zneuctní stavu manželského. Nejdkladnji o pedmtu
tom jedná Sanchez ve svém díle »0 svátosti manželstvím (De

sacramento matrimonii, Genua 1592). toucímu hanebný spis

ten mimodk tanouti musí na mysli, že spisovatel, nežli dílo

své sdlával, konal studie v nejsprostším nevstinci ili ham-

pejse. Každá stránka toho spisu zapáchá výkalem nejodpornjším.

Opakují se zde vci, o kterých pojednáno pi šestém pikázání

-^Nesesmilníš« ; než spisovatel brodí se zde v bahn nemrav-
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nosti. takže píí se péru našemu, abychom to opakovali. A pece-

biskupsk;í- censor díla toho dodal k úsudku svému: x-Peeti

jsem s rozkoší nejvyšší« {Summa voluptaie perlegi). A to mla.

býti mravouka pro lidi svobodné, snoubence a manžely? To.

ml býti výklad pikázání božského?

Také hích cizoložství omlouvají jesuité v doteném »Sou-

hrnu bohoslovecké mravouky* dle náhledu jesuity Escabora,

a jiných mravouk.

Konen dávají jesuitští mravoukové i knžím nauení,,

jak mohou porušiti slib istoty. Tak uí Escohar ve spise svém>

(Theol. moral. tract. VI. ex. 7. a. 103.): »Knz mže svléci,

roucho knžské, i mnich, by to uinil i proto, aby navštvoval

domy podezelé, a nepropadne trestu nižádnému, ponvadž prý-

má úmysl, po vykonaném skutku ho zase obléci ; iní prý dobe,,

an by jinak v šatu knžském stavu duchovnímu zpsobil jen

hanbu.* — Portugalský jesuita Henriguez\e spise svém {SummOf

theoloyiae moralis, Venetiae 1600) jest toho náhledu : »Pijde-lL

duchovní, a obeznámen jest s nebezpeím, do kterého se vy-

dává, k žen, s kterou má pletky zamilované, a jestli dopaden

jsa v cizoložství od jejího manžele, tohoto zabije, aby zachránil

život svj, proto nestal se nezpsobilým k zastávání úadu
svého.

«

Není tedy divno, že i mnozí jesuité sami dle tchto nauk.

se ídili a je také skutkem provádli.

Kajicnicím svým ukládali jesuité za pokání nejradji tak

zvanou disciplinu ili káze španlskou^ t. j. jemné pošlehování

metlikou po zádech neb po stehnách a zádech obnažených, což-

smyslnos ženštin náramn pobuovalo. V této španlské disci-

plin, která od vlád duchovních i svtských zaasté byla za-

kazována co nejpísnji, zalibovaly si ženy a dívky i poestné,,

takže samy prosívaly jesuiské zpovdníky své, aby jim ji jen

dále ješt udíleli. Tak zavedli jesuité v belgickém mst Luváni
(Levná, Lowen) r. 1552 spolek paní s tímto druhem pokání^,

jemuž se z poátku toliko deset paní podvolilo; bhem jednoho

roku však byly tam již tyry takové spolky, ítající pes tisíc

ženských, které si dávaly od jesuitských zpovdník svých

udíleti španlskou disciplinu na obnažené tlo své, a ve tyech
letech potom bylo toto pošlehování v obyeji již u všech ženštin..
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luváskych, a provozováno bylo i v procesích na místech ve-

ejných. — Taktéž do jiných zemí, zvlášt do Francie a. Špa-

nlska zavedeno bylo toto duchovní cviení jesuitské s velkým

úspchem pes všecky zákazy biskupv. Teprve když pozdjL

poaly se rozšiovati povsti o nemravnostech, které se páchaly

pi tchto duchovních (?) cvieních u jesuit, zakroila proti,

tomu sama inkvisice^ a r. 1570 zapovdla udlování španlské

kázn, kterou jesuité pod pláštíkem duchovních cviení kajicnica

své kazili a svádli.

O tom podávají djiny velmi mnoho pípad, z nichž uve-

deme jen následující. Jesuita Jan Krt. Oirard^ r. 1728 rektor

královského semináe námoského v Toulonu, stal se r. 1729

také zpovdníkem Kateiny Cadierovy^ dívky to osmnáctileté,,

vynikající nejen spanilostí, ale i ctností a nevinností, která však

oddala se až blouzniv pobožnosti, v emž ji matka její, vdova

po zámožném kupci, podporovala. Chlipný a lstivý- jesuita tento,

namluvil nadšenému dveti, že jest od Boha urena k nemu,
velikému, ukládal jí modlení, posty a španlskou káze tla,,

až ubohá dívka poala blouzniti a konen zachvácena byla_

chorobo a hysterickou, takže tlem jejím lomcovaly záchvaty

keovité. Y takovém stavu ivní rozilenosti své (záchvatu

hysterickém) byla také dívka svedena od duchovního otce a rádce

svého jesuity Girarda. Následky toho však brzy byly patrný a cti-

hodný jesuita neostýchal se dávati dívce nápoj, kterým pi-

rozené následky hanebnosti své zmail ; kajícnici své pak s po-

volením její matky, která o niem nevdla, zjednal zaopatení

v kláštee klarisek, aby se tam uzdravila. Zde Cadierová, jsouc

díve zpovdníkem svým Girardem ubezpeena, že tlesné ob-

cování s ním není híchem, ponvadž vle její pi tom nebyla,

inná, toto pesvdení své i celé tajemství zjevila bez obalu

i novému zpovdníku svému, pevoru kláštera karmelitského,

páteru Mikuláši. A tak se stalo, že o hanebné prostopášnosti

Girardov zpraven byl biskup, který Girarda pohnal ped soud.

To bylo pro jesuity ovšem vcí velmi mrzutou. Proto vydávali

celou záležitos za jakési spiknutí proti Tovaryšstvu Ježíšovu,

jehož nepátelé prý chtjí jej ped svtem zhanobiti ; dívku pak

svedenou a zhanobenou udali za posedlou, ano hledli uplácením

svdk docíliti toho, aby byla odsouzena k smrti pro utrhání
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na cti, zvlášt pak pro arodjství a kouzelnictví. Soud však

rozsudkem dne 11. záí r. 1731 uznal Cadierovou za nevinnu,

takže byla propuštna a odevzdána matce své v opatrování.

Avšak i jesuitu Girarda, u nhož prý jevila se patrná slabos

a pomatenos ducha, sprostil soud obžaloby pro zloiny krve-

smilstva duchovního a vyhnání plodu, jakož i pro znesvcení

duchovního stavu svého, i pro mnohé vícekrát opakované zlo-

iny proti veejné mravopoestnosti, akoli všecky tyto zloiny

úpln byly dokázány. *) — Jakkoli však soud ve prospch ádu
jesuitského neuznal Grirarda za vinna, pece nejen lid byl o vin

jeho pesvden, nýbrž i sám arcibiskup aixský, kterýž Girardovi

zakázal kostel, kazatelnu i zpovdnici, ano vyobcoval jej i z celé

arcidiecese své. Tento pípad objevil znemravnlos len ádu
jesuitského v úplném svtle, již proto, že všemožn se namáhali^

aby spolubratra svého, a byl hanebníkem nejpodlejším, za-

chránili ped trestem zaslouženým, což se jim také povedlo •

nebo soudy francouzské jesuitskými penzi podplacené, bídníka

konen bez trestu propustily. Avšak proces ten zstane navždy

skvrnou soud francouzských, a jest patrným dkazem haneb-

ných pletich a pikl jesuitských.

Není však dotený pípad osamlý v djinách ádu Tova-

ryšstva Ježíšova; nebo ješt mnoho jiných zloin tžkých

proti mravnosti dopustili se tito zbožní a istí mužové, jimž je

i jeden len ádu jejich, Petr Jarrige^ vyetl ve spise svém

T^Jesuité na popravi§ti pro roxliyié hruhé xloitiy^ kterých se

dopustili lenové ádu jejich«. Tento Jarrige, velmi uený je-

suita a kazatel v Burdogalech, jenž roku 1647 utekl z tamní

kolleje jesuitské a pestoupil na víru protestantskou, praví v do-

teném spise svém: » Nikdo sice nemže vdti a zkoumati

nejtajnjší myšlení srdce lidského, než jediné Bh sám, aniž by

•) Spisy tohoto processu, který svého asu náramný hluk zpsohil

po celé Evrop a naplnil ji opovržením proti Tovaryšstvu Ježíšovu v^šly

v osmi svazcích v jazyku francouzákem pod názvem: »Hlavní sbírka listin,

týkajících se processu mezi slenou Cadierovou z msta Toulonu a P. Gi-

rardem, rektorem král. semináe pro námonictví mstské.* V Haagu
u Swarta 17;-{1. — Peklad pak nmecký vyšel v Kolín nad Rýnem pod

názvem: Proces P. Girarda z ádu Tovaryšstva Ježíšova s pannou Ca-

dierovou.
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slušelo smrtelníku, aby vtíral se do nejvyšší rady a prczetel-

nosti jeho ; ale proto pece mohu smle íci, že jsem mezi

TŠemi lidmi, které jsem ml kdy píležitost poznati, nevidl

nikdy tak prudké, náruživé a vilné v každém ohledu muže,

jejichž dech tém sálal smyslností, jako tyto jesuity.« A na

doklad tohoto výroku uvádí Jarrige celou adu skutených udá-

lostí, zvlášt porušení dívek i chlapc, pro které jesuité stáli

ped soudem obžalováni. Spisem tím však zpsobil si Jarrige

velmi kruté pronásledování od jesuit, takže musil utíkati z místa

na místo ped pomstou jejich. Této, aby ušel, dal se pemluviti

od jesuit úlisným lichocením a sliby, vrátil se r. 1650, opt

do ádu jejich, odvolal i zatracoval vlastní spis svj, který na-

zval ábelským výplodem, zplozeným tžkomyslností pohádanou

pomstychtivostí. Uvili bychom tomu, že Jarrige psal toto od-

volání své z pesvdení, kdyby nebyla nám velmi podezelou

pi tom okolnost ta, že jesuité Jarrige-a pes to všecko, že

napsal odvolání spisu svého, jímž odhaloval hanebné zloiny

jejich, pece pozdji v kolleji své v Antverpách ukrutn života

.

zbavili.

V další kajtole jesuitské mi^avouky pojednává se o krá-

de^i takto: »Kdo pro sebe neb pro druhého nco vezme,

co mu nepatí, a sice tolik, kolik má potebí, nedopouští se

krádeže a není povinen, aby to pozdji hradil, byl-li totiž sku-

ten potebný a nuzný. — Tak i nedopouští se krádeže ten,

kdo odcizí nco, aby si nahradil škodu za vc, jež mu právem

náleží, když by jí nemohl nabyti jiným zpsobem, na p. ne-

mže-li sluha dostati patinou mzdu, neb je-li nucen sloužiti

za mzdu neslušnou.* — Dále vymují jesuitští mravoukové

pokud krádež jest pouze híchem všedním a pokud smrtelným,

a dovozují, že krádeže v rodin a domácí, dopustí-li se jich

píbuzní, manželé, dti, pátelé aneb sluhové a eledínové, nejsou

híchy smrtelnými, jsou-li nepatrný, ano, že nejsou ani híchem

staly-li se za úelem dobrým

!

Když byli všeliké pípady krádeže dopodrobna vypoítali,

.

picházejí mravoukové na kapitolu stran náhrady za vci od-

cizené. Y pojednání tom o náhradách omlouvají a schvalují,

všeliké chytrosti, kterými jiného šiditi slušno. Jesti to nauení,

výborné pro advokáty pokoutné, vydiduchy, mamie, podvod--
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niky, lichváe, karbaníky, vytuxovaleU ddictví a podobnou

sb. Podáváme jen nkteré úryvky, z nichž tenái možno bude

uiniti si obrázek o perozkošné mravouce ádu toho. »Uinil-li

nkdo druhému bezpráví, z ehož tomuto nevznikla patrná škoda,

není povinen k náhrad, ponvadž náhrada jest vlastn napra-

vení Škody. Vrah není povinen dávati náhrady tm, kteí byli

od zavraždného vydržováni, ponvadž škoda jejich stala se ne-

obyejnou okolností, t. j. úmrtím, což by se mohlo státi i bez

zavraždní.

«

nejpknjší nauení dává nám mravouka jesuitská o xá-

vlech, totiž : »Je-li záv (kšaft) sdlána ve prospch zbožných

úel (nadání jesuitských kollejí, klášter atd.), postaí na sv-

domí pouhý spis, kývnutí hlavou aneb jiný posunk zstavitele

aneb nkterého svdka. Kdyby i náhlým úmrtím záv nebyla

úpln skonena, pece jest platná, co týe se odkaz k úelm
zbožným v ní naznaeným. Záv taková, teba nemla zákonné

formy, ruší jinou záv teba zákonn sdlanou, avšak k úelm
jiným, by jí i prvnjší byla odvolána.* — Kterak jesuité této

krásné nauky provádli ve skutenosti, podává nám nejlepší

svdectví spravedlivý djepis, jenž odkryl hanebné rejdy tchto

šejdív a pekrucovatehl uení Kristova, jehož jméno hanebn
zneuctili, nazývajíce se •» Tovaryšstvem Jezísovým<í !

Nestoudní mravoukové narouhavše se tak božskému i pi-

rozenému zákonu, uzavírají díla svá, bahnem zapáchající, slovy:

T>SoU deo ghria^ (Bohu jedinému budiž chvála)!

Vytené výklady pikázání holích dostaten dokazují^

jak jedovaté sítn jesuité rozsívali sinými zásadami mravou-
nými. Nebo jimi nabývá uzákonní a právního potvrzení nej-

-scbytralejší sobectví ; ruší se veškeré pomry mravní spolenosti,

a uvádí se lidé mezi sebou jaksi v stav válený, v nmž ve-

škeré výhody mají platnosti. Benediktinský mnich Mabillo?i

ml zajisté pravdu, když tvrdil, že pohanská mravouka zahan-

buje jesuitské bohoslovce, kteí za kesanské se vydávají, a do-

kládal, že mravní vážnost ochabla tak, že není více skoro žád-

ného zloinu, který by zhoubným uením jejich nedal se omluviti

a ospravedlniti. Taktéž mnozí jiní mužové písn mravní a sku-

ten pobožní smýšleli o jesuitech již záhy tak, jak to pozdji

vyjádeno jest veršem tímto: -O vos, qui cum Jesu itis, Non
ite cum Jesuitis (O vy, již s Ježíšem jdete, Za jesuity nechote !)«
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Marn namáhal se ád jesuitský dokázati, že zásada : » Úcd
;posvcuje prostedky (n jest mu cizí a jenom od jeho nepátel

zlovoln vymyšlená; v ústav ádu není arci zejm vyslo-

t-ena*) ale v naukách odjeJw nejznamenitjších mravouk za-

ostávaných jest co moznd nejjasnji vyslovena a vyložena.

Veliký však byl poet v ádu spisovatel, kteí tímto smrem
psobili. Španlský kardinál František de Toledo (Toletus f 1596),

Emanuel Sa (f 1596), Tomáš Sanchez (f 1610), František Suarez

<t 1617), Vincenc Filincio (f 1622), Linhart Less (f 1623),

Štpán Bauny (f 1649), Pavel Laymann (ý 1635), Herman
Busenbaum (f 1688j a Antonín Escobar (fl669) jsou jenom

^nejvíce vynikající mezi sty jinými, kteí vdeckým pojedná-

'váním a provádním tchto zásad jména svá zostudili a kaza-

telnu a zpovdnici pomáhali promniti na školu lehkomyslnosti,

nepravosti a nešlechetnosti. Jenom jednotliví spisovatelé vystou-

pili proti tmto záhubným zásadám mravouným, zejména jesuita

Haimund Boncel r. 1638 ve své bohoslovecké mravouce. —
flledí-li jesuité ád svj oistiti od tohoto híchu tím, že vinu

tchto ošklivostí svalují na jednotlivé spisovatele ádu a že jednání

jejich ospravedlují volnou censurou knih, od samých generál

ádu vytýkanou : pece jest nepochopitelno, jak pi známé písnosti

a jednot uení ádu jesuitského nejznamenitjší jeho mravoukové

zastávati mohli smr, jenž by zásadám ádu byl zcela cizím.

Bylo v ízení ádu zákonem, že žádný len nesml vydati knihu,

nebyla-li díve schválena pedstavenstvem ádu, jemuž pidleni

byli censoi ; zejména spisy bohoslovecké, než byly vydány

tiskem, musily býti pedloženy k prozkoumání »patribus revi-

soribus« (otcm pehlížitelm) v ím. Každý spis byl tedy

vydán se schválením ádu, jenž proto byl za nj odpovdný.

Nebezpená mravouka jesuit není tedy pouze uením
jednotlivých toliko len (spisovatel), nýbrž jest zásadou celého

ádu jesuitského vbec. Nebo stanovy ádu vyžadují výslovn

Jednotu uení, v nich jest z ohledu toho zejm psáno: »Máme
všichni totéž viti a pokud možná totéž mluviti. Nepipouštjme

*) K tomu hlavn poukazují obránci jesuit a známý v Nmecku
Jesuita Roh vysaditi mohl veejn na kazateln odmnu 1000 zl. toiQu,

kdo by dokázal, že záhubnou onu zásadu nkterý z etných spisovatel

Jesuitských v nkterém spise svém zejm byl vyslovil.
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rozdílné nauky ani oustn v rozmluvách ani písemn v knihách^

které na svtlo pijíti nesmí bez schválení a ustanovení gene-

rála. S velkou pílí budtež jednota a vzájemný souhlas pstovány

a žádný spor nebudiž trpín.« — Jesuita Gretser praví: »Uite-^

love spolenosti sepsali veliký poet bohosloveckých spis ; my
vyznáváme všichni totéž uení a vyslovujeme je na nesíslných

místech soukromn i veejn ve Školách.*

Jesuité nesli se %a jediným úelein^ toti% aby panovali^

Aby došli tohoto úelu svého, zkazili kesanskou mravouku,,

hovli zlým náklonnostem anáruživostem lidí vznešených i nízkých,

konejšili svdomí, dávali rozhešení, teba híšník nejevil lítosti

a pedsevzetí k polepšení, ano zneužívali ve prospch svj i ta-

jemství zpovdi. Tak ovšem naklonili si urozence i lid prostý

a mli rozhodný vliv na pomry státní a rodinné. — Y jednom

z jejich spis úedních »Imago primi saeculi Societatis Jesu.

(Obraz prvního století Tovaryšstva Ježíšova)* vynášejí se jesuité

zejm umním svým vyhovti okolnostem, ani praví : »Tova-

ryšstvo Ježíšovo hledí se pizpsobiti obyejm a zvykm všech

lidí; snaží se pevzíti všecky úady, snášeti se s lidmi všemi,,

všem býti vším. To jest práv ta schopnost a snažlivost lásky

dmyslné, která tímto sladkým kouzlem uchvacuje odporující;.

to jest zlatá sí, kterou se duše lapají.*

Tajná pouení pro pedstavenstva ádu jesuitského.

Z toho všeho, co jsme o uení a mravouce jesuit pe-
dešle strun uvedli, nedá se však nikoli souditi, že by byli

všickni jesuité bývali tak podlé stvry ; nebo z ústavy ehole

jest známo, že nebyli vŠickni lenové Tovaryšstva Ježíšova za-

svceni ve všecka tajemství ádu. Ytší ás jesuit byla pouhým
toliko strojem v rukou pedstavených svých, kteí je udržovali

v domnní, že kráejí samostatn po dráze, kterou si k obla^

žení lovenstva sami byli vyvolili. Pece však mnozí jesuité

španlští a portugalští, vidouce se sklamáni v nadjích svých,

jaké v ád Tovaryšstva Ježíšova skládali, obrátili se na papeže

Sixta V. s žádostí za potebnou opravu ádu jejich a za uve-

dení jeho na prvotní stanovy ádové. V žádosti své doslovn^

praví toto

:

I
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»Zlomyslnos z Dekterých z nás (professú se tverým
slibem) pokroila tak daleko, a opovážlivost jejich, následkem

kteréž zohavili ducha ústavy ádu našeho, sv. Ignácem sesta-

vené, dosáhla takového stupn, že tato ústava upadla nyní

v posmch a všeobecné opovržení. Každý ji považuje jako dým
a páru, kteráž zrovna tak snadno se stráví, jako byla povstala.

A píinou toho úpadku jest, že professové, pedstavení naši,

bezprávn a nespravedliv dle vlastní libosti své ve všem, co

se ádu týe, sob poínají. A tato pevrácenost v ádu našem

se již tak siln zakoenila, a tito pedstavení zavedli si již tolik

»zvláštních regulU a zvyk, které pravidlm ádovým sv. Ignáce

naprosto odporují, že mnozí z nejlepších, nejmoudejších a nej-

starších len ádu našeho mnohdy ani nevdí, jest-li tento zma-

tený sbor lidí skuten ádem » Tovaryšstva Ježísova<í, od svaté

stolice ímské potvrzeným, aneb není-li to jen sbor lidí, kteí

si libují v život nezákonnitém a libovolném. — My se nesmíme

opovážiti, abychom tu na této listin jména svá podepsali, ano

neuiníme toho ani k výslovnému rozkazu Yaší Papežské Sva-

tosti, vdouce, že by se nám dostalo za to nevýslovných proti-

venství. Nebo kdyby se professové, kteí tuto krajinu spravují,

toho dovdli, že my jsme skladatelé spisu toho, pronásledovali

by nás co nejvíce jako nepátele zámr jejich — protože již

dlouho drží se zásady, že kdokoli by nejmenšího slova o zne-

užívání eholních pravidel sv. Ignacia, jakéhož se tito professové

dopouštjí, pronesl, má ten nejvtší trest k oekávání.«

Avšak tato stížnost jesuit španlských a portugalských

potkala se s výsledkem neoekávaným. Papež Sixt V. zemel ped
vyízením této žádosti (f 1590) ;

jeho nástupce Keho XIV.

však byl zvláštním ctitelem jesuitv a stíhal kletbou každého,

kdokoli hlasu proti nim pozvedl. Generál Aquaviva pak vydal

I. 1593 v generálním sboru jesuitském velmi písné naízení

proti všem lenm ádu, kteí by se kdy obraceli k papeži

s prosebnými neb žalobnými spisy pod záminkou, že ie k tomu

nutí svatá povinnost k zachování eholních pravidel sv. Ignacia.

Takové leny nazývá generál v naízení tom nezdárnými syny

ádu, zamýšlející pemniti vládní soustavu v ústav.ádu a tak

celý ád podkopati a vyvrátiti. Pvodcm takých roztržek a ne-

pokoj vyhrožoval generál nejenom vyvržením z ádu, nýbrž

Bilek: Djiny 4du jesuUského. 5
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i zvláštními tresty, pozbytím všech úad a hodností, a vymohl

si na papeži potvrzení tohoto naízení.

Zvláštní regide^ o nichž se mluví v dotené stížnosti

jesuit španlských, nejsou nic jiného, než y-tajné instrukce^-,

jakéž se našly na poátku 17. století u rektora koleje jesuitské

v Paderbornu, které tehdy nemalého povyku nadlaly a z latiny

do všech tém jazyk mnohokráte byly pekládány. Tchto

tajných instrukcí máme v rukou svých dva opisy, souhlasné,

jeden s nápisem »Instri(ctio secreta pro Superioribus Societatis

Jesu«- (Pouení tajné pro pedstavené Tovaryšstva Ježíšova),

druhý pak s nápisem : »Monita privata Societatis Jesu edita

1657 € (Napomenutí soukromá Tovaryšstva Ježíšova vydaná

r. 1657).

Pokládajíce spis tento za dležitý doklad k zámrm ped-

stavených ádu jesuitského, podáváme peklad jeho doslovný

v následujících 16. odstavcích.

1. Jak chovati se oná Tovaryšstvo Ježíšovo^ kclyz pod-

nikne xalox€7ií njakého sídla nového? Aby oblíbeným a pí-

jemným se prokázalo Tovaryšstvo obyvatelm místa, které ne-

dávno pevzalo, mnoho k tomu pispje vysvtlení úelu Tova-

ryšstva, jenž pedepsán jest v 2. pravidle všeobecném, totiž

:

peovati o blaho bližního práv tak jako o své vlastní. Protož

každý úd ádu, k službám nejnižším má se propjovati v špi-

tálech, i na hnoji ležící má navštvovati, k vyzpovídání kohokoliv

i na místa vzdálená docházeti, almužny sbírati a dávati chudým
veejn ped jinými, aby tito poueni jsouce jednáním našich

úd, prokázali se k nám Štdejšími. Skromnos zevnjší všickni

údové Tovaryšstva a si osvojí tak, aby tím jiné vzdlali; kdo

by však toho nešetil, i proto z Tovaryšstva našeho budiž pro-

puštn.

2. Co jest poteba initi, abychom se domohli dvrné
pízn kní^t a velmož? Píle k tomu nejvtší má se vyna-
ložiti. Zkušenost nás nauila, že na knížata tehdy se psobí
duchovními a církevními osobami, když peci není jejich neká-
rají se písn (veejn), nýbrž na lepší stránku se vykládají.
Patrno jest to pi vstupování knížat v manželství s jejich píbuz-
nými

;
nebo tato manželství spojena jsou s velkými pekáž-

kami pro smýšlení lidu, který zatracuje taková lože manželská.
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Proež, když po takovfch a podobných vcech touží knížata,

<raají se povzbuzovati, že dosáhnou toho, eho si peji: a se

jim vysvtlí výhody, kteréž by jejich touhu zvtšily, totiž : že

manželství to bude píinou vtšího svazku a chvály Boží. —
Také když kníže nco hodlá podniknouti, co není zárove všem

panovníkm píjemné, na píklad když válku vyzdvihnouti chce;

tu se jeho vle má podporovati a mysl k vytrvalosti pobízeti

a povzbuzovati. — Nejpednjším íše a vštpuje se pesvd-
ení, že knížete vle má se konati; avšak do podrobností hned

a se nepouští, aby se vina nepiítala nám; kdyby se to pece

stalo, budiž poukázáno k pouením všeobecným, nám to zabra-

ujícím.

Pispívati bude k získání dvrnosti knížat, když pe-

vezmeme vyslanectví ve vcech jim samým píjemných. Dárky

získáni býti mají dvrníci knížat aby vrn zpravili našince

o zvycích a rozmarech knížete, ím se rád zabývá, na em
rozkoš svou má, jakým zpsobem se mu zalíbiti možná (avšak

bez porušení práva a svdomí), aby, naskvtne-li se píležitost,

vloudili se do myslí velmož a knížat. Nemají-li knížata

manželek, a se jim nabídnou k manželství panny, které s rodii

svými Našim (ádu našemu) jsou oddány, a panny ty a se jim

vylíí barvami chvalnými, jakými by knížata sami chtli je

míti vylíeny; nebo tak se stane, že skrze manželky uiníme

si pátely osoby jinak nám nepíznivé ; nauila nás tomu zkušenost

v dom Rakouském, v íších Polské, Francouzské i v ostatních

vévodstvích a panstvích. Ženy aby nezmnily smýšlení své,

aneb od své pízn k nám neupouštly, snažn a se jim všt-

puje láska k našemu Tovaryšstvu jednak skrze našince, jednak

skrze jejich služky, kteréž nám jsou oddány, a tyto a se rozli-

nými službami a dárky v pátelství udržují ; nebo ony pak

zjeví tajnosti svých paní a vše, co Našim vdti bude potebí. —
Správa svdomí knížat a velmož a se koná podle výrok

uitel, které volnjší iní svdomí naproti mínní jiných ehol-

ník, tak aby tyto eholníky velmoži zamítli, našich následovali,

a na ízení našem a radách záviseli. Proež k získání jak

knížat a velmož tak i praelát pispje, když uiníme je úast-

nými zásluh ádu našeho ; máme vážné prostedky odpuštní

iiích zadržených i pokání, k prominutí post, k osvobození
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od povinného navracení vcí, od pekážek manželství a jinýcb

slib. Velmožové mají se zváti do škol našich a uvítati básnmi^

mají se jim vnovati pojednání; prospje-li to, a se astují,

a nese-Ii to sebou postavení osoby, rozlinými jazyky a se

pozdravuje pi hostin od bratí našich. — Nepátelství mezi

velmoži budiž od Našich urovnáno. Když pak panovníku nám

oddanému slouží muž nkterý pední, nám nenaklonný, tomu

a se slibuje píze a udlení dstojností snažným piinním
Našich. Konen budiž o to peováno, aby knížata a velcí páni

i praelati pro Tovaryštvo naše byli zaujati tak, aby pro n
proti píbuzným a jim milým osobám jednali, ani propuštným

z Tovaryšstva našeho nijakým zpsobem neproápívali. Ze udleny

budou dstojnosti velmožm, mají Naši pedpovídati, a když

jim byly udleny, mají jim páti štstí k prvnímu nastoupení

úadu básnmi sepsanými skrze studující.

3. Co pro nás uiní páni, kteí nemají penx, ale pece

požívají velké vaznosti v xemi a proto jiným xpsoheni námr

prospnu mohou ? U takových pán, jsou-li svtští, domáhati se

máme milosti a pomoci proti protivníkm našim, pízn k porov-

nání rozepí soudních, dobrozdání a náhledu ke kupování vesnic,

dom, zahrad a míst k stavní obydlí pro Tovaryšstvo naše

zvlášt v tch mstech, která našince nechtjí míti ; týchže pán
pízn musíme získati, aby zmírnili i skrotili zuivost lidí druhu

nižšího beze všeho piinní našeho. Od duchovních však (jako

biskup, arcibiskup) má se vymoci to, co píhodná doba vci

naskytne. V jistých krajinách a místech peovati teba, aby

praelati a farái jim podízení našich lidí šetili, a práce jejich

nekazili; v nkterých zemích pée musí býti vtší, zvlášt

T Nmecku a Polsku, kde velká jest moc biskup, kteí malým
namáháním, vyjednavše vc s knížetem, kláštery, fary, probošství

a jiná nadání nám mohou udliti, upokojivše jakkoliv knžstvo

svtské, ehož na tch místech dosíci mžeme, kde katolíci,

kacíi a odpadlíci jsou smíšeni ; i má se biskupm ukázati, že

Yelikého užitku z tohoto ohledu dosáhnou, jakého by od svtských

knží a eholník krom zpvu nadíti se nemohli. Chváliti se

má horlivost jejich, doporoueti památka inu neskonalá. Takových

však nadání, aby totiž Tovaryšstvo naše nastoupilo na místa (fary)

svtských knží, snadno nabudeme skrze ony biskupy, kteí se také
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•Tzpovídají Našim, na správ naší závisejí a oekávají povýšení na

biskupství bohatší zprostedkováním našich pátel. Ale jak

fa biskup tak i u knížat a peují Naši o to, aby, když zaklá-

dají naše kolleje pi farních kostelích, Naši také byli jediní,

kteí by mli právo ustanoviti zástupce (vikáe) stálého se

správou duchovní. Vyšší duchovní sám v míst na ten as
jsoucí zstane faráem, veškerá však správa kostela a náleží

nám. Skrze tyže biskupy a knížata Naši peovati budou o zízení

kollejí v místech, kde jsou akademikové nám odporující neb

jnšané katolití neb kacíští, kteí založení kollejí nám v mstech

svých zabraují. Tiže zaopatí nám také místa kazatelská

v pedních kostelích mst znamenitjších. — Jedná-li se nkdy
o vyhlášení našeho lena za blahoslaveného neb za svatého,

velmož dopisy usnadniti se má snesení o tom pi stolici pa-

pežské. Kdyby nkteí z týchž velmož pevzali vyslanectví,

peovati se musí o to, aby k jiným eholníkm, kteí s námi

mají podobné zamstnání, náklonost svou nepenesli a jim ne-

odevzdali práce duchovní^ v nichž my vynikáme. Protož kdyby

mužové dstojní cestovali skrze zem, kde jsou Naši, a se

pivítají do kollejí a podle eholní zpsobilosti astují.

4. Co doporueno býti má kaxatehlm a zpovdníkm
Jcníxat a velmož? Aby vedení král, knížat a muž dstojných

náležit skrze naše leny bylo uspoádáno, každým spsobem
a je ídí tak, aby ízení jejich zdálo se smovati k svdomí,

kteréž jim sami knížata svují; ale ne hned nýbrž znenáhla

(bez poznání) zetel míti má ízení to na správu politickou

zevnjší. Proež asto mají Naši v mysl vkládati knížatm,

že rozdlování úad a dstojností v stát náleží k spravedl-

nosti a tžce že Bh se uráží, když se proti ní od knížat

beší; ale a eknou, že nechtjí vtírati se k žádné správ

státu a že knížatm to pipomínají neradi, jenom z ohledu své

povinnosti. Což když by pochopili knížata, vysvtliti se jim má,

jakými ctnostmi nadáni býti musí mužové, jimž se vysoké

úady státní mají sviti. K doporuení a se berou nejhlav-

njší osoby z pátel Tovaryšstva našeho a z tch muž, jichž

povýšení na úad jest k prospchu Tovaryšstva, avšak Naši a
sami jich nejmenují knížeti, nýbrž skrze nejdvrnjší pátele

Tovaryšstva našeho i knížete. Protož a Naši pouují zpovdníky
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a kazatele, kteí mužové jsou v každém odboru oné vlády, jak

jsou zpsobilí, jak mocní, jak bohatí a štdí k nám; tchto-

jména a pi sob mají, zprávu o nich a uiní knížeti vhodném

jich doporuením, aby snadnji pi naskytlé píležitosti pový-

šeni byli od knížat ti, o nichž ped tím od zpovdník a kazatel

sv5'ch slyšeli, že jim byli chváleni. Na pamti a mají zpovd-

níci a kazatelé knížat, aby píjemn s nimi zacházeli, žádným

zpsobem jich neuráželi v kázáních neb soukromých rozmluvách

;

pamlsky a lihové nápoje mírn a pijímají, pro potebu sou-

kromou málem penz a jsou spokojeni. Pokud jsou v palácích,

k odlehlejším jizbám a se odeberou. Prozeteln a v mysl

ukládají knížatm svým, aby ani na vlas neodchýlili se od rady

duchovních otcv. A peují o to, aby jim oznámeno bylo co

nejdíve úedník státních úmrtí, a o dosazení jiných a asné

pomýšlejí a jednají ; aby se zbavili podezení, že se vtírají

k správ zemské, nemají sami dopomáhati ani pátel svých

žádostem u knížete, nýbrž opatrnji jednati budou, když to

jiným odevzdají.

5. Co máme initi, M/yx eholníd, znající mnohá zamst-
nání s 7iámi podobná, mnoho nám odnímají? Pokolení lidské

musíme smle uchvátiti. Protož má se lidu na mysl uvádti, že

náš ád všech ád duchovních má dokonalost a že v em jiné^

ády vynikají, i v tom znamenitjším zpsobem Tovaryšstvo naše

se skvje v církvi Boží, krom zpvu a písnosti živobytí, ímž
se lišíme od mnich; všecko v Tovaryšstvu našem že jest

lepší, samy i osoby. A se vytknou vady a nedostatky, z nichž

by vysvítalo, že mén šastn jiní eholníci dostáti mohou
onomu zamstnání, v nmž se sbíhají s námi. Vtšího namá-
hání potebí jest proti onm eholníkm, kteí by školy ku
vzdlání mládeže zíditi chtli v místech, kde to s prospchem
a dstojností Tovaryšstvo naše koná. Knížatm budiž dáno
na srozumnou, že takoví lidé budou k zhoub zem; aka-

demikm cizím a se pedstaví, že oni eholníci více než my
jim budou ke zkáze; knížatm a se pipomene, že postaí
Tovaryšstvo naše k vzdlání mládeže. Kdyby však oni eholníci
pro sebe mli listy papež aneb kardinál doporuení, Naši a
psobí skrze knížata u papeže, aby se dokázalo, že Tova-
ryšstvo naše dobe zastává úad svj; a si opatí vysvdeni
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o dobrém obcování svém od mst, v nichž koUeje své mají.

Tmto také snažn namluviti se musí, že obávati se jest nepo-

koj a nepoádk rozmnožením rozlin^^ch škol a uitel, nech

by byli eholníci. Zatím Naši všemožn a se piiní, aby vdy
se pstovaly a dkazy toho podaly s pochvalou jiných.

6. O získání vdov bohatých Tovaryšstvu. K tomu úkolu

vyvoliti se mají Otcové (Patres) dosplého vku, ale svží postavy

;

tito a vdovy astji navštvují. Která by náklonnosf ukázala

k Tovaryšstvu našemu, té butež nabídnuty navzájem služby

Tovaryšstva; když by je pijala a poala astji navštvovati

kostely naše, a se jí dá takový zpovdník, který by ji dobe

ídil a pohnul, aby setrvala v stavu vdovském, vypoítáním

prospchu vdovství, jímž by si zásluhy velké dobyla. Aby celá

vc lépe se podaila, a se jí radí, aby zmenšila množství slu-

žebník ; a se ustanoví služebníci dvorní a správci statk ; a
se pedpise, co patí k správ domu, ale a se má ohled na

místo a osobu. Zvlášt však a psobí zpovdník, aby jeho radou

se spokojila a naízení jeho zachovala jakožto základ budou-

cího blaha duchovního ; a se jí ponavrhne užívání svátostí asté,

obcování službám Božím, odíkávání litanii; ei napomínací

(exhorty) a se mají dvakrát neb tikrát týdn o prospchu

vdovství, o obtížích manželství obnoveného, o jeho nebezpeích

a bemenech. Dvtipn butež jim nabídnuti muži vznešení,

aby ona vdova, o kterou se jedná, provdati se nezdráhala, avšak

tiže mužové a se líí objasnním jejich povahy a chyb tak,

aby tím vdova ani myšlenky nepojala na vdavky. Tudíž, když

jsou tak zaujaty k stavu vdovskému, co nejdíve a se jim do-

poruují sliby nábožné, aby vykonáním slibu istoty veškeren

pístup si zamezily k druhým satkm; ale v tom ase nejvíce

budiž pihlíženo k tomu, aby ode dvora odstranni byli mlá-

denci smlejší v žertech; málo a se pipouští hostí a v jich

astování a je mírnost'. Správci statku, kaplani a jiní služebníci

(úedníci) a jsou takoví, aby bu doporuením Našich byli usta-

noveni aneb na pokynu Našich záviseli. K tomu až se dospje,

znenáhla k dobrým skutkm má býti vedena vdova, a tyto ko-

nen konati bude dle naízení otce duchovního.

7. Jakýyn zpsobem udržeti se mají vdovy v stavu vdov-

ském a pi zaízení dchod svých ? Když by mimo obyejnou
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náklonnos k nám dokázala vdova také stkvosty nebo sumou

penz nikoliv mírnou k Tovaryšstvu svou štdrost, pak a se

stane úastnou zásluh Tovaryšstva našeho. Kdyby upustila od

slibu istoty, a jej obnoví dle zpsobu našeho dvakrát v roce

;

a se jí vyloží poádek náš domácí, a když by se líbil, a se

pedpise pro dm její; a se uloží zpovd msíní, pak o svátcích

Krista Pána, Blahoslavené Panny Marie a apoštol ; a se usta-

noví zástupci mezi muži a ženami, kteí by vady a nezpsobnosti

mezi dvoany a služebníky pozorovali a nám pednesli; a se

zapovdí pokyny, šepoty, tajné rozmluvy, a provinilí a se písn
pokárají ; a jsou u dvora slušné dívky, které by zhotovováním

rozliných okras pro kostely v nábožnosti se cviily ; nad sebou

a mají vdkyni, která by na pracující dohlížela a zpsobm je

uila. A se navštvují vdovy asto a píjemnými rozmluvami, avšak

duchovními, a se baví a zachovají ; a se nezachází píke s nimi

pi zpovdi, leda tenkráte, když menší jest nadje nco od nich

obdržeti. Prospje také k zachování vdov, když mnoho se jim

dovolí k libosti jejich, jako docházení do stavení našich, roz-

mluvy, kdy a s kterými z našich se líbí. A se jim nepovolí

za mraz z domu vycházeti, anebo když se pozoruje, že jsou

churavy. Satky dcer jejich a se oslavují básnmi studujících.

Když pohební služby Boží mají se konati, ozdob smuteních

skvlých a se k tomu vynaloží; zízení katafalku (smuteního

lešení) a není obyejné.

Konehi cokoliv uiniti se mú^e k ukojeni smyslnosti

vdov (jenom když jsou štdré a oddané vele Tovaryšstvu na-

šemu), at se to stane, opatrn však, a aby nepovstalo z toho

pohoršení.

Jedná-li se o rozdlení dchod, které mají vdovy, a
se jim pedstaví ona dokonalost stavu lidí svatých chválená,

když zanedbavše pátel svých statky pro chudé Ježíše Krista

vynaloží ; a se uvedou píklady vdov, které tímto zpsobem
v brzce svatými se staly. Protož když se vdovy do našich rukou

podají, hotovy jsouce poslouchati naízení otce duchovního, snažn
a se jim v mysl vkládá, jak vtší zásluhy hodný jsou jejich

skutky k Bohu ; ani eholníkm a nedávají almužen bez vdomí
7-povdníka, nýbrž poznamenavše to, co komu dáti chtjí, seznam
toho a odevzdají zpovdníku, jenž odejmouti neb pidati mže
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dle svého uzuání. Zpovdníci a zabraují astým vdov návštvám

jinými eholníky, aby tito za sebou neodvedli žen pirozen

nestálých. Získalo-li se mnoho penz ze statk, aby tím povzbu-

zeny nebyly k druhým satkm, a jim zpovdníci navrhnou

i radí zízení poádných nadání, jimiž by podporovaly každý

rok poteby našich kollejí a dom profesních, zvlášt domu pro-

fesního v ím. Taktéž penz vynaložiti mohou na kasule

-a roucha kostelní, která našim chrámm sloužiti mohou i po

smrti vdovy. A se vypravuje o nedostatcích kostel našich

ped vdovami, o stavbách nedokonaných kollejí, a se pohnou

k zapravení nákladu za vci, které jim stálé chvály vymohou,

jako jsou kostely, ciboria, budovy, a tyto a se s úmyslem rychle

provedou, aby mly píležitost svou Štdrost provozovati. Taktéž

jednati se má s dobrodinci a knížaty, kteí nám nco nákladn

zizují. Kdyby bylo klenot, a se radí, aby se pro vnost za-

chovaly, když by se daly na hrobky našich blahoslavených

v ím, a a se to doloží píklady jiných paní dstojných, které

to uinily. Z tch píin a se ukáže, že ony nejvyšší dokona-

losti dosáhly, když zanecháním lásky k pozemským vcem, za

jejich majitele ustanovily Krista Pána v služebnících Tovaryšstva

jeho. Kdyby syny a dcery Boží služb zasvtiti chtly, nemá

se Štdrost jejich zamítati, nýbrž má se pijmouti, co nabízejí;

mén však od tch vdov pijímati se má, které syny a dcery

k svtskému stavu pipravují.

8. O prostedcích^ aby synové a dcery vdov nám zcela

•oddaných duchovní stav si vyvolili. Ráda a staten má to

matka vdova provésti ; dcery a obtžuje metlou, výhržkami,

posty, píkejším nakládáním, odpíráním šatstva výborného, sli-

bováním vtšího vna, kdyby chtla státi se jeptiškou; a zvt-

šuje náruživosti nastávajícího manžela, obtížnosti stavu manžel-

ského; a projevuje matka sama žel a lítost, že se nestala

jeptiškou. Konen a jedná tak proti dcerám, aby z omrzelosti

života u matky toužily po kláštee. — Se syny a obcují Naši

dvrn; a je astují v koUejích, a tam jim ukazují to, co

pohne k vstoupení v Tovaryšstvo naše, jako jsou zahrady

-pi koUeji, v nichž se oberstvujeme a vyrážíme; v refektáích

•a se ukazuje k ozdobnosti a k zevnjšímu obcování mezi na-

šimi; dárky a slušné rozmluvy, avšak rozumné a se neopomí-
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její. A jsou u takovfch syn vdov za uitele naši nej-

lepší pátelé, nebo radji ti, kteí budou naši. A odejme matka

synm zamstnání potebná na as krátký, a odevzdá jim á-

sten obtížné ízení statk. Kdyby do jiných zemí odešli pro

studie, a je matka nerozmázli penzi tak, aby omrzelostí pe-

moženi u cizích národ, skuten pomýšleli na to vstoupiti do

stavu duchovního.

9. O roxmnoxeni dcJiod kollejí. Písn budiž pikázáno

zpovdníkm knížat, velmožv a vznešených paní, aby dokud

jim duchovní vci udlují, svtské vci pro všeobecné dobré

Tovaryšstva od nich pijímali. Protož aby neopomíjeli píležitosti

pijímati, pokud se nco nabízí, a kdyby se to odložilo, a v pam
to uvádí, ovšem nedávajíce nikterak na jevo dychtivosl Kteí

ze zpovdník mén bedliví v této vci budou, ti, jakožto pro

obecné dobro mén se namáhající a se odstraní od knížat

a doma pokárají.

Velkou bolestí jsme se dovdli, že mladé vdovy, smrtí

nevasnou zachvácené, vinou Našich mnohé náiní kostelní

skvostné našim neodkázaly a že naši nepijímali, pokud poz-

stalí po vdov nabízeli ; nebo pi získání takových vcí nikoli

na as, nýbrž na vli dávajícího má se hledti. A docházejí

do dom mšan, do palác šlechtic a vdov, z nichž všech

a vyzvídají opatrn, zda-li pro blaho duše své bu sami neb

jejich pátelé neb píbuzní kostelm nco odkázati hodlají;

totéž má se vyzvídati u fará a praelát, kteí by díve uve-

deni byli ke konání služeb duchovních, ímž asem mnoho

mohou Naši získati; u všech tchto lidí a se snaží nabyti pízn
vykládáním ochotnosti Tovaryšstva a vrného vykonávání služeb

se zeelem na místa, která pijímají od dobrodinc, jinak než

jiní knží svtští a klášterní. A mají znalost zahrad, lom ka-

menných, vinic, mst, v nichž sídlejí, vesnic a statk; a vy-

zvídají, od který^ch majitel, kterými smlouvami, s kterými be-

meny se drží, a zda-li by ony statky bu skrze smlouvy neb

skrze pijmutí syn do Tovaryšstva neb skrze darování ob-

držeti se mohly. Píchylníkm a píchylnicím Tovaryšstva na-

šeho kdykoliv a radí, aby statky své koUejím prodali s usne-

sením, že po krátkém ase Tovaryšstvo zdarma tyto statky od nich

obdrží. Kdyby se stalo, že vdovy nám oddané mají jenom.
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dcery, a je obrátí k duchovnímu stavu jeptišek, dadouce jim

vno jakékoliv; ostatní, jako vesnice, klenoty a celé jmní
naši snadno získají. Kdyby však jenom jednoho syna aneb více

vdova našemu Tovaryšstvu naklonná mla, á žádné nebylo

nadje, že syn nebo synové vstoupí v Tovaryšstvo naše, a se

poukáže matce, že dostaí, když veškeré statky synm neb

synovi zanechá, ale nabytou summu penz a své vlastní vno
že mže odkázati Tovaryšstvu. Stává se, že vdovy jedné neb

druhé osady, k pobožnosti naklonné, jsou Tovaryšstvu zcela

oddány ; ty a se pohnou k zapsání statk Tovaryšstvu a našim

koUejím, samy zatím a se spokojí roní pijímati výživu, aby

Bohu pohodlnji sloužiti mohly, jsouce zbaveny starosti o vci

asné.

10. O dokázání pís?iosti káxné v Tovaryšstvu. Osvdíme
písnost kázn vylouením úd od nás, kdykoli to za dobré-

uzná Tovaryšstvo, a si jsou jakéhokoliv postavení a stavu, staí,

mladí, kdyby pozbyli sil a nemocí na kámen neb jinou jakou-

koli po vstoupení svém r Tovaryšstvo postiženi byli. Píiny
k vylouení, mimo pípady vyhrazené, pro které (zhanobení,

zprznní vyraiujíc) dovoleno bude propuštní, budou tyto

:

Když údové spolenosti naší píznivkyn naše a pátele Tova-

ryšstvu užitené k jiným eholím obracejí nebo rodim neb

tm, kteí tomu zbraují, na srozumnou dávají, aby nevstupo-

vali v Tovaryšstvo ; když pi vykázání statk k píbuzným ná-

klonnost prokáží neodevzdáním všeho Tovaryšstvu. Díve však

takoví údové po nkolik let v Tovaryšstvu mají býti zkroco-

váni
; bratí (fratres) a se obírají službami všedními (obyej-

nými), a se zamstnávají v nižších školách a tam vyuují;

vyšší studia, zvlášt tvrtý rok theologie a se jim nedovolí

;

astji za doby stolování a pedítají kapitoly ; Otcm (Patres)

Tovaryšstva budiž zakázáno zpovídati a obcovati s jinými, a
se jim berou vci milé z jizeb jejich, asté pokání veejné a
se jim ukládá

;
potom snadno bude postoupiti k propuštní. Kdyby

takové osoby znalé závadami svrchu eenými si stžovaly ped
provincialy na nemírné pedstavené, nebudiž jim veno ; snadn
a se omluví takové jednání s nimi, a se ekne, že oni jsou

zavázáni poslouchati pedstaveného, kdekoliv není to híchem.
Pedstavení a nejsou rozpaliví v propuštní takových len;
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nebo když ád náš užívá jména Tovaryšstva (družstva) a spo-

jení druh snadnji se zrušují a nejsou stálá, proež také spojeno

jest s Tovaryšstvem dle ádu stanov propuštní, a toto vzniklo

již se zízením Tovaryšstva. To zejm z toho vysvítá, ponvadž

Tovaryšstvo má sliby jednoduché pro žáky ádné (scholastiky)

a pomocníky ádné (koadjutory) ustanovené, kteréžto sliby nejsou

vzájemnou smlouvou, jakoby Tovaryšstvo mlo povinnost osoby

takovými sliby zavázané v Tovaryšstvu podržeti vždycky ; to

však nikoli pravda není ; nebo povinnost se ukládá jenom sli-

bujícímu, nikoliv Tovaryšstvu, kteréž mže kohokoliv s tako-

vými sliby propustiti, kdy a z jakékoli píiny to za dobré uzná.

By by i v Tovaryšstvu nkteí se zavázali sliby tymi, jiní

temi sliby slavnými dle zpsobu jiných eholník, pece i ta-

koví lenové od Tovaryšstva propuštni býti mohou.

11. Jak se jednomyshi zachovati mají Naši proti pro-

pušt^ným % ádu? Ponvadž takoví lidé mnoho škoditi mohou

Tovaryšstvu, protož a se tomu zabrání tmito pedpisy. Díve
než se z Tovaryšstva propustí, a slíbí, a o tom potvrzení ode-

vzdají, že o Tovaryšstvu nic špatného nebudou mluviti. Propu-

štnému budiž zamezen pístup k oným duchovním a svtským

pánm, jichž pízn sám mohl by získati a u nich místo ob-

držeti. A se vypravuje o Špatných jeho náklonnostech, chybách,

pokléscích a vadách, které o sob pi odkrytí svdomí nkdy ped-

staveným vyjevil, a podle toho v Tovaryšstvu podízen byl, což

nám dovoleno jest po právu našem. Nebudou-li však páni nám
naklonni, budiž skrze muže vážné, našim oddané, postaráno

o to, aby zabránno bylo pízni propuštnému u toho, jenž

nám není naklonn, a kdyby tento nemohl piveden býti k od-

vrácení mysli od propuštného, aspo budiž pohnut k neinnosti

na každý zpsob. A se písemn oznámí po kollejích ti, kteí byli

propuštni a píiny propuštní s zvtšením jich a se vytknou.

O propuštném v eích napomíuacích a se ekne, že optn
vroucn žádá vstoupiti v Tovaryšstvo, cizím a se oznámí píiny
propuštní oné, pro které lid nás v nenávisti má ; nebo tak po-

chválí se více propuštní kohokoliv. Yí-li se propuštnému
v eích jeho proti nám, a se zabrání vci té skrze vážné muže
naše, kteí by proti eím propuštného uvedli Tovaryšstva

vážnos i slávu jeho a užitek, který pináší církvi Boží, též
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dobrou povs života a uenosti len, pro kterou jsou od král,,

knížat a velmož ustanoveni za zpovdníky jejich a kazatele
;

a vylíí lásku naši k bližním, tím více k jednomu každému

lenu Tovaryšstva našeho. A se pozvou k hostinám oni, u nich

propuštný zdá se zamstnání míti; tito mají býti pemluveni,

aby nepropjili pízn své propuštnému, a že povinni jsou

to uiniti pro náboženství ; zatím a se vyloží píiny propu-

štní dokázáním veškeré její dvodnosti a dkladným vylíením,

všech vad propuštného a nevynecháním nieho, by by i n-
které vci byly pochybné. A se nedopomáhá propuštným

k žádným místm a úadm duchovním, leda by zvláštním

zpsobem dokázali, že jsou pátely Tovaryšstva, aneb že by dali

ne malou sumu penz, aneb své statky zapsali. K tomu také

a pemluví zpovdníci knížata a krále, aby hodlajíce udíleti

nkomu úady, dkaz pijali ze Štdrosti a dobré náklonnosti

k Tovaryšstvu našemu, projevené založením jemu kolleje anebo

prokázáním mu neho podobného. Kdyby se stalo, že by pro-

puštní požívali pízn u lidí, piln a se vypátrá jejich život

a mravy i vady, a tyto a se skrze pátele a píznivkyn naše

stavu nižšího rozhlásí. Tito sami pak, aby propuštným nebyli

oddáni aneb u sebe jich nepechovávali, a se postraší uložením

pokání, a se jim odepe rozhešení, kdyby byli tvrdošíjní. Chvála

propuštného a se zlehuje dmyslnými a dvojsmyslnými d-
kazy, avšak tak, aby jimi mohla býti odvrácena mysl lidí od

propuštného a poestnost jeho byla zlehena. Píhody nešastné-

a nehody, které postihnou propuštné, a se rozhlásí s velkým

politováním v eích povzbuzujících (v exhortách), aby pozstalí

údové byli postrašeni a tebas neradi zstali v Tovaryšstvu.

12. O volení mladík pro Tovaryšstvo a o zpsobu udržení

jich v ádu. Nejvyšší obeznalosti a bedlivosti potebí jest, aby

do ádu se pijali jinoši povahy dobié, zevnjšku nikoliv oškli-

vého, rodem šlechtici a bohatí. Aby takoví mladíci byli pivá-

beni, a se jim na jevo dává píze od pedstavených škol,,

a se nedopustí, aby byli týráni od uitel, nýbrž a astji se

chválí, dávají se jim dary, a se berou na vinici a astují se

ovocem
;
pi nkterých a se sáhne i k metle, a s jim vytý-

kají poklésky z nkterých dmysl, a se jim ukazuje tvá

hnvem rozpálená, písnji a se tupí a haní. Ze mládež.
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ke všemu zlému jest naklonna, na nich a se dokáže ; nesta-

nou-li se eholníkj, zatracením vným mají se strašiti. Když

žádají o pijetí v Tovaryšstvo, hned a se nepipouští, nýbrž

na as odmítnou; zatím a se jim hoví v rozmluvách a dopo-

ruuje píjemný ústav náš, nebo tak když velká touha v nich

vzroste, dychtivji naléhati budou, aby byli pijati ; a kdyby

chtl nkdy vystoupiti nkterý z takových mladík, a se mu
na pam uvede náramná horlivost, kterou na vstoupení v Tova-

ryšstvo naléhal a pijmutí se domáhal Ponvadž ale nejvtší

obtíže jest v pilákání syn senátor a lidí bohatších ve vlasti,

naskytnou-li se takoví, a se pošlou do Eíma k noviciátu, díve

však a se upozorní na n generál aneb provinciál ímský.

Kdyby však do Nmecka, Francouzska, Ylašska pišli a se

snažili vstoupiti v Tovaryšstvo, bez rozpaku a se pijmou

v tch zemích, v nichž panovník Tovaryšstvu jest oddán ; nebo
pod takovým pánem tyto a podobné vci budou moci se pro-

vésti, ponvadž jeho poddaní, když by naší pízn potebovali,

snadno proti nám nepovstanou, a kdyby i povstali, nieho ne-

získají. A se neopominou pípadnosti syn tch, kteí za pí-

inou studií k našim gymnasiím z jiných zemí picházejí,

obzvlášt tenkrát, když pozbývají penz a dílem studem za

ztrátu jejich, dílem strachem ped rodii neb píbuznými, pro

nesnáze, jichž se obávají, pohnouti se dají. Vc ta dobrý mla
prospch u Nmc a Polák. Nestálosti zabrániti se má dle

povahy osoby napomínajícími emi o zlém osudu propuštných.

Aby ale rodie a píbuzní vstupujících k nám byli spokojeni,

budiž poukázáno na výtenos ústavu našeho a na tak velikou

chválu svta i na es, která se prokazuje od knížat Tovaryšstvu.

A se vloudí naši do dvrného pátelství jejich a uiní je

spokojenými, když by toho nutnost a osoby dstojnost vyžadovala.

13. O jeptiškách. A neurážejí naši zpovdníci jeptišek,

když by tyto byly tak dobroinnými, že by nkteré podporo-

valy založení kollejí, pemnohé pak polovici vna svého daly

nám s povolením kláštera a abatyše. Proež a je pro klau-

suru neobtžují, a je ponechají biskupm, a zachovají si píze
jejich, aby proti nám nejednaly pro rozpolená vna a nevy-
týkaly nám jich darování.

14. O pípadnostech vyhrazených a o píinách pro-
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'pušttií % Tovaryšstva. Mimo pípadnosti v instrukci vyteaé,

z nichž rozhešení dává jedin pedstavený ádu neb ádný

zpovdník s jeho povoleném, jsou píiny propuštní z Tova-

. rjšstva zejména tyto : sodomství, kurerství, cizoloxnictví, zprz?im^

dotýkání necudná muže nebo zeny, a kdy£ kdo kterýmkoli

zpsobemjedná proti Tovaryšstvu všemožnou horlivostí. Z tchto

hích nemá se dávati provinilým rozhešení díve, až by krom
zpovdi pislíbili, že to vyjeví sami nebo skrze zpovdníka ped-

stavenému, který, když by pozoroval, že hích spáchán byl

s úastníkem, aneb že by k velké škod Tovaryšstva vc mohla

dopadnouti, nedá rozhešení, když by kající nepislíbil, že bud

sám psáti bude o vci této generálovi, aneb kdyby nedal plno-

mocenství zpovdníkovi anebo pedstavenému, aby psal o té

vci, jinak žádným zpsobem nedá se rozhešení kajícímu. Ge-

nerál však seznav provinní kajícího a uváživ vc tu s tajem-

níkem svým, ustanoví to, co pro Tovaryšstvo za prospšné uzná,

a kajícímu dá propuštní z Tovaryšstva, nebo uloží mu pokání,

kterémuž když by se podrobiti nechtl, nikdy platn nebude

moci obdržeti rozhešení. To initi že se má v pípadnostech

vyhrazených, uzaveli jsme s theology svými i schválením sto-

lice apoštolské, akoliv nkteí marn tomu odporovali. Pece

vak a zamlí zpovdník, že proto propuštn býti má z To-

varyšstva kajícník ; kdyby to ekl o sob kající krom zpovdi,

a se propustí; kdyby to íci nechtl, a se zachová s ním na-

ízení psané proti pokrytcm; zatím a se mu nedá rozhešení

tak dlouho, pokud by nechtl to íci krom zpovdi. — Když

by nkterý z našich zpovdník se dovdl, že nkterá cizí

osoba jakéhokoliv pohlaví s lenem Tovaryšstva in hanebný

spáchala, takové osob a se nedá rozhešení díve, až by krom
zpovdi to ekla, a kdyžby to uinila, a se propustí len náš,

cizí osob pak a se dá rozhešení. Kdyby dva z našich sodomství

se dopustili, budiž propuštn z nich ten, který se nepizná

;

který však díve to vyznal, budiž podržen v Tovaryšstvu, ale

budiž tak týrán, aby cht necht po uplynutí krátké doby druhého

následoval. Nebo bude moci Tovaryšstvo, jsouc sborem jakýmsi,

z tchto píin zbaviti se osob, když by bhem asu poznalo,

že jsou hrubý v mravech a v ei, ba i jakékoliv když seznají

^pedstavení píiny, dle všeobecného napomenutí kohokoliv z To-
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varyšstva a propustí. Aby proTÍnilí rychleji byli odstranni^

a se týrají, a se všecko dje proti náklonnosti jejich, a se

jim odepe, za žádají, by by to byly i vci nepatrné, a se

nepipouští k studiím vyšším, a se dají pod takové pedsta-

vené, s nimiž by nebyli spokojeni. — Ani takoví a se nepodrží

v Tovaryšstvu, kteí týráni jsouce povstanou proti pedstavenému

a na nho ped bratry si stžují, aneb praví, že se jim nelíbí^,

co se v Tovaryšstvu s strany vdov a ízení veejných záležitostí

dje a kteí chválí Benátany, od nichž vyhnáno bylo Tova-

ryšstvo. Bezprostedn ped propuštním a propuštnec krut-

se znepokojuje; a se odstraní od jisté služby a posílá se k vy-

konávání brzy té brzy oné služby, zatím a se haní, že nedobe

koná službu jemu svenou, pro lehký pestupek písnjší a
se mu uloží pokání, s kathedry za doby stolování a se chyby

jeho vytýkají, tak aby se pomátl, a po tu dobu kdyžby znanou
netrplivost na jevo dal u pítomnosti jiných, jakožto takový,

jenž jest k pohoršení jiným, se propustil. Díve však vci jeho

a se prohlédnou a a se mu poruí, aby se nkam jinam odebral,.

bud na vinici neb do kolleje sousední, zatím a se propustí

na tom míst, kde toho nejmén oekává.

15. Kdo z osob Tovaryšstfa má se podržeti ajjríxtií ob-

daiti? První místo zaujímají bedliví pracovníci, kteí nejenom

duchovní Tovaryšstva blaho, nýbrž i asné rozmnožují, jako

jsou zámožných vdov zpovdníci ; tito však, když jsou vkem
sešlí, budtež odstranni od vdov a na místo jejich dosazeni jiní

se svžími silami a jarým vkem. Tmto a se povolí, cokoliv

žádati budou na stravu, na šatstvo a na jiné vci, aniž by se

týrali od ministr pokáními; proti takovým a nevlídní ani

písní nejsou pedstavení. Budiž Šeteno i tch, kteí vady nej-

menší na jiných spozorované pedstavenému donášejí, nebo kteí

jsouce postaveni v úad ministra neb námstka jeho, jiné trýz-

niti dovedou nikoliv z vášn, nýbrž z lásky ke kázni náboženské.

Obdaeni butež pízní jinoši oni, kteí jsou píbuznými našich

dobrodinc a zakladatel; protož mají se posílati k studiím do

Kíma; studují-li ve vlasti, a se jim povolí to, ímž by se jim

nalepšiti mohlo. Propjena budiž píze i tm jinochm, kteí

ješt se neodekli statk pro Tovaryšstvo
;
po odeknutí se jich

však mají se chlebem, nikoli mlékem krmiti. Aniž oni poslední.
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místo a nezaujímají, kteí mnoho výborných jinoch v Tova-

ryšstvo pivádjí, jakožto dobe smýšlející s ústavem Tovaryšstva.

16. O pohrdání bohatstvím. Aby se nám pílišné bažení

po bohatství nepiítalo, k tomu pispje nepijímání nepatrných

almužen za ádné služby, které se konají od našich ; a se odmítne

pochování laciné v kostelích našich
;
písnji a se nakládá s vdo-

vami, které se již vyerpaly darováním k úelm našim. Totéž

initi se má osobám našim, které pro Tovaryšstvo odekly se

statk, ano i kdykoliv by takoví byli propuštni, nieho se jim

nemá navrátiti aneb aspo mnoho odejmouti na výlohy od To-

varyšstva pro n uinné.

Ke konci spisu tohoto jest uvedeno napomenutí, aby ped-

stavení tyto tajné pedpisy peliv uschovávali u sebe a je málo

s kterými a jenom s dstojnjšími z Otc sdíleli; z nich pak

aby pouovali jiné, jak s prospchem sloužiti mají Tovaryšstvu,

ale nikoli jakoby to byly pedpisy ádu, nýbrž jako napomenutí

z vlastního dmyslu vyšlá. Kdyby však (ehož Bh nedopouštj)

do rukou cizích dostati se mla tato napomenutí, nech se zhola

zapou, a ponvadž by se na zlou stránku ádu vykládala, budiž

tvrzeno, že ona v tomto smyslu nejsou pravidly Tovaryšstvu

a a se to dosvdí od len ádu, kteí o nich zajisté nev-

dli ; naproti tmto soukromým napomenutím postavena budtež

všeobecná napomenutí a naízení ádu tištná neb psaná, která

práv opak toho tvrdí. Konen budiž vyšetováno, zda-li táto

tajná pravidla od nkoho z ádu nebyla vyzrazena (nebude

žádný pedstavený tak nedbalý v uschování tak velikých tajností

Tovaryšstva), a kdyby proti nkomu i nepatrné bylo podezení,

ten budiž za vinna uznán a z Tovaryšstva vylouen.

K tomuto pouení soukromému pipsána jsou touže rukou

nkterá jiná pouení veršovaná rozliného druhu, jako: O rozd-

lení roní ástky na msíce a dny; o letorách; o pouštní

žilou; o stídmosti. Z toho jest patrno, že tento spis jest p-

vodní opis pouení vyteného, náležející bezpochyby rektorovi

nkteré kolleje pražské. Zárove z obsahu jeho, jenž o úplné

znalosti vnitního zízení ádu svdí, jest zejmo, že to není

žádný obžní spis protijesuitský, jak jesuité sami a nkteí za-

£ilek : Déjmy ádu jesuitského. o
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stanci ádu jesuitského zúmysln neb omyln tvrdí, nýbrž že

jest to dílo vynikajícího lena ádu samého. *) Nebo i ten nej-

lepší pívrženec ádu jesuitského musí doznati, že djiny ádu

toho podávají velmi vhodných dkaz a mnoho doklad ke

každému odstavci ^tajných pravi.del« tchto, o emž pojednáme

v následujících djinách ádu jesuitského vbec a v zemích

království eského zvlášt.

A že jesuité dle vytených pravidel tajných všude po-

kraovali, o tom svdí také výatek z listu, který druhdy (dne

8. ledna 1649.) mexický biskup Jan Palafox papeži Innocenci X.

poslal a v nmž se tento církevní kníže o jesuitech vyslovil

takto: »Není druhého ádu duchovního, jenž má tak zvláštních

a tak tajných výsad, jakož i tak nevyzpytatelných zaízení,

a jenž všecko, co se správy jeho týe, v také skrytosti vede,

jakoby to byla njaká svatá tajemství. Nebo všecka ustanovení

jiných ád, všecka pravidla a pedpisy snm, papež, kardi-

nál, biskup a veškerého duchovenstva jsou celému svtu známá,

ana církev neštítí se svtla, nýbrž temnoty. Ale v ádu jesuit-

ském nalézá se mnoho knží i mezi onmi, kteí již dávno byli

slavné sliby složili, že neznali vlastních výsad svých, svého

zízení a svých eholních pravidel; nebo tato jsou jen velmi

málo lenm známa. Nevládnout totiž jesuité dle stálých pra-

videl, kterými se vbec celá katolická církev v ohledu eholním

ídí, nýbrž jen dle xvláštnich tajných pokyn^ které jsou mnohdy
tak zhoubnými a nebezpenými, že následkem jich zaasté mnozí

lenové bývají z ádu vyloueni. — Jenom pedstavení Tova-

ryšstva Ježíšova v každé provincii znají úpln všecka tajemná

a tudíž nanejvýše zhoubná naízení ádu, v nmž mají neob-

mezené nadvlády.

«

•) Také Lang, spisovatel »Djin jesuit v Bavoícht (f 1835), na-

zývá spis dotený pouhým vynálezem a jakousi parodií, kteráž všecko,

co Tovaryšstvo Ježíšovo zavinilo, iní tajným pravidlem ádu toho. —
Dle starého Denníku (Diarium) polského jesuity P. Wielewicki-ho od r. 1614
a n., jakož i dle listu jesuity P. Argenti ke králi polskému Sigmundovi III.

jest prý Liška poznána (Vulpes agnita est) sepsal prý dotený hanopis
r. Ifil2 tiskem v Krakov vydaný bezpochyby Zahorovxki, polský šlechtic,

z nenávisti a pomsty proti jesuitm, pomocí nepítele jejich knížete Jiího
Zbarazskiho. — Také Jausenista Amauld pokládal r. 1688 Monita secreta
7.a šibalský kousek proti jesuitm provedený.
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innost' ádu jesuitského missiemi

mezi pohany.

Missie (lat. missio\ t. j. vyslání kazatel k rozšíení víry

%:esanské, povstaly zárove s kesanstvím ; nebo již apoštolé

byli prvními missionái, rozšiujíce k rozkazu Ježíše Krista

víru kesanskou mezi všemi národy. Tak dle nejstarších podání

(tradic) kázal apoštol sv. Tomáš ev^augelium Brahmannm v Indi%

na Ceylonu a Sumate a utrpl pr^ smr muennickou v Me-

liapuru na pobeží Koromandelském u Madras, kam asiatští

kesané, zvlášt Xestoriani. již v Y. století pravideln putovali.

Y Malahoru bydlící kesané (asi od r. 600) pokládají sv. Tomáše

za zakladatele církve své a zovou se také proto kesané Tomášovi.

Po píkladu apoštolu snažili se pozdji mnichové nkter<'ch ád
v církvi katolické, jako benedektini, cisterciaci, premonstráti,

hlavn však dominikáni, františkáni a kapucíni, rozšiovati mezi

pohany víru katolickou, zvlášt v Africe, v Asii a v Americe.

Ale innost tchto missioná zastínna byla v XYI. a

XYII. století psobením jesuitu, kteí dle úkolu ádu jali se

obraceti pohany a zvlášt ve Východní Indii, v Japanu^

v ín a v Americe v osadách portugalskfch a španlských

docílili skvlých a nejenom zevních výsledk. Missie jejich

mezi pohany, jejichž obyejm a zvykm se úpln pizp-
sobili, prospívaly pešastn, poet jejich se neustále množily

množil se ale též poet jejich bohatých osad a obchodních sta-

noviš, ímž ád nabyl jmní ohromného. Celé pak dílo jejich

missionáské ízeno bylo dle jistého plánu pod dozorem a spolu-

psobením ímské stolice zvlášt znamenitým ústavem . spolkem

k rozšíení víry katolické mezi pohany a k vyrocení kacíství,
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kteK papež elio XV. pod názvem » Congregatio de fide pro"

pagatida^ r. 1622 v ím založil a s kterým papež Urban VIIL.

roku 1627 spojil ^Collegium de fide propaganda^ k vzdlávánt

vyslanc víry (missioná) pro všechny národy z jejich vlastních

jinoch, aby každý národ ml své zvláštní hlasatele víry ili

missionáre. Pod ochranou kongregace de propaganda fide byly

od r. 1622. všecky kolleje národní [collegia nationalia neb-

pofiiifieia)^ jako collegium Romaniim et Geimanicum, od zakla-

datele ádu jesuitského Ignáce z Loyoly v ím založené,

a chovancm jejich dostávalo se vzdlání potebného pouze ve-

dením jesuit.

Hned po založení ádu jesuitského poala innost missio-

ná z tohoto ádu, jenž si vytkl za hlavní úkol obrácení po-

han. To spoívalo již v základních pravidlech ádu, a v spolu-

zakladateli jeho Františku Xavieru povstal mu jeden z nejvtších

a nejprospšnjších missioná mezi pohany, které kesanstvo

vykázati mže. Brzy však také cestou vfhojnosti a podmaování,,

kterou pod pláštíkem horlivosti náboženské v nejvtší poteb
nastoupili, aneb chytrou politikou obchodní získali jesuité v Indii

Východní a Západní, v Japanu, v ín i v Jižní Americe ke-

sanství na tisíce stoupenc a pívrženc jakož i ohromného jmní

ádu svému. K obrácení lidu užívali všemožných prostedk, umní,

a kejkl, spojili starobylé pedstavy a zvyky s obyeji a pojmy

kesfansko-katolickými, razili si cestu ve VýcJiodní Indii jednak

Í*ako kesanští brahmínové k velmožm a mocnám, jednak

jakožto apoštolové svobodu hlásající k lidu utiskovanému a pod-

mannému ; stavli se co uitelé a vykonavatelé písného zá-

kona mravního v Japanu na odpor knžím pohanským, ode-

vzdávajícím se chlipné neinnosti
;
pidržovali se velmož a knížat

zanevevších na chlipné družstvo duchovní; získali si v Óín
mictvlm a hvzdástvím pístupu a vážnosti

;
pevzali v špa-

nlské Americe Ji£ní zastávání potlaených Indián, provádli

píležitostn také pikázání lásky k bližnímu bojováním proti

otroctví a založením jesuitského státu socialisticko-theokratickéha

v Paraguaji. Naznaivše tímto innost missií jesuitských vylí-

íme ji obšírnji v následujících oddílech.
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Missie jesuitské v Asii Východní.

První missii podnikl František Xavierskij dle pání krále

tportugalského Jana III. a k rozkazu papeže již r. 1541 do

Východní Indie, kde v osad portugalské v Goe'^) r. 1542

jakožto papežský vyslanec s dvma jesuity, Pavlem Comersem

a Františkem Mansillou pistál a hned založil i kollej, v níž

•bylo brzy pes sto jesuit. Psobiv v Indii horliv a blaho-

dárn po šest let, obrátil tam i na cestách svých v zemích jiho-

asijských v Cochinchin^ Malacc, Ceylo7iii a j. veliké množství

pohan na víru katolickou
;
pokusil se o to i v Japansku, kde

r. 1549 s portugalskými jesuity pistál a vren jsa heslu svému

»Amplius« (více, sieji) nastoupil r. 1552 cestu i do íny, na

které však dne 2. prosince t. r. zemel. Pro své zásluhy ne-

ocenitelné tento apoštol Indv vyhlášen byl r. 1622. za svatého

a stal se patronem katolické missie.

Missie v Indii Vijchodjii. Po píkladu Františka Xaviera

•poínali si po smrti jeho portugalští missionái rádu jesuitského

jakožto uitelé víry kesanské v Indii Yýchodní. Tak jako ta-

mjší missionái z ádu kapucínského, zapovídali též jesuité lidu

obrácenému k víe katolické dívjší jeho pohanské obady

a obyeje, a není tedy divu, že z poátku pomrn velmi málo

vyznava získali víe Kristov. Teprv, když pišli do Indie

jesuité s mravoukou svou pohodlnou, dle které ponechávali,

Indm obráceným na víru kesanskou i obady pohanské, tu

poalo se kesanství v Indii rychleji šíiti, zvlášt dávali se

obyvatelé goastí, bohatstvím a rozkošemi zmalátnlí, po tisících

ktíti. Nebo jesuité dovolovali, aby i napotom nevsty indické

nosily na krku oplzlé obrazy bohyn chlípnosti a plodivosti,

též aby dívky dkazy panenské dosplosti své veejn okazovaly

všemu lidu chodíce obnažené v prvodu s hlunou hudbou po

•celém mst.'^*) A takovýmto ošemetným a hanebným poínáním

*) Goa jest hlavní místo v osad Portugalc téhož jména v Pední

•Ináú na západním pomoí a jest sídlem arcibiskupa, primasa Indie.

•*) Že jesuité tyto pohanské obady trpli, tomu diviti se nebude

lúkdo, uvede-li si na pam, že jesuité již r. 1552 zavedli v Nizozemí,

"ve Francii a Španlsku tak zvanou disciplinu Španlskou, o níž jsme se

iž zmínili.
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získali si jesuité arci více pízn ii vznešených obyvatel indi^

ckých nežli poctiví missionári kapucínští, kteí lidu indickému

dívjší pohanské mravy a obyeje zapovídali, zovouce je á-

belskými a bezbožnými. Proto hledli jesuité vypuditi z Indie

missionáe ádu kapucínského, beztoho již neoblíbené a odali

jim chrám v mst Madue. Hlavní píinou, pro jesuité ne-

chtli missionáe jiných ád vedle sebe trpti, bylo dle zprávy

biskupa z Heliopolis toto: »Za jedno nechtjí jesuité nikde

vedle sebe míti nikoho, kdo by nad n vynikal, ani toho, kdo

by se jim vyrovnal. Dále pak záleželo jim velice na tom, aby

ped Evropany všecko, co v cizích dílech svta iní, a hlavn

%e obchod vedou,- zatajili — a v obchodu mli jesuité, jakkoli

jim velmi asto již zakazován byl, zbhlost nemalou. A konen
zabrániti hledí všemožn, aby se tuzemci nestali knžími, tak

aby mohli jedin oni sami bez pekážky nad indickou církví

vládnouti.* Protož nepsobili jesuité proti povrám pohanským

a zvykm, ano v Pondichy jesuita Robert de Nobili a jeho

soudruhové obcházeli sami v obleku bramínském, aby se tu-

zemcm krojem svým nezošklivili. Ale jesuité dopouštli se

i bezbožnosti odporující uení Kristovu, náboženství to lásky

;

nebo, aby si získali píze velmož braniinú, povrhovali, jako

tuzemci kasty knžské, také nejnižší tídou Ind, ubohými Pariy^

tak že je, když se dali poktíti, vyluovali i od spolených služeb

božích a jiných obad církevních ; ani do obydlí umírajícího

Pária nevcházel žádný jesuita, aby mu udlil posledního po-

mazání na cestu do vnosti, nýbrž umírající pária vynesen

býti musil na ulici, a zbožní Otcové jesuitští dotkli se jen Št-

tikou ve svatých olejích omoenou tla opovrženého ubožáka,

jen aby se v oích bramin vznešených nesnížili. Ano oni ktili

i jiným zpsobem, než jak církev pedpisuje, dítky Pári a dávali

jim jen pohanská jména.

Akoliv papež Peho XV. (r. 1621—1623) jesuitským

missionám v Indii toto hanebné jednání písn zakazoval

a jim naídil, aby se dle pravidel a pedpis jim poslaných

ídili, neupustili jesuité pece až do r. 1704 od vyteného po-

ínání si v Indii. Ale jejich povrchní vyuování náboženské
splynutí kesanství s pohanstvím, jakéž mlky dopouštli, ne-

mohlo uiniti z pohan pravé kesany; proež pi prvním
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protivenství zekli se tito noví kesané v Indii víry Kristovy.

Na tomto rychlém a astém odpadávání od víry Kristovy mli

jesuité nejvtší ást viny ; nebo znesvcovali pravé náboženství

kesanské rozlinými komediemi. Tak r. 1700 zaídili v Pondi-

chery na den Nanebevzetí Panny Marie slavný prvod, pi nmž
nesena byla soška Panny Marie dle pohanského zpsobu skvostn

vyšperkovaná a ozdobená, takže to i pohanm musilo býti k po-

pohoršení. Potom r. 1701 provozovati dali v kostele svém di-

vadlo (komedii) pedstavující dj ze života svatého Jií. který

znamením sv. kíže zpsobil, že sochy boh pohanských se

hned sesuly a v prach rozpadly*). Pi tomto pedstavení však,

nesítily se znamením sv. kíže sošky bžk malabarských

které vtší ás divák ve velké posud chovala úct ; nýbrž od

herc byly rozbity, rozšlapány a s jevišt sházeny. Proto bra-

mínové a pohané malabarští považovali tuto komedii za strašné

rouhání a nesmírnou potupu boh svých a rozlítili se nad míru

proti jesuitm, takže by bylo málem pišlo k tuhému boji

i v kostele samém. Ale jesuité byli v mst Pondichery i na

celém pomoí Koromandelském píliš mocni, a tudíž musili oby-

vatelé pondicherŠtí pro okamžik potlaiti vztek svj. Braminové

obrátili se tedy se stížností svou k sousedu svému, králi Tau-

jaoiirskémii^ a vylíili mu rouhání jesuit, ímž král nesmírn

rozhoen, vydal ihned písný rozkaz proti kesanm, a hrozil

každému smrtí, kdyby neodstoupil od této víry nesnášelivé.

Jakmile tento rozkaz byl vydán, ihned úprkem vraceli se všickni

Indové k starým bohm svým, od nichž se vlastn opravdu

nikdy byli neodvrátili.

Pece však vychloubali se jesuité, že pemnoho Ind na

víru kesanskou obrátili, ano vinili soupee své kapucíny z ka-

cíství a nepravé víry. Papež Kliment XI
,
jehož neustále do-

cházely žaloby od obou tchto ád mnišských, uznávaje, že

takovým zpsobem se víe katolické více škodí než prospívá,

poslal r. 1703 patriarchu antiochenského Karla Tom. Maillarda

*) Svatý Jifi byl vyzván od císae Diokletiana, aby pohanským

bohm obtoval. »Nuže tedy, ukaž mi své bohy!« vece sv. Jií na to

a hned pivedli jej do chrámu boha Apollona. Svatý Jií jak do chrámu

pohanského vstoupil, poznamenal se znamením sv. kíže a hned rozpadly

se sochy boh pohanských v prach, takže nebylo po nich ani památky.
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de Tournon s neobmezeným plnomocenstvím do Indie, udliv

mu titul apoštolského visitatora a moc legata a látee. Tento

pesvdiv se osobn o stavu voí v Poridichery — zvlášt výpo-

vdí jesuit Boiícheta a Ba?ihoJda, kteí, jsouce jednáním jeho

oklamáni, se mu svili se zásadami svými, dle nichž od ke-

san nov na víru obrácených málo požadují, a tím že docílí

vtšího potu kesan — vydal dle 23. ervna r. 1704 proti

jesuitm naízení, které se vztahovalo vesms na pohanské

mravy a obyeje, které jesuité kesanm nov na víru obrá-

ceným trpli, ano dle nichž oni sami pi církevních obadech

kesanských namnoze se ídili. Dekretem tím zapovídalo se

zvlášt jesuitm, aby nektili bez soli, a naizovalo se jim,

aby novoktnce slinou natírali a dle obad kesanských na

n d^^chali, a nedávali jim píšt jmen pohanských. Kesanské

nevsty nemli více nositi na prsou obraz bohyn chlipnosti,

aniž se dáti co dosplé panny v obnažení pi prvodech ve-

ejn ukazovati, jako se to bylo až posud dalo. Také bylo

zapovzeno, ženské osoby, mající periodické nemoce své, od stolu

Pán vyluovati — a taktéž nemli píšt Malabarové k oi-

šování duší svých používati lázní, ani kajíce se, sypati si na

hlavy popel z lejna kravského. Konen písn naizovalo se,

aby missionái i nejopovrženjším Párim bez odporu podávali

Tlo Pán, a aby je bez rozdílu pipouštli k spoleným službám

božím a s touže péí, jako jiné kesany, v náboženství vyuo-
vali. Posléze vyhrožováno každému klatbou, kdo by proti na-

ízení tomu jednal, a kdyby knz kterýkoli dle dekretu toho se

nezachoval, ml býti od všech církevních výkon vylouen
a dstojenství svého zbaven. (Kardinál Passionei^ Memorie

storiche della legazione e mote del cardiuale di Tournon. Róma
1762.)

Jesuité písahali biskupu Tournonovi, že se chtjí dle de-

dekretu doteného zachovati, ale ledva že Tournon z Indie do

Cíny r. 1705 odešel, již všemožn se snažili, aby se mohli na-

ízení stolice papežské opíti. Spolu nalhali kesanm indickým?

že biskup Tournon pišel do Indie o své újm a beze všeho

plnomocenství papežského a beze vší právomocnosti, tudíž že

nejsou zavázáni dle dekretu jeho se íditi. A k tomu cíli získali

podplacením i námstka Pondicherského a biskupa v Melíapiiru
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Guvernéra francouzských osad v Indii Herherta, který se jim

nechtl propjiti za nástroj pletich jejich, osoovali pi dvoe
královském ve Francii tak, že konen místa svého byl zbaven

zvlášt psobením jesuity Teillera^ zpovdníka králova. Ješt

vtší zuivostí pronásledovali jesuité mnicha ádu kapucínského

P. Norberta až do smrti jeho, protože k rozkazu papeže Bene-

dikta XIV. (r. 1740—1758), peujícího o zdar missií katolických

mezi pohany, sepsal z vlastních svých událostí a ze spis mu
sdlených výtené dílo v jazyku francouzském »0 missiích ve

Východní Indii«^ v nmž hanebné jednání jesuit obšírn líí

a veškerou vinu na nezdaru missií jim pipisuje.

Hlavní píinou tvrdošíjného odporu, s jakým se ád je-

suitský dotenému naízení papežskému vstíc postavil, byla jeho

lakota a žádost po bohatství. Nebo jesuité vedli v Indii obchod

velmi výnosný, jímž hromadili statky a poklady ohromné. Pod

-záminkou, že jim papež eho KIV. (r. 1590—91) byl dovolil

•zanášeti se lékárnictvím vedle missionáského psobení svého,

prodávali jesuité ve všech svých domech nejenom léky, zvlášt

dryák všem lékárnám, nýbrž i veškeré drahé koení zámoské

a zboží koloniální. Akoli pozdji odvolal papež dovolení toto,

nedbali jesuité pranic na to a vedli dále rozsáhlý obchod, pi
nmž jim prospívali nemálo svtští lenové jejich ádu, kteí

se generálu zaslíbili slepou poslušností. Tito provozovali velko-

i maloobchod, z nhož se dostávalo užitku ádu jesuitskému.

Dkazy a doklady toho nalézají se ve všech zprávách, které

guvernéi krajin indických ke dvorm svých panovník do

Evropy zasílávali.

Z tchto uvedeme zde jen spolehlivou zprávu generálního

guvernéra osad francouzských v Indii Martina^ jenž píše vlád

takto: j-Krom Hollandan provozují Je-sw/e nejrozsáhlejší a nej-

výnosnjší obchod v Indii, mnohem vtší než Britové, Dánové a jiní

národové. Jest ovšem pravda a rád to dosvduji, že jsou mezi zdej-

šími jesuity i takoví, kteí do Indie pišli za tím úelem, aby zde

•rozšiovali sv. evangelium; ale poet jejich jest jen malý, a oni

zajisté neznají tajemství ádu svého, nýbrž ti, kdož všecka tajemství

tato znají, nezdají se býti jesuity, a jsou pece praví jesuité,

akoli nenosí šat ádu, nýbrž vydávají se za kupce a obchod-

níky a hledí si jen obchodu v Ooe, Surat a Age. Ano jest
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i dokázáno, že jsou i Turci a Arméni, kteí stojí v dvrnéu^

spojení s obchodníky, leny ádu jesuitského.*

»Tito pestrojení jesuité poskytují ádu nesmírného zisku

a skhklají své úty jen jesuitm samým, totiž onm mužmv
kteí v obleku ádu svého po svt chodí a od nejvyšších

pedstavených svých v Evrop, jim neobmezen dvujících

a žádného tajemství ped nimi nemajících, zvláštních pedpis

dostávají pro tajné jesuity. A tito také rozkaz takových velmi

bedliv poslouchají: nebo jsou mimo poslušnosti také rale-

livostí zavázáni ádu svému, pro njž musí neúnavn pso-

biti, a ve prospch jeho pracovati. Tito po celém svt roz-

ptýlení tajní jesuité poznávají se dle jistých, toliko jim známých

znamení, a všichni pracují dle plánu spoleného. A duch ádu

jesuitského jest poád týž a není žádné zmn podroben,

zvlášt co se týe jejich obchodu. Se zbožím, které z Indie pod

zástrkou missionáské innosti své do Evropy svtským je-

suitm svým zasílají, vedou znaný obchod a tento dovedli tak

chyte ped svtem ukrýti, že v celé Evrop nikdo se neod-

vážil proti takovémuto šantroení, duchovního ádu nedstoj-

nému, hlasu pozvednouti veejn. Francouzové, jimž jesuité ob-

chodem svým nejvíce škodili, nemli pro to žádného dkazu,

a jiní národové, kterým obchod jesuitský neinil znané škody,

vidli rádi, jak se Francouzm obchodem jesuit škodí.«

O tomto poínání jesuit podával guvernér Martin astji

a zevrubné zprávy do Francie, ale pece nebyla tomuto zhoub-

nému ádní jesuit pítrž uinna, nýbrž obchodní spolenost

Východo -Indická guvernéru výslovn naídila, aby dovolil je-

suitm vše, cokoli by tito od nho žádali, a aby je i penzi

založil, kdyby jakých potebovali. Dkaz to dosti jasný, že

i v obchodní spolenosti Východo- Indické psobili tajní jesuité

Ve svých zprávách praví dále guvernér Martin toto : »Tím

se stalo, že jen rektor kolleje jesuitské v Pondichery P. Tachard

sám (okolo r. 1794.) Východo-Indické obchodní spolenosti pes
150.000 piastr (asi 390.000 frank) bez všelikého úpisu

jest dlužen. Na lodích pána du Qiiesne leží pro jesuity v Indii

58 velkých balík zboží, v nichž ale nejsou snad, jak by se

mnohý domníval, ržence, Ježíšky, ostatky svatých aneb jiné

náboženské titrky podobného druhu, nýbrž kupecké zboží



91

z Evropy. A takové zásilky nalézají se na všech francouzských

lodích, plujících z Evropy do Asie. Mnozí jesuité nosí se jako

hraminé^ mluví eí jejich, jedí a pijí s nimi a hledají s nimi

spolen perly a diamanty, a tím nemálo Škodí Yychodo-Indické

spolenosti v jejím obchodu, nehled ani na to, že se tím špiní

náboženství kesanské. — Pod záminkou, že chtjí braminy

na víru kesanskou obraceti, cestují s nimi a vedou s nimi

obchod. A dkazem-, že tímto poínáním nesmují k šíení

víry kesanské, jest okolonos ta, že posud ani jediného bramina

víe Kristov nezískali. Ano bramin jeden, jenž byl s nimi ti

daleké cesty konal, tvrdil mi, že po celý ten as ani slovíka

tém o vcech náboženských z úst jesuit neuslyšel. — Ped
nkolika týdny pišly dva jesuité do Foiidichery, kdež pijali

ze zboží nákladního, které sem naše lodi z Francie byly pi-

vezly, ticet balík, jež pak dále do Madrasu, kde práv nyní

jest hlavní sídlo jesuit, dali dovésti. A tato okolnost dokazuje,

že lenové Tovaryšstva Ježíšova xnaný vedou obchod v Indii

a že v trestném srozumní žijí s nepátely koruny francouzské.* —
Nebo tehdy byla Francie ve válce s Anglií.

O rozsáhlém obchodu jesuit mluvívali s podivením všickni

východo-indití plavci, tvrdíce, že jesuité mli vždy na moi
nkolik lodí se zbožím, ímž ohromn vzrstalo jejich bohatství.

Y nejbohatších mstech evropských, jako v Marseilli, Paíži^

Janove a íme, mívali své penzomnce, kteí byli taktéž

jesuity, ale tajnými, i ve všech svých domech vedli též obchody

penžnické a lichvaili i nesmírn, nebo pjovali, jak vypravuje

kardinál Tournon, peníze (v ín) až na 25— 100 ze sta, i ne-

stydli se tvrditi, že takový zisk jest dovolen, protože pjovali

na úvr.

Z toho ze všeho dá se vysvtliti, že jesuité majíce v rukou

svých tak znaných prostedk penžitých ovšem mohli vbec

všude, a v Indii Východní zvlášt, každému naízení papežskému

na odpor se stavti; nebo kde nemohli provésti nieho pleti-

chami svými, tam dosáhli úelu svého zajisté podplácením.

Missie jesuitské v Japanu.

Do Japanska, kteréž r. 1545 portugalský plavec Mendez
Pinto objevil, pišel s obchodníky portugalskými r. 1545 také



'92

slavný apoštol ladie František Xaverský a jeho soudruhové

jesuité portugalští Fernandex a de Torres, žáci zakladatele

ádu Loyoly.

Za té doby panovaly v Japansku velké zmatky politické

a rozffiíšky mezi tamními knížaty, jakož i velká zvrhlost bud-

dhistickfch mnich. Tím usnadovány byly snahy jesuit, tamjší

obyvatelstvo, k budhismu se piznávající, pevésti k víe kato-

lické, zvlášt když panovník Ota Nohunaga, jeuž r. 1573 ne-

poádku v zemi konec uinil, kesanství píze svou propjil proti

knžstvu buddhistickému, od nho nenávidnému. Proto velebili

jesuité ve spisech svých Nobunaga, akoli co do smýšlení a

života svého dalek byl kesanství. Pízní však jeho rychle se

tam ujalo a úžasn šíilo kesanství zvlášt v jižním Japansku,

k emuž zejména jesuita de Torres obtnou a neúnavnou in-

ností svou po 21 let slovem a píkladem pispl. Okolo roku

1581 poítalo se v jižním a stedním Japansku již 150.000 ke-

san a na 200 kostel. Šest velmož (knížat, Daimios) z Kiiiskiu

a sousedních ostrov piznávalo se k víe kesanské, i na dvorech

-císaských v Jedo a Kioto byl mnohý její velý pítel a pí-

vrženec. Jesuité nakloujíce si velmože. ím dál tím hloub

vnikali do zem a dílo jejich apoštolské dailo se jim tak šastn,

že nkterého dne na tisíc lidí najednou pihlašovalo se ke ke-

sanství ; vedle nových chrám stavny jsou školy a zakládány

kolleje jesuitské s nadáním znamenitým.

Pispním jesuity superiora P. Valignana vypravili r. 1582

knížata (Daimios) krajiny Bungo^ Omura a Arima poselství

k papeži ehoi XIII. a králi portugalskému a Španlskému,

kteréž teprv v srpnu r. 1584 do Lissabonu a roku následujícího

do Éíma pišlo Toto poselství rozšíilo v Evrop obdiv nad

usilovnými snahami ádu jesuitského v Japansku a nabylo pojm
nejskvlejších o nesmírné moci a dstojnosti papeže. Když však

"po osmi letech r. 1600 opt v Nagasaki pistálo, shledalo, že

se v Japansku pomry znan zmnily. Nahunaga^ ochránce

kesan, byl již mrtev (f r, 1582) a nástupce jeho Toyotomi

Hideyoshi (též Taikosama zvaný), jenž se vlády zmocnil, stal

se brzy nepítelem kesanství, na emž však jesuité sami nej-

vtší mli vinu, nebo s prospchem jejich rostla i jejich zpup-

tios, která jim konen pipravila záhubu. Nepestávali jesuité
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na mírném hlásání víry. nýbrž kdekoliv mli dostatený poet

lidu obráceného na své stran, štvali jej proti chrámm pohan-

ským, aby je vybíjel a modly v nich boil. Jsou podrobné

zprávy o takovýchto skutcích násilných, kde lid kesanský od

jesuit popouzen brannou mocí inil útoky na chrámy japanské

a knze pohanské krvav pronásledoval. Z toho povstaly stíž-

nosti a když r. 1584 k rozkazu Taikosamy jesuité mli se ospra-

vedlniti z in jim za vinu kladených, dali hrdou a úsmšnou

odpov: »Pro tomu nezabraují úadové, majíce k tomu do-

statené moci.« Taikosama dlouho patil shovívavým okem na

toto zpupné jednání jesuit. Kesanství bylo již v Japansku

vyrostlo na skutenou moc politickou i poalo býti vlád ne-

bezpené. Množství Portugalc bylo se usadilo v rozliných

krajinách japanských a spíznivše se etnými satky s domácím

obyvatelstvem tvoilo zvláštní stranu vlád nepíznivou. Když.

však jesuité i zjevn podporovali knížata japanská k odboji ná-

chylná, pimlo konen toto bezohledné vystupování jejich

Taikosamu k písnému zakroení proti nim, aby odvrátil zá-

hubu od své íše. Pohnula jej k tomu také píliš upímná od-

povd jistého Španla, který tázán jsa od nho, jakým zpsobem
toho dovedl král španlsiiý, že panuje nad polovicí svta, ekl

:

»Naped vysílá knze (jesuity), aby pivedli na svou stranu lid,,

a potom za nimi vojáky, kteí se spojí s novými kesany a tak

se snadno podaí podmanní zemí.« Tenkráte byl král španlský

Filip n. též králem v Portugalsku, a tedy Taikosama obával se

podobného osudu. Proto vydal i. 1587 dekret, jímž vypovdl
missionáe ze zem. A tak nastalo první pronásledování kesan-

ství v Japonsku. Jak veliký byl tehdy poet kesan v této

zemi, poznati lze z toho, že z dvojího vojska, které Taikosama

(Hydeyoshi) r. 1592 vypravil na poloostrov Koreu, aby tamjší

obyvatelstvo opt k staré povinnosti lenní pivedl, jedno bylo-

kesanské pod vdcem Konishi Yukinaga (Don Augustin je-

suitv), jenž znanou ás poloostrova Korey vydobyl. Brzy

potom postiženo bylo v Japonsku nkolik missioná, kteí tam

z Filipínských ostrov piplouli a lidu kázati se jali. Tito k roz-

kazu Taikosama (Hideyoshi) byli jati a dne 5. února r. 1597

v Nagasaki ukižováni, totiž : 3 portugalští jesuité, 6 španlských
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františkánu a 17 japonských kesan.*) Po smrti Taikosama

(f r. 1598) nastaly v Japansku boje o nástupnictví, v nichž

vdce vojska kesanského, Konishi Yukinaga, navrátiv se z Korey

podporoval syna Hideyoshi (Taikosama). Jeho protivník Tokugawa

Jyeyasu^ na jehož stran též nkolik kesanských knížat z již-

ního Japanska stálo, zvítzil r. 1600 v krvavé bitv u Sekigahara,

a zavedl poádek v zemi po dlouhých vnitních zmatcích.

Jyeyasu (Jjejasu) byl z poátku vlády své kesanm na-

klonn. Teprv když Hollancmé do Japanska picházející ze

žárlivosti na prospchy obchodní, jež Portugalcm, na jichž stran

jesuité stáli, z toho vyplývaly, panovníka Jyeyasa ped katoli-

ckými missionái, zvlášt jesuity a jejich zradou a vládychtivostí,

varovali, obnovil Jyeyasu zákaz Taikosamv proti kesanm
a vystoupil po nkolika letech proti nim s vtší písností. Potom

však nastalo krvavé pronásledování kesan, jichž poet zne-

náhla na 600.000 vzrostl. Roku 1612 a 1614 odpraveno bylo

množství pokestných Japanc, kostely a školy jejich byly po-

boeny a kesanské náboženství prohlášeno za nectné. Portu-

galcm zakázán pístup do zem, a obchodníci jejich obmezeni

na ostrov Deshima u Nagasaki. Kraté pronásledování kesan
a vyrocení kesanství dalo se pak od r. 1617— 1637 za vlády

syna a vnuka Jyeyasova. Roku 1622 stalo se strašné krveprolití

kesan blíže msta Nagasaki, a neslýchanými mukami trápeni

byli, kdož nechtli odstoupiti od víry kesanské. Roku 1637,

když od HoUandan vyzrazeno bylo spiknutí japanských ke-
sanu, kteí se chtli spojiti s Portugalci a .Spanely k pevrá-

cení vlády v Japansku, obnoveno bylo pronásledování kesan
se zuivostí zvýšenou. Portugalci vypovzeni byli navždy a úpln
z Japanska, a zákonem pod písnými tresty zapovzeno bylo

všem Japancm vzdalovati se ze zem. Ke konci r. 1639 ne-

bylo již žádného Portugalce v Japanu, a obchod jejich pe-
nesen byl na Hollancfany, kteí se u Japanc osvdili býti

nepáteli náboženství katolického. R. 1640 povstali kesané
k brannému odboji v provincii Simabara, vzpoura však potlaena

jest pomocí HoUanan, a mnoho tisíc kesan usmrceno.

*) Prohlášení tchto mueník za svaté, od františkán již r. 1627
navržené, ustanovil teprv r. 1862 papež Pius IX.
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Vnou hanbou pro Hollandany jest to, že Japance pi

tomto krutém pronásledování kesan podporovali. Líení všech

muk a trápení vymýšlených, kter<"ch kesfané v Japansku vy-

stáli, podobá se líení muk pekelných v Danteov ^Božské Ko-

medn« (La divina comedia) ; rados a statenost, s kterou na

tisíce kesan pro víru svou umíralo, povznáší mysl a srdce

každého kesana. Záš proti kesanství vyvinula se v Japansku

znenáhla ; bylo kesanství, jakožto náboženství státu a spole-

-nosti nebezpené a zkázonosné od té doby až do roku 1873

na praný postaveno a ped ním varováno. Kde kdo byl v po-

dezení jeho, pedložen mu byl obraz Krista Pána, aby šláp-

nutím na nj jím opovrhoval a tím dokázal, že není kesanem.

A jen tomuto hroznému rouhání mli HoUandanó co dkovati,

že Japanci s nimi vstoupili v obchodní spojení; oni plivali,

jakmile na japanskou pdu vstoupili, na kíž a šlapali po nm.
Pro velké výhody svého monopolu musili však snášeti nej poni-

žující výminky a nejobtížnjší nakládání s jejich 12— 20 úed-

níky. Obchodní spolenosti východo-indické, jimž od r. 1641,

jako díve Portugalcm, vykázán byl ostrov Deshima^ kde obchod

s Japanskem až do r. 1854 sprostedkovali ; zvlášt zakázáno

jim bylo každé projevení víry kesanské. Tím více diviti se

musíme tomu, že pes všecky tyto kruté prostedky k vyrocení

'nenávidného náboženství kesanského udržela se až na dobu

naší ve vsi Urakami u Nagasaki kesanská osada »této zka-

žené sekty «, Dschashumon nazvané.

Vina na všech protivenstvích a útrapách, kterých musili

kesané v Japansku snášeti, pikládá se jenom jesuitm ve

spisu » Cesty po Indii od Queiie«. Naproti tomu spisovatelé

jesuitští viní Hollandany, že zmaili veškeré snahy o rozšíení

víry kesanské v Japanu, a všecka krev muenník že vinou

jejich nadarmo byla prolita. Ale toto tvrzení jesuit jest jen

z ásti pravdivé ; nebo vtší ás viny toho lze piítati Portu-

galcm, kteí se snažili, aby veškerý obchod japanský dostali

do rukou svých, v emž jim jesuité všemožn byli nápomocni;

-a jesuité sami nejsou taktéž pi tom beze vší viny, jak z jejich

jednání v Japansku zejm vysvitá.
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Missie jesuitské v ín.

V ín bylo dvoje náboženství, totiž Konfudovo (Con-

fucius) od y. století ped Kristem, jehož nauky se pidržela

vzdlanjší ás národa, a huddhismus, kter^ po r. 65 po Kristu

z Indie v ín se šíil a pompou sv^ch knží (bonc) a pov-
rami lid mén vzdlaný si naklonil.

Náboženství kesanské však rozšiováno bylo v ín již

okolo r. 656 skrze kesany nestorianské, potom r. 1294 skrze

františkány, pozdji pak od r. 1556 skrze jesuity, jichž zraky

po píkladu prvního missionáe z ádu jejich Františka Xaver^
ského na ínu se obracely.

Ale zakladatelem misií v ine byl slovutný italský jesuita

P. Matieo Ricci (narozen dne 6. íjna r. 1552) v Macerat^

zemel r. 1610 v Pekingu). Tento muž pemluven od jesuit

Lainexa a Sabnerona vzdal se studií právnických, která od

r. 1568 v Éím konal a vstoupil r. 1571 do ádu jesuitského,

Vzdlav se v kolleji ímské (collegium Romanm) dle rady ta-

mjšího novicmistra P. Valignano zvlášt v mathematice a me-
chanice, odebral se r. 1577 s P. Yalignanem, jenž se stal ge-

nerálním vikáem missií orientalských, do Indie^ kde v Goe

stíidia theologická dokonal a potom po njaký as filosofii vy-

uoval. Nauiv se také ei ínské, vydal se do í7iy pod

ochranou Portugalc, kteí tam již od r. 1551 v mst MaJcao

stálé sídlo (faktorii) pro obchod svj mli, nevyídil však mnoho
na této missii. Teprv r. 1583, když katolití missionái pístup.

do íny obdrželi, usadil se Ricci s nkolika jesuity v ao-Kingu
(Chao-Chingu) v kraiin Kuanktunga., pestrojen jsa za uence
ínského. A ponvadž hned z poátku pebývání svého v ín
seznal, že není radno zejm vystupovati proti mravm, oby-

ejm a víe tamjšího obyvatelstva, hledl díve co uenec

píze jeho si získati, vyuoval mládež mathematice a mecha-

nice, sestavil v ínském jazyku mapu svtovou, zvlášt pak sepsal

katechismus^ který pizpsobil co nejvíce možná nauce Konfu-

ciov, vykládaje v nm jenom hlavní zásady náboženství ke-
sanského pimené všeobecné mravouce. Akoliv si tím získal

úctu samých mandarin, pece byl pronásledován, tak že pi-

nucen byl utéci ze své stanice, kterou od r. 1589 sám ídiL
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Odebrav se potom do msta 6"ao-^ew, vyuoval tam lub a po-

táství, brzy však vypravil se do Nanldngu, kde se i umním
lékaským zanášel, tak že se mu podailo vyléiti z nebezpené

nemoci syna bohatého mandarina, s nímž pak r. 1595 po mnohých

nesnázích do Peldnyu se dostal, Na cestách tchto sepsal dv
díla, jedno » O pamti <& a druhé » O pátelství «^ jimž se obdi-

vovali íané pro vznešenost myšlenek a dokonalost slohu-

V Pekingu vydával se Eicci z poátku za vyslance portugal-

ského a získal si píze dvoenín i císae ínského rozlinými

dary, zvlášt hodinami bicími, kterých až posud íané neznali.

Mimo to dokázal i svoji zbhlost v lub a potáství, sestavil

kalendá a zhotovil dosti dobrou mapu íše ínské.

A tak dovedl Ricci získati si úctu ínských velmož a

uenc i zachovati si píze císae Yan-Lié, který uznávaje

jeho zásluhy uinil jej svým dvorským mandarinem a daroval

mu velký dm k založení kolleje, v níž se pak mladí íané
vzdlávali za luebníky, hvzdáe a jiného druhu uence. Po-

žívaje proto veJké vážnosti u císae, dostal brzy dovolení k za-

kládání podobných koUejí i v jiných mstech.

Z toho jest patrno, že Ricci vdomostmi svými a vzd-

láním svým mnoho prospl íanm, ale pravé kesanství mezi

nimi nerozšíil. Nebo nikdy nestavl se na odpor jejich po-

hanským zvykm a obyejm. Žáci jeho smli žíti dle pede-

šlého zpsobu pohanského i nadále co kesané vzývali bžky
své a chodívali k náboženským slavnostem pohanským. Jeho

píkladem ídili se všichni jesuité v ín se usadivší ; dovolo-

vali pokestným íanm, že smli více žen míti, ano i vlastní

sestry své za manželky si bráti, a když onemocnli, smli i knží

jejich pohanští nad nimi provádti povry a ary své. Jesuitm

postaovalo, jen když mnoho ían se dalo poktíti, a aby toho

docílili, slibovali jim, že je vyuí všem umním a vdám evrop-

ským, tak že nad krajany své moudrostí a ueností budou

vynikati a tím nejvyšších hodností v íši dosáhnou, po smrti

pak vné blaženosti úastni budou.

Ale pohanští knží (boncové) vidouce, jak jesuité vždy

vtší vážnosti a úcty u dvora požívají, a jak od nich lid od-

vracují, zaneveli na n a hledli je u ían podezívati, zvlášt

když jesuité u dvora žijící jednoho z bonc, jenž byl nejvtším

Bílek: Déjiny ádu jesuitského. 7
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jejich protivníkem, oznaili za skladatele spisu proti císai sm-
rujícího, tak že domnlý spisovatel proto do smrti byl ubit.

Když pak i biskupský generální vikariat v mst Makao vinil

jesuity z vládycbtivosti a tím je také v podezení pivedl u ían,
uvili tito tomu podezívání zvlášt proto, že jesuité za asté

konávali tajné cesty. A tak se stalo, že cis. námstek v Makao

jesuitu Františka Mariinexe^ jenž pi jedné takové cest tajné

byl dostižen, do smrti dal utlouci Podobnému osudu ušel je-

suita Longohardi jen útkem vasném. Ricci však dosáhl toho

u dvora císaského, že ádu jesuitskému zadost bylo uinno
sesazením doteného námstka císaského.

Brzy potom r. 1610 Ricci zemel v Pekingu, psobiv ne-

únavn a zdárn po 23 let v ín. Císa pak na dkaz vážnosti

a úcty své k nmu dal tlo jeho u veliké sláv pochovati na

blízku msta v jednom starém chrám, pravému bohu zasv-

ceném, kde mu též postaven byl náhrobek nádherný.

Smr psobení Ricciho v ín poznati lze z jeho etných

spis, které v jazyku ínském uveejnil, a z nichž nad jiné

vynikají : Pojednání o pravém ueni božském ; Peklad prvních

šesti knih Euklidových ; Potáství v 11 knihách; Výklad soustavy

písma evropského ; Praktická geometrie ; Pojednání o silozpytu,

o úhlomru i hvzdomru a o sluneních hodinách; zvlášt

pak Katediisinus^ dle Konfuciova uení sepsaný, jenž jest

nejznamenitjším jeho spisem. Pro Europu však dležitjší jsou

jeho Pamti (Memoiry), obsahující vzácné zprávy o dje- a zem-
pisu íny, které P. Trigault vydal v Angšpurku r. 1615 a v Lyon
r. 1616 pod názvem : »Z)e Christiana expeditione apud Siiias

suscepta a societate Jesu, ex M. Riccii commenta7'iis libri V.

Po smrti píznivce jesuit císae Van-Lié nastalo za ná-

stupce jeho Tieng-Ki pronásledování jesuit, k nmuž zavdal

píinu císaský námstek v Nankingu^ jenž v pamtném spisu

svém u dvora císaského r. 1615 trpce si stžoval na jesuity

a neekaje ani na rozkaz císaský, o své újm hned je poal
krut pronásledovati ; vypovdl je z krajiny Kiayig-Nanu, vlád
jeho svené, dal koUeje jejich zavíti a kostely boiti, mnohé
jesuity i krut muiti, všecky pak do Makao vyvésti. Stejný

osud zastihl i jesuity v krajin Guang-Tungu k rozkazu tamj-
Šího vladae. Dotené stížnosti vladae nankinského císai ped-
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ložené rausily býti velmi závažné; nebo císa sám vydal na-

ízení, kter<^m se jesuité ze zemí jeho vypovídali, akoliv mnozí

z nich u dvora a u velmož ve velké byli vážnosti. Toto kruté

pronásledování skonilo brzkou smrtí císae, jak o této události

vypravuje jesuita du Hakle ve spise svém j>Popis íše Cínské«.

Za vlády císae Hoaitounga (1628—44), když ohrožována

byla íše ínská od Tataru, vymohl jesuitm píznivec jejich

mandarin Seu^ jehož dcera Candida byla kesankou, na císai

povolení k navrácení se do zemí jeho. A tak dostali se jesuité

zase do iny i do Pekingu a poali tam znova stavti koUeje

a kostely. Mezi nimi vynikal nmecký jesuita Jan Adam Sekali

(naroz. v Kolín nad Rvnem r. 1591), který vzdlav se v kolleji

germánské v Eím, poslán byl r. 1622 do iny, kde v Pekingu

vyuováním hvzdáství a vyrábním fysikálních nástroj brzy

veliké slávy si získal.

Y domácích válkách a sporech o trn ínský povstalých

v poslední dob panování císae Hoaitounga a po jeho tragické

smrti r. 1644*) pracovali jesuité ve dvojím smru, aby si zí-

skali píze nápadník trnu. Nebo když konen bratr ze-

melého císae Vsan-Quei s vojskem v Mandžursku sebraným

Pekingu se zmocnil, a po jeho brzké smrti syn jeho Šitnín^

první císa z dynastie Mandžu c. Thing, k boji proti nápadníku

trnu Tum-Lié, vnuku císae Van-Líé, se hotovil, pedpovídal

Šunínu jesuita Sekali^ že dobude nad protivníkem svým skv-

lého vítzství. Naproti tomu jesuité Cofler a doktor Lucca, jenž

byl také výteným vojevdcem, s mnohými jinými jesuity,

které námstek krajiny Makao jakožto výtené dstojníky ku

pomoci poslal nápadníku Tum.-Lié,^ slibovali tomuto, že mu s po-

mocí ínských kesan, kteí již silnou stranu v zemi tvoili,

k vlád pomohou, dá-li sebe s celým dvorem svým poktíti.

Tum-Lié po dlouhém zdráhání konen k tomu svolil, a dal

dv manželky své i dti své poktíti, zaež jesuita Lucca ke-

sanské vojsko v zemi sebral a s ním jemu ku pomoci pispl.

Císaovny obdržely na ktu jména Helena a Anna, a první

psala na domlouvání Coflerovo tehdejšímu papeži Alexandru VII.

*; Když odbojník císaovi Lit-se-Óing se 70.000 Tatary až k Pekingu

pirazil, zapálil Hoaitoung palác svj a uhoel v nm se všemi ženami

svými, aby nepíteli svému do rukou nepadl.

7*
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(1655—67) list, v nmž jej ubezpeovala své nejhlubší úctjr

a oddanosti celé íše ínské. Korunní princ Tam-Tim na-

zván na ktu Konstantin a jesuita Cofler mu pedpovídal do-

slovn : »Dít toto, které se podobn jako Syn Boží o plnoci

narodilo, bude míti ve všem štstí, a bude jako slunce, které

celou íši ínskou oblaží.« — Ale proroctví Coflerovo se ne-

vyplnilo; n<'brž císa Sunín dobyl slavného vítzství nad sou-

peem svým Tum'Licm^ jehož s celou rodinou dal usmrtiti.

Jesuita Schall^ jenž zatím od generála ádu jmenován byl

generálním vikáem v missiích ínských, stal se milákem

a uitelem mladého císae Simhia^ který jej potom uinil nej-

vyšším mandarinem a spolu pedsedou sboru hvzdá a mathe-

matik celé íše, tak že ml velký vliv na tohoto panovníka

a na záležitosti vládní. Skvlého postavení svého užíval Schall

k všemožnému rozšíení kesanství, i dostal také povolení k vy-

stavní velikého chrámu katolického v Pekingu a k svobodnému

hlásání evangelia po celé zemi. Po smrti císae Sunína (roka

1661) byl však Schall od poruníka nezletilého nástupce a cho-

vance svého Khanghi zapuzen ze svého místa a r. 1664 i co

nepítel íše do žaláe uvržen, ale po njakém ase opt propuštn.

Brzy potom r. 1669 zemel v Pekingu. Sepsal »Yypravování

o poátku a pokroku missie ádu jesuitského u ían« (Nar-

ratio de initio et progressu missionis Soc. Jesu apud ChinenseSj^

ve Vídni 1665, nmecky od Mansega ve Vídni 1834), pak ve-

liký poet astronomických a mathematických pojednání v jazyku

ínském, jejichž sbírka nalézá se v knihovn vatikánské.

Za panování nástupce císae Šunína^ syna jeho Šingtsu

s píjmím Khanghi dostal jesuita Verbis také dstojnosti man-
darinské, zhotovoval dla daleko lepší než byla ínská, jimiž

jesuité si opevovali i kolleje své, jichž mli toho asu v ín
již 38 a mimo to 150 svých kostel. Psobení jesuit v íši

této bylo jako díve za doby Kicciho a Schalla velmi zdárné

a ífianm prospšné; v kollejích svých vzdlávali mladíky

na mechaniky, stavitele, lékae, hudebníky i státníky, jimž císa

Khanghi nejradji svoval záležitosti nejdležitjší.

Naproti tomu málo dbali jesuité o vzdlání pravé víry

kesanské, tak že íané nov obrácení vždy ješt zstávali

pohany, smli i nadále dle zpsobu pohanského Konfuciovi
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a duším zemelých pedk svých obti pinášeli. Tento modlo-

«lužebnický katolicismus trpli a schvalovali jesuité a byli kn-
žími jeho ; oni jesuité, kteí v Evrop mezi národy kesanskými

vydávali na hranici a popravišt každého, kdož se byl jim jen

•dosti málo odchyloval v náhledech svých od písného uení
ílmského, i kdož biblí ítal aneb neomylnos papežovu uvádl
v pochybnost. Z toho jest patrno, že jesuitiim nešlo tak o víra

katolickou jako o panování nad jinými. Tím zpsobem vyvinulo

se v ín zvláštní náboženství, jakási smsice kesanství a po-

hanství.

Pro toto jednání jesuit dominikán Jan x Morales^ který

již od r. 1633 s kapucínem Antonínem de Sta. Maria v ín
vedle jesuit missie konal, inil jesuitskému rektoru missií

ínských výitky, byl však od nho potupn odbyt. Proež se

odebral Morales okolo r. 1655 nazpt do íma, kde tehdejšímu

papeži Innocenci X. nekesanské ádní jesuit a strašné po-

•rušení víry katolické vylíil. Papež naídil jesuitm, aby upu-

stili od svého hanebného jednání. Ale tito hned po návratu

Moralesov do iny poslali do íma otce Mafti?ia, jenž papeže

-zatím nov zvoleného Alexandra VII. (1655— 1667), velkého

píznivce jesuit, pemluvil, takže spor tento ve prospch

jesuit rozhodl. Pece však trvaly v Evrop ješt dlouhá léta

hádky o zhoubné innosti jesuit v ín, kterou teprv papež

Intwcenc XII. (1691—1700) zatratil výrokem svým v ím
veejn a slavn prohlášeným. Papežský viká v ín Karel

Maigrol uveejnil r. 1693 toto prohlášení papežské, kterýmž

se kesanm ínským písn a drazn zakazují všecky pohanské

«vyky a obyeje, které jim prvé svolením papeže Alexandra YII.

jesuité trpli, a slavn se pronáší církevní klatba nad tmi,

kdož by proti tomu jednali. Ale jesuité, kteí se druhdy byli

zavázali papeži bezvýminenou poslušností, tehdy jali se papež-

ského vikáe krut pronásledovati, což mohli velmi snadno ui-

niti, ponvadž požívali velké pízn u dvora císaského.

Z tohoto jednání jesuit povstalo nesmírné pohoršení mezi

kesany i v ín. K vyšetení a odstranní tchto rznic a spor

poslán byl konen od papeže Klimenta XI. (1700— 1721)

r. 1705 titulárni biskup antiochenský Karel Tomáš Maillard

de Tournon z Indie, kde za touže píinou r. 1704 meškal, do
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íny, a pesvdiv se i zde o bohaprázdnéni jednání jesuit,

zavrhl a zakázal jim ádní jejich, nazývaje je pekelným a zlo-

eeným. Proto jesuité osoovali Tournona u dvora císaského^

tak že konen k rozkazu císae r. 1707 byl zaten a v Makao

uvznn, kde 8. ervna r. 1710 zemel, byv rok ped tím kardi-

nálem jmenován
;

jesuité prý jej sprovodili se svta otrávenou

okoládou. (Passionei, Memorie.)

Tímto vzdorováním a odporem jesuit proti papežskému

naízení zanevel papež náramn na á jesuitský. Ale generál

ádu Taiiihurini padnul dne 20. prosince r. 1711 se svými

assistenty i prokurátory k nohám papeže a všichni písahali

nejhlubší svojí oddanost a tvrdili, že všecko uiní, co za dobré

uzná Jeho Svatost papežská jim rozkázati, zvlášt co se týe

odstranní pohanských mrav a obyej u kesan v ín.
Papež pak r. 1715 zvláštním listem (bullou) zakázal písn tyto

staré pohanské obyeje pod trestem velké klatby. Pes to všecko

neupustili jesuité v ín od jednání svého; nebo nabyli pe-

svdení, že by missionáská innos jejich vzala Špatný konec,

kdyby nyní se o to pokoušeli uiniti pravé kesany z pokt-
ných pohan, kteí posud velmi lpli na starých obyejích svých^

Z té píiny nevyhlásili dotenou bullu papežskou, a když ta

jeden františkán uinil, obvinili jej, že rozšiuje cizozemský

rozkaz, proti domácím mravm a obyejm smující, tak ž&

byl za to po 17 msíc v tuhém vzení trýznn.

Protož papež poslal opt r. 1719 Karla Mexxabarbu, pa-

triarcha alexandrinského, s plnomocenstvím co vyslance apo-

štolské stolice do íny, aby tam písn a drazn zakroil proti

jesuitm odbojným. Jesuité však hrozili vyslanci papežskému

osudem mnohem horším, než jaký byl krátce ped tím zastihl

Šlechetného kardinála Tournona. Ano ínský jesuita Ludvík Fan
opovážil se k vyslanci Mexxaharbovi pronésti tato slova drzá:

>Papež myslí, že mže nad celým svtem vládnouti. I ptám s&

já, kdo jest tento papež? — Blázen, pravím, který si ani ne-

dovede získati poslušnost Hollandan a Anglian — a ten

by chtl poroueti v ín ? O to my se postaráme, podle koho
se tu bude díti. Hollandané a Angliané nebyli žádní blázni,. jJ

že se poslušenství k ímskému stolci zekli, odtrhnuvše se od
Eíma.« — Jesuita Simonetti byl ješt drzejší, nebo vyhrožuje^
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vyslanci papežskému, vyslovil se takto : »Opováží-li se papež

Tovaryšstvu Ježíšovu njaké pekážky klásti v cestu, budeme

pinuceni ukázati celému svtu — mnoho-li dokážeme my!«

A soudruh jeho Mourao doložil : »Vru nepochopuji, kterak

mže papež s dobrým rozumem a svdomím nco takového od

nás žádati. Jisto jest, že se dopustil smrtelného híchu, když

tuto bullu prohlásil ; nebo kdybychom se chtli obsahem této

bully íditi, veta by byla po celém missionáském snažení našem

v zemi této.«

Císai Khamjhí-mu namluvili jesuité, že papež plnomo-

censtvím daným vyslanci chce si osobovati vlivu na vládu

ínskou. Císa však pi všech svých rozmluvách s vyslancem

papežským jevil velmi bystrého ducha. Mezi jiným namítl vy-

slanci také toto: »Jak jest to možná, aby papež mohl pronášeti

dobrý úsudek o ínských zvycích a obyejích náboženských,

kteréž nikdy ani nevidl, aniž se osobn o nich pesvdil. To

mi pipadá práv tak, jako bych já chtl nco povídati o zále-

žitostech evropských. i by se mn nemusil cel^ svt vysmáti ?«

— Když pak vyslanec poukázal na neomylnost papežovu,

a kterak jest Duch svatý vždy pi papeži a pi sboru kardi-

nálském, tu usmívaje se císa dovolil si všeliké poznámky, které

pivedly vyslance v nemalé rozpaky ; nebo císa nemohl po-

chopiti, kterak neomylný papež Alexander VIL mohl nco do-

voliti a schváliti, co práv tak neomylný nástupce jeho Kli-

ment Jíl. zavrhuje a zatracuje.

Také u velmož ínských vzbudili jesuité takou nedvru
proti vyslanci papežskému, že tento byl v paláci jako vze
stežen a nikdo neml k nmu pístupu, jen jesuité, kteí jej

trápili neustálými výitkami, takže konen odebral se z Cíny,

nevyídiv tam nieho, jenže kosti nešastného Tournona s sebou

do Evropy pivezl. — Marné tedy bylo všechno usilování pa-

pež, marn posílali legáty své do íny s nejpísnjšími roz-

kazy, marn metali nejstrašnjší kletby své na jesuity ínské;

oni tím více vzdorovali, inili papeže i smšným u íanu
a setrvali tím urputnji na ínském uení svém. Toto vzdoro-

vání jesuit proti rozkazm papežským trvalo skoro po celé

století a ublížilo velice víe kesanské u ían rozumných.

Nebo tento nezkrocený pepych a vládychtivos jesuit v ín
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mly ten následek, že všichni missionái brzy po tom z íny
byli vypovzeni, a uení kesanské v íši této naprosto bylo

zakázáno. Jesuité rozšiovali ješt pedešlfm zpsobem kesanství

v ín, pokud na živu zstal císa Khcoighi, jenž se k nim

píliš pátelsky choval, takže ani knížata ani nejvyšší hodnostové

nemli k nmu tak svobodného pístupu jako jesuité. — Ale

nástupce jeho Yong-Thing (Jong-ing) nebyl pítelem jesuit,

které i velmožové poali okolo r. 1722 všelijak pronásledovati,

zvlášt pak pednesli stížnosti své a žaloby proti nim soudu

mravnímu, nejvyššímu to soudnímu dvoru ínskému. I bylo

jesuitm vbec vyítáno, že rozšiováním kesanství hledí pod-

kopávati zásady státní, že stále ruší pokoj a mír, že si na útraty

nových kesan staví skvostné chrámy a kolleje a že chtjí

ze svobodných ían nadlati zotroilé Evropany. Soudní dvr
vynesl pak rozsudek, že jen ti missionái, kteí co uenci a spiso-

vatelé kalendá u dvora císaského se zdržují a vdami svými

íanm prospívají, smí v zemi zstati, ale všickni ostatní,

kteí v krajinách íše ínské bydlí, stavíce kostely a kolleje a za-

vádjíce lid nezkušený, musí se ze zem vykliditi jakožto lidé

státu nebezpení. Následkem toho musili okolo r. 1722 všickni

missionái íši ínskou opustiti, jen dvorní jesuité zstali v Pe-

kingu v tech kollejích svých, z nichž každá mla 500.000 to-

lar roních dchod. Mezi tehdejšími jesuity dvorními vynikal

Ignác Kogler (narozen r. 1680, f v Pekingu r. 1746.), který

již od r. 1715 byl missionáem v ín, kde od císae jmenován

byl mandarinem a pedsedou sboru hvzdáského a mathemati-

ckého. V nastalém pronásledování kesan pispl Kogler mnoho

k zmírnní ukrutných rozkaz, které císa Kaotsimgmi (jinak

Khialung zvaný) proti kesanm již r. 1735 vydal zvlášt

z politických píin. Ale po smrti jesuity Koglera*) nastala

k optnému rozkazu doteného císae Khialunga (f 1799), jenž

byl sice spravedlivý, ale také bezohledn ukrutný, zvlášt roku

1746 a 1773 velmi krutá pronásledování kesan v ín. Pes
všecka tato pronásledování nezmizelo v ín náboženství ke-
sanské, a nedá se upíti, že zachování jeho jest hlavní zásluhou

*, Jesuita KiJgler zanechal nkolik spis vztahujících se k djinám
kesan v ín; rukopis jeho astronomických pozorování v ín chová

se v knihovn Mnichovské.
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dvorních jesuitu, jejichž piisobení zvlášt lí$í jesuita Hallerstein

rodily ze švábska, který r. 1780 byl v Pekingu mandarinem

a pedsedou sboru hvzdáského.

Co se dotýe missí jesuitských v Asii východní pozna-

menati ješt dlužno, že dle píkladu Františka Xaveria nkteí
missionái jesuitští vnikli též do Koiníny (Cochinchina, jinak

Siam). První z nich v této nejjižnjší ásti Asie byl jesuita

milánskÝ Krištof Borri^ jenž po svém návratu r. 1631 vydal

popis této cesty své, pak vyuoval mathematice v Lisabone. Jsa

však v podezení ze zrady, povolán byl od generála do íma
a z ádu vylouen, brzy potom r. 1632 náhle zemel. O dalších

osudech této missie v Siamu není nám více nieho známo.

Missie jesuitské v Americe.

Nejrozsáhlejší pole innosti oteveno bylo missiím jesuit-

ským v zemích Ji^ní Ameriky^ které na poátku 16. století

Portugalci a Spanlé byli objevili a osadili. Do tchto zemí

vysíláni byli ihned missionái, aby tamjší divé obyvatelstvo

(Indiány) pivedli k víe kesanské.

Nejprve usadili se jesuitští missionái v osadách portu-

galských v Brasilii^ v nichž bylo obyvatelstvo smíšeno z roz-

liných živl ; nebo z poátku posíláni byli z Portugalska zlo-

inci i mnohé osoby inkvisicí odsouzené do prvních osad vo-

jenských, od Portugalc r. 1581 v Pernambuka a Soío Paulu

založených. Teprv, když k rozkazu krále portugalského Jana III.

zavedl guvernér Tomáš de Souxa v Brasilii lepší zízení zem
a r. 1549 vystavl msto Bahia^ uvedeni tam byli jesuité. Ale

zámr jejich innosti z poátku jen zvolna a tžce se dail,

ehož hlavní píinou byla ta okolnost, že diví Indiáni nená-

vidli Portugalce, kteí je mnohdy krutým a nelidským zp-
sobem byli pokoili. Mimo to vláda portugalská zanedbávala

úpln vzdlávání obyvatelstva a zem; bylo zakázáno i psto-

vání vína a oleje a dobývání soli v zemi se nacházející, takže

Portugalci sami vci dotené dováželi z Evropy do Brasilie

a draze je tam prodávali; cizincm pak pístup do krajin bra-
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silsk<cb bjl zakázán a obchod jejich obmezen jen na nkterá

místa pobežní.

Jesuité však, poznavše mravy a obyeje divoch indián-

skj^ch a osvojivše si ei jejich, získali si brzy po píchodU'

svém jejich dvry zvlášt tím, že se jich ujímali proti Portu-

galcm, kteí je v otroctví uvádli. Tím zpsobem získali víe-

katolickó od r. 1565 až do r. 1586 na 10 000 Indián, ale ne-

mohli jich udržeti v osadách jim založených, z nichž se Indiáni

rozutíkali na pouhou zprávu, že se k nim blíží tlupa Portu-

galc. innos jesuit v Bahii poala se teprv daiti a rozši-

ovala se odtud po celé Brasilii, když vláda portugalská r. 1640-

jesuitm postoupila rozsáhlé krajiny s velkými právy a svobo-

dami (donatorios), v nichž pak jesuité missie (osady) své zaklá-^

dali a zvelebovali. Netrvalo to dlouho a jesuité mli v bra-

silské provincii 29 missií (osad), 7 kollejí, 29 residencí a 7 se-

miná. Mezi tamjšími jesuity vynikal missioná P. Antonio

Vieira (nar. r. 1608 v Lisabone, f r. 1697 v Bahii). Tento

vstoupil r. 1625 v Bahii do ádu a chtje se stáli missionáem,

osvojil si hlavní náeí Indián; musil však r. 1641 dle roz-

kazu pedstavených svých doprovázeti syna místokrálova do

Portugalska, kde od krále Jana IV. byl jmenován jeho ka-

zatelem a povolán i do jeho rady
;
potom byl též inným co-

diplomat v prospchu dvora Lisabonského v Paíži, Haagu, Lon-

dýn, ím a Neapoli. Ale dle pání svého navrátil se poátkem.

r. 1653 do Brasilie a poslán za raissionáe do Páry. Zde hledl

sprostí ti Indiány otroctví a pílišných robot, proti emuž osad-

níci portugalští všemožn se bránili. Avšak Yieira podniknuv^

zvláštní cestu do Portugalska, vymohl na králi uskutenní
svých zámru a navrátiv se r. 1655 do Brasilie, pracoval tam.

opt po šest let ve prospch duchovního povznesení Indián.

Ale po smrti ochránce svého krále Jana lY. od osadník z pomsty

byl jat ar. 1661 jako zloinec do Lisabonu odeslán. Byl pak

vypovzen do Portu, pozdji do Coimbry, kde byl pro mystické

jakési uení ped soud postaven a r. 1665—1667 v žalái držán.

Odvolav pak lánky, z nichž byl vinn, odebral se r. 1669 do

Eíma a potom do Lisabonu, odkudž se r. 1681 do Brasilie na-

vrátil, aby tam koUeje ádu a missie ídil. Sepsal též nkolik
výborných dl v jazyku portugalském ; zvlášt hájil ve spise svénia
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»Sermoes<í (Kázání v 16 sv.) v Lisabone r. 1683vydaném lidská

práva podrobených Indián a Žid. — Clivalné zmínky zaslouží

také jesuita P. Valentin Stcmsel (Estanrol, nar. r. 1621 v Olo-

mouci), jenž v Bahii vyuoval theologii a mathematice, byl pak

rektorem koUeje v St. Salvadore a potom r. 1690 kolleje v Bahii;

jeho mnohé spisy v jazyku latinském a portugalském vydané

svdí o jeho hluboké uenosti a dvtipnosti v oboru vd pí-

rodních zvlášt v astronomii a meteorologii.

Téže doby jesuité v Peru, jehož Španlé již roku 1533-

dobyli, zakládali dležité missie (osady) mezi Indiány na ho-

ejším Hualaga, Ucagali, Uruhamha a v jiných krajinách této

zem, ale nemohli tam nieho poíditi pro ukrutnosti, jichž se

tam ped tím Španlé na Peruanech dopouštli.

Naproti tomu daila se práce jesuitm v ili (Chile) na

západním pomoí Jižní Ameriky, kde se za vlády Španlské

okolo r. 1594 usadili v nejdležitjších místech, Santiago (St^

Jago), Valdivia a j., kolleje své zídili a brzy nabyli vlivu.

tak velkého, že dostali skoro veškerou moc vládní do rukou svých.

Ješt vtší moci a ohromného bohatství dosáhli jesuité-

v Mexiku^ kde se jejich ád nemálo rozšíil brzy potom, když

Ferdinand Cortez r. 1521 zem této dobyl a ji v místokrálovství

Španlské pod jménem Nové španlsko (Hispaniola) promniL

O tom dovídáme se z listu, který Jan Palafox^ biskup v Pueble

(La Puebla de los Angelos) od roku 1639— 1653, zaslal dne

25. kvtna r. 1647 papeži hmocenci X., v nmž žaloval na

pepych jesuit a pehmaty jejich v práva biskupská a žádal,.

aby vyšeteno bylo, co udává, kongregací z kardinál a boho-

slovc. Y tomto listu praví Palafox doslovn: »iSíalezl jsem

tém veškeré bohatství Jižní Ameriky v rukou jesuit. Toliko

dv kolleje jejich mají stádo ítající nyní 300.000 ovcí. A kdežto

chrámy kathedralní a jiné ády a ústavy náboženské mívají

nanejvýš ti cukrovary, má ád jesuitský jenom v krajin-

Mexiko, v níž se nachází 10 kollejí ádu toho, nejvtších šest

cukrovaren, z nichž každá má cenu nejmén 500.000, ano

i million dolar
; já aspo znám nkteré, které vynášejí ron

až na 100.000 dolar. Mimo to mají jesuité mnohé dvorce a

osady i na nkolik mil rozsáhlé, z nichž nesmírné množství

obilí a plodin jiného druhu se vyváží, a ke koUejím jejich patí,
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i mnoho bohatých a vydatuých dol stíbrných. A vbec moc

a bohatství ráda toho dosply na tak vysoký stupe, že ostatní

duchovenstvo brzy bude pinuceno chléb svj a výživu svou

si vyžebrati od jesuit, z nichž každý v Americe žijící má nej-

mén 2.500 dolar roních píjm. « A pes to všecko zpo-
vali se jesuité kahedrálnímu chrámu v Pueble odvádti ze

svých statk a osad desátky, které mu od král španlských

hned z poátku z krajiny Mexické byly darovány. A ponvadž

tyto desátky byly jediným pramenem výživy biskupské kapitoly,

vedl si proto biskup Palafox stížnost na jesuity u královské

stolice soudní, která rozhodla vc ve prospch biskupa.

Mimo to hledli jesuité vyprostiti se z právomocnosti

biskupa, konajíce bez povolení jeho všecky výkony úadu knž-

ského, a akoli jim to od biskupského vikáe dne 6. bezna

roku 1647. bylo zakázáno, neustali v samovolném a bezohled-

ném vykonávání všech obad církevních, odvolávajíce se na

výsady ádu svého, dle kterých prý nemusí se nikomu plno-

mocenstvím vykazovati. I nezbývalo biskupovi nic jiného, než

že jesuitm pod trestem tžké klatby církevní zakázal vyko-

návání všech obad a všem vícím diecese své zapovdl

choditi k jesuitm k zpovdi a na kázání.

Ale jesuité obrátili se na místokrále španlského v Mexiku,

stžujíce si, že biskup Palafox a viká jeho násiln ruŠí ústavu

ádu jejich. Místokrál, od jesuit bohatými dary získán, roz-

hodl, aby biskup interdikt svj proti jesuitm odvolal. Což

když Palafox uiniti se zpoval, jesuité s neslýchanou drzostí

opovážili se vysloviti proti nmu a vikái jeho klatbu církevní,

a pi zvuku trub a bubn dali po všech ulicích msta pro-

hlašovati výslovn toto: »Všickni, kdožkoli by se biskupa pi-

drželi a jej poslouchali, propadávají, mají-li jmní, bez rozdílu

stavu a rodu pokut 2000 dukát; ti však, kdož jmní nemají,

propadávají trestu tyleté nucené práce na pevnostech, a lidé

z tídy nejsprostší mimo to ješt odsouzeni budou k 200 ránám

holí beze všeho vyšetování a práva odvolání k njaké vyšší

stolici soudní.

«

Biskup Palafox vida, že proti zuivosti jesuit nieho ne-

poídí, vzdálil se z biskupského sídla svého, v nmž na míst
sebe ti generální vikáe ustanovil, a ukrývaje se po tyry m-
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sice v zemi, zasílal listy ke dvoru španlskému a papežskému,

v nichž doporuoval jim samým spornou vc k rozhodnutí.

Jesuité YŠak pronásledovali s nesmírnou libovlí a krutostí

každého, kdo se odvážil ubohého biskupa se ujímati; žaláe

a vypovídání byly na denním poádku, i vikáe biskupské dali

do vzení a prohlásili za neplatná všecka naízení, která byl

prvé biskup proti ádu jesuitskémn vydal ; ano oni hanobili

nejen osobu záští svého samu, ale i jeho dstojnost biskup-

skou. Žáci jesuitští totiž v nesmírné ulinické drzosti své do-

pustili se i té hanebnosti, že berli biskupskou pivázavše koni

na ocas, a biskupskou epici upevnivše na sedlo, táhli takto

prvodem ulicemi msta, zpívajíce sprosté, hanebné písn. Prvod
tento asto se zastavoval a tu celý zástup žák jesuitských

z plna hrdla biskupu nadával a jeden z nich z velkého rohu

volského kiel k lidu, udluje mu požehnání biskupského. —
Jesuité nejen že trpli toto rouhání, nýbrž oni ješt žáky své

k tomu vybízeli ; vždy platila potupa tato nepíteli, kteréhož

pletichami svými z msta vypudili.

Biskup Palafox však v této záležitosti poslal dne 8. ledna

roku 1649 k papeži Innocenci X. list druhý, v kterémž na

tžké nepravosti jesuit žaluje, a jehož obsah jsme již na míst

jiném uvedli. (Viz Tajná pouení Tov. Jež.) Následkem tchto stíž-

ností biskupových uinn byl brzy potom konec nesmírné zpup-

nosti a zloeenému pepychu jesuit v Mexiku. Xebo rozkazem

královským sesazen byl místokrál mexický, povolný pívrženec

ádu jesuitského, a biskup jukatánský {Tukatan) ustanoven za

nástupce jeho. Palafox pak s velkou slávou jest zase uveden

v pedešlé dstojenství své, a král. listem schváleny i všecky

zapovdí, které byl biskup vydal proti samovolnému poínání

si jesuit. Za nedlouho na to došly i z Eíma dekrety papežské

kongregace k rozšiování víry kesanské a breve papeže, v kterých

se zavrhovalo a káralo všecko, cokoli kdy Tovaryšstvo Ježíšovo

proti biskupské dstojnosti uinilo. Palafox pak r. 1653 jmeno-

ván byl biskupem v Osm ve Španlsku, kde r. 1659 zemel.

Ale jesuitm byla památka muže toho tak protivnou, že

vždycky ji tém s bezpíkladnou zbsilostí špinili a do kalu

zí^lapávali. Píinou toho byly ony dva listy, které zbožný

biskup tento o hanebném poínání jejich papeži Innocenci X.
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byl zaslal. Aby se zdálo, že jesuité nebyli pokoeni, nýbrž že

zvítzila vc jejich, jali se v rozliných spisech jednání své

v Mexiku hájiti, a po mnoha letech potom prohlásili listy Pa-

lafoxovy ke dvoru papežskému za nepravé a podvržené, ano

podailo se jim ohromným vlivem jesuitským u dvora tyto pa-

mátky pokoení a zahanbení svého zniiti; byly od soudu in-

kvisiního zapovzeny a katem na hranici spáleny. Ale král

španlský Karel III. hned jak r. 1759 na trn vstoupil, dal

výrok soudu inkvisiního v této záležitosti odvolati, ano po-

ruil, aby oba listy ony tiskem byly uveejnny, a zasazoval

se s nemalou pílí u ímského dvora, aby byl biskup Palafox,

od jesuit bezprávn pronásledovaný a tupený, za blahoslave

ného prohlášen.

Nedlouho potom uinil král ješt jiná opatení proti sobe

-ctví a lakot jesuit. Byla si totiž kapitula metropolitní pi
kostelích všech Svatých v Mexiku a Pueble již za vlády krále

Filipa y. (1707 — 1746) stžovala, že se jesuité pod záminkou,

jako by byli od všech poplatk církevních osvobozeni, zpo-
vali ze svých statk a pozemk nad míru rozsáhlých odvádti

desátek povinný. I byli k placení desátku odsouzeni. Ale oni

odvolali se z tohoto rozsudku k státní a finanní rad a podá

ilo se jim za nástupce i^7?;^;am, Ferdinanda YI. (1746—1759)

pomocí královského zpovdníka P. Ravaga vymoci si naízení,

kterýmž ony kostely metropolitní pozbyly desátk svých od

jesuit. Jakmile však nastoupil král Karel III. vládu, opako-

vala kapitola ona pedešlou stížnost svou ve spise, z nhož vy-

svítá, že jediné v diecesi Mexické hlavní chrám od jesuit byl

zkrácen ron o 10.000 liber a pokladnice královská o 50.00C

liber desátku, kterýž jesuité, opírajíce se o své domnlé výsady

neodvádli. A akoli dle zákon španlských duchovní ádj
v krajinách zámoských jen potud smí míti statk nemovitýdi

pokud by se zavázaly k placení všech daní a poplatk m
tchto statcích váznoucích, obešli pece jesuité všecky tyto zá'

kóny a rozmnožili za posledních 24 let v krajinách mexickýd

movité jmní své o 49 dvorc, aniž by byli z nich odvádS

desátek povinný, ímž byly dchody arcibiskupské a královsto

úhrnem o 32.800 reál ron zkráceny. Král Karel III. urovn^

Tc tu k spokojenosti chrámu metropolitního, zrušiv všeclt^

í
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Yýsady jesuit, na základ kterých tito se zdráhali platiti de-

sátky. Nicmén i potom picházely z krajin amerických asté

stesky dílem na nepokoje tam povstalé, dílem na velký obchod,

jakýž vedli tamní jesuité na újmu španlských obchodník.

Nejvíce stížností a žalob na lakotu jesuit, na nepokojné

•hrdé a násilné jejich chování, jakož i na míchání se jejich do

záležitostí svtských a na neustálý odpor jejich proti zákonm
a naízením papežským a královským docházelo ze Španlských

•osad v Paraguayi^ kde se jesuité domohli postavení nejskv-

lejšího. Za doby vydobytí tohoto dílu Jižní Ameriky obsahovala

Paraguay také jednu ás pozdjšího místokrálovství Bio de la

Plata a nkteré provincie Brasilské, které se jménem Portugal-

ská Pa7'aguay oznaovaly. Do tchto krajin poslali králové Špa-

nlští Karel V. a Filip II. nejprve františkány, mezi nimiž

Tynikali zvlášt František Salano^ Ludvík de Bolanjos a Jan

"/e Baros^ který se stal biskupem paraguayským s hlavním sídlem

YÁsuncione. Ale tito mnichové^ neznajíce tamního jazyka, neho-

-dili se k povolání missionáskému a pi vší horlivosti své ne-

mohli ubohým Indiánm vštípiti lásku k bližnímu, když je ke~

-sanští Španlové strašn odírali a do otroctví uvádli. Neuinilo

•tedy z poátku kesanství v Paraguay! žádných pokrok, až

teprv r. 1586 povolal František de Vittoria, nov zvolený bi-

skup tukuínanský, nenaleznuv v celé diecési své ani deset

knží, za missionáe jesuity z Brasilie a z Peru. Ihned s velkou

ochotou odeslali mu provincialové Anchieta a Atiensa osm

jesuit, ei indiánské znalých. Byli to zejména : Pavel Arminio,

jenž byl ustanoven za iditele missie paraguayské, pak František

Angelo, Alfons Barsana, Juan Yillegas, Emanuel de Ortega,

Štpán Grau (z Nmecka), Juan Salonio a Tomáš Pields.

Tito jesuité chodili po celé zemi z místa na místo, kážíce

a ktíce mnohé Indiány, jichž píchylnosti brzy získali; pichá-

zeli též do všech mst, nejvíce pak pebývali v Kordové (Cor-

díío) a Assumptionu (Asuncione)^ nemohli se však nikde trvale

usaditi. Teprv po tech letech vystavli si nepatrný domek a

kostelíek v msteku Villarica, a brzy potom, když k nim

pibyli r. 1593 ješt jiní jesuité, založili si v Asuncioíie, velkou

kollej, kteráž i s kostelem nádherným od vladae a bohaté

.Šlechty španlské velmi štde byla nadána. Šest let na to vy-
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stavli jesuité velký dm missionáský v mst Kordov {Cor~

dua) s krásným kostelem a druhou koUej v Santa-Fé. Aby
však na Indiány po krajinách v rozptýlených chatrích bydlící

blahodárnji a vydatnji mohli psobiti, hledli kmeny indiánské

pohnouti k tomu, aby se spojili v osady vtší, ímž by násil-

nému nátlaku Španl snadnji odolati mohli. Tato snaha jesuit

zabrániti potlaování Indiánu zpsobila tenice se španlskými

držiteli oných krajin {Escomenderos) a pány otrockých Indián^

takže více missioná jesuitských bylo vyhnáno zvlášt z mst.

Cordua a St. Jayo.

Jesuité však stžovali si u píznivce svého Filipa. 111.^

krále Španlského (1598— 1621), na strašný útisk a zloádní

Spanl, kteí prý pronásledováním a odíráním Indianví v Pa-

raguayi jen odpor k uení Kristovu vzbuzují a tím zpsobem,

zabraují rozšiovati náboženství katolické. Stížnos tato zaklá-

dala se ovšem na pravd, ale jesuité neuinili tak snad z pouhé

lidskosti a útrpnosti s nešastnými Indiány, nýbrž také k vlast-

nímu prospchu. Žádali totiž zárove krále, aby jim dovolil

v Paraguayi zaíditi íši dle vzoru prvotních obcí kesanských,

v níž by poddaní žili v bratrské lásce pod jedinou správou

jesuit jako pod svými patriarchy; avšak ád jesuitský že by

v íši této byl jen námstkem krále španlského, jemuž by

z každého poddaného odvádl ron jeden dolar co da z hlavy.

Filijj 111. vydal sice dekret ve prospch jesuit a svolil

roku 1609 ponkud k návrhu jejich, ale tím rozmnožena byla

jenom nepíze Španl proti nim. Guvernér paraguayskýDiego

Martin Neyroni (1609— 1615) vykázal jesuitm dva kmeny
indiánské, Ouaycury a Oiiarany ; naproti tomu nemli se

jesuité míchati v záležitosti ostatních krajin v Paraguayi.

V tchto mezích jim vykázaných založili [pak jesuité

fiM theokraticko-yatriarchálm^ která sice ádn stála pod špa-

nlskou svrchovaností, od níž však jesuité po dlohou dobu

s nejvtší péí každý vliv Španl odstraniti se snažili.

Tchto okres jesuitskýh missií (doctrinae) vzrostlo asem až

na 40 s víco než 170.000 Indián na víru katolickou obráce-

ných, kteí v stálých osadách, Bouryady neb Redukce {reduciones).

nazvaných, od Audes až k brasilskému pohoí pobežními

bydleli. Stedišt jejich správy mli jesuité v kollejích svýcl
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v Asundone a v Cordove, kdež sídlil ídící provinciál se svými

tymi konsultatory. V každé osad byl knz (fará), zárove

to nejvyšší osoba vrchnostenská, s jedním vikáem, jenž také

ídil a spravoval veškeré záležitosti. Místní policie svena byla

kazikovi (soudci), z Indián zvolenému, jenž se staral o to,

aby Indiáni vykonávali ustanovené práce hospodáské a pr-
myslové, v nichž je jesuité vycviili. Muži a mladíci museli

vzdlávati pole, stavti domy a kostely, ženy a dti pedly

píze i druhu nejjemnjšího, z nichž se pak tkaly krásné látky

a skvostné koberce ; zhotovovaly i krajky a prfmky a pkná
roucha kostelní dle vzork s mistrnou dovedností. Indiáne pro-

vozovali veškerá emesla, dlali i hudební nástroje, výtené

hodinky a hodiny, ano malovali i s nevšední dovedností krásné

obrazy; jeden z nich zhotovil dokonalé a mistrné varhany,

a jiný opsal missál, krásné antorfské vydání, tak dovedn a pkn,
že opis tento podobal se skoro originálu. (Charlevoix, Historie du

Paraguay. Djiny Paraguayské.) Veškeré tyto práce konány byly

k všeobecnému dobrému ; výrobky jejich se ukládaly ve skladištích,

z nichž Indiáni všemi potebami byli zaopatováni. Zbytek však

prodávali jesuité, a tento obchod, vedený s velkou zruností

a zbhlostí byl pro n tak v^' nosný, že znané sumy penz

do Evropy posílati mohli. Bohatství, kterého jesuité v osadách

svých prací Indián vydobývali a rozmnožovali, bylo asem
nesmírné; poítá se, že roní dchody osad jesuitských v jižní

Americe obnášely až 10 million dolar, které všecky do kasy

generála ádu v Kím plynuly.

V osadách jesuitských, jichž vždy pt bylo pod správou

pevora, byla eí panující e Guaran; každý Indián musil

uiti se tení a psaní ; v domácích pak záležitostech vedeni

byli Indiáni jako dti od svých otc duchovních v pravi-

delných hodinách k modlitb, k práci a k odpoinku, štde
pak obstaráváni byli stravou a šatstvem.

Ostatn nakládali jesuité s nimi mírn a šetrn a udlo-

vali jim nejlepší rady ve všem, co úelm ádu nevadilo a ne-

odporovalo, takže jamo jesuitské Indiánm nebylo nesnesitelným

a odporným ; nebo pi tžkých pracech polních hrála veselá

hudba, která je mla k práui pobízeti, a v nedli a ve svátek

po službách božích byly hudební a tanení zábavy. Poínání
Bílek; Djiny íidu jesuKakého. 8
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jesuit v tojuto ohledu lící jesuita Pierre Charlevoix ve svém

spise ^Histoire de Paraguaij«. (Djiny Paraguayské) takto : »Ve

Španlích ode dávna panoval obyej, že v nedli a ve svátek

byly provozovány od dtí tance a divadla. Tento chvalitebný

zvyk zavedli i naši missionái v Paraguay i a zavedli jej k obrá-

cetií pohanu na víru kesanskou v kostel/ch svých. A k tomu

úelu vycviil jsem 24 nejobratnjších chlapc a dvat indián-

ských v takovém tanci, že to sloužilo k nemalému povzbuzení

v naší obci náboženské a k veliké radosti našeho lidu indián-

ského. Nebo tito brzy provozovali nejumlejší tance anebo

pkné hry rytíské dílem pšky, dílem i na koních, brzy

zase procházeli se na chdách 6 stevíc vysokých, aneb tanili

po provaze, ano i oštpy házeli do kroužku železného. Nkdy
také jsem provozoval s nimi njakou malou veselohru, což všecko

s velkým namáháním jsem jim musel pivésti do tupých hlav

jejich, až to konené pochopili.

«

Podobnou zprávu podává jiný fará jesuitský o své osad;

praví toto: »Zde jest to nevyhnuteln potebí, abychom pohany

k takovýmto vcem pidržovali, a tím zevnjším výkonm naší

svaté církve katolické vnitní náklonnost divoch získati hledli

;

a k tomu cíli oblékáme každou nedli a svátek po požehnání

aneb ped slavnými službami božími nkolik indiánských klouk
a dívinek v hezké šaty, a ti nám musí pak v kostele, kdežto

jest celá osada shromáždna, ped oima veškerého lidu provo-

zovati rozliné pkné tance. Poznenáhlu pidržujeme také mla-

distvé taneníky tyto k processím a jiným prvodm slavnostním,

pi kterých, když se nese nejsvtjší svátost oltání, musí nám
ped ní taniti, tak jako druhdy David ped archou úmluvy

taníval.c

Z toho všeho jest patrno, že jesuité si získali velikých

zásluh o tyto zem Paraguayské ; nebo se jim vskutku po-

dailo pevésti Indiány na víru kesanskou a divoké tyto

národy nauiti poádku, práci, emeslm a bohabojnému životu.

Brzo se v osadách jesuitských zmáhal prmysl, orba, obchod

;

i ve zbrani cviili jesuité poddané své a zídili si tak znanou moc
vojenskou. Ale pi tom všem hledli si nejvíce svého vlastního

zisku a prospchu; stali se takto neobmezenými vládci roz-

sáhlých krajin v Parayuayi^ z nichž jenom roní da z hlavy
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-od 30—40 tisíc osob po 1 dolaru králi španlskému odvádli,

kdežto v osadách jejich nejmén desetkrát tolik lidí se na-

cházelo.

Proto v osadách svých netrpli ani Spanl ani jiuých

Evropanu, k nimž zúmysln vštpovali Indiánm svým záští

a nenávis ; bylo jejich nejvtší snahou, aby jednání své zvlášt

pak šastné své podniky obchodní a válené pípravy ped svtem

a veejností ukryli. Z té píiny hledli paraguayského biskupa

Bernarda de Cardennas^ který r. 1641 ze sídla svého v Asun-

cione hodlal také navštíviti 20 far v osadách jesuitských se na-

cházejících, od návštvy této všelijakým pedstíráním odvrátiti

;

ale když biskup pece neupustil od úmyslu svého, tu mu po-

ali na kazatelnách velmi drzými slovy spílati, tvrdíce ve-

ejn, že poddaní jejich nejsou mu k žádné poslušnosti zavá-

záni ; a konen uplatili guvernéra španlského 30.000 dolary,

takže tento biskupa Cardennasa zajal a dal jej na loku, kdež

Jej sama sob na ece la Plata bez vesla zstavil, V ne-

ustálém nebezpeí mezi životem a smrtí hnán byl biskup roz-

bouenými vlnami veletoku 80 mil až k mstu Las Coricntes^

kdež od útrpných lidí na beh byl pipraven, a nemoha se

dlouho po pestálých úzkostech vzpamatovati, zdržel se tam po

dv léta Mezi tím ádili jesuité a guvernér španlský velmi

podivn v biskupské diecési Cardennasove a vyhlásili za zloin,

na který vysadili trest smrti, kdyby se kdo opovážil v jiném

než jesuitském kostele službám božím obcovati. I naízení krá-

lovské vlády krajiny La Plata^ že má býti biskup Cardennas

zase v pedešlá práva a dstojenství svá usazen, neuposlechl

guvernér paraguayský, a jesuité podplatili vtší ást kanovník,

takže kapitola v Asuncione prohlásila stolec biskupský za uprázd-

nný a jala se ubohého biskupa strašn pronásledovati. Ale

obané asuncionští rozhoeni nelidským poínáním jesuit,

vyprostili ubohého biskupa z obležení jeho, v nmž po i5 dní

ve vlastním kostele byl držán, a zvolih si jej pak za guvernéra.

Rozhoení veškerého obyvatelstva proti jesuitm dosáhlo tako-

vého stupn, že byli co rušitelé veejného poádku a pokoje

z msta Asuncione dne 6. bezna 1649 vypovzeni. Ale jesuité

chtjíce se za tuto pohanu vymstíti, ozbrojili na rychlo pes

4000 Indián, zvolili Šebestiána de Leon za guvernéra, a pe-



116

padnuvše s tímto vojskem svým Asundone^ zmocnili se msta.

Nad biskupem Cardennasem vykli klatbu a vyobcovali jej

z církve; Leoii pak držel jej po 15 dní v podzemním vzení>

smrdutém a když jej koneCn propustil, dal jej s nkolika vo-

jáky po lodce až do Santa Fé^ tedy pes 200 mil od Asun-

cione, dopraviti. Aby však tímto hanebným jednáním jeho ne-

povstala vzpoura lidu, pohrozil krutými tresty každému, kdož-

by se protivil vlád jeho, mnoho obyvatel zjímal a vznil.

Biskup Cardennas odebral se do Evropy, aby si osobn u dvora

papežského stžoval na hanebné a podlé jednání jesuit, kteréž

taKó papež odsoudil ; král pak španlský vrátil biskupu zase

jeho dstojenství ; ale Cardennas netšil se dlouho z toho, nebo
vraceje se do biskupství svého, zemel na cest do Ameriky-

Takových prostedk užívali jesuité, aby zatajili stav osad

svých v Paraguay i ped zraky svta; zatím podailo se jim za-

ložiti tam pedležitou republiku k velkému prospchu spého

ádu. Pece však nescházelo na žalobách proti jesuitm a již

r. 1649 a 1652 byli na dvoe madridském obviováni, že nad

Indiány ukrutn vládnou, je za otroky považují a veškerý vý-

tžek z onch krajin sami co páni berou. Ale jesuité znali se

dobe proti stížnostem na n vedeným u dvora obhájiti váž-

ností svou a rozlinými spisy a nezachovali ani královských,

ani papežských rozkaz.

Tímto zpsobem vzrstaly znamenit jesuitské osady (missie)^

které již r. 1618 vtší ás východní a jihovýchodní Paraguaye

zaujímaly; ale zárove s nimi rozšiovaly se osady Paulist,

které od Portugalc v brasilské provincii SoLo Paulo v 16. stol.

byly založeny. S tmito Paulisty byly missie jesuitské v 17. stoL

v stálé válce pohranin s nerozhodným štstím vedené. Tedy

jesuité jsouce neustále od Paulist znepokojováni a obtžováni,

odhodlali se konen okolo roku 1660 missie své z provincie

Guyara peložiti do zem mezi eky JJraguayu a Paranu^

k emuž však Indiáni jenom s velikým usilováním pemluviti

se dali. Roku 1690 dosáhli toho jesuité, že král. mandátem za-

kázáno bylo jiným Španlm, do jejich okrsk vkroiti bez po-

volení. Teprve r. 1726. vymohli si jesuité královský dekret,,

kterým missie jejich na Paran oddleny byly od Paraguaye

a pod guvernéra des La Plata postaveny, takže se staly skoro



117

.-Ecela neodvislými. Paraguaya pak stala se bojištm stran a potom

fedyž Ignacio Soroiea, za guvernéra Paraguaye od místokrále

^ Lim ustanovený, v lednu r. 1731 násiln byl zapuzen a po-

vstala z toho válka obanská, jesuité pes všechny kletby vy-

hnáni byli z Asuncione, protože byli v podezení, že zájmy

španlské podporují. Ale r. 1733 guvernér z Buenos Ayres,

Zavála^ podrobil pomocí 3000 Gruaran odprce jesuit, a po-

mstil krvav jejich vyhnání, ímž pro první dobu nastal klid

v Paraguayi.

Podobným zpsobem jako v Paraguayi poínali si jesuité

v osadách portugalských v Brazílii.

V etných osadách svých, které od Maraonu (reky Ama-
;zonské) až do Uraguaye se rozprostíraly, zjednali si jesuité ne-

smírné moci nad Indiány a ohromného bohatství znaným
a živým obchodem, který prostednictvím svých kollejí a resi-

dencí v hlavních a pístavních mstech provozovali na velkou

•újmu svtských obchodník portugalských. Proto žalovali ná-

mstci krále portugalského v Brasilii na jesuity pro nespra-

vedlivé osobování si práv nad osobní svobodou Indián, zvlášt

•pak pro lichváský obchod a trestuhodné vzpoury. Nebo v se-

verních krajinách Brasilie, které vláda již okolo roku 1640

mladším synm šlechty portugalské byla darovala (Donatorios)

•aneb dobrodruhm k dalšímu vydobý^vání a podmaování byla

penechala (Coiiqidstadores)
^
jesuité se snažili zabrániti potla-

ování Indián, z ehož od držitel onch krajin okolo r. 1661

povstal velký odpor, takže mnozí missionái jesuitští odtud

byli vyhnáni.

Ale jesuitm, jichž moc a panství v onch krajinách stále

se šíily, podailo se v pochybnost pivésti stížnosti královských

námstk u soudního dvora portugalského o libovolném jejich

poínání v krajinách zámoských ; tvrdili jesuité, že tyto všecky

žaloby a stížnosti jsou pouhými pomluvami, které prý mají za

TÍel vyhnati je z missionaských osad jejich. A tak byl odpor

jejich vytrvalý, až konen papež Benedikt XIV. ádní jejich

vstíc se postavil. Na žádost krále portugalského Jana V. papež

vydal dne 25. února r. 1741 bullu, kterou knžím všech ád
pod tžkými tresty zakazovalo se provozování jakéhokoli ob-

•chodu i tehdy, kdyby jim ddictvím aneb darováním provoze-
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vání tohoto obchodu bylo pipadlo, aneb, kdyby se tento ob-

chod vedl s výrobky knžských statk, tomu neb onomu áduí

náležejících, od duchovních samfch neb jménem jejich od jiných

osob svtských na jejich úet. Ze tato bulla hlavn a zejména

smrovala proti ádu jesuitskému, mohl každý vdti, kdo znal

rozsáhlé obchodní spojení jesuit. — Druhou pak bullou nade-

psanou biskupm brasilským a králi portugalskému z dne-

24. února 1741 zakazoval papež pod klatbou církevní všem,

zejména však jesuitm s nejvtším drazem, Indiány o statky

jejich olapovati a je v nevolnictví a otroctví držeti. Bullu,

tuto ml dle rozkazu krále portugalského biskup velko-pa-

rayský don Miguel cle Balhoens všude patin prohlásiti

a nad zachováním naízení v ní obsažených bedliv bdíti. Le
jesuité nevšímali si ani naízení papežských ani královských

rozkaz, nýbrž nechtíce se poddati, roztrušovali mezi Indiány

povsti, kterými je pro sebe získali, a popuzovali je i k odboji

proti vlád portugalské.

Z tohoto jednání jesuit jest nade vší pochybnost zjištno,,

že chtli missionáské osady své v Brasilii od Portugalska od-

trhnouti a ádu svému podrobiti. Vysvítá to také z vlastních

spis jejich ; nebo pater Treveaux v zápiskách svých o zále--

žitosti této praví : »Ponvadž v tchto zemích není žádné statni

zásady a žádných zvláštních závazkv a vbec nieho, co by

pekáželo rovnosti všech len jedné a téže spolenosti lidské^,

ve které lidé spravováni a ízeni jsou zákonem božím, kterýž

služebníky boiími (t. j. jesuity) jim vysvtlován a oznamován
býti má; myslilo se, že lze u tchto nov získaných kesan
zavésti soustavu vládní, která se zcela podobá stavu prvních

kesan, v kteréžto dob mli všickni spolený majetek.*

Jakého druhu tato soustava vládní v osadách jesuitských,

byla, poznáváme nejlépe z neustálých žalob král. námstk
a biskup proti jesuitm, jakož i z dotených naízení král
a papež, jimiž se vždy marn zakazovalo nevolnictví a otroctví

u Indián nov na víru kesanskou obrácených, jakož i obchod

s výrobky a plodinami jejich, od jesuit k prospchu vlastnímu,

provozovaný; nebo ovoce píle Indián, kteí žádného jmní
míti nesmli, nepináleželo nikomu, než jesuitm. Nešastní pak
Indiáne, nad nimiž jesuité úplnou duševní i tlesní vládu mli,.
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byli zbaveni všech prostedk, jimiž by se ze svého otrockého

stavu vymknouti mohli. Oni neznali jiné vrchnosti krom svých

missioná, jimž skoro božskou es proukazovali.

Všecko toto tedy nasvduje tomu, že ubozí tito a nev-

domí lidé jenom z návodu jesuit se vzbouili, když r. 1750

dne IG. ledna mezi králem portugalským Janem Y. a králem

španlským Ferdinandem VL uzavena byla smlouva týkající

se upravení hranic v zemích obou korun v Jižní Americe se

nacházejících, dle které zem španlské mezi Uraguay, Yacuy

a Ybicuy se sedmi missiemi jesuitskými (St. Angelo, St. Qio-

vane, St. Michele, St. Lorenzo, St. Lnigi^ St. Nicolo a St. From
Bergia) za portugalskou osadu clel San Sacramento postoupeny

býti mly Portugalsku. Jesuité však snažili se smlouvu tuto

pobuováním Indián zmaiti. Proto roku 1753 dle král. listu

ze dne 30. dubna naízeno bylo od generálního guvernéra v Bra-

silii námstku provinciala jesuit ve Velké Pae (Orao Para)

a v Maraonu (Maranhoe) , aby všemožn pispl k uspokojení

odbojného lidu a k provedení dotené smlouvy po dobrém.

Tento rozkaz r. 1755, když jesuité již brannou mocí na

odpor se postavili provedení této smlouvy, ostejším zpsobem

byl obnoven, tak že mnozí jesuité, kteí se proti nmu provinili,

byli z onch krajin vypovzeni. Téže doby zrušeno bylo otroctví

mezi Indiány jakož i svtstská vláda jesuit nad nimi; zárove

zasazena obchodu jesuit v Brasilii tžká rána obchodní spole-

nosti maraonshou., kterou portugalský ministr Pomhal s po-

volením krále zídil.

A týchže prostedk chopila se i vláda španlská. Král

totiž poruil svému generálu do Paraguaye s vojskem vyslanému,

aby provincialu jesuitskému dtkliv pipomenul nevrné cho-

vání jeho s tím doložením, pakli by bez prodlení a beze všeho

krveprolití ony národky, které na slova jeho poslouchají a po-

puzováním jesuit jediné se vzbouili, nerozpustil dom, že to

bude král považovati za zjevnou zrádu a že proti nmu i proti

všem odbjcm písností zákona zakroí.

Le všecky tjto rozkazy objevily se býti marnými; je-

suité se dílem vymlouvali, oni že nemají na této vzpoue ani

té nejmenší viny, aniž že by mohli vlivem svým k uspokojení

odbojník pispti ; ano oni dílem i naprosto odepeli poslu-
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Šenství a utvrzovali obyvatelstvo ve vzpoue. Nebo roku 1754

potkalo se spojené vojsko španlsko-portugalské proti povstalcm

vyslané se znanj^m odporem, takže bylo pinuceno uzavíti

s povstalci pímí. Když pak opt k zbraním bylo sáhnuto,

dobylo sice vojsko nad povstalci nkterých výhod, ale ím
hloub do zem vniknulo, tím etnji nalézalo opevnná místa,

opatená velkými zásobami a bájená znanými oddleními od-

bojník. Vidno tedy, že jesuité velmi dobe se pipravili na

poádnou pravidelnou válku; a vskutku se jim také podailo,

po celá tyry léta (1754— 1758) vojsku královskému s pro-

spchem odolati ; konen vsak roku 1758 podlehli etnjšímu

vojsku španlsko-portugalskérau, které je v nkolika bitvách po-

razilo. A tak uinna byla pítrž odvážlivému a hanebnému

poínání jesuit, kterýmž hledli lstiv a násiln odtrhnouti

missionáské osady své v Brasilii od vlády portugalské a zmocniti

se panství v celé íši Brasilské.

Když pak jesuité nebyli s to, ukrýti veejné odboje, jakýchž

v jižních a severních krajinách brasilských zosnovali, pomýšleli

na to, jak by násilným njakým krokem podezení z erných

in svých se sebe svalili, a k tomu zdálo se jim býti prostedkem

nejlepším, když krále portugalského se svta sprovodí. Popuzovali

tedy v Portugalsku šlechtu k zavraždní krále, takže v noci

na den 3. záí r. 1758 uinn byl pokus zasteliti krále Josefa I.

Zloin ten piítán byl jesuitm a použito ihned píležitosti té

k zapuzení jich ze všech zemí portugalských, což se již r. 1759

král. naízením ze dne 3. záí stalo.

Také ve Španlské Paraguayi chytré a lstivé pikle jesuit,

jimiž dovedli velkých výhod a bohatství si ukoistiti, potkaly

se konen s nezdarem u dvora Španlského zvlášt pak vzpoura

lidu, od jesuit v Madrid v noci na den 23. bezna r. 1766

zosnovaná, zavdala píinu, že král Karel III. jesuitský ád ze

všech zemí svých vyhnal a statky jeho konfiskoval rozsudkem

svým dne 28. února r. 1767. Následkem ioho ]Q^\x\ié: i ve všech

x€77itch spanrdsTxO-amrrickýeh^ k nimiž náležela také Kalifornie

Nižší i Stará v Severní Americe, kde jesuité r. 1683 missio-

náské osady své v údolích úrodných založili, r. 1768 jednoho

dne byli jati a ze zem vypovzeni, missionáské osady pak

jejich, jichž bylo pes 40 s více než 100.000 obyvateli, mezi
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"Portugalsko a Španlsko byly rozdleny. Vlády tyto však ne-

dovedly dílo od jesuit tam založené udržeti a dále provádti,

takže Indiáni za krátkou dobu se vzdali vzdlávání zem a na-

vrátili se zcela k pedešlému živobytí divokému. R. 1786 pri-

ípojena byla Paraguay k španlskému místokrálovství La Plata

•a r. 1801 postoupena byla provincie bývalých missií jesuitských

ik Brasilii.

Missie jesuitské v Africe.

Mezi tím, co jesuité v Asii a Americe mezi pohany rozsáhlé

•missie své zakládali, psobení jejich v Africe zstávalo obmezeno

na kesany krajiny Habešské (Abessinie) a trv^alo tam jen krátkou

dobu. Y této ásti severovýchodní Afriky snažili se již okolo

roku 330 dva zajatí jinoši kesanští z Alexandrie, Frumentius

a Aedesius o rozšíení kesanství a založili v Axum první osadu

•kesanskou. Erumentius vyžádal si pak od Athenasia^ patriarchy

v Alexandrii, knze pro Habeš, a byl sám od nho za biskupa

posvcen a za patriarchu v Habeši ustanoven. Tak pijali Ha-

bešínci víru kesanskou z Egypta, odkudž pak od patriarchy

Kopt v Alexandrii dostávali vlastního patriarchu {abuna = náš

-otec), jenž byl jediným biskupem habesinské ili ethiopské církve

^ požíval jen dstojnosti, nikoliv moci patriarchy. Kesanství však

hned zpoátku mlo tuhé boje se starší zde vírou židovskou,

než bylo uznáno (r. 1268), a udrželo se v 16. století proti vtíra-

jícímu se islámu jen pomocí Portugalc, kteí do Habeše od

oceánu Indického a od pobeží východní Afriky již r. 1486 se

dostali a dlouhá léta s povolením krále pokojn a bez pekážky

obchod vedli s tamními obyvateli kesanskými.

Když však bližší zprávy o této íši kesanské do Evropy

se dostávaly, uznali najednou v Éím, že kesané habešští jsou

•bludai monofysité^ kteí totiž tvrdili, že v Kristu jest jedna

toliko pirozenost boholidská a i v tom odchylovali se od víry

•ímsko-katolické, že vedle ktu užívali i obízky; hlavní však

bludaství jejich bylo to, že uznávali za svou nejvyšší hlavu

patriarchu alexandrinského a nikoli papeže ímského. Aby se

tedy staré církevní hlavy své odekli a s ímskou církví sje-

dnotili, ^Jostóm byli k nim ke konci 16. století jesuitští missio-
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nái^ Alvarex^ Vermudex a Paex^ kteí se snažili církvi kato-

lické v Habeši vydobyti moc neobmezenou. Zvlášt pak Paez

získal nástupce trnu habešského Sonia^ tak že tento, jakmile

r. 1613 nastoupil vládu, hned se odekl staré tak zvané kacíské

víry své a zavázal se slibem slavn5'm a písahou, že jedi-

ného papeže chce považovati za nejvyšší hlavu duchovní íše

Habešské. Píkladu panovníkova následovalo hned množství

dvoan, a šlechty i všickni úedníci. Vítzství jesuit v Habeši

zdálo se tedy býti jisté, a papež eho XV. jmenoval r. 1622

jesuitu Alfonsa Mendexa patriarchou v Habeši, propjiv mu
moc neobmezenou ve vcech duchovních o zemi této. A král

Sozinios slíbil, že s celou královskou mocí svou hájiti bude

dstojenství nového patriarchy.

Ale jesuité bohužel píkrfm vystoupením svým a násil-

nickým zpsobem pi obrácení na víru katolickou zavdali pí-

inu k odporu Habešinc tvrdošíjnému. Místo co by byli mli
uením a dobrým píkladem psobiti na srdce obyvatel ha-

bešských, poali s divou krutostí pronásledovati všecky, kdož

nepešli hned do tábora jejich. A tak bylo v krátké dob sím
záští a rozbroje rozseto v této zemi posud tak Šastné. Nejvíce

pak odporovalo jesuitm etné duchovenstvo habešské, v jehož

ele stál biskup jejich (abuna), jenž požíval u lidu velké úcty

a vlivu. Jesuité však chtjíce najednou dosíci cíle svého, pi-

mli domluvami krále, že námstkm svým poruil, aby proti

neposlušnému lidu, zvlášt pak proti knžím s železnou zakroili

písností. I nastalo kruté pronásledování, muení, ano i odpra-

vování pemnohých habeššínských kesan, kteí nedali se

niím odvrátiti od víry po praotcích svých zddné. Aby tato

stálos lidu byla zlomena, dal královský námstek Zela na po-

nuknutí jesuit také nkolik knzi povsiti na šibenici. Proto-

však vypukla po celé zemi strašná vzpoura, takže král Soxi--

nios byl pinucen vzdáti se vlády ve prospch syna svého

Fadlida. Tento nabyv pesvdení, že národ jeho se nepoddá.

a od staré víry své nikdy neupustí, uzavel s ním v tomto ne-

bezpeném postavení mír, vypovdl r. 1634 všecky Portugalce,

ímsko-katolického patriarchu a všecky jesuity ze zem své..

a když se tito pokoušeli, aby zesnovali vzpouru ve prospch,

svj, dal nkteré z nich veejn odpraviti a prohlásil zvláštním.
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dekretem, že se nesmí žádný jesuita pod trestem smrti nikdy

více odvážiti vkroiti do íše Habešské, kde staré monofysické

uení dosplo koptickými knžími opt k panování. Dohráli

tedy jesuité takto krátkou, avšak krvavou roli svou v Habeši

a v Africe vbec a neinili od té doby žádných pokus více

o rozšíení víry koptické v tomto dílu svta, kde' také obchod

jejich neml žádné skvlé budoucnosti.

Hledíme-li ke konenému výsledku missionáské innosti

jesuit mezi pohany a katolíky v zemích mimoevropských, shle-

dáme zajisté, že tento výsledek byl pomrn velmi nepatrný.

Mnohem vtšího a skuten trvanlivjšího líspchu docílili je-

suité bojovným vystupováním svým proti nekatolíkm (kací-

m) v zemích evropských, o emž v následujících odstavcích

obšírn pojednáno.



III.

Rozšíení rádu jesuitského a psobení jeho
v zemích jednotlivých v Evrop.

Jesuité šíili se znenáhla po veškeré Evrop, psobíce ve

školách, ve zpovdnicích a s kazatelen, potírajíce svobodné my-

šlenky, vyvolané reformací a upevujíce moc papežskou a ádu
svého. Ponvadž byli vzdáleni neinného dumání jiných eholí

jsouce schovívaví ve zpovdnicích a umjíce se pispsobiti

každému, o njž jim šlo, jakousi zevnjší svobodomyslností a

uhlazeností, stali se hned na poátku svého psobení vbec ob-

líbenými. Mimo to získali si rozmanitými prostedky množství

pomocník svtských, jimiž práv dobývali výsledk úchvat-

ných, zvlášt pak pízní a podporou knížat katolických. A tak

z malého seménka vzrstala rychle ve všech zemích moc je-

suit, kteí pi rozsáhlosti sebe vtší a vzdálenosti jednotlivc

po celém svt udržovali dle zásady zízení ádového pevnou

souvislos a za nedlouho byli všude »státem v státu«.

Pekvapující postup vzrstu ádu jesuitského poznáme z ná-

sledujících seznam. Pi smrti zakladatele ádu Loyoly (r. 1556)

ítalo Tovaryšstvo Ježíšovo již na 1000 len, mezi nimi 35

profess, na 100 sídel v 13 provinciích, z nichž bylo 7 na polo-

ostrov pyreneiském a jeho osadách, ve východní Indii a Bra-

silii, 3 v Itálii, 2 v Nmecku a 1 ve Francii. Roku 1608 vzrostl

poet len ádu na 10.581 osob a r. 1617 ítal ád již 13.112

len v 32 provinciích, v nichž bylo 23 dom professních, 41

dom zkušebných, 123 residencí a 372 koUejí. Roku 1626 ob-

sahovala íše jesuit 10 assistencí v Evrop a 6 mimo Evropu,

které rozdleny byly na 39 provincií, v nichž bylo 15.493 je-

suit v 803 domech (mezi nimi 25 dom professních, 467 kol-
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lejí, 63 missie, 165 residencí a 136 seminá). Roku 1710

ml ád na 20.000 úd a na 80 universitách vrchní správu

fakult bohosloveckých a filosofických. R. 1749 poítal ád v 39

provinciích 22.589 len, mezi nimi 11.293 knzi, poet dom
professních vzrostl na 39, koUejí na 669, residencí na 335

missií na 273, seminá na 176. Konen dle seznamu r. 1762

náleželo ádu jesuitskému 39 provincií, v nichž bylo 24 dom
professních, 669 kollejí, 61 noviciát, 176 seminá, 335 resi-

dencí, 223 missií a 22.787 len, mezi nimi 11.010 knzi.

A byl by ád jesuitský ješt více vzrostl, kdyby se byla

neobjevila záhy proti nmu nepíze a nenávist pro jeho ne-

blahé a zhoubné psobení, jeho bezúzdnou hrdost a nesmírné

bažení po bohatství a míchání se do vcí politických a vlád-

ních v mnohých státech. Proto byli jesuité vyhnáni již r. 1555

z jedné ásti Španlska a r. 1564 z Anglicka, r. 1578 z Mzo-

zemí a z Portugal, r. 1594 z Francie, r. 1606 z republiky Be-

nátské, r. 1618 a 1619 ze zemí království eského, r. 1621

z Polska, r. 1622 z království Neapolského, r. 1631 z Japan-

ska, r. 1723 z íše Ruské
;
potom r. 1759 navždy ze všech

zemí íše Portugalské, též z Brasilie a z Paraguay i, r. 1764

navždy z Francie, r. 1767 navždy ze Španlska a z jeho osad

též z království Neapolského a Sicilského, jakož i z Parmy,

až konen r. 1773 úplné zrušen byl ád jesuitský.

O tom všem pojednáme obšírn v následujících odstavcích,

v nichž zvlášt vytkneme psobení jesuit v jednotlivých ze-

mích evropských.

Jesuité v Portugalsku.

Portugalsko bylo ze všech zemí nejprvnjší, v které se je-

suité usadili. Ješt ped stvrzením ádu r. 1540 posláni tam

byli k žádosti krála Jana III. jesuité František Xavier a Simon

Rodriguex., kteí hned na vyzvání vlády založili tam školy,

v nichž zvlášt odchováni byli písti lenové ádu. Ale již roku

1541 vyslán byl dle pání krále Jana III. František Xavier

do východní Indie, aby tam v osadách portugalských jako mis-

sioná psobil, o emž jsme již na míst jiném obšírnou zprávu

podali. Po odchodu jeho ujistil se Rodriguez v pízni krále
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Jana III ,
takže jesuitm postoupeno bylo kollegium královské

v Coimbe a kostel sv. Antonína v Lisabone. Hned z poátku

snažil se Rodriguez, aby jinochy z mocných rodin ádu získal,

ehož i násilím dosáhnouti hledl. Tak byl i mladj"- Thitoin,

bratr vévody z Breganzy, unesen a mocí do ádu jesuitského

vtažen. Žádost vévody, aby bratr jeho z ádu byl propuštn,

odmrštna byla i od krále, jemuž Rodriguez i vyhrožoval, že

setrvá li pi požadavku tomto, radji všickni jesuité z Portu-

galska se vysthují. Generál ádu Loyola, dovdv se o tom,

povolal Rodrigueza z Portugalska, obávaje so, že by vci takové

škodily nemálo ádu teprv ped nedávném vzniklému. Marn
obracela se Šlechta i msta na slabého krále s žádostí za od-

stranní jesuit, nebo tito pemáhali každý odpor proti sob

vymyšleností podivuhodnou a dovedli všecky boue proti sob
utišiti lstí, takže i nemalou rozhoenos lidu v Coimbe, po-

horšlivÝm životem nkterých len ádu jejich povstalou, uchlá-

cholili a ukrotili líenou zkroušeností svou a veejným bio-

váním tl svých a pivedli opt ád svj k pedešlé cti a sláv

hlavn pízní mocných knížat portugalských.

Pi této píležitosti nahlídl dobe Loyola, jak výborných

služeb mohou ádu poskytovati pátelé u dvor panovnických,

a nedoléhal více na to, jak to byl až dosud inil, aby se le-

nové ádu co nejvíce vyhýbali dvorm král a knížat. Nebo
když jesuita Jakub Miro, byv zvolen za zpovdníka králov-

ského, pedstíral, že místa toho pijmouti nesluší jemu co lenu

ádu, který si obral za úkol, jedin v chudob žíti a vyuo-

vání mládeže a ošetování nemocných se vnovati, psal mu
Loyola, aby jen vyhovl pání královu a místo mu nabízené

pijal ; není prý život pi dvorech vladaských beze vší zá-

sluhy, a mže tam jesuita tak dobe jako v kláštee neb ne-

mocnici ctnostn a bohabojn žíti a dobré skutky konati, a práv

králové potebují prý nejvíce duchovní rady a posily více, než

chudí a sprostí lidé, protože s vtšími tžkostmi mají co zápasiti,

chtjí-li dobe žíti a k vnému blahoslavenství dospti. Napo-

menutí toto nezstalo bez úinku : nebo nezdráhal se již žádný

jesuita více místo zpovdníka královského pijmouti.

Tak poali jesuité rozvinovati pomalu, ale tím jistji zhoub-

nou svou innos, která v asech následujících veškerý pokrok?
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i hmotný i duševní v Portugalsku dusila. Po smrti Jana III.

{r. 1557) nastoupil vládu tíletý vnuk jeho Šehestian^ na jehož

míst ujala se vládj babika a porunice jeho královna Kateina^

vdova po králi Janu III. Tato však pletichami jesuit, Ludvíka

•Oonsalva da Cmnera a Leona Henriguexa^ pinucena byla

vzdáti se již r. 1562 poru nictví uad vnukem svým a vlády,

již postoupila ujci královice infantu donu kardinálu Jindichovi^

jenž byl pouhým nástrojem dotených jesuit, takže jim ode-

vzdal i vychování svence svého. Jakým zpsobem jesuité do-

vedli mladistvého krále udržeti v závislosti své, vysvítá nejlépe

z listu, který stará královna Kateina dne 8. ervna r. 1571

sama psala generálovi ádu jesuitského Prantišku Borgiovi,

jemuž si stžovala na zhoubné psobení dotených jesuit takto :

»Já Vás již v pedešlém listu zpravila o tom, v jakém zmatku

se nalézá království Portugalské psobením nkterých len
z vašeho ádu. Hlavní pvodce všeho neštstí jest Ludvík

Gonsalva da Camera, jehož vedením králevi, k vychování mu
odevzdaný, na sebe pijal tak divoké mravy, že tím lásku svých

poddaných tak od sebe odvrátil, jako úctu mn povinovanou

s oí pustil. Král poslouchá ve všech vcech uitele a zpovd-

níka svého Gonsalvu s takovou oddaností a podrobeností, jako

by byl Gonsalva pedstaveným jeho. Ye všem, co král proti

rozumu, proti pírod, proti mn, proti svým poddaným a proti

sob samému podniká, spravuje se jen radou jesuit. Okolnost

ta jest tím smutnjší, an král pi zpsobu života, jaký se svo-

lením a na ponoukání jesuit vede^, zdraví své podkopává. Aby
jesuité Gonsalva a Rodriguez neobmezen vládnouti mohli v krá-

lovství, zamstnávají krále pedmty chlípnosti a prostopášnosti.

Z toho povstává mezi všemi stavy v království nespokojenost a

zmatky. Všem lidem jest to pro pohoršení, že jesuité pod plá-

štíkem náboženství a nábožnosti se zmocnili neobmezeného

^panství nad králem a celým královstvím. Oni zdržují krále,

aby se oženil, akoli to vyžaduje prospch zem a pání pod-

daných. — Zdaž toho vyžaduje est a služba boží, aby jesuité

ovládali krále a celý stát jako své jmní? Sluší to duchu ádu
Ježíšova, aby se tak usilovn zasazoval o vládu svtskou a

o svtská dstojenství? Záleží v tom duch Tovaryšstva, že d-
stojnosti dosáhnuté nadužívá na újmu cti a svdomí králova?
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Že se vzbuzují pohoršení všech obyvatel království a vyvo-

lávají nekonené zmatky ve správ zemské ? — Nalézám se

v takové tísni nevýslovné, že modliteb Vaší Dstojnosti velice

potebuji. Po zemi této jest veta, a to z píin, jež jsem Vašuo-

stem na poátku listu svého vylíila. Dovolí-li tomu Vašnostino

zdraví, bylo by velmi prospšno, kdybyste se sem podíval. Nebo
byste se sám o pravdivosti toho, co jsem Vašim Dstojnostem

v listu svém vylíila, pesvdil a uinil byste zajisté, se by

Vám lze bylo, abyste tomu odpomohl. Kéž by mi Bh dai

útchy, kteréž duše má v nejvtší míe potebuje.

«

Avšak tato stížnost královny Kateiny nemla úspchu..

General jesuitský Borgia byl úpln spokojen s ádním bratí

svých v Portugalsku, z nhož vyplývaly veliké pro ád pro-

spchy.

Konen byl jesuitm i sám král, akoli již slepý ná-

stroj v rukou jejich, nepohodlným, a aby jej úpln od záleží--

tostí vládních odvrátili, líili mu, jak velikých zásluh by si

získal, kdyby Maury pohanské zúplna ze zem vyhladil a v ze-

mích jejich v Africe katolické náboženství zavedl. Akoliv

k takové výprav nebezpené nemlo Portugalsko ani penz,

dosti ani dostatených sil vojenských na zemi a na moi, takže

proto i španlský král Filip II. králi Sebastianovi, synovci svému.,

podniknutí to zrazoval: vypravil se tento pece pohádáním je-

suit s vojskem svým dne 24. ervna 1578 do Afriky, kde-

však dne 4. srpna u Alkazar od vojska marokánského s celou

armádou svou byl poten; 12.000 kesanských bojovník, mezi.

nimi král a výkvt portugalské Šlechty, pokrývalo bojišt.

Po smrti krále Šebestiána nastoupil vládu kardinál infant

don Jindichy jemuž rádce a zpovdník jeho jesuita Leon Hen-
rigiiex neustále domlouval, aby z nápadník trnu ustanovil

za ddice koruny portugalské krále španlského Filipa II., nebo
tento zdál se jesuitm býti mezi všemi mocnái nejspsobilejším

a nejschopnjším k tomu, aby se stal neobmezeným vladaem
veliké svtové íše, ímž by se nejspíše uinil konec veškerému

kacíství. Ale prve ješt než o volb nástupce trnu portugal-

ského bylo rozhodnuto, zemel dne 81 ledna roku 1580 král

Jindich, zstaviv Portugalsko po sob ve velkém zmatku. Filip II.,.

pivolán jesuity vtrhl do Portugalska, kde zaal áditi tak ukrutn.
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že každý, kdo upadl u jesuit v podezení, že nebyl pomocníkem

pi útoku krále na íši Portugalskou, tuto neoddanos zaplatil

životem, ani duchovenstva nebylo šeteno ; tajn bývali knží

a jiné osoby podezelé pepadeni a bez všeho ízení soudního

v noci do moe hozeni a utopeni. Dlouho po strašných tchto

událostech vytahovali rybái v sítích svých na míst ryb mrtvoly

tchto nešastník, mezi nimiž bylo pes dva tisíce knží. A tak

vyhubil Filip 11. tém všecky mocnjší rodiny šlechtické, vy-

soké duchovenstvo a jiné zámožnjší obyvatelstvo. A že jesuité

hlavn to byli, jejichž piinním piknuto bylo ke korun
Španlské Portugalsko, krví prolitou zbrocené a dýmem z hranic

soud inkvisiních zaazené, o tom neml lid žádných dkaz.
Proto moc jesuit mezi lidem rostla, zvlášt když spisy

i emi svými poali zdánliv vystupovati proti násilnictví Špa-

nlskému. Aby v ducha lidu žádné svtlo nevuikalo, hledli

dostati do rukou svých výhradní právo na vdy a školy jakož

i samovládu v Portugalsku. Španlští králové FiUp IIT. (1598

až 1621) a Filip lY. (1621—1665), nestarajíce se mnoho o vládu,

penechali ji ve Španlsku jesuitm a dominikánm, v Portu-

galsku, jež co provincie mla úpln býti vyssáta, aby marno-

tratné výlohy madiidského dvora byly kryty, vládla jenom je-

suitská strana. Od té doby, co Portugalsko bylo pod vládou

španlskou, byl Lissabon toliko sídlem místodržitele, kdežto král

sám sídlel v Madrid. A tudíž nebylo divu, když si jesuité

chtli osvojiti celou vládu v zemi této. Za tím úelem hledli

zlehovati dstojnost královskou ; rozšiovali zásady dvora ím-

ského bullou »0 veei Pá7^(p«,*) kterou uvrhoval se do klatby,

kdož by si právo k církevním statkm osoboval a církevního

majetku nešetil ; odstranili osvtu zavedením ímského zpsobu

censury tiskové
;
pak popuzovali k vzpoue a odboji tvrdíce, že

*; Tato bulla vydaná již r. 1362 od papeže Urbana V., potom r.

1567 od Pia V. a pak od Urbana Vlil. rozšíená, prohlašuje vyobcování

z církve všech kací a pívrženc jejich, a elila vbec proti všem. kdož

by vydávali zákon a naízení, jimiž by se moc papežská nad svtskou

mocí panovník, vbec práva papežská a svoboda knží, rušila neb ob-

mezovala. V nkterých zemích, zejména ve Francii nebyla bulla tato nikdy

právoplatn uznána, ano i církevní snim tridentský ji i slavn zavrhl,

protože prý smuje proti právm královským a píí se výsadám církve

francouzské.

BSlek; Djiny ádu jesuitského. 5)
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král nemá žádného práva na korunu portugalskou, nýbrž že

jest násiloíkem, jenž se proti všemu právu trnu zmocnil, a tudíž

že nesmí bez dovolení papežova žádných daní ukládati pod-

daným svým. Posléze hledli zrušiti všecky zemské zákony,

které až posud národ proti nenasytné lakot duchovenstva chrá-

nily a kterými se jesuitm obmezovalo nabývání nových statk

církevních.

Již na poátku španlské vlády v Portugalsku snažili se

jesuité zmocniti se kaple sv. Rocha v Lisabonu, od krále Ema-

nuele r. 1506 vystavné a bratrstvu sv. Rocha postoupené.

Protož hned rozšiovali zprávu, že božské zjevení jakési jim na-

izuje, aby vedle této kaple vystavli svj dm professní k blahu

gem a celého kesanstva. Ale bratí sv. Rocha, o tomto bož-

ském zjevení velice pochybujíce, zpovali se tomu pipustiti,

a proti rozkazu královského komissae Dona Petra Mascarenhasa,

jesuity podporujícího, majetek svj i násilím hájili, dokládajíce

že v zemi, kde platí sedmé pikázání boží, nic nemže býti

odcizeno ani královským rozkazem. Avšak soud naídil bratrstvu

sv. Rocha, aby kapli svou jesuitm odevzdalo. Tímto výsledkem

byli jesuité tak smlí, že ruce své napahovali také po zahrad

vedle kaple sv. Rocha, náležející hrabti z Almirante, jenž tam

nkolik dom vystavti chtl. Tomu postavili se na odpor je-

suité, pedstírajíce, že tato zahrada byla jednou hbitovem a že

jest posud zemí posvcenou, na které žádné soukromé stavení

státi nesmí. Hrab Almirante obrátil se k arcibiskupovi v Lisa-

bone, jenž mu (roku 1612) potvrdil, že tato zahrada nikdy ne-

byla hbitovem. Ale jesuité nedbajíce výroku arcibiskupova

obrátili se k soudu s žádostí, aby provedení stavby hrabti

bylo zakázáno. Když však jejich žádost první i druhou instancí

byla odmítnuta, vyžádali si u papeže r. 1615 rozhodnutí, kterým

se všem soudm v Portugalsku na základ bully »0 poslední

veei* zapovídalo, aby se zamstnávali dále rozepí mezi je-

suity a hrabtem z Almirante. K odvodnní tohoto výroku

bylo v papežském rozhodnutí uvedeno, že se zde jedná o hbitov,

tedy o pedmt církevní, což ped soudnou stolici papežskou

náleží.

Potom r. 1637 vydal papež Urban VIJI. k návrhu ye5w^%
da Cunha bullu, v níž se všecky íšské zákony klatbou stíhaly

ii
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a všickni ministi a soudcové z církve vyobcovali, kteí se jen

ponkud proti nedotknutelnosti duchovenstva a proti nabývání

jmní a statk se strany kostel a klášter provinili. Zárove
naízeno bylo všem biskupm, aby po celém Portugalsku za-

stavili služby boží a všecky církevní výkony, pokud by naí-

zení toto od vyslance papežského nebylo odvoláno.

Tento zákaz služeb božích vyvolal v Portugalsku velké

rozhoení a rozmnožil nevoli oban proti vlád španlské,

kterouž lid od jesuit svedený považoval za hlavní píinu
tohoto neštstí.

Toto rozhoení proti vlád španlské, kteréž ješt zvýšeno

bylo velkými ztrátami osad zámoských, kterých Portugalsko

pod vládou španlskou utrplo, pohnulo dne 1. prosince 1640

Portugalce k povstání, v nmž se i jesuité, zejména Luis da

Vunha, súastnili. Ale proti pání jesuit prohlášen byl vévoda

braganxský za krále pod jménem Jcma IV. Jesuité však do-

vedli si nového panovníka nakloniti zvlášt tím, že jesuita da

<Diinha byl jedním ze spiklenc^ kteí vládu španlskou pod-

vrátili, takže král Jan lY. tomuto jesuitovi svil i vychování

kralevie Theodosia. Tento králevi, o nmž jesuita Franco

v letopisech ádu svého praví, že ml ád jesuitský v takové

iásce, že mu nic nescházelo, než oblek ádu, aby byl celý jeho,

zemel v mladém vku, k velikému štstí pro Portugalsko.

Pi smrti krále Jana IV. (f 1656), za jehož panování je-

suita P. Ondej Fernandex, nabyl již vlivu velkého, nebyl jeho

druhý syn králevi Alfons ješt plnoletý, takže jeho porunicí

a zatímnou vladakou ustanovena byla ovdovlá královna Luisa.

Za krátké doby její vladaství podržel jesuita Fernandez vliv

svj pi dvoe, takže jesuité stali se tam tém všemohoucími,

majíce v rukou svých nejvyšší a nejdležitjší úady státní.

K tomu velmi pispl nový zpovdník královny Luisy jesuita

Nunez zavedením španlské discipliny u královského dvora.

Toto nemravné cviení duchovní, k nmuž denn picházela

královna se všemi svými dvorními paními, rozšíilo se za pí-

kladem dvora i jiných kruhu tak, že se stalo zvykem tém
v každém dom.

Když pak r. 1660 nastoupil vládu mladý král Alfons VI.

jesuitm mén naklonný, zpsobeno bylo proti nmu ízením

9*
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jesuit spiknutí jeho manželky a mladšího jeho bratra Doma

Pedra, takže král Alfons pinucen byl r. 1667 odstoupiti. Bratr

jeho Dom Pedro II. pojav roku 1668 rozvedenou královnu za

manželku, stal se regentem a po smrti bratra svého r. 1683'

králem. Za vlády jeho (1688—1705) hj\ ]esmtsi Fernandez ne~

obmezenÝm ministrem státním a ml i vrchní velení nad vojskem.

Generální prokurátor Scabra praví ve svém spise „Recueit

chronologique" (I. § 690), že celý dvr závisel na choutkách

tí jesuit, Fernandexe^ de Villeho, zpovdníka královny, a Nuna

da Ounhy. Za vlády Jaiia V. (1705— 1750) vlivem jesuit

klesla moc stav zemských (Cortes) tak, že snm zemský nebyl

nikdy svolán. Král Jan V. vládl absolutn, opíraje se o ducho-

venstvo, jehož píze si získal zbudováním nádherných kostel

a klášter, zejména kláštera františkánského, povstn nádher-

ného v Mafru, jejž od r. 1717—1731 s ohromným nákladem

45 milion Cruzados (zlatých) vystavti dal. Za to dostal od

papeže r. 1749 titul •>'>Rex fidelissimus<í (Král nejvrnjší). —
Pece však z této zem jesuitm nejoddanjší vyšel brzy potom

první útok proti nim; o emž na míst jiném pojednáme.

Jesuité ve Španlsku.

S vtšími obtížemi spojeno bylo usazení se jesuit ve Špa-

nlsku. Jenom s velkým namáháním poštstilo se jim usídliti se

T mst Salammica^ kde jim r. 1548 vláda koUej vykázala. Koz-

hodným protivníkem jejich v Salamance byl vhlasný kazatel domi-

nikánský Melchior Cano (Canus), kterýž pesvdiv se o jejich

zhoubném poínání, s kazatelny proti nim dtkliv horlil, na-

zývaje je falešnými proroky, pedchdci antikrista, ped nimiž

(jako Paulus v 1. Tim. 3, 1. a násl.) varoval obecenstvo. Tím se

stalo, že každý jesuitm zdaleka se vyhýbal, považuje jich za

svdce. Generál jesuitský Loyola dovdv se, s jakými nesná-

zemi ád jeho v Salamance musí zápasiti, vymohl si od papeže

spis, kterým se naizovalo biskupu v Salamance, aby ád je-

suitský pod ochranu svou pijal a jej ve všem poínání jeho

podporoval. To biskup také inil, nebo tajn pál novému ádu,
ale za to stal se u lidu velmi neoblíbeným. Le dominikán Cano
nepestal pece proti jesuitm ostrými slovy hlásati, a Loyola



133

vida, že neustane v odporu svém proti ádu jeho, dosáhl toho

že výteCný tento kazatel poslán byl na snm tridentský a brzy

na to zvolen za biskupa na dalekých ostrovech Kanárských. Od-

cházeje do diecése své psal Cano ješt píteli svému, zpovd-

níku císae Karla V., takto: »Pjde-li to tak neustále a budou-Ii

jesuité pokraovati v ádní svém, jako se to nyní dje. Bh
mi svdkem, že budou jednou králové a knížata rádi, budou-li

fie jim moci opíti, ale bohužel nebude jim to více možno.

«

Tak sprostili se jesuité odprce svého a potom teprv dostala se

Salamanca úpln do rukou jejich.

Také v mst Alcale^ k diecesi arcibiskupa Toledského

náležejícím, nevedlo se jesuitm píliš dobe ; rozhnvali hned

zpoátku arcibiskupa, protože se opovážili bez jeho povolení

v diecesi jeho uiti a kázati. Na toto bezprávné poínání jejich

upozornil je arcibiskup nejprve laskav, ale když jesuité pece

tvrdošijn pokraovali ve svém poínání odbojném, pohrozil

interdiktem a klatbou všem, kdož by se jim zpovídali; žádný

pak fará nesml dopustiti, aby v kostele jeho jesuité služby

boží konali. Generál jesuitsky' Loyola však vymohl si na papeži

bullu, kterou se dovolovalo jesuitm bez ohledu na dávná práva

biskup po celém svt bez pekážky kázati a obady nábo-

ženské konati. Tomuto rozkazu papežskému arcibiskup neposta-

vil se na odpor a dopustil jesuitm, aby si v diecesi jeho dle

libosti poínali.

Ješt he vedlo se jesuitm v Saragosse^ kde nejenom

arcibiskup a duchovenstvo jeho, nýbrž i obecný lid proti nim

povstal, takže tam dlouho žíti musili v bíd a nedostatku.

Konen podailo se jim, že si získali píze královského ná-

mstka saragosského, jehož pomocí dostalo se jim znaných

penz, za nž si koupili pro koUej svou dm a vystavli si

na pozemku kláštera Augustián pes všechen odpor jejich

i chrám, který i proti zákazu arcibiskupa r. 1555 slavn s ve-

íikou okázalostí vysvtili, odvolávajíce se na bullu papežskou,

kterou se jim povolovalo, že si smí dle vlastního uznání svého

na kterémkoli míst kolleje a kostely stavti, a tyto vlastními

•leny ádu vysvcovati. Pro tento vzdor dal arcibiskup slavn

prohlásiti klatbu proti jesuitm a pívržencm jejich a pokud

by v Saragosse prodlévali, uvrhl i na msto interdikt. Tím
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rozhoršené obyvatelstvo vrhlo se ve vzteku svém na koUej a

chrám jesuitsky- a rozbivše tam okna a stechy, chtli se zmoc-

niti jesuit ; ale tito uprchli v noci z msta, kteréž pak zbavena

bylo interdiktu, — Avšak jesuité odebravše se do Madridu, vy^

mohli prostednictvím píznivc svých u krále i rady jeho na-

ízení, aby jim navrácena byla kollej i chrám jejich v Sara-

gosse, kamž se opt s velkou slávou pesthovali. Nejhe vsak

pochodili pi sporu tomto ubozí Augustiáni ; nebo nejen že pi-

padl pozemek jejich jesuitm, nýbrž tito vypudili je i z vlast-

ního kláštera jejich, roztrousivše hanebné povsti o nich, takže-

Augustiáni msto opustiti byli pinuceni.

Akoliv pak mnozí osvícení mužové, zvlášt uený krá-

lovský kaplan a biblioteká Arias Benedikt (vQ^.Montanus f 1591)r

nebezpenost ádu jesuitského prohledli a u dvora královskéha

za panování Karla Y. a Filipa 11. výstražn líili; pece nez-
stali jesuité bez vlivu na osudy Španlska, ponvadž zájmy

jeho v politice zastávali, k emuž jsme již pi psobení jesuit

v Portugalsku na jiných místech spisu tohoto poukázali. Za Fi-

lipových nástupc neschopných požívali jesuité veliké vážnosti.

Jsouce královskými zpovdníky zvlášt podncovali národní

záští a náboženský fanatismus proti Maurm, takže vymohl^

na Filipu III. naízení, dle nhož se Maurové (na 800.000 osob)-

vysthovali ze zem do Afriky. Podobný osud potkal Židy;

knží a dvoané rozdlili se o statky a poklady potlaených

vypovzenou. Brzy potom promnila se úrodná role v pusty

neb holé suchopary, vesnice zámožné rozpadly se v zíceniny,

msta dosud prmyslová a lidnatá chudla. Ješt více klesal

národní blahobyt a chadnula vzdlanost duševní za panování

Filipa IV. psobením jesuity Jana Eberharda Neidharta (Nit-

harda). Tento jesuita odebral se r. 1649 s arciknžnou rakouskou

Marií Annoii^ jejímž zpovdníkem byl, když se vdávala za

Filipa IV. do Španlska, stal se tam generálním inkvisitorem

a ml veliký vliv na vládu za Filipa IV. i za porunictvf

vdovy po nm pozstalé nad nezletilým králem Karlem ; al&

pýchou svou vzbudil si nepátele, jichž psobením rausil roku

1669 opustiti Španlsko. Místo jeho pi dvoe madridskóm za-

ujal jesuita Cienfunga. Tento získán jsa od krále francouz-

ského Ludvíka XIV. psobil velmi k prospchu Francie, když
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Karel 11.^ poslední král španlský z rodu habsburského (1668

až 1700), ddicem svým a nástupcem trnu ustanovil arcivé-

vodu Karla, syna císae Leopolda I. Nebo Cienfunga pemluvil

slabého krále Karla II., že konen zem své odkázal Filipovi

X Anjou^ vnuku král© francouzského Ludvíka XIV. Ve válce

pak, která se od r. 1700—1714 mezi Francií a Rakouskem

o vládu ve Španlích mla, podporovali jesuité Filipa z Anjou

proti Karlu Rakouskému, jehož lidu španlskému líili co kacíe,

ímž vci jeho ve Španlích zasadili ránj mnohem citelnjší

než zbran francouzské. A tak zachovali jesuité velkou moc

svou v Španlsku i za nové dynastie Bourbonv až do Karla III.

(1759), který je však r. 1767 z íše své vypovdl, o emž
nížeji obšírnjší zprávu podáme.

Jesuité v Nizozemsku.

V Belgii usadili se jesuité již r. 1542, když musili Francii

opustiti, v mst Luvaiii (Levná, Lowen), kdež hledli pívrženc

nabýti a co možná po celé zemi se rozšíiti. Ale tehdejší vla-

daka v Nizozemí Marie, sestra císae Karla V., královna uher-

ská, nebyla jesuitm naklonna, akoli se tito všemožn snažili,

aby si píze její získali, a po píkladu jejím nenávidl i dvr
její, zvlášt pak duchovenstvo i ostatní obyvatelstvo ád nov
povstalý, kterýž proto s mnohými nesnázemi v Nizozemí zápasil.

Proto hledli jesuité zakládáním náboženských bratrstev svých,

zejména bratrstvem Panny Marie, pivábiti k sob lid, zvlášt

pak r. 1552 zavedli v Levn spolky paní, které si dávaly od

nich udíleti káze španlskou, t. j. pošlehování metlikou na

obnažené tlo, o níž jsme se již díve zmínili. Proti tomuto

pokání pohoršlivému a nemravnému, pod rouškou kajicnosti od

zpovdník jesuitských udílenému, kteréž bhem ty let se stalo

obyejem u všech ženštin, opela se universita i ostatní duchovenstvo

luvaské, protože výkonem tím, na pohled kajícím, se dráždila

jen smyslnos. Tato okolnost jakož i ješt jiné dvody politické

pohnuly i stavy nizozemské k odporu proti jesuitm. Nahlíželi

stavové velmi dobe, že vážnost biskup novým ádem tímto^

který byl od papeže na úkor biskup rozsáhlými výsadami ob-

daen, nad míru utrpí ; mimo to byl by býval stav knžský,
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jenž beztoho v pomrech bídných v Nizozemí žil, tímto ádem
ješt více seven. Z tch píin zpoval se snm brabantský

ztvrditi patent krále španlského Filipa II ,
kter;ý^mž r 1556

na pímluvu mocných píznivc Tovaryšstva Ježíšova ve Špa-

nlsku povoloval jesuitm pobyt v Nizozemí, ale jen pod tou

výminkou^ že nesmli bez výslovného povolení biskup a fará
vnovati se správ duchovní, a co se kollejí a nabývání statk

týkalo, že mli býti úpln odvislí na stavech nizozemských.

Jesuité však pispním generála Laineza, jenž sám do Nizozemí se

odebral, získali si píze nkterých len snmovny brabantské,

zvlášt Eliáše Sorana, který jim jeden dm svj v Luvani da-

roval. Zárove Markéta, vévodkyn z Parmy, nemanželská dcera

císae Karla V., r. 1559 od krále Filipa 11. vladakou v Nizozemí

ustanovená, jsouc rozhodnou protivnicí protestant, ujímala se

horliv jesuit a vlivem svým snm v Luvani práv zasedající

pohnula, že po dlouhém odporu konen r. 1562 svolil, avšak

s mnohými a obtížnými pro jesuity výminkami, k založení koUeje

jejich v Luvani, která se stala bhem asu nejvtším a nejbo-

hatším ústavem ádu jejich. Brzy na to vystavli nkteí bohatí

kupci španlští nákladem svým pro koUej jesuitskou v Ant-

verpách veliký dm, do nhož se 14 jesuit pisthovalo, kteí

tam od dotených kupc byli vydržováni. Ale tamnjší biskup

rozhnval se tímto podloudným vtíráním se jesuit do msta
a prohlásil interdikt nad kaplí jejich v tomto dom, takže je-

suité pinuceni byli pry se odsthovati. Potom koupili dotení

kupci španlští za 22.000 zl. potají velký palác, bývalé to sídlo

císae Karla V. a sestry jeho Marie, vladaky nizozemské, a teprv

když úplatky si naklonili nkolik len velké rady, uveejnili,

že palác ten koupili vlastn pro jesuity, kteí v nm zídili

sídlo pro professy a seminá, v kterémž po letech mladíci

z nejbohatších a nejvznešenjších rodin evropských vychovávali.

Za doby povstání protestantských stav proti Filipu II., když

r. 15G7 vladaka Markéta vzdala se správy zemské, protože

Filip pes všechen odpor její do Nizozemska poslal ukrutného

vévodu Albu, byli jesuité, jsouce vrnými a piinlivými poma-
hai Alby v díle jeho ukrutném, vypuzeni z mst, kterých se

protestante zmocnili. Když však Alexander Farnese z Parmy
po smrti Juana Austria, nevlastního bratra krále Filipa II.
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r. 1578 se stal místodržitelem v Nizozemí, a provincie jižní,

v nichž katolictví mlo rozhodnou pevahu, navrácením jim

práv politických k uznání vlády španlské pohnul, zmohli se

tam jesuité vydatnou jeho podporou od roku 1578—1588 tak,

že si zídili nové koUeje v mstech Tournay^ Kortruku (Cour-

tray), v Ypernu^ v Bruggách (Brúgge), v Gentu a v Brusselu
;

jejich pak piinním stala se Belgie, tehdy ješt skoro na po-

lovici od protestant obývaná, výhradn zemí katolickou.

Naproti tomu nemohli se jesuité uchytiti v severních sedmi

provinciích Nizozemských {Hollandsku)^ jichž stavové roku 1584

správcem republiky HoUandské jmenovali prince Viléina z Ora-

nien, který však jsa nejnebezpenjším odprcem jesuit a krále

Filipa II. již dne 10. ervence toho r. úkladn zastelen byl

v Delftu od chovance jesuitv Baltasara Gérarda^ jenž vyznal

ped soudem, že jej rektor jesuitské kolleje v Treviru a jesuita

P. Gery v Tournay posilnili v úmyslu jeho vražedném, slíbivše

mu za provedení krvavého inu korunu muennickou; naproti

tomu, že jiný jesuita v kolleji trevirské rozhodn mu zrazoval

•od provedení toho úmyslu. *) Teprv r. 1592 dostal se z Belgie

první len ádu jesuitského do Hollandska, a ticet let pozdji

zdržovalo se 22 jesuit tajn v tamnjších mstech, v nichž

také psobilo 220 knzi svtských, v kollejích jesuitských

v Luvania v Kolín vzdlaných. I po úplném vypovzení z Hol-

iandu r. 1705 udrželi jesuité tajné missie své v této zemi, a vy-

konávali služby boží v domácích kaplích cizích vyslancv.

Jesuité v Itálii a ve Švýcarsku.

Y Itálii celé podporováno bylo usídlení a rozšíení ádu
jesuitského mocí papežskou, ped níž tam byla vtší báze, než

v jiných zemích kesanských. Výsady ádu ztenovaly sice na

mnoze práva biskup, ale v Itálii byli mnozí biskupové, kteí

mimo titul biskupský nemli tém žádných jiných práv a tudíž

nestavli se píliš na odpor usídlení se jesuit, kteréž i povra

*) Král Filip II. povýšil rodinu odsouzeného vraha Gérarda, jenž

získati chtl také odmnu 25.000 korun od krále již roku 1580 na hlavu

Viléma Oranžského vysazenou, do stavu šlechtického a daroval jí statky

Viléma z Oranien ve Franche-Comté.
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lidu v nejvyšším stupni v této zemi vládnoucí podporovala.

A tak brzy povstaly v Kím collegium ro7}ianum, collegium

qermaniaim^ collegium cle propoganda fide a jiné ústavy, ve

správ jesuit se nacházející, i každé msto znamenitjší mla
kollej jesuitskou.

Jenom v nkterých zemích severní Itálie nemohli jesuité-

psobení svému zhoubnému získati pdy, tak že jim nebylo^

možná vniknouti do všech vrstev spolenosti lidské. Tak tomu

bylo r. 1561 v krajin Veltlínské (Val Tellina), v jejíž hlavní

osad Ponte vysloužilý cis. vojenský ranléka Antonín Quadriusí

znané jmní své jesuitm k založení kolleje slíbil. Ale na stíž-

nos nápadník ddictví jeho vyzval zemský hejtman Quadria^

aby slib svj zrušil, a poruil jesuitm, aby se z Yeltlínu pry-

odsthovali. Tito však zdráhali se tvrdošíjn rozkazu toho upo-

slechnouti a pednesli spor ten plné rad svobodné obce Gri-

sonské ve Švýcarsku, k níž krajina Veltlínská toho asu náležela.

A národní shromáždní v Chuni uznavši jesuity za nebezpené-

svobodné obci Grisonské, zapovdlo jim pes všecky pímluvy

mocných jejich píznivc další pebývání nejen ve Veltlínu^

nýbrž i v Grisonsku. Jesuité musili tedy opustili Veltlínsko.

a usadili se v mst Como^ kde se o návrat svj do Veltlína

ješt asto, ale marn pokoušeli. Teprv r. 1631 podailo se je-

suitm v Bormio stále se usaditi.

Také v obci Benátské potkávali se jesuité s odporem. Zde-

jim totiž odkázal Šlechtic Ondej Lippomani rodinné panství

své u Padovy. Tento odkaz, od papeže již schválený, zdráhala

se republika Benátská potvrditi, když proti nmu bratr zeme-
lého zstavitele podal protest, v nmž se vyslovil takto : ^Ne-

sluší se, aby takovým zpsobem nejlepší panství republiky padla

do rukou ádu jesuitského ; nebo zakladatel svenství (fidei-

kommiss) takových neml zajisté v úmyslu, aby statky, které

obec za odmnu zásluh pedk darovala potomkm na vné-
asy, cizincm upadly v lakomé drápy. Kdyby již tyto statky

mly pipadnouti klášterm, mají se propjiti takovým eholím

domácím, které církvi a státu prokázaly služeb vydatných. Ta-

kový však není docela ád jesuitský ; nebo lenové jeho ani

nemluví eí domácí, nýbrž poínají si jako cizí vetelci, kte
jen na útraty oban a obce Benátské žijí. A dovolí-li jim,



13»

svobodná obec, aby se v území jejím usadili, bude toho za

nedlouho jist hoce pykati. A konen odporuje chování se

jesuit zúplna podstatným vlastnostem žebravých ád a hlavn

slib dobrovolné chudoby, kterýž oni tolik staví na odiv, ne-

srovnává se nikterak s chováním jejicli vlastním, z nhož
patrn vysvítá, že jen po obohacení ádu svého se pachtí.« Ale

jesuité nešetili žádných krok, aby si naklonili senát, a když-

to všecko nic nepomáhalo, uplatili milostnici dožete Františka-

Yenerieri, ímž konen cíle svého dosáhli.

Takovým zpsobem nabyli jesuité mnoho statk v repu-

blice Benátské a tamjší kolleje a domy jejich podobaly se

královským palácm. Když vsak vydíráním ddictví a zneuží-

váním moci své jesuité i mnohé jiné kláštery a vyšší duchovní,

náramn zbohatli, takže píjmy duchovenstva v republice Be-

nátské obnášely pes jedenácte million, z nichž však neplatilo^

se do státní pokladnice jenom 12.000 dukát : zakázala svobodna

obec Benátská zakládání nových ád mnišských a prodávání

statk a nemovitostí ve prospch duchovenstva, naídila zárove,

aby bohaté kláštery a duchovní z píjm svých aspo desátky

odvádly. Akoli v tchto dekretech vlády benátské neinilo se-

jesuitech výslovné zmínky, vztahovali tito pece ustanovení

ta také na sebe, dobe vdouce, z jak mnohých píin Benát-

ané na n jsou rozhoeni. Protož záleželo jesuitm velmi na

tom, aby papeže k odporu tvrdošíjnému popudili, když nejvyšší

rada benátská nevyhovla žádosti papežov za zrušení zákon

o desátcích a statcích duchovních, jakož i za propuštní uvz-

nných tí duchovních, kteí se krátce ped tím dopustili spro-

stých a hanebných zloin. Hlavn na domlouvání jesuit vydal

papež dne 5. dubna roku 1606 klatbu na Benátky, která

ješt téhož dne v ím a brzy na to po celé Itálii byla vy-

hlášena.

Ledva však zpráva o tom došla do Benátek, ihned senát

odvolal vyslance svého ode dvora ímského, a pedvolav si

pedstavené všeho klášterního i svtského duchovenstva, zakázal

jim velmi písn, aby se neopovážili kterýkoli rozkaz ímského

dvora pijímati neb uveejovati. Potom vydala svobodná obec

Benátská slavný protest proti bulle papežské, jakož i obžník

na všecka msta a úady benátské, v nmž se o sporné otázce^
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totiž o zapovdí k prodeji statk ve prospch duchovenstva, jakož

i o zakládání nových klášter a stavní kostel, i o poteb
svtských soud nad duchovními provinilci a zloinci do po-

drobná jednalo.

Pedstaveným klášter naídila vláda benátská, že i proti

interdiktu musí odbývati ve srých kostelích služby boží, a žádný

z nich že bez povolení vlády nesmí se odstraniti z území be-

nátského. Tohoto rozkazu uposlechli všickni, jenom jesuité za-

chovali se obojetn; nebo slíbili, že po as interdiktu ne-

zastaví služby boží, ale mše že nenáleží k bohoslužb, a tudíž

že svdomí jejich a neobmezená poslušnost, jakou ád jejich

papeži se zavázal, jim nedovoluje, aby nejsvtjší ob veejn
pinášeli.

Pro toto chování obojetnó dán jim byl rozkaz, aby se

-Z msta Benátek ješt téhož dne a z území republiky ve tech

dnech vysthovali; každý pak, kdokoli by s nimi obcoval, ml
propadnouti trestu galejnímu. Na to ihned viká patriarchy be-

nátského osadil kostel jesuitský a sám doprovázel jesuity v pr-
vodu slavném do pístavu. Ped odchodem svým však odevzdali

k uschování všecky své vzácné knihy a spisy, drahé kostelní

nádoby a skvostná roucha vyslanci španlskému a jiným tajným

pátelm svým, spisy pak, které by mohly uvaliti podezení

njakého na ád jejich, spálili, o emž se oit pesvdila ko-

raisse, která popel z papír tch po vysthování jesuit v kol-

leji prázdné nalezla.

Pozdji dovdli se Benátané také, že když republika

Jindicha IV. za pravého a kesanského krále francouzského uznala,

jesuité podali do íma zprávu, že senátorm tak dlouho domlou-

vali a nedali jim rozhešení, pokud neodvolali toto usnesení.

Taktéž zneužívali jesuité zpovdnic, pemlouvajíce v nich man-

želky, aby neobcovaly s manžely z církve vyobcovanými, a do-

mlouvajíce dtem, že nemusí poslouchati rodi vyobcovaných.

Z listu jednoho jesuity ke dvoru papežskému zaslaného, který

však byl zachycen, vysvítalo, že v Benátkách pes 300 mladých

šlechtic, svedených od jesuit, drželo stranu papežskou. A když

se jesuité okamžit vystihovati musili z Padovy a Bergama^ na-

lezly se v domech jejich listy, z kterých vyšlo na jevo, že každých

nedl zasílali do íma zprávy zevrubné o tajemstvích státních
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i rodinních, kteráž jídi ve zpovdnicích byla svena. — Také

vyslanec francouzsk;f pán z Canaye^ podávaje králi Jindichu IV.

zprávu o stížnostech Benátan proti jesuitm, praví mezi jiným^.

že po vysthování jejich z Brescie a Padovy^ kdež jim nezbý-

valo tolik asu, aby mohli spáliti papíry své, nalezeny byly spisy

jejichž obsah smoval více na zízení svtské vlády, než na péi

o království boží. A list svj koní Canaye tmito slovy: »Posud

nebyla ješt žádná duchovní spolenost eho podobného se dopu-

stila, a již tento dvod sám v sob ml by dostaiti, aby vladam
a upímným Vlastimilm oi otevel, jak velice se mají stíci

tchto jesuit.

«

Na základ spis a list nalezených v kollejích jesuitských

zavedeno soudní vyšetování proti jesuitm, jimž hlavn za vinu

kladeno, že zneužívali zpovdnic, vyzvídavše tajnosti státní

a rodinné, že mládež ve školách zavádli a kandidáty, kteí se

chtli státi senátory v Benátkách, vychovávali dle vlastních zásad

které elily pímo proti ústav svobodné obce Benátské. A na

základ tchto provinní bylo dne 14. ervence r. 1606 usne-

seno, aby jesuité na vné asy vypovzeni byh z území be-

nátského. Potom dne 18. srpna r. 1606 zakázáno bylo pod pís-

ným trestem všem benátským poddaným dopisování s jesuity,

a všichni mladíci, kteí za hranicemi ve školách jesuitských

na studiích meškali, musili se ihned dom navrátiti.

Když potom král francouzský Jindich IV. o smíení Be-

nátan s papežem vyjednával, vložil mu zpovdník jeho, jesuita

Cotton, na srdce, aby za hlavní podmínku ustanovil optné za-

vedení jesuit do Benátek. I papež ujímal se v témž smyslu

jesuit; ale senát benátský setrval na vypovzení ádu jesuit-

ského, dokládaje, že jesuité z jiných velmi dležitých píin^

které s interdiktem nejsou v nižádném spojení, z území benát-

ského navždy jsou vypovzeni; nebo se dokázalo, že byli zrádci,

kteí lid jen ke vzpoue a odboji podncovali, a že musili tedy

co nepátelé ústavy benátské píkladn býti potrestáni. A tak

svobodná obec Benátská i po smíení svém s papežem r. 1607

nezrušila dekret o vyhnání jesuit, které po celých 59 let do

území svého zpt nepustila, takže tito po tu celou dobu jenom

tajn a v zakuklení se tam vkrádali a zde pomalu ve prospch

svj pracovali.
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Naproti tomu poštstilo se jesuitm usaditi se v Piemontsku

a Savojsku, kde jim již r. 1560 vykázal dv koUeje vévoda

Emanuel Filibert, jenž k rad papeže Pia IV. se odhodlal za-

kroiti mocí a násilím v zemi své proti Valdenským. K obrá-

cení a vyhubení tchto jinovrc (kací), kteí hlavní sídla

svá mli v údolích Savojských, poslal jesuitský generál Lainez

vévodovi Filibertovi jesuitu Antonína Possevina^ jenž neznal

žádné lidskosti. Tento zuivý jesuita všelijak pestrojen slídil

po shromáždních Valdenských, a jakmile nkteré vypátral,

ihned s vévodskými žoldnéi pepadal a vraždil ubohé Valdenské

pi jejich službách božích, pi emž páchaly se ukrutnosti ne-

výslovné, zvlášt kazatelé jejich upalováni bývali znenáhla na

hranicích, na nž pikládati musily díví ženy valdenské. Ná-

sledkem tchto krutostí, jichž se Possevin v ele nkolika tisíc

žoldné pe celé zemi dopouštl, odhodlali se Valdenští k zou-

falému odporu a pobili tém všecky žoldnée, tak že vévoda

konen byl pinucen s nimi o mír vyjednávati, a dne 5. ervna

r. 1561 podepsal smlouvu, kterouž se potvrzovala Valdenským

svoboda náboženská. (Sarpi, Djiny koncilia Tridentského.)

Do Švýcarska snažili se jesuité záhy dostati se z Veltlína,

aby tam psobiti mohli proti církvi reformované (helvetské,

kalvinské), od Zwinyliho r. 1523 založené*), a od Jana Calvina

r. 1541 opravené. Ale tyto snahy jesuit po delší as maeny
byly od spolku švýcarského. Teprv r. 1574 dostali se jesuité

doporuením kardinála arcibiskupa milánského Fridricha Bor-

ro7nea^ bratra Karla Borromejského, do Lucernu, kde si první

sídlo hlavní ve Švýcarsku založili. Lucernští darovali jim kostel

a zaídili jim kollej, v které jesuité r. 1578 vyuovati poali.

Druhé sídlo ve Švýcarsku získali jesuité t. 1582 yg Freihurgu ;

*) Ulrich Zwingli vystoupil v Curychu již r. 1529 zejm proti pro-

dávání odpustk, jaké té doby ve Švýcarsku vykonával františkán Bernard

"Samson, od papežské stolice vyslaný. Již ped tím horlil Zwingli prot

poutem, vzývání svatých a jiným obadním výkonm ; r. 1523 podal rad
curyšské 67 lánk proti papežství, v nichž obsaženo bylo uení, že

Kristus jest jediným zdrojem spasení, a že veškeré pravdy kesanské
-erpati lze jediní z písma Svatého. Uení Zwinglího ujímalo se v kan-

tonech Curyšském, Basilejském, Miihlhausenském, Schafhausenském a

Bemském. Stolici papežské zstaly vrny jen kantony Švýc, Uri, Unter-

walden, Zug, Freiburg a Lucern.

I
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brzy potom založil jim biskup baselský Blarer kollej v Prun-

iroiitu, mst kantonu Bernského.Roku 1625 zahnízdili se jesuito

y Sittenu, mst kantonu Vališského, a r. 1646 v Solothwnu.

Nepodailo se jim však usaditi se ve Valisu švýcarském, nebo

tam jim obané zapovdli pebývání na vné asy, obávajíce

se, že by jesuité, kteí si obrali za pravidlo pronásledovati všude

nekatolíky, v kantonu Valiském, kde obyvatelé až posavad

svorn žili s evangelíky, rozseli jen sváry a rznice, z ehož

by pak povstaly nutn nejen zmatky všeobecné, ale i ukrutné

krveprolití.

Jakým zpsobem jesuité boj proti protestantm ve Švý-

carsku vésti zamýšleli, o tom svdí krveprolití, které r. 1620

aávodem jejich ve Veltlinu od poštvané luzy katolické mezi

protestanty bylo zpsobeno, tak že na 600 lidí o život pišlo,

což zavdalo píinu k velmi kruté válce domácí. Z djin Švý-

3arska v 17., 18. a 19. století jsou pikle Tovaryšstva Ježíšova

iosti známy, o emž na míst jiném ješt pojednáme.

Jesuité ve Francii.

Ve Francii nemohli se dlouho trvale usaditi jesuité, akoli

generál Loyola již r. 1540 leny ádu svého na studia na uni-

/ersitu paížskou byl vyslal, domnívaje se, že tam získají prí-

mivc nové eholi jeho. Podailo se sice jesuitm Lainexovi

\ Salmeronovi získati si pízn biskupa Clermontského Viléma

lu Prát, který jim postoupil dm svj v Paíži, kdež po uli-

)ích a námstích kázali. Avšak teprve r 1550 ujal se kardinál

jotrinský Charles de Guise na žádost Loyoly jesuit, když

)ro potulování své z Paíže vypovzeni býti mli, a neustálým

laléháním svým u dvora královského vymohl v msíci lednu

. r. na králi Jindichu II. patent, jímž se povolilo jesuitm,

^ lil
si mohou z dobrovolných dárk vystavt kollej bud v Pa-

neb kdekoli ve Francii. Ale tomuto dovolení královskému

j^epela snmovna (parlament) ztvrzení svého hlavn z toho

úvodu, že jesuité nepodléhají právomocnosti biskup, což prý

píí právm a výsadám církve gallikanské.*) K tomu dodal

1*1 *) Duchovenstvo francouzské, nadužívánim moci papežské pohnuto

yvši, prohlásilo moc svtskou ve vcech svtské vlád píslušných ne-
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parlament úsmšn, že by jesuité, kteí si za úkol vytkli obra-

ceti pohaDj a nevící i moueníny ke kesanství, uinili lépe^

kdyby se s Pánem Bohem 'odebrali k mouenínm, kde pr^

nebude jim potebí ani žádného patentu od snmovny ztvrze-

ného. — Avšak k optnému naléhání kardinála král naídil

parlamentu, aby dotený patent bez odporu pijal za zákon,.

Parlament nechtje se zjevn opíti králi, pedložil po dlouhém

odkládání vc spornou k dobrému zdání biskupu paížskému

Eustachu du Bellay a sboru doktor bohosloví (sorbonn) na

universit tamní. Výtený a uený biskup Bellay dovozoval

z bull papežských, ádu jesuitského se týkajících, pemnohé

odpory uení jesuitského s pravým uením církve katolické, jež

by se trpti nemly. Dále dokazoval, že výsady papež váž-

nosti a dstojnosti biskup a universit jakož i moci práva

svtského v cest stojí, nový pak ád jesuitský že byl jedin

proto založen, aby choutky stolice papežské po panování svt-

ském podporoval; konen mínil, že by bylo mnohem lip

kdyby jesuité si vystavli domy na pomezí íše Turecké, kdei >

by se úloze své, totiž rozšiování kesanství mezi pohany, mohl I

zúplna vnovati, než uprosted íše kesanské, kdež bez tob(J

jen sváry a rozbroje plodí.

Dobrozdání paížské sorbonny, dne 1. prosince r. 155'

parlamentu podané, zní takto: »Tato spolenost, která si zp
sobem neobyejným osvojuje název »Tovaryšstvo Ježíšovo«, kter

bez rozdílu pijímá do lna svého osoby trestuhodné, nectn

a zlopovstné, nemá nic spoleného s mnichy, ímž by se jak

tito od knzi svtských lišila, ani co do bohoslužby ani co d_j

eholních pravidel svých. Tato spolenost, které se dostalo k udí I l

lování svátostí, k úadu kazatelskému a uitelskému od stolic

papežské mnohých neobyejných výsad a svobod na újmu prá

biskup a fará, na píko a ke zkáze ádu církevního, r

škodu ostatních eholí a na potupu duchovních i svtský(

vrchností, jakož i ke zkracování výsad a práv universit k

n

odvislou na moci duchovní, jakož i zásadu, že koncilia stojí i nad p

pežem, anf papež sám nemá nejvyšší dokonalosti, nýbrž musí tak dob

jako jiní vící podrobiti se zákonm církevním, dle nichž všickni kn
busi biskupové neb farái a mniši, mají býti sob rovni a v bratrs

lásce a snášelivosti vésti život stejný a bohumilý.
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sansk^^ch a ke škod lidu obecného — hyzdí veškerý stav

mnišský, moí a oslabuje klášterníky u vykonávání dobrých a

bohumilých skutk a zavádí mnichy k zneuctívání slib jejich

;

pekáží vícím v povinné úct a poslušnosti ke svým duchov-

ním právním, loupí svtské a duchovní vrchnosti o stará práva

jejich, psobí mezi duchovním a svtským stavem rznice a

mezi lidem nepokoj, roztržky a všeliký nepoádek. Jedním

slovem, spolenost tato zdá se býti ustanovena ke zkáze a

zhoub víry, k rušení pokoje v církvi jakož i k nepokojování

ád církevních; nebo bourá a boí vše, co jiní ádní dobro-

dincové lidstva s velkou snahou byli zbudovali.*

Z dvod uvedených v tchto dobrozdání3h, která se po-

tkala s živým souhlasem celého národa, neschválil parlament

dekret královský a biskup paížský zapovdl jesuitm všeliké

výkony obad náboženských po celé diecesi své, jeho pak pí-

kladu následovala brzy vtšina biskup francouzských. A tak

pinuceni byli jesuité vysthovati se z Paíže, usadili se však

v opatství St. Germain des Pres, kteréž bylo vyato z právo-

mocnosti biskupa paížského. Píznivec pak jejich biskup Cler-

wiontský Du Prát dal jim vystavti kollej v sídle svém. Ale

magistrát clermontský nechtl v mst trpti jesuit, kteí se

potom spokojiti musili pouze s kollejí, kterou jim Du Prát v ne-

dalekém msteku Billann v Auvergni vystavl. Aby se však

ád jesuitský proti útokm university paížské ozbrojil, dali

si jesuité k rozkazu svého generála Loyoly ode všech jim pí-

znivých panovník a biskup vystavti vysvdení o život

a uení ádu svého jakož i každého jednotlivce. Jenom jesuité

španlští podali na universitu paížskou žalobu u soudu inkvi-

siního v Saragosse, a tento prohlásil výrok university za ka-

císký a uvrhl do klatby všecky, kdož by jej tli nebo rozši-

ovali.

Ale doktorské sbory celé university paížské vyslovily se

vesms r. 1559 co nejdraznji proti jesuitm, když se tmto

dostalo od krále zase nového patentu o pijetí jejich do zem,

a parlamentu bylo naízeno, aby bez ohledu na dobrozdání

sorbonny i práva a výsady ádu jesuitského do zákonníka zem-

ského vnesl a pijetí jeho do zem stvrdil. Parlament odevzdal

záležitost tu k posouzení arcibiskupu paížskému. Jesuité, dobe

Bílek: Djiny ádu jesuitského. 10
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vdouce, s jakou péí a obezelostí arcibiskup i duchovenstvo

svobody církve gallikanské tiájí, pokoili se a ve spisu prosebném

arcibiskupu podaném vzdali se všech práv a výsad od papežské

stolice jim udlených. Tu teprv arcibiskup svolil k pijetí ádu
jesuitského do zem, ale jen pod výminkami velmi obtížnými.

Hlavn nemli se jesuité ani na píd míchati do právomocnosti

biskup a bez zvláštního dobrozdání a výslovného povolení jejich

ani kázati ; co se týe požitk duchovních obroí, i v tom mli

býti závislí na biskupech; také nesmli.bez výslovného povolení

fará neb jiných správc duchovních osad kázati, svátost oltání

udíleti, aniž jakými jinými svátostmi pisluhovati, pak nesmli

veejn ani soukromn vykládati písmo Svaté bez svolení boho-

slovecké fakulty university paížské.

Jesuité pivolili k tmto výminkám, myslíce, že asem
se jim podaí je obejíti. Vláda pak vydala na základ úmluvy

university s jesuity rozkaz, aby parlament ihned do zákonníka

zemského vnesl, že se jesuité pijímají do zem jen pod tou

výminkou, když pobyt jejich nebude na ujmu svobod a právm
církve gallikanské, — a že si parlament vyhrazuje právo, je

z íše vypovdíti, kdyby výminky tyto nedodrželi. Ale parla-

ment neuinil ve prospch ádu nov pijatého žádného kroku

rozhodného, nýbrž ustanovil se na tom, aby se o pijetí neb

nepijetí jesuit do zem uzavelo na píštím církevním snmu
francouzském. Na tomto snmu v Poissij odbývaném získal ge-

nerál ádu jesuitského Lainez kardinály tournonského a loth-

rinského, u duchovenstva francouzského velkého vlivu požívající,

jejichž usilovné snaze se podailo, že dne 15. záí 1561 povo-

leno bylo pijetí jesuit do zem pod výminkami následujícími

:

^Jesuité nebudou se považovati za nový ád náboženský, nýbrž

pouze za spolenost náboženskou neb sbor, a protož nedovoluje

se jim užívati názvu »Tovaryšstva Ježíšova «. Právomocnosti

biskup musí se úpln podrobiti, a tito mají právo, poklésky

jejich trestati podle moci své a zákona církevního ; též musí

se jesuité zavázati, že nikdy ani ve svtských ani v duchovních

vcech nechtí podniknouti nieho k obmezení biskup, klášter,

farností, universit a ád náboženských, nýbrž že se chtí beze

vší výminky podrobiti obyejným zákonm a odíci se všech

: svých výsad a svobod papežských, a kdyby všecky tyto výminky

k
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^nevyplnili anebo si hledli získati nov<'ch výsad od papežské

stolice, že pak zcela pomine tato smlouva o pijetí jejich do

zera.« — Toto usnesení koncilia v Poissy bylo od parlamentu

•schváleno a dne 13. února r. 1562 do spis parlamentních

uloženo.

Avšak jesuité porušili ihned výminky pijetí svého ; nebo
na prelí svého domu nov vystavného v ulici sv. Jakubské

dali si vytesati nápis: »Kollej Tovaryšstva jména Ježíšova.«

Potom oteveli tam své školy, žádajíce, aby tyto byly pivt-
leny k universit. Ale všecky fakulty vyslovily se proti této

žádosti, i nejvyšší soudní dvr, jemuž parlament dne 27. února

r. 1562 spor ten k rozhodnutí pedložil, prohlásil smlouvu

o pijetí jejich za zrušenou. Jesuité však hledli dle zvyku svého

lstí a oklikami cíle svého dojíti. Jesuita Antonín Possevin vy-

vymohl si na králi rozkaz, aby parlament ve prospch pijetí

jesuit rozhodl A akoliv universita v usilovném odporu svém

proti jesuitm neustála, udleno pece jesuitm povolení vyuo-

vati ve školách svých až ke konenému rozhodnutí sporu toho.

A tak vynesen píznivý jesuitm rozsudek, kterýž pozdjší dob
•k nesmírné byl záhub. (De Thou [Thuanus\ Historia mei tem-

poris.)

Již r. 1563 založili jesuité v Toulouse spolek k hájení

náboženství katolického proti protestantm, a nejelnjší lenové

tohoto spolku odbývali schze a porady své v kolleji jesuitské,

líedlouho na to jesuita Edmund Angier založil spolek »Nej-

svtjší svátosti«, jehož lenové zavázali se písahou, že pro-

testantského krále Jindicha Navarrského pozdjšího krále Jin-

dicha IV, nikdy za pravého následníka na trn francouzském

neuznají. Potom povzbuzovali jesuité s kazatelen lid proti prote-

stantm (Hugenotm) a vybízeli jej k vyhlazení kací, a mli

zajisté velkého podílu na krvavém vrazdní Hugenot v povstné

nad Bartolomjské (od 24. na 25. srpna r. 1572), která jest

nevyhladitelnou skvrnou v djepise francouzském ; nebo se svo-

lením krvežíznivého krále Karla IX. zavraždno bylo zákenicky

jenom t Paíži od 24. do 28. srpna na tisíce Hugenot. *)

*; Nejdkladnjší zprávy o hrzách noci Bartolomjské podává

v djinách svých de Thou, který páí poet Hugenot v celé Francii za-

vraždných na 30.000, kdežto naproti tomu marquiz Rozny, pozdjší vé-

10*
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Také v následujících rznicích náboženských a válkácb

obanských úastnili se horliv jesuité, a jsouce ve služb po-

litiky španlské podporovali katolickou ligu proti Jindichu IIL

a Jindichu IV. Nejinnjší pro ligu, která schze své odbý-

vala v jesuitském professnítn dom a v koUeji v ulici Svato-

jakubské, byl jesuita Claudius Mathieu. jehož nazývali poslem'

liguist
;
jemu po stran stál vrn jesuita Jindich SammieVy

který procestoval jako špehoun Španly, Itálii a Nmecko
;
je-

suita Odon Pigenat kázal svár a rznice a udílel Šlechticm

jen tehdy rozhešení, když se mu zapísáhli, že se s ligou proti,

králi spolí. Také jesuité v Bordeaux snažili se všemožn, aby

toto msto dostalo se do rukou liguist, kteí v koUeji jejich

v schzích svých povstání sosnovali. Ale toto povstání bylo

ješt, než se mohlo dále rozšíiti, udušeno, a jesuité následkem

toho z msta jsou vypovzeni. Avšak téhož dne, kdy mli se

vykliditi z Bordeaux, zavraždn byl (dne 31. ervence [1, srpna]

r. 1589) král Jindich III. práv, když spojen s králem Jindichem

Navarrským obléhal s vojskem hugenotským Paíž, v jehož držení

byla liga katolická. Královraha, mladíka blouznivého Jakuba Cle-

menta^ mnicha dominikánského, vynášel papež Sixtus V. chvaloeí^

T konsistoriu svém nad Eleazara a Juditu. Také jesuita Riba-

d^neira a Mariana vychvalovali vraha toho nesmírn ve spisech

svých. Mariana praví o nm v knize své (De rege et regis institu-

tione, Lib. I. YL), že zavraždním krále stal se Clement vele-

slavným a vcnou Francie ozdobou, (Caeso rege ingens nomen^

sibi fecit Clemens, ille aeternum Galliae decus). Nemohlo se,

protože mnich Clement od dvoan na míst byl zabit, ovšem

dokázati, že jesuité v této vražd mli njakého úastenství,

bezprostedního ; avšak o jejich úastenství pi tom svdí pece
ta okolnos, že jesuité byli nejvelejšími pívrženci a hlavním

initelem ligy a že mimo to s kazatelen a ve spisech svých,

vybízeli a podncovali k zavraždní krále kacíe, aby se liga.

zmocniti mohla trnu.

V piklech pedešlých pokraovali jesuité s ligou katolickou

také proti nástupci krále Jindicha IIL, králi Jindichu IV^

voda Sully poet obtí na 70.000 a Perefixe až na 100.000 udává. — Papei.

eho XIII. oslavoval krvavou svatbu Bartolomjskou veejnými modlit-

bami dkovacími.
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^akoliv tento k víe katolické pestoupil a klatby r. 1593 od

papeže Klimenta VII. byl sproštn. Ale jesuité nemohli pece
napomenouti, že byl díve kalvinistou a že stál v ele vojska

hugenotského ; nedvovali mu a nevili, že jest upímným
katolíkem hlavn proto, že byl snášelivým a stejn spravedlivým

jak ke katolíkm tak k protestantm, z ehož nabyli pesvd-
ení, že nikdy nedá svolení k pronásledování kací. *) A proto

byl Jindich IV., jakož i jeho vrný pítel a ministr vévoda

Sully, nejpoctivjší a nejvýtenjší státník tehdejší doby, stran

španlské a jesuitské trnem v oku. A tudíž není divu, že je-

dnatelé papežští a španlští osnovali jedno spiknutí za druhým.

A jako se to až posud dalo, zneužívalo se i posvátné kazatelny

za rejdišt pletich jesuitských, a místo co by mli knží odtud

hlásati lidu lásku a mír, rozsévali zde nešvár a rozbroje a po-

vzbuzovali k odporu proti králi ; ano jesuita Commolet opovážil

se z kazatelny popouzeti k zavraždní krále. Kázal totiž lidu

shromáždnému takto : » Jest nám potebí Ehuda, aby nás sprostil

'tyranna nenávidného. A n-ech si to pastý nebo vojín, na tom

nezáleží — jen když bude Ehudem.« A ke konci ei své do-

ložil: »V málo dnech dokáte se zázraku velikého, ano vzte,

že zázrak tento již již jest zde.«

A dotený Ehud nalezl se také brzy skuten. Petr Bar-

rire^ sprostý voják, fanatický ctitel a pítel jesuit, odebral se

do Meluna, aby tam krále zavraždil. Ale tento krvavý in ne-

provedl pachatel, nebo ranil jen lehce krále a hned byl jat

a soudu odevzdán, kde dobrovoln bez muení a násilí, jenom

zlým svdomím k tomu pohnut, se vyznal, že jej jesuita Ba-

rade k této vražd úkladné najal a jiný jesuita, bezpochyby

Commolet^ že in tento co skutek záslužný a bohumilý veejn
velebil.**) Barrire proklínal ped popravou svojí zloin svj a ty,

*) Jindich IV. ml stále na zeteli dobro a blaho poddaných

svých a hledl, aby se výrok jeho také uskutenil, »že musí míti každý

'tedlák v mdSli peené kure v troub*.

**) Jesuitští spisovatelé, chtjíce Otce Barade z tohoto podezení

oistiti, tvrdí, že Barriére smyslem se byl minul a že jen v muíme na

skipci Baradeho za svdce svého udal. Ale Etienne Paaquier, djepisec

a právnik výtený, od r. 1585 královský advokát, který na rozkaz králv

všecky soudní spisy této záležitosti prozkoumal a Barrira nkoUkrát ve

vzení navštívil, tvrdí, že jej vždy nalezl pi zdravém rozumu a že tento
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kdož ho k nmu svedli ; ve výslechu svém udal, že jej svdcové-

jeho jesuité ubezpeili, kdyby ml býti zabit pi té vražd, že

jej ihned andle boží vynesou do nebe, kde se s Bohem vn
radovati bude; kdyby ale ty, kdož ho k zloinu tomu svedli,

prozradil, že jej oekávají muky pekelné. — Taktéž Jan Chdtely.

jenž dne 27. prosince r. 1594 krále Jindicha IV. zavražditi

se pokusil, chtje mu vraziti dýku do hrdla (avšak chybil a po-

ranil krále pouze na pysku), piznal se, že studoval u jesuitv,

od nichž slyšel uení, že král, než obdrží papežské rozhešení,

jest tyranem, jehož zabiti dovoluje božské i lidské právo. Ná-

sledkem toho povstalo mezi lidem strašné jitení proti jesuitm,

a málo scházelo, že by byl rozkacený lid je pobil. Proto musilo

zakroiti vojsko, a zatím zateni byli všickni jesuité v koUeji

své. U rektora kolleje P. Jana Guignarda (Guinarda) nalezeny

byly nkteré listy, od nho sepsané, v nichž zavraždní krále

Jindicha III. hájil, nazývaje jej ukrutným Neronem a tuto vraždu

úkladnou skutkem, k nmuž vrah Clement duchem božím byl

puzen. Dále vyslovoval se rektor v listech svých^ že jest slušno-

a záhodno také Jindicha IV. s trnu svrhnouti, a není-li lz&

veejn proti nmu válen vystoupiti, že musí jiným zpsobem

se svta býti sprovozen. Výrokem parlamentu odsouzen byl

královrah Jan Chátel k smrti ; strašná poprava na nm vyko-

nána tak, že z tla jeho vytrhány žhavými kleštmi kusy masa

a potom tlo jeho tvrceno a na hranici spáleno. I dvr, v nmž
Chátel se narodil, byl stržen, a na míst postaven vysoký je-

hlanec s nápisy vztahujícími se na kralovraždu a na uení jesuit,,

kteréž vraždu tu zpsobilo. Také rektor Ja7i Guignard pro

velezrádu byl odsouzen k smrti a dne 7. ledna 1595 na šibenici

odpraven, tlo jeho pak na hranici spáleno a popel do všech.

úhl svta rozmeten.

Konen parlament nabyv pesvdení, že jesuité vbec
jsou hlavní pvodcové útok na krále páchaných, vydal dne

8. ledna r. 1595 nález, dle nhož vsiehni jesuité co svdcové-

mládeže, rušitelé veejného pokoje a nepátelé krále a státu

hýli odsouzeni, aby ve tech dnech kolleje své opustili a ve

dobrovoln a beze všeho muení se piznal k hroznému inu svému, do-

kládaje, že kolikrát pemítal v mysli, že snad pece je to. hích zavraž^

diti krále, který ke katolické víe již byl pistoupil..
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14 dnech z celého království se vysthovali, jinak že propadnou

trestu pro velezrádce ustanovenému ; statky jejich pak obráceny

byly k prospchu úelii dobroinných. Mimo to všem pod-

daným pod písnými tresty zakázáno posílati dti své do cizo-

zemských škol jesuitských.

Avšak jesuité nepestali i zahranicemi i v zemi, kde se

podtaji zdržovali, strojiti pikle proti králi Jindichu IV. Pomocí

píznivc svých u dvora královského zasazovali se o optné

zavedení ádu svého do Francie. I dvr papežský pokoušel se

zase nakloniti krále Jindicha lY. jesuitm. Ale tento nechtl

o nich ani slyšeti, jak to vysvítá z odpovdi, kterou dal vy-

slanci svému u dvora papežského, v níž mezi jiným praví

:

»Milerád bych vyhovil pání Jeho Svatosti papežské a pod-

poroval bych jesuity, kdybych jen vdl, že píšt jinak cho-

vati se budou ke mn a poddaným mým, a kdyby oni, pa-

mtlivi jsouce povinností poddaných, píšt pod plastickém ná-

hoxenství pokoj a mír ve stát nerušili a nemíchali se tolik

do politiky a do soustav vládních. Tato okolnos a pak nena-

sytná jejich lakotnos jakož i neustálé úklady a pikle jejich

proti životu královu uinily je tak protivnými, že by, kdybych

byl chtl dle pání národa svého a dle rozhodnutí parlamentu

se zachovati, jesuité byli mnohem písnji bývali potrestáni,

než se to stalo. A pouze ze šetrnosti a s ohledem na svatou

stolici ímskou jednal jsem s jesuity mírn a shovívav, akoli

neml jsem ani té nejmenší píiny k spokojenosti s nimi;

nebo vdl jsem, že ani potom, až budou ze zem vypovzeni,

neustanou veejn i tajn svár a rozbroj mezi poddanými mými

rozsévati a iny moje tupiti «.

Tento úsudek králv spravedlivý o jesuitech a zámrech

jejich neodstrašil papeže Klimenta VIII. od dalších pokus ve

prospch jesuit. Psal v tomto smru nkolikrát vlastnorun

králi Jindichovi IV.; tento však dle rady obezetného ministra

svého Sullyho setrval v odporu svém proti jesuitm, jichž se

ješt více obával po vydání ediktu Nantského, jímž r. 1598.

protestantm (Hugenotm) úplné svobody náboženské a pístupu

ke všem úadm udlil a nkolik pevností, mezi nimi la Rochelle

postoupil. Když ale papež Kliment VIII. na žádost krále Jin-

dicha IV. rozvedl manželství jeho s Markétou z Valois, za
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to však žádal na nm, aby povolil jesuitm k návratu jejich

do Francie, konen král po dlouhém zdráhání zvlášt proto,

aby zbaven byl neustálých obav ped úklady jesuit, r. 1599

slíbil jesuitm, kteí mu k novému jeho satku s krásnou

Marií Medicejshou blahopání své pinášeli, že ád jesuitský

opt do Francie pijme. Pece však otálel král dlouho s vy-

plnním slibu svého, akoliv nová královna, velká pítelkyn

jesuit, všemožn je pi každé píležitosti podporovala. Nebo
minister Sully snažil se krále od úmyslu jeho odvrátiti, ped-

stavuje mu, že jesuité budou nebezpenými škdci zemi Fran-

couzské, a sice co se týe náboženství a vnitní a zevnitní

politiky francouzské jakož i vlastní osoby královy.

Avšak báze ped úklady jesuit pohnula krále, že se

odhodlal pes všechny usilovné domluvy a výstrahy ministra

svého Sullyho ád jesuitský opt do íše své zavésti; a tak

konen vydal r. 1603 patent, jímž povolil jesuitm, aby se

v mstech Toulouse^ Aye?iu, Rhodezu, Burdovalech, Perigu-

euxu, Limogesu^ Tournonu^ le Piiy, Aubergazu^ Bexiérsu^

Lyon, Dijonu a la Fléche usadili a koUeje si tam vystavli.

Ale povolení toto dal jim jen pod výminkami tmito : Ne-

smli bez povolení královského v žádném mst ani v žádné

krajin Francouzska stavti nové domy a kolleje. Mli býti

všickni jesuité, kteí by se ve Francii zdržovali, rodilí Fran-

couzové, a všichni mli se ped úady královskými každého

místa slavnou písahou a beze všeho zatajení v mysli zavázati,

že nebudou klásti žádných úklad králi, aniž že budou kouti

pikle proti životu jeho a pokoji poddaných. — Beze svolení

králova nesmí žádný jesuita míti nemovitých statk, aniž smí

koupí neb darováním aneb jakýmkoli jiným zpsobem statk

nabývati ; žádný jesuita nesmí dále prostedn ani bezpro-

stedn požívati ddiných práv, a mají nemovité statky onch,

kdož do ádu jesuitského vstoupí, na píšt pipadnouti zákon-

nitým ddicm jejich, a nikdy ádu, jak se to až posud dalo.

— Všichni jesuité mají se bez výminky a ve všech pípadech

podrobiti zákonm královským, jako všichni ostatní poddaní;

aniž smí jesuité se míchati do právomocnosti biskup, duchov-

ních ád a eholí, far, university a ostatcích mnižských ád,
budsi co do svtského aneb co do duchovního práva, a tudíž
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'nesmí v žádné diecesi bez v5^slovného povolení tamních biskup

tonati žádného duchovního úadu.

Tyto výminky jsou patrným potvrzením žalob a stesk,

které se dávno již pronášely se všech stran proti ádu jesuit-

skému, a zárove dokazují patrn, že král Jindich IV. jesuitm

.píliš nedvoval, akoliv se jich proti parlamentu ujímal,

dokládaje ze strachu ped piklemi jejich, že veškeré jich

obviování zakládá se jen na pomluvách a podezívání.*)

Parlament však zdráhal se dlouho ztvrditi tento patent, pou-

kazuje hlavn k nebezpené mravouce jesuit, která prý za-

sluhuje tím více povšimnutí, ponvadž ona není pouze mravo-

ukou jednoho toliko uence, nýbrž zásadou celého ádu je-

suitského. Ale pletichy jesuit u dvora a báze krále ped

•úklady jejich zpsobily, že parlament konen dne 12. ledna

r. 1604 zanesl v íšská naízení patent královský, pipojil však

ik tomu poznámku, že teprv pak odhodlal se k ztvrzení jeho,

když marná byla všecka snaha jeho, krále od úmyslu toho

•odvrátiti.

Obavy ministra Sullyho a parlamentu, že jesuité pod-

mínkám nevyhoví, brzy se uskutenily. Jesuité naklonivše si

•krále psobením jeho zpovdníka F. Cottona^ jednoho z nej-

vychytralejších a ve dvorních pletichách nejzbhlejších jesuit,

_již v prvním roce po uvedení svém do Francie založili nové

koUeje v Amiensu a brzy potom i v Poitiersu pes všechen

-odpor biskupa a obyvatelstva tamního. Podobným zpsobem

zahnízdili se za nedlouho i v mstech Vien?ie, Rouenu, Caenu,

Jiheimsu a v Bearnu. Pomocí rejd a násilnických krok
u dvora královského odali v mstech vytených duchovenstvu

nejlepší statky a obroí a spojili s koUejemi svými píjmy

nejbohatších statk pevorských a prelátských. (Histoire generále

de la Compagnie de Jesu. Tom. I. Art. XYI. pag. 356.) Marn
snažil se minister Sully s mnohými rady královskými lakotnosti

Jesuit nenasytné klásti meze ; taktéž marn se postavil i s par-

lamentem na odpor pání jesuit, aby onen jehlanec na vnou
památku zloinu Chátela^ na míst jeho rodinného domu po-

stavený, byl odstrann; nebo král, k neustálému naléhání je-

*) K tomu výroku krále Jindicha odvolávají se zastanci a obránci

.jesuit.
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suitu dal strhnouti pomník onen, na pohanní jejich a k povzbuzent"

ošklivosti a odporu proti každému pokusu královraždy a tudíž

pro vtší bezpeí panovníkovo zbudovaný.

Od té doby jesuité byli odhodláni zbaviti se rozhodného

nepítele svého, ministra vévody Sullyho. Lstivý zpovdník

králv. P. Cotton^ opovážil se tohoto výteného muže obviovati,

že brojí proti naízením královským a že tajn s nepátely

krále si dopisuje. Le Sully stál píliš vysoko v pízni králov,,

než aby se bylo podailo protivníkm jeho u krále jej oerniti.

Král nevil zvlášt zpráv P. Cottona, že Sully vlastnoruním

listem mstské rad v Poitiersu jménem královským porouel,

aby jesuity do msta svého nepijímala; protož rozkázal zpo-

vdníku svému, aby mu list dotený pedložil. Zatím domlouval

král ministru svému, »pro se tak lstiv a úskon zachoval

on, jehož ml za nejlepšího a nejupímnjšího pítele svého «.

Tento však dokládal se Bohem, že nikomu ani slova nepsal

a žádal dkazy. Protož naléhal král optn na zpovdníka svého,

aby mu pedložil dotený vlastnoruní list Sullyho. Ošemetný

jesuita se zpoátku omlouval, že osoba, která listy ony v rukou

mla, není doma, a konen když tato omluva neplatila, tvrdil,,

že komorník tyto listy z nepozornosti do ohn vhodil. Z toho

král poznal, že tvrzení jesuity Cottona jest bídnou mrzkou lží

a pesvdil se o nevinnosti Sullyho. (O této záležitosti jedná.

Sully obšírn v zápiscích (Mémoires) svých ve svazku Y., knize

XX. str. 232.) Pes to všecko snažili se jesuité vymoci si na,

králi povolení, aby smli se také v Paíži usaditi. Ale král

nesvolil k prosbám jejich. Když však jesuité na krále neustále

naléhali, tento obávaje se jejich msty, konené r. 1606 dal

povolení své k tomu, aby zase bývalou svou kollej Clermontskoii

v Paíži zaujali, ale pod tou výminkou, že nesmjí tam za-

kládati žádné školy ani zabývati se vyuováním mládeže.

Avšak jesuité obešli tuto výminku tím, že založili nejprve

soukromý ústav vychovávací pro šlechtické mladíky, v nmž.
vyuování i správu odevzdali svtským uitelm, kteí byli

volnými nástroji jejich, takže tento ústav soukromý byl vlastn-

ústavem jesuitským. Konen pak podailo se jesuitm, že král

k neustálým prosbám jejich r. 1609 dovolil, aby smli ve svó-

kolleji Clermontské vyuovati bohosloví. Ale nejenom Sorbonna^

I
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staroslavná fakulta theologická na universit paížské, nýbrž

i všecky fakulty jednosvorn postavily se naproti snahám je-

suitu a usnesly se piiniti se o to, aby parlament nepotvrdil

patent královský, týkající se uvedení jesuit do Paíže. Zvlášt

fakulta bohoslovecká odvodnila odpor svj takto: »Svazky

lidské spolenosti jsou tajnými pikly, sváry a rznicemi jesuita

ve vlasti naší strhány. Od té doby, co tito cizinci rozlinými

bludy mládež naší oslepují, nespatujeme nic než zmatky, ne-

poádky a nezákonitosti. Lakota a zištnost jejich vše po-

rušila.* — Tomuto odporu neoekávanému poddali se jesuité,

vdouce, že by nebyl výsledek tohoto boje pro n píznivý,

ponvadž král byl velým podporovatelem vd a umní.

Ale následkem této události zmáhala se v Jindichu báze

ped jesuity a proto tém úzkostliv chránil se všeho, co by

jen ponkud svdilo o jeho píchylnosti k náboženství prote-

stantskému, v nmž byl vychován. Nicm'én jesuité zstali jeho

nepáteli a hledli všemožn zmaiti zámry politiky francouz-

ské, jimiž omezeno býti mlo rozšiování se moci Španlské,

kterážto nejvtších dobrodiní prokázala ádu jesuitskému, jenž

ml ješt tehdáž rozhodný ráz španlsko-národní. Nebo až

posud byly nejvyšší dstojnosti a nejdležitjší úady ádu
v rukou jesuit španlských, jimiž jednotliví lenové jeho po-

hádáni bývali bez vdomí svého k inm aneb k provádní

zámr, o nichž nemli ani tušení nejmenšího. A tito španl-

ští vdcové ádu jesuitského, kteí již dávno uzaveli, že musí

Jindich lY. býti odstrann, pispli zajisté k tomu^ %e hrál

tento dne 14. kvtna r. 1610 byl zavraždn od Františka Ra-

vaillaca (Ravellaka). Nebo z výslechu tohoto vraha vysvitá,

že i v tomto krvavém inu úastenství mli jesuité. Ravaillac

se piznal, že se súastnil tajných schzí v Neapoli odbývaných

za pedsednictvím jesuit, v nichž se nejúhlavnjší nepátelé

krále radívali o bezživostí jeho, lííce jej jako ukrutného ná-

silníka, jehož sprovozením se svta by si každý získal ne-

smrtelných zásluh u Boha i u veškerého kesanstva. Touto

eí povzbuzen, že si ihned tam pedsevzal krále zavražditi

a tento úmysl že jesuitovi Aubignymu ve zpovdi vyznal.

Následkem toho i jesuita Aubigny pohnán byl k zodpovídání,

pro krále neupozornil na nebezpeí jeho životu hrozící, po--
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nvadž to mohl uiniti, aniž by tím zrušil tajemství zpovdní.

•Jesuita však zprvu neciatl nešastného Ravaillaca ani znáti;

když ale tento neustále rozhodn a urit udání své do oí
mu opakoval, tu pravil pokrytec: »Bh obdail mne tou zvláštní

milostí, že, jakmile ze zpovdnice vyjdu, ani slova si nepamatuji

z toho, z eho se mi kajícníci mojí zpovídali.* A tato niemná
výpov se zbožným pokryteckým pohledem spojená posta-

ovala, že soud propustil jesuitu Aubignyho, akoliv ml zá-

rove s vrahem býti k smrti odsouzen, protože o hrozném

krvavém inu vdl, aniž by mu byl zabránil, nýbrž mlky
jej nechal vykonati. — Když kralovrah František Ravaillac

k smrti odsouzený vyveden byl z vzení na veejné námstí,

kde ml býti tymi koni roztrhán, a obecenstvo shromáždné

tisícerými hlasy jej strašn proklínalo, pohnulo se zatvrzelé

srdce jeho, takže krvavého inu svého želel a k zpovdníku

svému promluvil tato slova: »Kdybych byl mohl vdti, jak

velice tento národ krále svého miluje, nikdy bych se byl ne-

dopustil toho ohavného inu, jehož nyní z celé duše své htuji.

Ale vždycky se mi íkávalo — ó, že já bloud jsem tomu vil
— ze xavraxdním krále^ uh-utného násilníka, xpsobim lidu

velkou radost a potšení a %e mn lid xa to vcn žehnati

bude.^ — Vi tak zejným dkazm popírají pece jesuité

každé úastenství své na zavraždní krále Jindicha IV., kteréž

sosnovali s nkolika nejnebezpenjšími ligisty z Francie vy-

sthovalými, jichž vdcem byl vévoda z Epernonu.

Nástupcem Jindicha IV. stal se jeho nezletilý syn Ludvík

XIII.
^

za jehož nezletilosti 1610—1617 byla vladakou ve

Francii jeho matka Marie Medicejská., paní to povriv
zbožná, ale nesmírn marnivá. U této vladaky nabyli jesuité

takového vlivu a moci, že všichni dvoané jim nepízniví byli

odstranni, ano i poctivec Snily musil odstoupiti. Pedevším
pak vymohli si jesuité na slabé a jimi zcela ovládané mocnáce
již dne 20. srpna r. 1610 list majestátní, kterýmž se ádu je-

suitskému propjovalo právo, ve své kolleji nejen míti ped-
nášky bohoslovecké, nýbrž vbec všem vdám vyuovati. A tak

chtli jesuité dostati do rukou svých veškeré vyuování, aby

ve svém smyslu psobiti mohli na dorost národa francouz-

ského. Ale universita podala opt protest u parlamentu, žádajíc,
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aby dotený majestátní list nepotvrdil. Po dlouhém jednání pro-

nesl nejvyšší dvr soudní (parlament) v tomto sporu university

s jesuity rozsudek následující: »Provincial jesuitský^ musí se

všemi leny ádu svého vlastnoruním podpisem se zavázati,

že chce se povždy íditi dle uení university paížské, zvlášt

co se týe posvátnosti osoby královy a uznávání královského

dstojenství jeho jakož i svobody církve francouzské. Prozatím

ale že se jim zapovídá initi njakých krok k obejití výminek,

.

na základ jichž pijati býti do Francie, a zvlášt že nesmí

v žádném mst království Francouzského prostedn ani bez-

prostedn zaizovati žádných škol pro mládež.

«

Jesuité však rozšiovali po celé Francii rozliné spisy,

v nichž se svobody a práva mezinárodní tupila a hanila a jimiž

se každý panovník, jenž proti dvoru ímskému jedná, zove

násilníkem a spolu se zatracuje; zvlášt pak hledli dstojen-

ství královské a výsady církve francouzské zlehiti rozšiová-

ním bully papežské »0 veei Pán«, o jejímž obsahu jsme již

prve pojednali Nejvyšší soudní dvr ve Francii zatratil sice

a veejn na popravišti spáliti kázal nejzuivjší z tchto spis.

Ale jesuité požívali již tehdy velkého vlivu u dvora francouz-

ského, kdež libovle královská, jesuitskými stvrami ovládaná,

podkopávala dstojnost úad a svobodu národa, a proto si již

nevšímali ani pokut ani trest a výhržek, jakých se jim do-

stávalo od nejvyššího dvoru soudního.

Nátlakem jesuit se také stalo, že stavové panský a du-

chovní na snmu francouzském r. 1614 naprosto zavrhli návrh

poslanc tetího stavu x Paíže a z kraje Iste cle France, aby

proti pílišnému rozšiování zhoubné zásady jesuitské o svrcho-

vanosti papeže, která proti dstojenství i proti bezpeí života

král naprosto elí, ve snme bylo prohlášeno za zákon, že král

francouzský jest panovníkem zcela neodvislým, který moci své

královské z Boží Milosti obdržel, a že tudíž není žádnému jinému

panovníku na zemi, ani svtskému ani duchovnímu ani pro-

stedn ani bezprostedn poddán. — Následkem zavržení tohoto

návrhu pedložila universita paížská snmovn stavovské pa-

mtní spis svj, v nmž náhledy své o zhoubných zásadách

jesuit obšírn vyložila, žádajíc, aby jesuité, pokud by uení

university neuznali, vyloueni byli ode všeho vyuování. Ale
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strana jesuitm píznivá, zvlášt ale slabé duchovenstvo francouz-

ské, rozhodn prohlásili se proti universit. Ano i kardinál dii

Penon, jejž výtený djepisec francouzský Lavassor nazývá

»pleticháskou stvrou ímského dvora«, vydal proti spism uni-

versity obranu (apologii) Tovaryšstva Ježíšova, v níž lícil p-
sobení jesuit ve Francii za velmi blahodatné a hlavn tvrdil,

že starodávné slávy university paížské docíliti lze jen spojením

s vj^tenou kollejí jesuitskou. A tak pes všechen dlouhý

a krutý odpor university vymohli si jesuité konen r. 1618

povolení královského, kterýmž se jim udlilo právo, veejn
vyuovati všem vdám.

Poznenáhlu pak dovedli jesuité jednu výminku za druhou,

pod kterýmiž se jim r. 1604 po dlouhém namáhání dostalo

optného pijetí do Francie, obejíti a odstraniti mocí svou

u dvora francouzského, kteréž tam dosáhli v téže míe jako

u panovnicky^ch dvor v Itálii, Španlsku a Rakousku.

Dobu panování mladistvého krále Ludvíka XIII.

(1617—1643) považovali jesuité za nejpíhodnjší k provedení

ilplného vyhlaxení náboííenství protestantskéJio ve Francii. Je-

suita Arnoux, jenž se stal zpovdníkem krále Ludvíka, ovládal

úpln svdomí a ducha jeho a vyzýval jednou i veejn v ká-

zání svém ve Fontainebleau krále k vyhlazení Hugenot. Zvlášt

pak popuzoval krále proti protestantm v krajin bearnské^

jimž král Jindich IV. r. 1581 zvláštním listem potvrdil, že

smí svobodn piznávati se k náboženství protestantskému a že

mohou míti i své kostely, které druhdy bývaly katolické. Je-

suita Arnoux však namluvil králi, že tato výsada královská

nemá pražádného práva zákonního, ana jest pouhým darem

z milosti, kterýž mže býti zase odejmut mocí královskou,

kterou byl druhdy udlen. A tak za nedlouho vydáno bylo

naízení královské, kterýmž se katolické náboženství i do krajiny

bearnské zavádlo, a tamní statky duchovní, které si prve sta-

vové krajiny této pivlastnili, mly býti navráceny duchoven-

stvu katolickému. Ale snm stavovský v hlavním mst bearn-

ském Pau odepel jednoduše pijetí doteného naízení králov-

ského, kteréž smovalo proti právm náboženským i politickým

Bearnska, od krále Jindicha IV. písahou potvrzeným. Proto

vtrhl Ludvík XIII., jemuž jesuitští rádcové jeho, zejména Ri-
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•chelieu, namlouvali, že Hugeaoté chtjí si utvoiti zvláštní svo-

bodný stát ve Francii, v ele silného vojska do Bearnska,

kdež v mnoha krvavj^ch bitvách potlaena byla svoboda bearn-

ska tak, že toto knížetství až posud neodvislé, s íší francouz-

skou jen osobní smlouvou spojené, prohlášeno bylo r. 1620

-za krajinu íše Francouzské.

Toto bezpráví jakož i utiskování protestantu ve všech

krajinách francouzských zpsobilo, že se tím úžeji spojili Hu-
genote, k nimž se mimo Bearany ješt i celá krajina Languedoc

piznávala. Dvrníci jejich sepsali v pevnosti Rochelle své

stížnosti, které pak dne 2. ledna r, 1621 králi pedložili. Když
však tyto stížnosti protestant zpupn byly odmrštny, po-

vstala následkem toho krv^avá válka obanská a náboženská,

která po mnohá léta trvala, až konen r. 1629 uzaven byl

mír v Nimesu^ ktery^mž byla sice protestantm francouzským

vrácena svoboda jejich náboženská, ale politická samostatnost

jejich byla jim navždy odata. Jakého podílu mli jesuité

i na tchto krvavých válkách obanských, vysvítá vbec ze

-stížností, které protestante ve všech svých vyhláškách, k ospra-

vedlnní konfederace své vydaných, proti ádu jesuitskému si

vedli. Zvlášt pak pravili protestante ve své obran r. 1621

králi pedložené: »Každý ví, jak jesuité zuivým kázáním

a tajnými piklemi lid štvou, aby nás nenávidl a v záhubu

uvádl. Oni jedin jsou pvodci úzkostí našich, oni maí vy-

slyšení stížností našich, a co víc, oni nám to chtjí pokládati

za zloin, opíráme-li se o práva svá, která nám králové udlili

a písahami svými stvrdili*:. (Lavassor, Djiny krále Ludvíka

XIII) Ostatn byl také kardinál Richelieu^ jemuž na pokoení

Hugenot více z politických než náboženských píin záleželo,

od jesuity P. Josefa Leclerea du Tremhlai ovládán tak, že

tento dle piznání Richelieua samého byl jeho útchou, jeho d-
vrou, jeho jedinou pomocí. (Mémoires de Richelieu).

Následkem míru v Nimesu seslábla strana Hugenot
u dvora tak, že psobením všemohoucího ministra kardinála

^ Richelieu^ jenž po 18 let (od r. 1624—1642; osudy Francie

fídil, nemohla dosáhnouti žádného postavení veejného. Mimo
to hledl Richelieu rozlinými prostedky, zvlášt missiemi

jesuitskými, obecný lid pevésti k církvi katolické.
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Také za panování Ludvíka XIY. (1643—1715) neustáli,

jesuité v piklech svých proti Hugenotm. Zvlášt popuzovali

proti nim kardinála Maxarina^ nástupce Kichelieua, vlivu je-

suit úpln oddaného, za jehož vladaství až do jeho smrti

r. 1661 pipadají pemnohá ukrutenství, jimiž Hugenoti mli

býti obráceni. Potom podncovali jesuité stále krále k vyrocení

Hugenot, uvádjíce mu na mysl, jak mnoholetou válkou proti

korun vydobyli sob opt svobody náboženské, a vzbuzovali

v nm obavu, že Hugenote se mohou státi nebezpenými íši.

jeho. A tak jesuité konen dosáhli r. 1663 vydání královské-

vyhlášky, že ustanovení ediktu nantského, dle nhož protestante^,

kteí k víe katolické pestoupili, bez pekážky mohou se vrá-

titi k staré víe své, jenom na ony se vztahuje, kteí ped.

tímto ediktem pestoupili. Téhož pak roku druh^^m ediktem,

královským bylo ustanoveno, že hoši od trnácti a dívky od.

dvanácti let jsou schopny pestoupiti k víe katolické a ud-

leno jim právo, nechtjí-li u rodi svých zstati, od nich*

požadovati výživné, stavu a jmní jejich pimené. Následkem,

tchto naízení uzavírány byly kostely reformované, protože-

dovolily pístup osobám, které od víry katolické opt se na-

vrátili k reformované
;

pak byly reformovaným rodim ná-

siln brány dítky jejich, které se daly svésti jenom udlati

znamení kíže; nebo již tím byly považovány za katolickém

a dány do kláštera k dalšímu vychování.

Ješt písnjší ustanovení vydána byla v msíci dubnu,

r. 1666 tohoto obsahu : »Reformovaní kazatelé nesmí kázatk

než na místech k tomu urených, ani oddávati katolíky s re-

formovanými. Sbory starších jejich nesmí sob dopisovati s ji-

nými krajinami. Náboženské knihy protestante nesmí bez do--

volení vrchnosti a schválení královského prokurátora tisknouti,

a prodávání jich dovoleno jen na místech, kde mají právo k vy-

konávání náboženství svého; v týchž místech mohou si k vy--

uování dítek svých zíditi Školy, v nich však jenom tení, psaní

a potm uiti. Pohby protestant mají se díti jen záhy z rána,

aneb pozd k veeru a na místech, kde nejsou jejich boho-

služby dovoleny, jenom v prvodu deseti píbuzných neb

pátel zemelého. Katolickým farám jest dovoleno, aby v pr-
vodu sudího a konšel místních k churavým protestantm sfr
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odebrali a jich se tázali, chtjí-li v reformované víe zemíti

neb ne.

Marná byla stížnost protestantu králi podaná, že písná

tato naízení, od jesuit pocházející, smují proti ediktu nan-

teskému; zvlášt pak, že povolení katolickým farám udlené

jest píinou k rznicím a sporm rodinným ; nebo jednotlivá

znamení, která na smr nemocný rukou neb hlavou dává, že

se vykládají z úmyslu neprav, aby se mohlo zmocniti dítek

zemelých aneb aby uzdravení prohlášeni byli za odpadlíky.

Stížností tou docílen byl pravý opak, nebo k naléhání

jesuity Lachaise*), zpovdníka krále, zostena byla r. 1680

pedešlá naízení ješt krutjšími pedpisy. Tak protestantským

babikám zakázáno bylo pomáhati pi porodu, pod záminkou,

že dle své víry nepovažují kest za potebný a že nemohou

dcku udliti kest z nouze. Naproti tomu katolickým babikám,

když k protestantským matkám byly povolány, udleno právo

katolický kest z nouze vykonávati. Každému katolíku pod

ztrátou života a jmní bylo zakázáno k víe reformované pe-

stupovati, a protestantským kazatelm bylo porueno, aby žádného

katolíka k víe své nepijímali a v chrámech svých netrpli,

jinak že by úadu svého byli zbaveni a chrámy jejich zaveny.

Satky mezi katolíky a protestanty byly zakázány a za ne-

platné uznány, dítky pak z toho manželství byly prohlášeny

za nemanželské a neschopné k ddictví po rodiích. Dítky

protestantské, jakmile sedmého roku vku svého dosáhly, mohly

samy pestoupiti k víe katolické, aniž by jim kdo pekážeti

v tom sml.

Když však veškerá tato naízení nespomáhala, sáhlo se

k násilí krutému. Král Ludvík XIY., podncován neustále zpo-

vdníkem svým, jesuitou Lachaisem, a milostnicí svou. pa7ií

X Maintenonu, jakož i kancléem Le TelUerem a jeho synem

Františkem markysem Lonvoisem, vojenským ministrem, svolil

pekelným zámrm jesuit, víru katolickou pomocí vojska

rozšiovati. Louvois poslal nkolik pluk dragoun do Bearnu

a Poitou, kde protestante hlavní sídla svá mli, a provádl tam

*; Lachaiae Frangois Aix stal se r. 1675 po smrti P. Ferriera

zpovdníkem krále Ludvíka XIV.

Bílek ; Déjiny ádu jesultakého. 11
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i v ostatních krajích s jesuity pod pláštíkem náboženské horli

vosti povstné »dragonády« (zvané též »obuté missie«), jichž

ukrutenství strašnjší bylo než vraždní v noci bartolomjské.

Ohnm i meem zuili vojáci, podncováni jesuity, proti prote-

stantm, kter<m víra byla nad život. Tyto všeobecné a veejné

strasti a ukrutenství pohnuly protestanty k spolenému odporu

proti vojsku, kter^ na obou stranách mnoho krve stál. A když

takto ani dragonádami Hugenote nebyli skroceni a u velikém

množství ze zem utíkali, Ludvík XI l^. k naléhání zpovdníka

svého jesuity Lachaise a k rad kanclée La Telliera zrušil

dne 22. íjna r. 1685 edikt nanteský vydáním nového ediktu

královského, dle nhož Hugenotm svoboda náboženská úpln

byla odata, takže ani veejn ani tajn náboženství své konati

nesmli; kazatelé pak jejich, kteí by k víe katolické nepe-

stoupili, byli ze zem vypovzeni, a kdo by z nich v dob trnácti

dn všecky zem francouzské neopustil, ml pikován býti na

galeje. Pod týmž trestem však bylo všem reformovaným zaká-

záno francouzské zem opouštti a jmní své do ciziny odná-

šeti. Aby vysthování bylo zamezeno, vyhrožováno bylo všem

kupcm, kapitánm lodí a jiným námoníkm pokutou 3000 livr

a v optném pípad i trestem smrti, kdyby útoku reformovaným

napomáhali ; kdo by však udal protestanta, jenž se chtl vy-

sthovati, obdržeti ml polovici jmní jeho. Ale pes všecky

tyto zákazy a tresty jakož i písné stežení hranic podailo se

pemnohým reformovaným do ciziny se dostati, takže za n-
kolik let po zrušení ediktu nantesského pes pl millionu oby-

vatelstva z Francie se vysthovalo do Anglie^ Hollandska, Baenc-

marku a severního Nmecka, kamž i francouzské zlato, píli pr-
myslovou i záš proti tyranskému králi penesli. Tím zasazena

byla francouzskému prmyslu a obchodu rána bolestná, takže

celé krajiny v íši schudly, moc státní utrpla velkou ztrátu;

nebo mnoho dstojník a as 20.000 nejlepších námoník se-

sílili vojenskou moc cizích zemí Francouzsku nepátelských.

Takové byly následky zbsilé zuivosti krále Ludvíka XIV.,

podpalované jesuitskými nestvrami. *) Tato zuivost dosáhla—
, - íl

*) LydvikXIK byl sám ienem ádu jesuitského, jehož tveré sliby

složil slavn do rukou kardinála Rohana.
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stupn takého, že královským ediktem dne 20. dubna 1686 vy-

daným bylo naízeno, aby protestante, kteí jsouce nemocni by

se zdráhali, svátosti od katolických knzi pijímati, byli pova-

žováni za odpadlíky, kteí potrestáni býti mli zabavením jmní
a odsouzením k doživotnímu trestu na galejích^ když by se opt
uzdravili; kdyby však zemeli, mla tla jejich na mrchovišt

býti vyvleena ! Zárove rozkázáno bylo, aby královští proku-

rátoi a soudcové všecky dítky reformovaných od jejich pátého

až do šestnáctého roku rodim odebrali a jejich katolickým

.píbuzným, a není-li tchto, jiným katolíkm k vychování v ka-

tolickém náboženství odevzdali. — A pes to všecko nebylo

provedeno vyrocení protestant ve Francii; na pl millionu

reformovaných zstalo v zemi, kteí setrvali pi víe své, mocí

vojenskou od jesuit potlaované. Následkem náhledu strany

jesuitm protivné, že vynucené a licomrné obracování není

iádným užitkem pro církev katolickou, nýbrž že jest jejím zne-

svcením, uveejnn byl r. 1698 edikt, kterým jako díve za-

kázáno vykonávání náboženství reformovaného, avšak beze všech

rozkaz k násilí. Pece však v Languedocu zejména v Sevennách

pokraováno bylo od vojska a jesuit tam vyslaných v násil-

nostech proti reformovaným, takže vyhrožováno bylo i trestem

smrti každému, kdo by vykonával jiné náboženství než katolické.

Tím jakož i nespravedlivým a nesnesitelným vydíráním daní

roznícen vzbouil se r. 1702 lid protestantský (Kamisardi) v celém

pohoí Sevenském a vraždil katolické knze a berní úedníky.

K potlaení vzpoury této vysláni byli od krále r. 1703—1704.

maršálkové Montrevel^ Wlllars a Berivik, z nichž zvlášt první

vynikal nelidskou ukrutností, pro kterou se protestante mstili

na vojsku královském. Y této válce obanské padlo v bitvách

na statisíce Francouz a na deset tisíc reformovaných Kami-

sard odpraveno a mueno bylo na popravišti. Languedoc byl

zpustošen, 436 vesnic bylo znieno. Nepátelé Francouzska ra-

dovali se z bídy a zhouby jeho. (Court de Gébelin Histoire

de la guerre des Camisards. Villefr. 1760. — Hofmann^ Gre-

schichte des Aufstandes in den Cevennen.) Nicmén vymohl na

králi Ludvíku XIV. jeho nový zpovdník, jesuita Tellierr. 1715

opt rozkaz, aby se proti reformovaným dle naízení z r. 1686

pokraovalo; ale provedení jeho úmrtím krále (dne 1. záí 1715)

11*
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bylo pekaženo. Tohoto nejohavnjšího tyrana zbožovali jesuité,,

protože byl jejich otrokem.

Jansenit pronásledování.

Xejenom zuením proti nekatolíkm, nýbrž i uením svfm
zvlášt »0 milostí hoxí^ zpsobili jesuité veliké rozbroje a ne-

pokoje mezi katolíky samými ve Francii za král Ludvíka XIII.,

XIV. a XV.
Zmínili jsme se již v lánku x Uení jesuiti< také o sporu

mezi jesuity a dominikány uením jesuit o milosti boží povstalém,

zvlášt spisem Moliuovým, který i papež Kliment VIII. za

kacíský uznal. Když však jesuité i neomylnost' papežovu ve

sporech náboženských upírali, odstranil papež Pavel V. spor

ten uložením vného mlení obma stranám.

Ale v polovici 17. století vzal se vystoupením jesuit

proti spisu Kornelia Jansena^ katolického biskupa Ypernského

v Nizozemí, roku 1638 zemelého, o milosti boží nový spor

po sto let trvající, kterým mnoho tisíc katolík o spokojenost,

svobodu, ano i o život bylo pipraveno.

V doteném spise Jansenovém » Aiigiistinus « sivé doctrina

Sti. Augustini de humanae naturae sanitate aegritudine, medi-

cína etc.«, který roku 1640 s dovolením církevním, i státním

byl vydán, uznáno bylo uení sv. Augustina o milosti boží za

jediné pravé, a spolu hájeny byly úplná zkaženost lidské povahy

a svobodné vle jakož i ustanovení boží (pedurení, praede-

stinace). Jesuité však v tomto spise, hlavn proti uení jejich

smujícím, vypátrali nkolik míst, která pílišnou písností

v pojmu o milosti boží odporovati se zdála uení církve. Naproti

tomu hájili spis Jansenv stoupenci jeho, k nimž náležel zvlášt

jeho pítel opat benediktinského kláštera St. Cyran, Jean Du-
veryier de Hauranne (Du Verger) jakož i vhlasný Dr. Antonín

Arnauld a mnoho jiných uených muž i vévodové Liiinex

a Liancourt, kteí v kláštee jeptišek v Port-Boyal des Champes

blíže Paíže, jehož abatyší byla sestra Arnauldova, za ízením

opata Duvergióra vedli život písn eholní pro vdu a lidstva

osvtu. A tak povstal mezi Jansenity a jesuity boj, v nmž
první vystoupil opat Duvergiér proti astému pijímání, tvrd,
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že má lovk »po svátosti hladovti «, zaež k rozkazu kardi-

nála Richelieu r. 1638 byl uvznn a teprv po smrti jeho

r. 1643 opt propuštn ; zemel však nkolik msíc po svém pro-

puštní. Boj ihned obnovil jeho žák Dr. Ant. Arnauld spisem »Z)e

la frequente communion<í (1642), v nmž vyítá jesuitm, že každé

zhejilé osob denn k stolu Pán pistoupiti dovolují. — Je-

suité však tvrdili, že ve spise Jansenovu jsou obsaženy vty
ze spisu Bajova*), od papeže r. 1567 za bludné prohlášené,

a na základ toho vymohli na papeži Urbanu YTII. r. 1643

bullu »/7 eminenU<.<^ kterou za kacísko prohlášen byl spis

Jansenv, již ped tím také od kardinála Richelieu ze záští

proti Jansenovi ve Francii zakázaný. Také papež Innocenc X..

k neustálému naléhání jesuit, jakož i k žádosti 65 biskup

francouzských zatratil r. 1653 zvláštní bullou » Cwu occasio7ie<í

onch pt vt, které bohoslovec na Sorbon paížské Dr. Hubert

ve spise Jansenovém za kacíské oznail, aniž by byl vytkl

doslovn místa bludy ony obsahující.

Proto tvrdili Jansenisté, že dotených pt vt ve spise

Jansenov ani se nenalézá, a jsou-li tam, tedy ne v tom smyslu,

jaký jim Dr. Hubert pikládá ; ano slavný Dr. Antonín Arnauld^

nejuenjší a nejvýmluvnjší obhájce Jansenit pronásledovaných

tvrdil, že vty kaceované nalezl ve spisech sv. Augustina samého.

Mimo to vyvrátil Arnauld dkladn a bezohledn spisy protijan-

senitické Hubertovy^ Lemoinovy i jiné a v díle svém y>Morale

pratique des Jesuites^ mravouku jejich postavil na praný. Y týž

as vydal Blažej (Blaise) Pascal 15 veejných list »Les Provin-

ciales ou Lettres ecrites par Louis Montalte« (1656) proti nemravné

morálce jesuit k obran Jansenit, v nichž dokazoval, že se ne-

jedná ve vci Arnauldov o víru, nýbrž jen o skutek, o nmž
oi souditi mohou. Pes to všecko papež Alexander VII. zavrhl

") Micliael Bajus, v. 1578 kanclé university v Levnu (Lowen)

a potom generální inkvisitor v Nizozemí, zpsobil již r. 1551 jako professor

bohosloví vyvracováním protestantského uení na základ písma Svatého

a starších otc církevních, zvlášt pak uením svým o svrchovaném ta-

jemství milosti boží a o pedurení veliké vzrušení v církvi katolické.

Jesuité a františkáni obvinih Baja z kacíství u stolice papežské a vy-

mohli na papeži Piu V. r. 15B7 bullu, kterou 116 vt Bajových za bludy

tylo prohlášeno.
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r. 1656 opt onch pt vt s tím dodatkem, že zatraceny byly

ne v mylném, ale od Jansena samého zamýšleném smyslu.

Tím papež tedy naídil, že každf katolický kesan musí vnti^

že se tchto pt vt skuten ve spisu Jansenov nalézá v témž

smyslu, jaký se jim od odprc jeho pikládá. Jansenité se k tomu

odvolávali a právem tvrdili, že papež, kdyby i u vcech víry

neomylnost jeho byla uznána, proto pece nemže býti neomylným

ve skutcích, které každý oima svýma pozorovati mže. Ale

jesuité naproti tomu opovážili se tvrditi, že musíme papeže

vždycky býti poslušní ; »teba by nám i porouel, Ježíše Krista

zapíti, museli bychom to uiniti; nebo když nám papež nco
poruí, co jest proti spravedlnosti a pravd, pak musí on a ne

my za to býti zodpovdným.* (Histoire generále de Jansenisme.

Tom. III. pag. 139.). Následkem tchto zásad naídil papež roku

1664, aby všickni knží, eholníci i jeptišky a sluhové církevní

podepsali následující písahu: »Já N. IST. podrobuji se papežské

ústav, kterou papež Innocenc X. r. 1653, jakož i oné, kterou

Alexandr Vil. r. 1656 vydal. Zavrhuji a zatracuji bezvýminen
a upímn pt vt, které z knihy Jansenovy »Augustinus« na-

zvané, vyaty jsou; zatracuji je ve vlastním smyslu spisovate-

lov, tak jako je apoštolská stolice nadeenými ustanoveními

zatratila. Tak mi pomáhej Bh a svaté evangelium!*

Na podepsání této formule naléháno bylo s písností ne-

uprositelnou i k rozkazu krále Ludvíka XIV., jehož zpovdník

jesuita Lackaise v nm vzbudil obavu, že uením Jansenovým,

píbuzným uení Kalvínovu, povstati mže opt strana hugenot-

ská. Vláda pronásledovala ty, kteí formuli podepsati nechtli,

ukrutnými tresty; mnoho Jansenit svtských i duchovních

trestáno bylo sesazením s úadu a uvznním ; i s jeptiškami

kláštera Port-Royalu, které odepely podpis dotené formule,

bylo nakládáno jako s vyobcovanými, takže 60 jich bylo

uvznno a jansenita Fontaine, jenž prý odvolání jeptišek psal,

byl zaven do bastilly.

Avšak biskupové z Aletu, Beauvaisu, Angersu a Pamiersu

vystoupili proti jednání ímskému tvrdíce, že v takových vcech

i papež chybiti muže, a zstávali se pronásledovaných Jansenit

též prostednictvím biskup Senezského a Chalonského, takže

papež Klement IX. r. 1668 svolil k tomu, aby k podpisu žá-
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danému pipojeno bylo vysvtlení, které by svdomí upokojilo.

Tím vsak mír církevní na dlouho nebyl zachován ; nebo
Ludvík XIV. sam zrušil dotené povolení papežské zvláštním

ediktem r. 1676 vydaném, a jal se opt pronásledovati Janse-

nitytak,že pemnozí z nich s náelníky svými, mezi nimi Arnauld

z Francie utekli do Nizozemska, kdež osady jansenitické zalo-

žili. Píinou tohoto obnovení boje ješt tužšího byl spis » Úvahy

mravné o písmSvatém Kového xákona«^ který Quesnel (Pascha-

sius), uený oratorian, katolický knz spolku Otc oratoria Je-

žíšova, roku 1675 v Paíži vydal, a který pro nábožnost a po-

vznášení mysle k Bohu doporuil vícím i biskup Chalonský

Ludvík Anion Noailles^ takže rychle po sob nová vydání toho

spisu se stala. Jesuité však v pozdjších vydáních vypátrali všecky

bludy jansenitické, dokládajíce, že Quesnel mluví o milosti boží,

jíž nelze se lovku ubrániti ; že nazývá církev duchovním

spolkem všech v Krista vících, z nhož se nemže vylouiti

nespravedliv vyobcovaný z církve, že zápov ísti bibli jest

zapovdí svtla. « A tak vymohli jesuité na králi španlském

Filipovi V. rozkaz, dle nhož Quesnel, jenž r. 1684 do Bruselu

k Arnauldovi utekl, tam byl r. 1703 vržen do vzení, z nhož
však do Amsterodamu uprchl. Neustálým pak osoováním do-

cílili jesuité toho, že bullou dne 13. ervence r. 1708 naízeno

bylo zniení spisu Quesnelova, a k rozkazu krále Ludvíka XIV.

r. 1708 nejenom spis Quesneliiv byl zapovzen, nýbrž i ehole

Jansenit a jeptišek v Port-Royalu pro odpor svj byla zru-

šena, jeptišky do rzných klášter rozptýleny, stavení zboeno,

ba i mrtví jinam pochováni. Akoliv se Noailles^ jenž se zatím

stal arcibiskupem paížským a kardinálem, proti tomu opel

a nechtl zavrhnouti spis, který jednou doporuil, prorazili je-

suité, zvlášt nový zpovdník krále Ludvíka XIY. Le Telliery

že papež Kliment Jíl. bullou »Unigemtus<í dne 8. záí 1713

vydanou 101 vtu Quesnelova spisu za nebezpené a janseni-

tickým kacístvím páchnoucí prohlásil a zavrhl.

Ale mnoho biskup francouzských, v jichž ele stál arci-

biskup paížský kardinál z Noailles, a množství doktor Sor-

bonských odepeli uznání a podepsání této bully papežské a od-

volali se proti papeži k všeobecnému snmu církevnímu, zaež

dostali jméno Appelatites^ kdežto ti, kteí bullu »Unigenitus«
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pijali a zachovávali, Acceptantrs sluli. Na rozkaz královský mnoho

Appellantú bylo uvznno a zpovdník králv jesuita Tcllier

hledl vymoci i sesazení arcibiskupa z Noailles. Y tom však

král Ludvík XIY. r. 1715. zemel a po jeho smrti nenávidný

jesuita Tellier od vévody z Orleansu^ jenž za nezletilého Lud-

víka XV. vládu spravoval, k všeobecné radosti byl vypovzen.

Když pak r. 1717 papež zvláštní bullou vyobcoval z církve

všecky, kdož bullu »Unigenitus« nepijali, by i dstojností kardi-

nálskou se skvli, podrobilo se jeho svrchovanosti na sto do-

ktor Sorbony ; biskupové však odvolali se ješt k snmu cír-

kevnímu. Avšak toto odvolání zamítl i vévoda z Orleansu,

a nechtje se s papežem rozdvojiti, naídil r. 1720, aby bulla

papežská pro Francii byla pijata, takže i parlament byl pi-

nucen bullu registrovati. Kdo se nepodrobil, byl tžce trestán

a prostory v bastille byly peplnny zajatými a vtšina Janse-

nit však vysthovala se do Nizozemí. Zatím skoro všickni

biskupové i mimo Francii uznali bullu »Unigenitus«
;
jenom

biskup Senezský na synod v Emhrunu roku 1727 dopo-

ruil i proti bulle spis Quesnelv, byl však proto k naléhání

jesuit svržen a do vzení klášterního odsouzen. Také arci-

biskup Xoailles ješt se nepoddal, až roku 1728 pátelskými

prosbami papeže Benedikta XIII. pekonán, konen bullu »Uni-

genitus« pijal a ohlásil, vyhradiv sob svobody církve fran-

couzské, takže potom i na schzi r. 1730 veškeré duchovenstvo

francouzské k bulle dotené se piznalo. Avšak teprv když Jan-

senismus pešel v náboženské blouznní a vyznávai jeho v za-

nícení zbožné upadávali a tak u rozumných lidí o dvru se

pipravili, zmizeli pozvolna Jansenité z Francie. Celý pak svár

jansenitský ve Francii pestal konen zrušením ádu jesuit-

ského.

V Nizozemí však založili sob Jansenité pod ochranou

vlády zvláštní církev, kterou od r. 1723 až do dneška spravují

arcibiskup v Utrechtu a biskupové v Harlemu a Deventeru. le-
nové církve té nazývají se •» Synové sv. Augustina« a jsou roz-

hodní odprcové jesuit. Na provinciálním snmu v Utrecht

r. 1723 prohlásili se co do víry za leny katolické církve, uznali

papeže za viditelnou hlavu církve, zavrhli však jeho neomyl-

nost v uení mravu i víry, ponechávajíce ji snmm církevním
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a neuznávajíce bullu »Uaigenitus«. Papež Lev XII. dal r. 1825

do klatby nov zvolené biskupy utrechtského a deventerskóho

;

nicmén udržel se Jansenismus až do nynjší doby, a v flol-

landsku je dosud 27 obcí jansenitských ítajících na 8000 duší.

(Keuchlin Herm., Geschichte von Port-Koyal.)

Jesuité v Anglii.

Za vlády krále Jindicha VIII. (1509—1547) poala se

siln rozšiovati reformace Lutherova v Anglii, kde pro ní pi-

pravena byla píida již dávno ped tím r. 1356— 1384 reformá-

torem Wickliffem (Yiklef) a jeho stoupenci. Jindich VIII. byl

z poátku protivníkem reformace, takže obdržel od papeže za

spis SYj »Z)e septem sacramentis^. titul » Obrátíce víry« {De-

fensor ftdei). Když však papež nesvolil k zrušení satku krále

s Kateinou Aragonskou, Jindich zapudiv proti vli papežov

Kateinu, vstoupil v nový satek s Annou Boleyovou se svo-

lením arcibiskupa Canterburského Cranmera^ jenž reformaci

-horliv zastával. Psobením pak jeho odtrhl se od Kíma a za-

vedl v íši své zvláštní církev anglikánskou*) za jejíž vrchní

hlavu sám sebe r, 1534 prohlásil, naídiv památnou písaha

na supremát {oath of supremacy) král anglickách, v níž pi-

znána korun vrchní moc církevní a primát papež popírán;

ale k úplnému zavrhnutí katolicismu od Cranmera pohnouti se

nedal. Zásady církve anglikánské obsažené v šesti láncích,

j)roti Lutherovi elících a stav manželský knžím zapovídají-

cích, prohlášeny byly od krále i parlamentu za zákon, a pí-

saha na supremát všem poddaným pod trestem smrti uložena,

jmní pak všech klášter zrušených, jakož i annaty (píjmy

ímské kurie za udlování prebend) i církevní desátky pobrány

pro korunu. — Za to Jindich VIIL od papeže dán byl do

*) Tato církev od asu královny Alžbty též vysokou církvi (high

church) nazvaná, má z vtší ásti lánky víry vyznání kalvínského, podr-

žela však katolickou hierarchii (biskupy a arcibiskupy), odkudž také epis-

kopálni (biskupskou) slov, i mnoho obad katohckých. Také v Irsku

obdržela tato církev pednost ped církví katolickou, k niž vtšina lidu

se piznávala. V Skotsku však pevládala církev reforniovavá ili preshi-

teriamká, která i v Anglii mnoho pívrženc podržela.
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klatby. Naproti tomu král a parlament otrocky mu oddaný pro^

následovaly lutherany i kalvinisty a katolíky, takže asto i bez

výslechu a vyšetování byli upáleni na hranici.

Po smrti Jindicha VIII. za vlády jeho syna nezletilého

Udrarda VI. (154?— ir)5B) uinila reformace znaných pokrok

v Anglii pod ochranou vévody ze Sommersettu, jenž jménem

krále jako protektor íši spravoval, a náboženství protestantské,

od arcibiskupa Craninem 24 lánky nov upravené, prohlášeno

bylo za státní, ímž zrušeno bylo onch šest artikul proti

Lutherovi elících a stav manželský knžím zapovídajících. Po-

vstání katolíku v nkterých hrabstvích, kteí o zavedení mše a

navrácení statk klášterních usilovali, krvav bylo potlaeno.

Ale za vlády Marie (1553— 1558), nejstarší dcery Jin-

dicha VIII., provdané za španlského krále Filipa II., která po

matce své Katein Aragonské zddila záš proti novému uení

a po otci svém krvežíznivou mysl, obdrželo opt pevahu ná-

boženství katolické a protestanti krut jsou pronásledováni-

Zvlášt podncováním ukrutného pobožnstkáe Filipa II., pak

biskup Gardinnera a Bonncra upáleno bylo obyejn zdlou-

hav na hranici ve tech letech (1555—1558) 270 (dle jiných

až na 800) protestantu, mezi nimi biskup Glocesteský Hooyer.,

biskup londýnský Mikuláš Ridlcij., osmdesátiletý biskup "Worce-

sterský Hugh Latimcr a dotený arcibiskup Canterburský Cran-

mer. Pi tom páchány ukrutnosti neslýchané; biskup Hooper

zstal ti tvrti hodiny na živu v ohni
;

jedna žena porodila

na hranici dcko, kteréž biic do ohn hodil.

Po smrti ukrutné královny Marie nastoupila na trn její

sestra Alžbta, která jsouc až do té doby zdánliv katolika,,

chtla se smíiti s ímem, ale zpupností papeže Pavla IV.

zmaeno bylo veškeré vyjednávání. Protož Alžbta jsouc par-

lamentem dne 25. ledna 1559 uznána za královnu, zrušila nad-

vládu náboženství katolického v Anglii a prohlásila opt v íši

své r. 1562 biskupskou církev anglikánskou za vládnoucí*) a sebe

za hlavu její, naídivši opt písahu na supremat králv angli-

ckých. Tím stala se Alžbta hlavním jpedmtem xástí NírnUy

*) Kdož zízení biskupské církve pijali, slouli kovform,isté\ od-

prci její dostali jméno nonkon/ormist, ili dissenter.
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zvlášt pak jesuit, kteí proti ní neustále podncovali papeže

i krále španlského Filipa II., strojili spiknutí a vzpoury a vy-

sílali konen i vrahy.

Když marné byly všecky snahy získati královnu Alžbtu
církvi katolické, papež Pius V. vydal proti ní r. 1570 bullu,

v které nazývá královnu odpadlicí, prosbám a napomínáním

sousedních knížat vzdorující a jmenuje ji zkaženým údem
useklým od tla víry kesanské. Proto prohlašuje ji za zba-

venou vlády v íši její a sprošuje poddané její písahy po-

slušnosti, kterou se jí byli zavázali.

Ye smyslu této bully papežské poali jesuité psobiti pa

r. 1571 stálými missiemi v AngUi, zvlášt pak úinkovali na

chovance své, jinochy anglické^ studující na vysokých školách

v Kím, v tak zvaném collegium rortianum a na podobných

ústavech, které král španlský a kardinál lotrinský v zemích,

svých v Douvayi a Remexi na pímluvu papeže zaídili k vy-

chovávání knží anglických. Tam vštpovali jesuité do duší

poddaných britských záš a odpor proti královn Alžbt, kterouž

líili co ukrutnici, pronásledovnici kesan pravovrných a tra-

viku duší katolických, kterou pro dobro veškerého kesanstva

svatý otec klatbou svojí stihl. Pepjatým uením svým roz-

ncovali jesuité mladíky tyto tak, že byli hotovi pro víru svou

i smr podstoupili, a neostýchali se ani vraždy úkladné ani vzpoury.

A tudíž není divu, že v Anglicku zakroeno bylo zákony

velmi písnými proti tajným náhoním dvora papežského.

V ele tchto tajných náhoních stáljeszaYí -Ro&erí Porsan

xe Sommersetu. Tento cestoval zemí od jednoho konce ke dru-

hému, jsa rozlin pestrojen brzy za vojáka nebo kramáe,

brzy za kupce neb žebráka, roztrušoval bídné hanopisy na krá-

lovnu Alžbtu a rozséval všude zhoubné sím vzpoury a od-

boje, dokládaje, že ani Alžbta, ani kterýkoli jiný z princ

královských nemá práva žádného na korunu aoglickou, kteráž

písluší jenom katolickému králi Španlskému; proež žádný pod-

daný že není povinen anglické Inrálovn držeti písahu vrnosti

a oddanosti, kterou se jí zavázal, nebo ona jest prokleta od

papeže, jemuž samému náleží právo povznášeti krále na trny

a je svrhovati. — A takové hanebné spisy neostýchali se je-
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suité nazývati velmi užitenými a chvalitebnými
;
jesuita Riba-

daneira zove je opuscula utilissima.

Jiní ti jesuité Edmund Kamplan (Cmn[jian) ^Rudolf Seve-

rin a Alexander Briant, vloudili se pestrojeni do Anglicka a najali

tam 50 muž, kteí mli královnu Alžbtu, hrabte Leicestera a stát-

ního kanclée Walsinghama zavražditi a zajatou královnu skot-

skou Marii Stuartku na trn anglický dosaditi. Toto spiknutí

však bylo vyzrazeno a dotení ti jesuité byli po ádném vy-

šetování odsouzeni a dne 1. prosince r. 1581 veejn obšeni.

Jesuitští spisovatelé velebí velmi tyto ti muže, a zvlášt Cam-

piana zovou svatým rekem a slavným mueníkem pro víru

katolickou. Životopisec Campianv, jesuita Bombin, vypravuje,

že soudci Alefovi, když prohlašoval rozsudek, tekla krev z rukou,

aniž by byl na nich pozoroval njakého poranní • . ., ano

v tu dobu, když Campian na šibenici dokonával, zastavila prý

se i eka Temže v toku svém

!

Ti léta po tom r. 1584 pedsevzal si Vilém Parrij^ advo-

kát marnním na mizinu pišlý, zavražditi královnu Alžbtu.

S tímto úmyslem svým svil se v Benátkách jesuitovi Bene-

dettovi Palmiovi^ který mu to schválil, ka, že zavraždním

kacíské královny si získá nemalých zásluh u Boha. I vydal

se tedy úkladník na cestu do Anglicka. V Paíži radil se ješt

s jesuity o zámru svém ; uený jesuita Watts byl tak svdo-

mitý, že Parrymu pedstíral ohavnost a mrzkost inu toho, po-

ukazuje mu na asné i vné tresty, které vraha každého oe-

kávají; ale jesuita Hanihal Codret naproti tomu namluvil mu,

že Watts i všickni bohoslovci a knzi ostatní, kteí jej od to-

hoto úmyslu jeho chtjí odvrátiti, jsou sami kacíi a poblou-

dilí odpadlíci. A aby ješt vtší váhy domluvám svým jesuité

zjednali, podali v kolleji své Parrymu u pítomnosti kardinál

Joyeuse a Vendosme tlo Pán. ISTa to odebral se Parry do

Anglicka, a pibyv do Londýna, zjednal si pístupu ke královn

Alžbt pod záminkou, že jí sdliti má dležitých zpráv o taj-

ných piklech, jež se proti ní kují, a o úkladech, které jí hrozí;

nemaje však dosti odhodlanosti k provedení úmyslu svého, svil

se s ním jednomu píbuznému svému, jménem Rueilovi, mysle,

že si v nm získá spojence a pomocníka. Tento však bez me-

škání udal to soudu; Parry byl jat, ped soud postaven, a muen
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jsa, piznal se, že ho k zavraždní královny pemluvili jesuité

Palmio a Codret a mimo tyto i jesuita Vilém Chreikton^ který

ve Skotsku i v Anglicku ve prospch krále španlského Filipa 11.

mezi lidem psobil. ITkladník Parry byl odsouzen a strašn

odpraven; byla mu za živa steva z tla vytrhána.

Jesuitm pak r. 1685 bylo naízeno, aby se v 14 dnech

z celé Anglické íše úpln vyklidili ; který by po uplynutí lhty

této v zemi byl postižen aneb který by se zase zpt vrátil, uznán

byl za velezrádce a odsouzen k smrti ; týž trest stihl každého,

kdo by jesuitovi nkterému pobytu neb úkrytu popál ; všickni

mladíci, kteí v cizích zemích na školách jesuitských studovali,

mli se bez prodlení do vlasti své navrátiti, jinak by byli za

vypovzence považováni aneb propadli trestu pro velezrádu

vymenému. Pece však mnozí jesuité zstali v Anglii, kde

se tajn v rozliném pestrojení zdržovali práv tak, jak se to

druhdy stalo ve Francii. Zárove vydala snmovna anglická

s královnou zákony velmi písné proti zákeníkm, vrahm
a buim.

Pes to všecko sosnovali jesuité již r. 1586 nové spik-

nutí, jímž však urychlili jen smutný konec života Marie Stu-

artky^ na jejíž papeženské smýšlení byli pedešlé veškeré své

nadje stavli. Jistý mladý Anglian, jménem Antonín Bahingtoriy

umluvil se s jednatelem španlským Bernardem Mendosou, že

zavraždí královnu Alžbtu a na trn anglický že pak povznese

uvznnou královnu skotskou Marii Stuartku. Tato i sama se

súastnila tohoto spiknutí a vzkázala králi španlskému FiUpicIL^

že jakmile se jí poštstí zmocniti se trnu anglického, íši svou

postoupí Filipovi, jehož moc prý jediné by byla s to, kacíství

v Anglii z koene vyhubiti. Hlavním podncovatelem Babing-

tona byl jesuita Ballard^ jenž mladému blouznivci namluvil,

že vysvobozená královna Marie jej za manžela svého a spolu-

vladae povznese. Avšak kanclé Walsingham dovdv se o tom

spiknutí, dal Babingtona a Balhirda i spoluvinníky jejich za-

tknouti a dne 13. záí r. 1586 odpraviti. Yýpovdi nkterých

spiklenc naznaily královnu skotskou Marii Stuartku co úast-

nici spiknutí Babingtonova a zavdaly píinu k vyšetování

spoluviny její; akoliv komise k tomu úelu dne 11. íjna roku

1586 sestavená nemla žádného právoplatného dkazu o vin
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.její, vykla pece uad nešastnou královnou skotskou ortel smrti,

jejž parlament anglickt potvrdil a královna Alžbta podepsala,

takže dne 9. února r. 1587 byl vykonán.

Odpravením královny skotské Marie zmaena byla nadje

papeže i jesuit, že ona pece jednou pomocí jejich dosedne na

trn anglicky a zemi tuto uvede opt do luna církve katolické.

Protož papež Sixt V. vyzval Filipa II., krále Španlského, nej-

krutjšího protivníka Anglicka, k válené výprav proti Anglii,

a dal mu bullou zvláštní plnou moc, aby královnu Alžbtu,

kacíku a levoboku, s trnu svrhl a íši její papežské stolici

podrobil. Avšak nesmírné lostvo »nepemožitelné« zvané, od

krále Filipa proti Anglii vypravené s mnohými jesuity, kteí

mli katolické Angliany ke vzpoue proti královn roznítiti,

ledva že na širé moe vyplulo, stihnuto bylo krutou bouí a

tém celé jest znieno. Tím když uinn byl konec moci a

násilí proti Alžbt, hledli jesuité do Anglie se vloudivší opt

všude rozsévati sím rozbroje a vzpoury ; ale když se jim to

nepodailo ani u katolík, protože s nimi Alžbta stejn vlídn

a milostiv jako s protestanty nakládala, pikroili zase k zá-

kenictví a ke vražd.

Roku 1592 odebral se Fatrik Tullen do Anglicka, aby

královnu Alžbtu zavraždil. Jesuita Holte^ jemuž se svil
s tímto zámrem svým, schválil ho co podnik záslužný a bohu-

milý, udlil mu již naped rozhešení a podal mu tlo Pán.
A když vražedný útok Tullenv na život královnin se nezdail,

ihned vyskytli se po nm jakýsi Williams a Yorke, kteréž také

jesuita Holte k tomu vybízel a rozhešil. Ale i tmto vrahm
ušla šastn královna; byli jati a odpraveni. Roku 1597 vy-

skytl se vrah nový, jakýsi Edvard Squirre^ kteréhož jesuita

Richard Walpode ve zpovdnici a mimo ni pemluvil, aby krá-

lovnu a hrabte z Essexu otrávil. K tomu úelu dostal Squirre

od jesuity jed, kterým napustil sedla koní královny a hrabte.

Ale jed neml žádného úinku, takže jesuita se domníval, že

jej Squirre podvedl a zradil
;

protož udal sám vraha, jenž

se piznal k zloinu tomu, dokládaje, že byl od jesuity k tomu
sveden. Walpode však uprchl a Squirre byl odpraven.

poslední zrádu proti královn Alžbt sosnoval provincial

ádu jesuitského Jindich Gamet tím, že pomocí jesuity Cres-
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vella hledl krále španlského Filipa pohnouti k nové výprav

proti Anglii. Filip pemluven Cresvellem, slíbil, že pistane se

znaným vojskem na pobeží anglickém, a poslav zatím ti mil-

liony zlatých do Anglie, dal je mezi nespokojenou šlechtu roz-

dliti, abj si ji tím více naklonil. Také papež Kliment Vlil.

poslal Garnetovi dv bully, jednu anglickému duchovenstvu ka-

tolickému a druhou katolickému lidu v Anglicku svdící, v nichž

nesmírn se hanobila královna. Takovéto ádní nezstalo dlouho

tajno. Jakmile královna se dovdla, co se kuje proti ní, vy-

dala dne 15. listopadu r. 1602 edikt, v nmž znaí jesuity co

pvodce všech spiknutí a úklad, které se proti životu jejímu

kdy strojily, a v nmž je dále viní, že usilovali o to, aby národ

proti ní pobouili a státní správu pevrátili, pak zbojníky že

penzi bohat podporovali a emi a spisy svými brzy tomu,

brzy onomu korunu královskou v Anglii dle libosti své slibovali.

Proti tomuto ádní jesuit vystoupila královna Alžbta

železnou písností, kterou i nevinní duchovní katolití musili

trpti. Pece však i tito knzi dokazovali v listu svém papeži

KUmentu VIII., že jen dotení jesuité byli pvodci nepokoj

a vzpour a že jen skrze n stihlo kruté pronásledování kato-

líky v Anglicku.

Ale i proti tmto skuteným událostem opovažují se je-

suité a pívrženci jejich tvrditi, že všickni ti, kteí v Anglii

na šibenici, na kole neb meem katovým pro kralovraždu život

dokonali, byli jen proto odpraveni, že v neohrožené hrdinnosta

nechtli se zíci náboženství svého. Tak jesuita Rohert Person

ve spise svém »o katolických muennících v Anglii « (Myrtyro-

logium catholicum seu relatio de aliquibus Martyribus in Anglia),

r. 1590 v Madrid tištném, praví, že všecky osoby, které

v Anglii co úkladní vrahové, velezrádci aneb zbojníci na po-

pravišti skonali rukou katovou za doby královny Alžbty, byly

obti víry své, a že jsou pravými muenníky.

Ani po smrti královny Alžbty (f 24. bezna r. 1603),

když nastoupil na trn anglický Jakub I. král skotský, neustáli

jesuité strojiti pikle i proti tomuto králi, akoliv tento hned

po nastoupení svém naídil úplnou svobodu náboženskou a trpní

katolík v celé íši své. Byl to opt dotený již jesuitský pro-

vincial Jindich Gamety který spolen s nkterými fanatickými
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katolíky anglickými, v jichž ele stál anglický generál Cateshy

hledl pohnouti k válce s Anglií krále španlského Filipa III.

Tento však tajným vyslancm jesuitským odpovdl, že, jsa

v dobrém pátelství s králem anglickým, nyní katolíky v Anglii

zbraní vydatn nemže podporovati. A tak spiklenci sami na

sebe odkázáni jsouce, pedsevzali si na den korunovace Jaku-

bovy (4. srpna r. 1603) Londýn na více stranách zapáliti. Když

však zámr jejich se nezdail, sosnovali r, 1604 nové spiknutí,

jemuž není rovného v djinách svtových.

Bylo to tak zvané spiknutí prachové^ jehož úelem bylo

vyhoditi prachem do povtí budovu parlamentní pi zahájení

parlamentu a tak zahubiti jedinou ranou nejen krále Ja-

kuba I. a jeho syny, nýbrž i jeho ministry a poslance obou

snmoven, na nichž vykonána býti mla pomsta za písnost

zákon trestních, proti katolíkm elících. Hlavou tohoto spiknutí

byl opt generál Rohert Cateshy^ šlechtic z Northamptouu. jenž

hlavním spoiuspiklencum svým Tomáši Percymii^ JanuWrightovi^

Františku Treskainori a španlskému dstojníku Guy Fawkesovi-

zámr svj vyjevil, a k podncování spiklenc jesuity Jin-

dicha Crarneta^ Jana Gerarda, Osurdda Tesmonda a Edvardem

Oldekorna (Odkorne) získal. Provincial Jindich Gamet uko-

nejšil svdomí spiklenc tvrzením, že dovoleno jest k nutnómU'

hájení náboženství proti kacíai i nevinné zavražditi, kdyby

pi tom i vtší ás vinník stihl trest zasloužený. Spiklenci

pak vyzpovídali se všickni jesuitovi Gerardovi a prve ješt, než

pijali tlo Pán, zavázali se pi slavné mŠi jeden druhém*

písahou k vrnosti dokládajíce, že nevyzradí nieho, co jim

bylo sveno, a že žádný z nich bez výslovného svolení druhých

neupustí od zámru zamýšleného. K provedení úelu svého nap-

jali spiklenci v starém paláci Westminsterskéra, v nmž anglický

snm zasedal, rozsáhlý sklep a skladišt uhlí ; mezi uhlí však

uschovali tam 36 sud prachem naplnných. K vykonání hroz-

ného inu vše již bylo pipraveno do dne 5. listopadu r. 1605i

kteréhož dne snm ml býti zahájen. Avšak 10 dní ped tín

obdržel lord Mounteagle^ katolický peer, list bez podpisu, v nmž
byl varován, aby k zahájení snmu nešel ; nebo prý téhož áx^

snmovnu zastihne strašná rána. Tento list pedložil lord státníma

kancléi, jenž jej odevzdal králi ; následkem toho zaízeno bylo

i
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v noci ze 4. listopadu prohledání sklep v dom parlamentním

i v domech sousedních. Ve sklep pod domem parlamentním byl

spiklenec Faivkes postižen a zaten ; mezi hromadami uhlí na-

lezeny sudy naplnné prachem. Fawkes vyznal se ze všeho,

ale spoluvinníky ani na skipci nevyzradil. Ostatní spiklenci

dozvdvše se, že Fawkes jest zajat, uprchli ihned vsickni na

zámek Holbeach v Straffordském, kde se proti vojsku stíhají-

címu je zoufale bránili. Cateshy^ Percy a dva bratí Wrightové

s mnohými jinými padli v boji, sedm ostatních hlavních spik-

lenc bylo zajato a v Londýn i s FaAvkesem dne 30. ledna

r. 1606 pro velezrádu odpraveno. Zateni byli též spoluvinníci

spiknutí jesuité Gamet a Oldekoru (Odkorne), kteí z poátku

vše zapírali, avšak podailo se lstí nabýti nezvratných d-
kaz o spoluvin jejich. Spolehlivý dvoenín královský bvl

totiž dán do jednoho vzení s Gametem, jehož dvru si získal

hanním vlády a trpkými stezky na hrozný osud katolík v An-

glicku tak velice, že mu Garnet svil list na uvznného knze

Eockwooda. Obsah tohoto listu byl sice nepatrný, avšak když

papír se nahál, objevil se mezi ádky zcela nový dopis, z nhož
úastenství jesuit na spiknutí nezvratn vysvítalo. Krom toho

nalíili to soudcové tak, že jesuita Garnet a Oldekorn tajn

spolu rozmlouvati mohli ; ale rozmluvu jejich, pi níž se radili,

jak by mli pi výslechu píštím odpovídati soudcm, poslou-

chali a zaznamenali si dva ukrytí svdkové. Takto pekonáni

jsouce, piznali se oba jesuité k úastenství svému v spiknutí

prachovém a byli na základ toho k smrti odsouzeni ; Garnet

pak byl dne 3. kvtna 1606 k popravišti vleen, tam obšen

a tvrcen. Týmž zpsobem nkolik dní potom skonil i Olde-

korn život svj.

Pes to všechno, že odpravení Garnetovo stalo se na zá-

klad jeho vlastnoruního listu velezrádného obsahu a na základ

doznání jeho, tvrdili drzí spisovatelé jesuitští, že Garnet zemel

nevinn, a roztrousili i povsti o rozliných divech, jež prý pi

jeho odpravení se staly.

Následkem tchto událostí zavedl parlament anglický pí-

sahu vrnosti a oddanosti ku králi, v níž každý katolík musil

též beze všeho tajení v mysli a dvojsmyslného výkladu vrn
! stvrditi a upímn vyznávati, že papež ani samovoln, ani mocí

Bílek: Djiny ádu jesuitského. 12
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své dstojnosti v církvi katolické, aneb mocí úadu stolice apo-

štolské, nižádným zpsobem není oprávnn krále s trnu svrh-

nouti, a jej o íši a panství jeho oloupiti, aniž že má jakého

práva kteréhokoli cizího panovníka splnomocniti, aby krále angli-

ckého pepadnouti, aneb jej o statky jeho oloupiti smél, aniž

že má práva poddané " jeho od vrnosti a oddanosti k nmu
sprosovati, aneb komukoli dovoliti, aby se mohl proti panov-

níkovi svému zbraní chopiti, vzpoury rozncovati, aneb jakého-

koli násilí proti osob panovníkov, proti státu jeho aneb vlád-

ním ústavám jeho aneb proti poddanjhn jeho se dopustiti. Tuto

písahu skládali bez odporu všichni katolíci v Anglii. Jediní

jesuité odepeli naprosto složení písahy této, kterou ve své

drzosti nazvali i bohaprázdnou a kacískou a hledli katolíky

odvrátiti od vrnosti ku králi, strašíce svdomí jejich a hrozíce

jim tresty vnými. Jesuita Bellarmin vydal spis svj » O svr-

chované moci pape%e«^ a jesuité Gerson, Gretser, Bekán a

Suarex roztrušovali po zemi spisky, v nichž osobivost vlády

papežské bájili a papeže za svrchovaného pána nade všemi pa-

novníky svtskými prohlašovali Jesuita Tomáš Gamet kázal

po Anglii vzpouru proti rozkazm královským, až konen roku

1608 byl zaten, pro velezrádu odsouzen a tvrcen.

Když pak krále anglického i jeho vyslanec na dvoe špa-

nlském ped piklemi jesuitskými varoval, oznámiv mu, jak

všickni katolití Angliané ve Španlsku žijící veejn se vy-

slovili, že za nedlouho se zbaví nenávidného krále kacíského,

a v téže dob skuten se stal vražedný útok na život králv

;

tu konen král na usilovné domluvy snmovny vypovdl

ze zemí svých všecky jesuity co lidi, kteí iny svými neustále

nebezpeni jsou míru a životu královu úklady strojí.

Potom písné zákony královny Alžbty proti katolíkm

byly obnoveny i zosteny. Žádný katolík nesml se zdržovati

u dvora, ba ani na deset mil kolem Londýna ; též nesml se

bez prvodního listu od obydlí svého dále než na pt mil od-

straniti ; žádný katolík nesml býti lékaem, advokátem neb

soudcem, ani jiným úedníkem. Katolití manželé musih býti

oddáváni od protestantských duchovních, jinak nesmli jeden

po druhém dditi; každý katolík, který bhem jednoho msíce
dítko své novorozené nedal poktíti dle obadu protestantského,

•J
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propadl pokut 100 liber šterliuk. Umel-li který katolík, musili

jej pozstalí jeho pohrbiti na hbitov protestantském, jinak pla-

tili 20 liber šterlink pokuty. Kdokoli se odebral do škol za-

hraniných, pozbyl v Anglii všech práv ddiných, která pak

.pešla na nejbližšího píbuzného zde žijícího. Ybec považovala

vláda každého, kdo se nepiznával k církvi anglikánské za od-

•padlíka, jako kletbou církevní stíženého ; knihy jeho byly spá-

leny a statky jeho propadly korun. — Takové následky mlo
spiknutí prachové a pikle jesuit pro katolíky v Anglicku.

Z toho ze všeho generál jesuitský Aquaviva seznal velmi

dobe mravní porážku, kterou strašná zásada kralovraždy zp-
sobila ádu jeho. Pece však nezatratil zásadu tu jakožto ne-

mravní, nýbrž omezil se na tom, že r. 1610 (1614) na základ

svatého poslušenství pod výhržkou exkomunikace podízeným

svým zakázal, v pednáškách, poradách, v rozmluvách neb spi-

sech vysloviti zásadu, »%« dovoleno jest kterékoliv osob pod

jakoukoli xáminkou tyranství krále neb knížata zabiti neb jim

smr úkladn strojiti«.

Truchlivé následky pikl jesuitských pro katolíky v An-

glicku trvaly také za vlády Karla I. (1625—1648), který pi-

blížením svým k obadm a zásadám katolickým vzbudil obavu

protestant anglických ped navrácením se k papežství ; avšak

r. 1638 vzbouil také presbyteriány ve Skotsku násilným za-

vedením obad církve anglikánské, takže tito r. 1638 na syno-

dách v Glaskov a Edinburku zavrhli episkopát jim vnucený.

Dvrným rádcem Karla I. v záležitostech církevních i státních

byl hrdý a fanatický biskup londýnský, potomní arcibiskup

tantenburský, William Laiid, jenž usiloval dosáhnouti jed^ioty

církevní tím, že prostedky násilnými puritány a ostatní roz-

kolníky uvádl do panující církve anglikánské. Ale ponvadž

Laud ze všech prelát této církve nejdále se odchyloval od

zásad reformace a pibližoval se nejvíce k ímu, stal se ped-

mtem nenávisti puritánv, zvlášt když krut pronásledoval

všecky jinak smýšlející. Jeho psobením odsouzeni byli puri-

tánští spisovatelé knih proti hierarchii a církvi anglikánské, ze-

jména Dr. Leighton a Prynne William k pokut 10.000 lib.

Šterl., k uíznutí uší, k veejnému mrskání a postavení na praný,

též vpálení jim na tvá písmen S. S. (rozséva vzpoury) a S. L.

12*
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(buiský pamíletá) a potom k uvzQení na mnoha let. Toto-

pronásledování puritán bylo píinou nejen k odsouzení arci-

biskupa Laucla pro velezrádu k suirti r. 1645, n^brž i k zvrá-

cení trnu, když národ skotskj''^ a anglický r. 1640 pinutil

krále Karla I. k svolání nového jjarlameniu^ jenž slul dlouho-

trvající neb krvežíznivý. V tomto parlament i ve vojsku stali

se stranou vládnoucí výstední puritáné^ tak zvaní //?f/e/9e/ift'e«í;

(neodvislí)^ kteí ve vcech státu i církve positivní (danou) moc

zavrhovali. Y jich ele stál potmšily st.eštilec, lstivý a udatný

vojevdce Oliver Cromwell^ jenž násiln vypudil z parlamentu

všecky své odprce, takže v nm zstalo jenom 50— 60 jemu

oddaných Indepedentu zuivých. Tento trup parlameutu {runip-

parliament) zavedl žalobu na krále Karla I. pro zrádu ped
tak zvaným nejvyšším dvorem soudním, který jej dne 17. ledna

r. 1G49 odsoudil k smrti, takže dne 30. ledna t. r. veejn
sat byl ped palácem svým Wldtehall v Londýn. {Macaulay^

History o England.) Po odpravení krále Karla I. nastaly

v Anglii, v Skotsku a Irsku za vlády Olivera Cromicella, po-

tomního protektora republiky Anglické, hrzy tyranství a ne-

pokoj obanských. Cromwell pronásledoval také jesuity a vy-

hrožoval trestem smrti i tm, kdož by je pod stechu pijali.

Jesuité Itobert Netervile, Henrich Cavet, Jan Bathaeus, Matouš

Grimes, Petrus Wrichtus a Jan Worthington, byvše dopadeni,

(r. 1649—1652) byli odpraveni.

Po restauraci za vlády Karla II. (1660—1685) obnoveno

opt záští církevní. Nejprve popudil král parlament ochranou,,

kterou udlil roku 1668 zvláštním ediktem j^^cshyteriánin a

vbec /OA/io//ž^/,ww(nonkonformistm), k emuž pohnut byl tajnou

náklonností ke katolíkm. Ale i nejmenší píze, projevená tím

papežencm, zdála se ohrožovati blaho státu, takže i prote-

stanští rozkolníci zavrhli snášenlivost s katolíky jim udlenou a

pipojili se k episkopálm ve sporu proto nastalém. Král od-

porem parlamentu zastrašen jsa, zrušil dotený edikt a potvrdil

státní zákon (testactej, který parlament r. 1673 na nm vy-

nutil. Následkem toho zákona byli katolíci nejen ze všech úad
státních, nýbrž i také z parlamentu vyloueni.*) Záští prote-

*) Dle zákona toho musil každ^' veejný úedník krom piísaby

na supremat král anglických ješt zvlášt písahati, že neví v proni-
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stantft proti katolíkiim povstalo zvlášt tím, že bratr krále

Karla II., vévoda z Yorku, jenž ustanoven byl za nástupce

trnu. r. IGTl k náboženství katolickému veejn pestoupil.

Proto obni5'sleI parlament vévodu z Yorka z následnictví na

trnu vylouiti a je na vévodu x Monmoidhu^ domnlého syna

Karla 11., penésti. A to by se bylo málem podailo. Nebo
r. 1678 vzniklo velké jitení v lidu tak zvanfm spiknutím va-

pezenskfjm (popish-plot), jehož povstným vynálezcem byl Titas

Oates. Tento ošemetný knz církve anglikánské, vydávaje se za

katolíka, vstoupil r. 1677 do kollejí jesuit anglických ve Val-

ladoUd (ve Španlsku) a v Saint Omeru (ve Francii), z nichž

obou však vyhnán byl. Vrátiv se r. 1678 do Anglie, hned podal

vymyšlenou zprávu o spiknutí jesuitském k zavraždní krále,

dosazení jeho bratra katolického vévody z Yorku na trn a

k vyhlazení náboženství protestantského králi Karlu II., který

však jí nevil. Tím popuzen jsa, vymyslil si niemník Oates

no^élspikuutí papexenské. Udal totiž soudci smírímu Edmond-

burymu Godfreyovi, že papež svil jesuitm vládu nad Anglií,

takže tito ustanovili pod velkou peetí ádu svého k nejvyšším

úadm církevním a státním katolické knze, šlechtice a jiné

muže vynikající. Mimo to zamýšlejí prý jesuité vypáliti všecky

lodi na Temži a byli prý již r. 1666 pvodci velikého požáru

v Londýn. Katolíci prý povraždí všecky své sousedy prote-

stantské; také všickni pednjší státníci a knzi anglikánští

mají prý býti zavraždni, i životu královu strojeno prý nkolik

úklad.

Následkem tohoto vymyšleného udání vydán byl rozkaz

na zatýkání spiklenc, mezi nimiž byli skoro všichni pední

pánové katohtí, jichž jména Oates udal. Žaláe naplnny byly

Jkatolíky; všude prohledávány domy a pobírány spisy, zvlášt

pak všecky listiny provinciála jesuitského "Whitebreada pro-

hlédnuty, ale nic podezelého se nenalezlo
;

jenom v listech

Edvarda Colemana, sekretáe vévodkyn Yorské, nalézala se

není podstaty chleba a vina v podstatu tla a krve Ježíše Krista. Tento

zákon byl v Anglii platný až do r. 1829, když Robert Peel emancipací

katolík provedl-, usnesením parlamentu ze dne 13. dubna 1829 byl totiž

dotený zákon (test) a spoiená s ním písaha zrušena, a toliko vyjádení

í)roti svtské moci papeže v Anglii smující podrženo.
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nkterá místa oznaující nadji v brzké obnovení víry kato-

lické. A to vzato hned za dkaz spiknutí, kteréž odvodnno
bylo též zavraždním Edmondburyho Godfreye, jenž považo-

ván byl za muedníka vci protestantské. Kohokoliv naznail

niema Oates, jenž za své udavaství dostal 1200 liber šterl.

roní pense, ten byl jat a odsouzen na základ výpovdi kivo-

písežných svdk. Katolický banké Stayley, dotený Colemar)/

a ti jesuité, mezi nimi provincial ádu Whitebread, byli prvními

obmi; pt peer uvznno v Toweru, mezi nimi viskouut a

státník Stafford "Wiliam Hovard, jejž Oates dne 23. íjna 1678

udal, že byl generálním pokladníkem vojska papežského a že

úklady strojil životu královu. Proto byl Stafford k smrti od-

souzen a dne 29. prosince 1680 odpraven. A tak po dv léta

daly se obžaloby a odsuzování pemnohých osob zatených

;

nebylo lži proti katolíkm pronesené, která by byla nedošla

víry. Aby se však budoucn zabránilo nezákonnitému zatokání,

vydán byl od parlamentu dne 27. kvtna r. 1679 zákon, tak

zvaný Haheascoiyusacte^ dle nhož každý zatený Anglian

musí se hned dovdti píinu svého zatení a musí býti ve

24 hodinách vyslýchán a na rukojemství propuštn. Brzy potom

pišla na jevo nepravdivost smyšlenek Oatesových. Piinním
vévody Yorského (potomního krále Jakuba II.) odsouzen byl

Oates pro utrhání na cti a uvznn; potom r. 1685 po nastou-

pení krále Jakuba 11. opt odsouzen byl k pokut 2000 hiven^

odato mu knžství, postaven na praný, veejn dvakráte-

mrskán karabáem strašn (dostal 1700 ran), pak zstal ve

vzení až do nastoupení Viléma Oranžského, který jej propustil

a dal mu i pensi týdn 5 liber šterlink. (Macaulay, Historj

of England.)

Za toto pronásledování a utrpení nezavinilé dostalo se

jesuitm a katolíkm v Anglii ponkud zadostuinní a uho-

vní od krále Jakuba 11. (1685— 1688), který již co vévoda

Yorský r. 1671 veejn pestoupil k víe katolické. Jakub II.

po smrti bratra svého Karla II. (jenž piinním jesuit jako

katolík zemel) r. 1685 dosednuv na trn, vnoval všecku

dvru svou jesuitovi Petersovi (Petre), jehož i proti rad pa-

peže a generála jesuitského uinil svým tajemníkem kabinetním

a tajným radou, což pisplo nernálo k jeho pádu a vypuzení.
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Chtje katolíkm vymoci rovnoprávnost, užíval k tomu dle rady

jesuity Peterse prostedk nezákonnitých. Z toho povstala optná
vzbouení, která vsak král udusil odpravením jejich hlavních

strjc, vévody % Monmouthu^ domnlého syna krále Karla II.,

a skotského hrabte z Aryyle s 300 jejich pívrženc. Potom

r. 1686 jal se proti zákonnitým pedpism jmenovati katolíky

za dstojníky a nejvyšší úedníky, a r. 1687 prohlásil vše-

obecnou toleranní listinu, dle které všecky zákony proti rzno-
vrcm (dissidentm) i písaha (dle testacte) byly zrušeny a

tím katolíkm rovnoprávnost a úplná svoboda náboženská

udlena; ano král pokoušel se i o uvedení jesuit na vy-

soké školy anglické a poslal slavné poselství obedienní k pa-

peži, jemuž poslušnost svou ve vcech církve sliboval. Tímto

utiskováním panující církve anglikánské jakož i ohrožováním

osobní svobody a práv národních popuzen byl nesmírn národ

protestantismu oddaný, a konen, když narodil* se králi syn,

pirozený ddic jeho zásad a moci, vzmužil se národ k vlast-

nímu osvobození a povolal r. 1688 zet králova, prince Viléma

Oranžského a vladae Nizozemského do Anglie. Akoliv král

Jakub II. ihned odvolal dotené zákony nenávidné a na všecky

úady, katolíkm pedešle udlené, protestanty dosadil, pece

opuštn byl ode všech a utekl s rodinou svou do Francie. Zá-

rove uprchlí z Anglie jesuité s P. Petersem a ostatní jesuit-

sko a kamarillou. Na to r. 1689 od parlamentu Jakub II. byl zbaven

trnu, na njž povýšeni jsou princ Oranžský (Vilém III.) a

manželka jeho Marie Stuartka, dcera krále vypovzeného. Potom

teprv pestalo násilné namáhání se jesuit v Anglii a tím

i ukrutné jich stíhání. (Macaulay, History of England. — To-

míek, Dje anglické zem.)

Jesuité v Nmecku.

V zemích íše Nmecké podailo se jesuitm brzy trvale

se usaditi zvlášt horlivou podporou, které se jim dostalo od

panovník domu Rakouského, pak od vévod Bavorských a

od knížat církevních (kurfirst duchovních), arcibiskup Mohu-
ského, Trevírského a Kolínského. Již r. 1540 vysláni byli od

generála ádu Loyoly první ueníci jeho Petr Lefévre (Faber),
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Nicolo Bohaflilla a Claade Lejay (Le Jay) do Nmecka, aby

tam nových tovaryš hledali a pi dvorech panovnických hle-

dli získati píznivc ada novému. Faher usadil se v Kolín

nad Rýnem, kde ádu získal r. 1543 nadaného mladíka Petra

de Hondt (v Nimwegách r. 1524 narozen), jenž se pod jménem

Canisius brzy velmi proslavil a velikým vlivem svým u císa-

ského a bavorského dvora nejvíce pispl k zachování a rozší-

ení víry katolické v Nmecku, takže tam byl hlavním mis-

sionáem. Když arcibiskup kolínský, kurfirst duchovní Heman
% Wiede, muž osvícený a svobodomyslný, nkteré opravy

v církvi nevyhnuteln potebné v diecési své s pomocí prote-

stant Melanchtona a Pistoria provésti se snažil, pekáželi mu
v tomto šlechetném poínání jesuité Faher a Canisius popuzo-

zováním duchovenstva, které si v starých ádech a neestech li-

bovalo. Proto vypovdl arcibiskup z Kolína jesuity, kteí vsak

se ubytovali (Klem v bytech soukromých, dílem v kláštee Kar-

tusián. Canisius ale odebral se do msta Luttichu, kdež se

spolil s tamním duchovenstvem, arcibiskupu Hemanovi ne-

píznivým, a neustálým osoováním u dvora císaského a papež-

ského byl konen Heman z arcibiskupství sesazen a do klatby

dán, takže i od císae ohrožován, pinucen byl hledati ochranu

u spolku Smalkaldského.*) Jesaité pak ihned se navrátili do kol-

leje své kolínské^ kdež brzy i vyuování mládeže ve všech Ško-

lách si osobovali.

Jesuita Bohadilla odebral se do Wormsu a súastnil se

tam jakož i v Režn a v Augšpurku v poradách náboženských,

v nichž docíleno bylo tak zvané Interiia t. j. zatímn naízení

císae Karla V. v církevních záležitostech k tomu cíli, aby

aspo na as jakési sjednocení o záhadních láncích víry, kázn
a obad mezi katolíky a protestanty se docílilo, než by ko-

nené v té vci srovnání na Tridentském snmu se stalo. To-

muto ^LiieriiH^, vypracovanému r. 1541 v Režn na základ

*) Spolek ten uinilo r. 1531 9 protestantských knížat a 11 mst
íšských k spolenému hájeni víry protestantské a politické své samo-
statnosti proti císai Karlu V. a proti stavm katolickým. Válka šmal-

kaldská ukonena byla r. 1547 bitvou u Míihlberka, v níž hlava spolku

kurfit saský Jan Friedrich byl zajat. S válkou tou souvisí hnutí stav
eských proti králi Ferdinandovi I. a jich písné potrestání.
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porad mezi protestanty (Melaachthonem, Bucerem a Pistoriu-

sem) a katolíky (Jan Eck a Jan z Pflugh) odbývaných, zvlášt

pak Interim A?/gspurskému, kteréž císa r. 1548 íšskému

snmu v Augšpurku k schválení pedložil,*) opíral se jesuita

Bohadilla urputn a vyslovil se pi tom i o císai tak nešetrn

a urážliv, že jej Karel V. vypovdl ze všech zemí svých.

Tento fanatický horlitel pro vc papeže a ádu svého odebral

se z Nmecka do íma, kde papež i generál Loyola horlivost

jeho nad míru vynášeli. Podobn vedlo se i druhu Babadillovu

Lejaiiovi^ jenž v Ptezn horlil pro optoé povznesení skleslé

moci a dstojenství papežova, zvlášt pak vystoupil tak píke
proti uení protestantskému, že by jej byl lid rozlícený v Dunaji

málem utopil, kdyby se byl neskryl. Tohoto ohnivého odprce

protestant oblíbil si vévoda bavorský jakož i biskup augšpurský,

jenž jej ke dvoru svému povolal a jej co bohoslovce biskupství

svého r. 1546 na snm tridentský vyslal.

Na tento snm církevní, který papež Pavel III. k naléhání

císae Karla Y, 1545 do tyrolského msta Tridentu k obnovení

míru náboženského svolal, poslal generál ádu jesuitského Loyola

také ueníky své Laineze a Saluierona co bohoslovce papežské,

jimž naídil, aby se pi celém rokování chovali s nejvtší zdr-

ženlivostí a opatrností, zvlášt pak, aby tam nepedsevzali žádný

nový výklad uení kesanského. Ale legáti papežští a s nimi

i jesuité Lainez a Salmeron poínali si proti biskupm shro-

máždným s takovou zpupností, že z toho vznikla veliká ne-

spokojenost; zvlášt Lainez vystupoval s neobyejnou drzostí a

hájil též neposkvrnné poetí Marie Panny proti dominikánm.**)

*) Augšpxírským zatímním sjednocením (Interim) povoleno bylo

protestantm pijímání pod obojí a vstupování knží v stav manželský,

moc papežská byla ponkud obmezena, ale katolická hierarchie a obady

podrženy, protestantm pak uloženo, aby snm tridentský obeslali a

jeho snesení se podrobili. Ale ani katolíci ani protestante nepijali toto

vyrovnání, nazývajíce je smsicí pravd a bludu.

*•) Uení o neposkvrnném poetí P. Marie hájili již dlouho ped
tím františkáni proti dominikánm tak zuiv, že papež obma stranám

mleti rozkázal o této otázce pro uení Kristovo tak nerozhodné. Ostatn

o sv. Ann, matce P. Marie, nedoítáme se nieho ani v evangeliích, ani

v djinách apoštolských; teprv tyry sta let po smrti Kristov vyskytují

se o ní urité zprávy u Epifania.
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Když však následkem nespokojenosti biskupu francouzských a

Španlských jednání snmu poalo se bráti smrem, jenž ímské

kurii povážlivým býti se zdál, zvlášt pak, když císa vždy

pilnji naléhal na to, aby pikroeno bylo k opravám církve

ve hlav i v údech, a když francouzští a Španlští biskupové-

ujímali se i protestant, tedy papež pod záminkou vypuklého

moru v Trident peložil snm r 1547 do Bononie, kamž se

odebrali legáti papežští a s nimi i jesuité Lainez a Salmeron..

Ale císa protestoval proti tomuto peložení a následkem toho

nmetí a španlští biskupové zstali i nadále v Tridentu a

pokraovali neohrožen v zapoatých poradách. Když pak poet

biskup v Bononii shromáždných napoád se menšil, odroil

konen papež r. 1549 snm církevní, potvrdil pak téhož roku

teprve Interim augšpurské, kteréž v Nmecku jen v nkolika

mstech s velikým násilím uvedeno bylo, až roku 1552 kníže

saský Moric císae pinutil k smlouv Pasovské, následkem

kteréž r. 1555 mír Augšpurský byl uzaven, dle nhož beze

všeho odvolání na budoucí snm církevní pojištna byla v íšr

Nmecké stavm katolickým i protestantským augšpurského vy-

znání svoboda náboženská, takže každý ml právo zvoliti si

konfessí pro sebe i pro své poddané (ius refortnandi)^ ímž
obnovena byla zásada: „Cfj^'-'^ regio, ejus reli(/io."

Potom r. 1560 papež Pius lY. svolal snm církevní opt
do Tridentu. Na tomto snmu, jehož nové zahájení teprve dne

18. ledna 1562 se stalo, císa Ferdinand L, bavorský vévoda

Albrecht V., ano i ti kurfitové duchovní, arcibiskupové mo-

huský, kolínský a trevirský naléhali zárove s Francií vždy

silnji na opravu církve, žádajíce zvlášt, aby snm dopustil

knžím vstupovati v satky manželské, aby dovolil všeobecné-

pijímání pod obojí, tak jako to byl v pedešlém století církevní

snm basilejský echm povolil, a aby zrušil posty. Papež

však na radu jesuit hledl císae a knížata odvrátiti od toho,

aby návrhy tyto nepedkládali snmu, dokládaje, že on sám ze

své moci papežské je rozešiti mže. Tím se spokojili žadatelé.

Konen doléhali biskupové nmetí, španlští a francouzští na

to, aby výrokem snmu opt se jim navrátila práva biskupská,

bhem asu nazvíce jim odatá. Proti tomu vystoupil generál jesuit-

ský Lainex, jenž drze tvrdil, že jedin papež jakožto nástupce-
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Petrv od Krista ustanovený jest pánem nebe i zem ;' bisku-

pové však jakožto nástupci apoštol že nejsou od Krista, nýbrž

od Petra ustanoveni. Touto drzostí generála Laineza dotení

biskupové náramn byli rozhoeni a tvrdili, že úad biskupský

jest pvodu božského a nikoliv papežského. Když pak na snmu
opt nastaly i hádky o raoci svtské ímského papeže, odhodlal

se císa Ferdinand I. sám proti tomu zakroiti; ale jesuta Cani~

sius^ jenž byl u císae velmi oblíbeným, poal na Ferdinanda

dotírati, vytýkaje mu chladnos a netenos, i prohlásil se sám

pro zachování dstojenství a moci papežovy. Pívrženci pape-

žovi získali pro zámry své panovníky, zvlášt krále španl-

ského i kardinála lotrinského, nejúhlavnjšího protivníka svt-

ské moci papežské. Tím se stalo, že nikdo nevystoupil proti

generálovi ádu jesuitského Lainexov% jenž upíral biskupm

i právo o církevních poradách rokovati a rozhodovati, doklá-

daje, že papež jest jediným pramenem moci duchovní. Proto

prohlásili nkteí biskupové, že by za takových okolností bylo

nejlépe, kdyby se snm církevní rozešel. K tomu také tehdejší

papež Pius IV., jehož svtská moc a panování snmem trident-

ským nieho neutrply, nýbrž v nkterém ohledu ješt se roz-

šíily, milerád svolil. Následkem toho byl tridentský snm dne

4. prosince 1563 ukonen provoláním kardinála lotrinského

:

y>Prokleti biiiez vsickni kacíi /« a po nm volali všickni pre-

láti : »Prokleti, prokleti f« A tak minul se snm tridentský po

IStiletéra zasedání úpln s úelem, k nmuž byl svolán, totiž

aby smíil protestanty s katolíky a aby dkladnou opravu

církve v hlav i v údech provedl. — Zmar tohoto úelu a rox-

hoenosf z toho tnexi protestanty a katolíky povstalá jest

hlavní zásluhou jesuit a jim podobných pívrženc papež-

ských. — Páním panovník svrchu vyteným za dovolení pi-

jímání pod obojí a za zrušení coelibatu a post, vyhovl papež

jen co se týe užívání kahcha pi pijímání, a to jen pod vý-

minkami obtížnými, ale o zrušení coelibatu a post nechtl ani

slyšeti.

Mezi tím, když jesuité na snmu tridentském tak zhoubn

psobili, nabyl ád jejich stálých sídel v zemích nmeckých,

zvlášt v Bavorsku a Kakousku dle vyzvání generála Loyoly,

jenž lenm ádu do Nmecka vyslaným r. 1553 psal takto:
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zvláštní k pomoci pispti Nmecku, kteréž nákazou kacíství

vysazeno jest nebezpeí nejvtšímu. « Do Bavorska povolal již

r. 1541 vévoda Vilém IV. k potlaení protestanství jesuity,

akoliv proti jejich zavedení do zem obyvatelstvo hlasit rep-

talo, a odevzdal jim již r. 1549 bohoslovecké vyuování na

universit v Ingolstadtu. Syn jeho a nástupce Albrecht V,

(1550— 1579) byl svobodomyslný; povolil poddaným svým

pijímání pod obojí zpsobou a navrhoval na snmu trident-

ském zrušení coclibatu. Ale brzy stal se velkým píznivcem

jesuit; založil jim r. 1556 nádhernou kollej v Ingolstadtu,

kde již r. 1541 jesuité Jaji (Lejay) a Salmeron a od r. 1849

Caimiiis k povznesení ádu na tamjší universit pispli, pak

zídil piinním jesuity Canisia kolleje v Mnichov (1559),

v DilUmjách (1565) a v J^i^^s/jzírA;?* (1579),*) kdež jesuitm také

vyuování na všech školách odevzdal. Za jeho vlády psobením
jesuit pronásledován byl každý, kdo se nesrovnával s nábo-

ženskými náhledy jejich; chtl-li nkdo dosáhnouti njakého

itadu veejného, musil se zavázati písahou, že bude církev

katolickou hájiti jiroti všem útokm; a kdož se zdráhal písahu

tuto složiti, tomu hrozilo se vzením neb vypovzením ze zem

;

knží ucházející se o nkterou faru jakož i uitelé veejní

musili se prve podrobiti u jesuit písné zkoušce a podepsati

vyznání víry od jesuit sestavené; kdo to neuinil a kdo pod

obojí pijímal, prohlášen byl za kacíe a trestán žaláem neb

vypovzením ze zem. Z toho povstala velká nespokojenost

lidu a zjevná nevole proti jesuitm, jimž však vévoda Albrecht

sám mysli dodával a novými dary je obsypával.

Také nástupce jeho Vilém V. (1579—1597) propjoval se

celou pízní a náklonností svou jesuitm, takže jim nejen všecky

Školy a censuru knih odevzdal, nýbrž i syna svého Maxirailiana

jakož i svence svého arcivévodu Ferdinanda Štýrského na

vychování dal. Mimo to vystavl jim v Mnichov novou bu-

dovu pro kollej a kostel sv. Michala, zídil jim též v Rexné

novou kollej a v Altottingu residenci. A jesuité vidouce, že sa

*) Kollej v Augšpurku založil tamjší bohatý rod Fuggerv, a. ikio

kollej i také Ollo Henrych Fugger z Hirchheimu (f r. 1644:) odkázal 40.000

zlatých.
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jim v Bavorsku dobe daí, picházeli tam davem z Itálie

a brzy hemžilo se v zemi této len ádu jesuitského, jenž tam

v krátkém ase ml tém v každém vtším mst kolleje své,

od vévody Yiléma bohat nadané.

Za vlády vévody Maximiliana I. (1597— 1651) vlivem

jesuit udušeno a potlaeno bylo každé hnutí svobodnjší a

každý humánní vzlet ducha. Tento vévoda zahrnoval jesuity

dobrodiním; dal jim v i)iV«í/e/Aež;w< r. 1618 klášter Augustian^

k zaízení kolleje v Buryhausenu r. 1629 ješt 40.000 zl. a

ustanovil dchod klátera na 3000 zl. V Horním Falcku ode-

vzdal jim skoro všecky kostely a nejlepší statky duchovní. Za

tato dobrodiní odmnili se jesuité jenom nevdkem Maximili-

anovi^ akoliv tento stál v ele katolické strany v líímecku a

zaídil roku 1608 katolickou ligu proti unii evangelické. Nebo,,

když Maximilian ve válce ticetileté r. 1647 uzavel s Francií

a Švédskem pímí, jesuitm nepíjemné, pemluvili tito ba-

vorského vojevdce Jana z Werthu^ aby na svém knížeti spá-

chal zradu pevedením armády své k císai, což však vrností

dstojník protestantských bylo pekaženo.

Taktéž zrádn chovali se jesuité k Bavorsku za vlády vé-

vody Maximiliana Emanuele (1679—1726), jenž psobením

jejich ve válce o posloupnost ve Španlích stranu císaskou

opustil a k stran krále francouzského Ludvíka XIY. se pidal.

Když však následkem vítzství vojska rakouského nad spoje-

ným vojskem francouzsko-bavorským r. 1704 u Hochstadtu a

Blindheimu dobytého vévoda Max Emanuel byl pinucen ze

své vlastní zem uprchnouti a vládu zatím odevzdal své druhá

manželce Teresii Kunhut^ dcei vhlasného Jana SobskéhOy_

pemluvil jesuita Theodor Schmakem z Luttichii tuto knžnu,

u níž byl po kolik let zpovdníkem, dvrníkem, ano i ním
jiným, neobmezeným vlivem svým k potvrzení oné hanebné

smlouvy v Illesheim r. 1704 uzavené, kterou sám v prospch

Rakouska vyjednával. Když pak mírem rastatským a bádenským

r. 1714 vévoda Maximilian Emanuel zase dostal zpt zemi

svoji a po více než desítiletém vyhnanství opt do Bavor se

navrátil, nezanevel na jesuity, nýbrž jenom Schmakcrsa ^to

zrádné chování jeho vypovdl ode dvora svého, dal mu však

doživotní výslužné roních ty set zlatých. Ostatn zstalo
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zase všecko pi starém ; lenové Tovaryšstva Ježíšova požívali

u dvora bavorského stálé pízn a obliby. Také syn vévody

Maximiliana Emanuele a nástupce jeho Karel Albrechty jsa od

jesuit vychován, ovládán byl od nich po celý as panování

svého (1726— 1745) i jako nmecký císa pod jménem Karel VII.

Teprv jeho syn Maximilian Josef III. (1745—1777), který,

a od jesuit byl vychován, pece dovedl si udržeti ducha svo-

bodného a osvíceného, vymknul se vlivu jesuit. Aby v Ba-

vorích vzdlání úpln sprostil vší odvislosti od ducha ádu
jesuitského a volnjší dráhu proklestil vdeckému svobodnj-

šímu bádání, odal jesuitm censuru spis akademie vM, kterou

v Mnichov r. 1759 založil, a hledl zlepšiti stav škol národ-

ních a skleslé university v Ingolstadte, v emž mu však brá-

nili jesuité, majíce posavad školy i universitu v moci své až

do zrušení ádu svého.

Za téhož asu, když ád jesuitský usazoval se v Bavor-

sku, nabyli jesuité stálých sídel také v zemích kurfirst du-

chovních a jiných knížat církevních. Arcibiskup kolínský ode-

vzdal správ jejich v Kolín nejprve akademické kollegium

tí korun (r. 1556) a brzy potom i celou universitu.*) Také

duchovní kurfirst Jan Ví. von der Leyen, arcibiskup trevírský

(1556—1567), pijal jesuity do zem své, aby pomocí jejich lid

diecése své, skoro naskrz protestantský, opt do lna církve

katolické uvedl a založil jim roku 1561 kollej v Treviru. Jeho

nástupce Jakub III. von der Elz (1567—1581) zídil je-

suitm kollej v Koblend a arcibiskup Jan VIL (1581 až

1599) odevzdal jim také vyuování ve všech Školách msta
Tveviru a správu semináe v Treviru a v Koblend., které

k vzdlání knží r. 1585 založil. Píkladu arcibiskup trevírských

následovali arcibiskupové mohustí, zídi vše jesuitm koUeje

v Mohiii (r. 1561) v Aschaffenburgu. Také biskup Stanislav

Hosius povolal r. 1565 jesuity do diecese své Varmienské

(Ermeland), tehdáž k Polsku náležející, a zídil jim kollej v sídle

svém v Brau/isbergu. — I mnozí jiní biskupové nmetí sv-

ovali jesuitm správu ústav vzdlávacích pro mladé ducho-

*) Z Kolína zakládány koUeje v Treviru (1561), v Mohuéi (IbQl), ve

Hpýni^ Agchaffenhurku a Wiirzhurgn
;
pak v Antverpách a Levnu (Lowen)

též v Tournai v Belgii, též v Saint-Omeru a Cambrai ve Francii.
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Tenstvo, takže brzy skoro všecky semináe bohoslovecko byly

v rukou jesuitských. Taktéž íšský probošt v FAlwangen povolal

jesuitu Ganisia^ aby tam víru katolickou upevnil, a zídil koUej

jesuitskou v sídle svém.

Ale také u protestantských knížat nmeckých hledli se

jesuité uhnízditi, aneb tam usaditi tajné jednatele své, neb jiné

osoby jim poddané, aby katolické náboženství do dom panu-

jících rodin protestantských vpravili. Ostatn protestantská kní-

žata nmecká nesmýšlela tak nepátelsky proti katolíkm, aby

jim nedovolila v zemích svých se zdržovati. Mimo to bylo ve

všech jejich zemích, jako v Saších, Hessích, Porýnsku, Dánsku,

Virtemborku, Braniboích a Brunšvicku, mnoho katolických

•chrám, které od nkterých pán, biskupu a jiných duchovních

byly vydržovány, takže i v lidu katolické náboženství znovu

mohlo býti zavedeno, zvlášt když tu i tam volné vyznávání

jeho bylo dovoleno. Nejsnáze a nejbezpenji mohli jesuitští

missionái psobiti na protestanský lid v zemích jiho- astedo-

•nmeckých, kde katolíci smíšen s protestanty žili; nebo ne-

hrozilo jim tam žádné nebezpeenství.

Kterak jesuité k dosažení zámr svých v Nmecku ne-

štítili se žádného prostedku, ani lsti ani násilí, o tom nabý-

váme nejlepšího dkazu z rozepe jejich s jinými kláštery hned

po vydání tak zvaného ediktu restituního r. 1629, kterým bylo

ustanoveno, aby protestante všecky duchovní statky, kláštery a

obroí, jichž od asu smlouvij pasovské (r. 1552) nabyh, zase

navrátili pedešlým pravým majitelm. Této píležitosti použil

zpovdník císav, jesuita P. Lamormaiu, aby pro vlastní ád
svj nabyl statk co možná nejvtších. Kivým a nepravým

udáním svým, že dva opatové ádu benediktinského všecky zem-

ské kláštery a nkolik mén znamenitých opatstvl, které jim na

základ ediktu restituního mly pipadnouti, ádu jesuitskému

postoupili, opovážil se císae k nespravedlivému jednání svésti,

jak to veejn tvrdili benediktini, zejména P. Hau ve spise

svém proti spisu P. Layinanna vydaném, v nmž vyvrací

zvlášt tvrzení jesuit, že Nmecko na žádný pád nebude kato-

lickým prve, pokud všecky mnišské kláštery nebudou v rukou

jesuit, dokládaje, že celé hoení Falcko opt se do lna církve

katolické vrátilo, akoli v celé tamní krajin nebylo ani jediné
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kolleje jesuitské. Pece vsak jesuité uchvátili lstivým a násil-

ii;ým zpsobem r. 1631 opatství Voltigerode^ kteréž následkem

ediktu restituního nastoupiti mly jeptišky ádu sv. Bernarda.

Ye spisech o tomto sporu jednajících, a biskupskému vikariatu

v Osnahriiclm zaslaných, nalézáme nkteré zajímavé doklady,

svdící o nesmírné surovosti otc jesuitských. Zvlášt jest ve

spisech tchto vyteno, kterak jesuité mnohé jeptišky, v kru
svém církevní hodinky zpívající, surov ze stolic kru jejich

vystrili a z kostela je vyhodili, kdež pak ubohé eholnice nad

neslýchanou touto drzostí až do mdloby upadlé, pede dvemi

kláštera jejich pod. širým nebem ležeti nechali. — Podobným

zpsobem násilným zmocnili se jesuité i opatství Klarenthal-

ského a Marienkronského . A teprv mírem westfalským zame-

zeno bylo další provádní jejich násilností, které byli píinou,

že pi uzavírání míru onoho nkterá knížata íše Nmecké, ze-

jména vévodové Saso-Lavenhurský a Anhaltskfj, též hrabata

Wetteravskcí usilovala o to, aby se z Nmecka vypovdl ád
esuitský jakožto spolenos, která závažnost všech veejných a

soukromích smluv, práva pirozeného i mezinárodního ruší,

ana bez obalu tvrdí ve spisech svýcb, že nikdo není zavázán,

jakékoliv smlouvy plniti, které byly uzaveny s knížaty, neuzná-

vajícími papeže za nejvyšší hlavu církve.

V krajinách docela protestantských mli jesuité všud&

tajné své jednatele, mezi nimi i protestanty, kteí z prospchu

vlastního spolenosti Ježíšov tajnými sliby se zavázali ke všem

službám dle sil svých, i k vrnosti a bezvýminené poslušnosti.

K takovým svtským lenm ádu jesuitského náležel dle zprávy

markýze Valorima^ francouzského vyslance na berlínském dvoe,

mezi mnohými jinými také lutheránský bohatý kupec z Ham-

burku, jenž celý rozkvt svého obchodu dkoval jesuitm, kteí

mu odmnou za služby jim konané zjednali po celém svt

etné odbratele.

Jesuité pak sami dojemnou pívtivostí a výmluvností

870U zjednávali si jako lékai, uitelové eí, šermování, tance

atd. snadno pístupu do rodin protestantských, v nichž, když

pízn si vydobyli, náboženské náhledy a pesvdení podkopá-

vali. Také na protestantské university v severním a stedním

Nmecku vplížili se jesuité. Mladší lenové ádu byli posláni
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do Frankfurtu nad Odrou, do Roztok, Wittenberga, Lipska

a Maríhoru, kde se dali zapsati co studující práv neb léka-

ství. Pod touto rouškou pivádli bezstarostné studenty na svou

stranu slibováním jim skvlé budoucnosti i podporováním jich

hotovými penzi. Starší lenové ádu, meškající na tchto uni-

versitách jako uitelé francouzské i vlašské a jiných eí, p-
sobili podobn mezi studujícími. Pemnohé nekatolíky získali

jesuité také skutky lásky a štdrosti, t. j. penžitými dary pe-

svdovali je o pednostech katolické víry; zvlášt v dob po

ticetileté válce, kde penz bylo poídku, tento dvod nalezl

velmi mnoho vících a milovník, a to nejen v nejnižších tí-

dách spoleenstva. Prostedky k tomuto úinlivému psobení

potebné brali jesuité bud z penz a dchod k tomu od pa-

peže, horlivou, knížat a knží vykázaných, bud z odkaz a na-

dací, které správn i bezprávn, nkdy i k jiným úelm od

jednot, bratrství a jednotlivc vyloudili. Z tchto sbírek a píjm
založili jesuité na rozliných místech pokladny pro obrácené

nekatolíky. Tak byly v AuySpurku dv takové pokladny pro

obrácené, z nich jedna r. 1659 píspvky bohatých soukrom-

ník byla založena, a do níž biskup Jan Krištof k návrhu ka-

tolických len magistrátu r. 1670 odkázal desátý díl roních

píjm ze všech v mst se nalézajících nadací na dvacet let.

Ale jesuité užívali tohoto odkaza až do roku 1722. Druhá ta-

ková pokladna pro obrácené založena byla r. 1677 bohatým dok-

torem Erhardem Schreiberem, jenž do ní 3000 zl. složil a jiní

katolíci ji mnohými píspvky rozmnožili. V Amberku., hlavním

mst horního Falcká, mli jesuité kancelá k podporování obrá-

cených, která z úrok kostelních jistin každému, kdo stal se

katolíkem, denn 15 krejcar, nkdy i více vyplácela. Obzvlášt

v as drahoty používali této kanceláe lidé nejnižších tíd z pro-

testantských krajin sousedních, nejvíce tuláci a lehké ženštiny,

kteí, jakmile drahota pestala, opt se k protestantství vraceli.

Toto placení trvalo k posmchu soused až do r. 1770, kteréhož

pokladny dotené od kurfirsta Maximiliana Josefa III. byly

zrušeny.

Podobným zpsobem hledli jesuité nakloniti sob prote-

stantská knížata nmecká, zvlášt pak vyhledávali ony velmože,

kteí se docela neodvrátili od církve katolické, aby je pi vhod-

Bflek : Djiay ádu jesuitského 13
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nfch píležitostech pemluvili k pijetí víry katolické. K tomu

však užívali asto také nekalých pohnutek, iníce jim nadji

na rozliné prospchy politické i na,. estná a výnosná místa.

Tak pestoupil Wólfang Vilém x Falc-Neuhurgu r. 1614 k ná-

boženství katolickému, aby obdržel podpory vévody bavorskéko

Maximiliana a katolické ligy k provedení svého práva ddi-
ného na knížetství Jtilicb-Cleve. Jeho pak syn Filip Vilém^

v katolické víe již vychovaný, stal se r. 1653 panujícím falc-

krabím z Zweibriicken-Neuburgu a r.l685 kurfirstem falckým. Jeho

syn a nástupce JanVilém chtl v Kurfalcku církev katolickou po-

vznésti za panující a utiskoval protestanty k naléhání jesuit,

jimž i universitu v Heidelbergu odevzdal. Také jeho nástupce

Karel Filip (1716—1742) ovládán byl úpln od jesuit a pro-

následoval protestanty; zemel však bez ddic, ímž moc je-

suit v Kurfalcku pestala.

Jesuité pak chudým princm, jichž bylo velké množství

v íši Nmecké, stavli svdn na odiv rodiny bavorské a falcko-

neuburské, jichž mladší syny katolická církev vesms ducliov-

ními místy výnosnými zaopatila. Tím zpsobem získali jesuité

církvi katolické také nkolik knížecích marnotratník a hejil

v cizin zvlášt v Paíži a v Benátkách v smyslných požitcích

žijících, zejména prince Kristiána Augustu., syna vévody Mo-

rice ze Sasko-Zeitxu. Tento princ pestoupiv v Paíži k ímské

církvi, hned se stal kanovníkem v Kolín, Lutichu a Mnsteru
a ješt téhož roku proboštem; brzy potom (r. 1697) jmenován

byl od císae Leopolda I. biskupem v Rábu v Uhrách, stal se

r. 1706 kardinálem a r. 1707 arcibiskupem primasem osti-

homským s roními dchody pes sto tisíc tolar. Tento kardi-

nal-arcibiskup pohnul pomocí jesuity Františka Schmelxera také

bratra svého panujícího vévodu Morice Viléma ze Sasko-Zeitxu

(1681— 1717), že r. 1715 v kláštee doksanském v echách
tajn pestoupil k víe katolické, avšak již r. 1717 krátce ped
smrtí svou opt k své prvnjší víe se navrátil, pohnut byv

k tomu ztrátou statk protestantského biskupství (Naumburg-

Zeitzského), jehož správy pro pestoupení své k víe katolické

se vzdáti musil k ruce Kursaska. Taktéž s jeho mladším synem
Fridrichem Benrichem vymela r. 1713 vtev Sasko-Neustadt^

od nho založená, protože jeho syn Moric Adolf od jesuit pe-
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mluven, katolíkem se stal a tudíž svého práva ddiného na
iKursasko postoupiti musil. Týž Moric Adolf stal se biskupem

v Litomicích v echách, kde r. 1759 zemel.

Naproti tomu podailo se jesuitm získati trvalé církvi

ímské Albrechtovskou rodinu saskou, když kurfirst saský Fri
rich August I. psobením jesuity P. Kopfera r. 1697 k víe
katolické pestoupil, aby mohl zvolen bfti za krále v Polsku.

Pod jeho ochranou poalo hned rozšiování víry katolické

v Sasku ; v Drážanech zavedeny byly katolické služby Boží,

a katolickÝ cizozemec, kníže z Fiirstenbergu^ jmenován byl mí-

stodržitelem v Sasku. Stavové však chránili zachování církve

evangelické v Sasku zízením tajné rady církevní^ jíž svena
byla správa všech vcí církevních. Ale pestoupení Fridricha

Augusta k víe katolické a zvolení jeho za krále polského pod

jménem Augusta II. mlo neblahé následky pro Sasko ; nebo
ve válce severní r. 1706 strašn bylo zpustošeno od Švéd a

rozlinými kontribucemi válenými tak vyssáto, že se dlouho

nemohlo zotaviti. Mimo to zadlužil kurfist Jindich August I.

Sasko velmi nádherností svou
;
jsa velikým pítelem umní, za-

izoval v Drážanech sbírky umlecké s velikým nákladem a

vyvedl více staveb velmi umle a nádhern. Jak závislým byl

na jesuitech, dokazuje jeho jednání v Polsku, kde na jejich na-

léhání svolil k Torunskému krveproUtí, o emž na míst svém

pojednáme. Podobn si poínal jeho syn F?'idrich August 11.^

jenž již co korunní princ r. 1717 k víe katolické pistoupil a

po smrti otce svého (r. 1733) v Sasku i Polsku vládu nastoupil.

Za jeho panování (1733— 1763) zbaveni byli nekatolití Šlech-

tici skoro všech práv politických.

Z mnohých jiných knížat a princ nmeckých, které

jesuité prostedky vytenými k víe katolické pevedli, vy-

:kneme ješt nkteré vynikající osobnosti. Kristián Ludvíky

í^évoda Meklenhurg-Schwerinský (1658—1692), pestoupil roku

1663 k víe katolické v Paíži, kde nejvíce žil ke zkáze

íem své. — Také vévoda x Brunšvicko - Wolfenbiltteln^

i/tton Oldich, pijal roku 1710 v Bambergu veejn víru

katolickou, k níž již ped tím r. 1707 pomocí jednoho jesuity

)revedl i vnuku svou, princeznu Alžbtu Kristinu, aby se

itáti mohla choti císae Karla Yl. Taktéž získali jesuité trvale
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církvi katolické roku 1758 Kristiána /F. falckrabí zFalc-Zivei-

hriickcn-Birkenfeldu^ a jeho syna prince Frkbieha Michala, jehož

druhy syn Maomilian Josefpo vymení roduWittebachského ddil

Bavory, kde se r. 1806 stal králem. Podobné pemluvili jesuité

prince Wiirtemherského, Karla Alexandra^ sloužícího ve vojšt

rakouském, k pijetí víry katolické. Tento však, než r. 1733^

nastoupil vládu ve vóvodství Wiirtemberském, musil stavm od

sebe dáti zvláštní náboženské upsání, že víe katolické v zemi

své prchodu nezjedná. — Konen podailo se jesuitm r. 1749'

pohnouti k víe katolické nejstaršího syna landkrabte Viléma VIII.

% Hessen-Kassel, prince Fridricha ; ale otec jeho pipravil jesuity

o všecky prospchy, které z tohoto pestoupení Fridrichova, po

pt let zatajovaného, oekávali ; nebo spolené se stavy sv<mi

r. 1754 naídil, aby princ Fridrich po nastoupení v Hessen-

Kasselsku nepovolil žádnému katolíku veejné postavení, ani

svým stejnovrcm veejné vykonávání víry v zemi své

Poznamenati jeŠt dlužno, že jesuité podporovali v N-
mecku také pemrštné horlivce kesanské, jak katolíky, tak

protestanty, kteí zaslepeni jsouce povrou od vk zddnoUj.

strašn pronásledovali, muili a upalovali na hranicích domnlé

arodjnice a kouzelníky. Nejvíce zuil v Paderbornu jesuita

Loeper a mnozí jiní jinde. Ješt r. 1749 vychvaloval jesuita

Gaar v ei své, kterou ml ve Wíirxburgu po upálení do-

mnlé arodjnice, jeptišky Marie Renaty, moudrou písnost zákon

proti kouzelnictví. Ale nedá se upíti^ že i nkteí poctiví a

osvícení jesuité postavili se na odpor proti tmto zloinm vy-

vracováním povry o arodjství; byli to zejména jesuité Adam
Tonner (f 16.32) a Fridrich Spee (f 1635). Zvlášt Spee, jenž.'

k rozkazu ádu od r. 1627 v kraji franckém domnlé áro

djnice a kouzelníky k smrti odsouzené na poslední jejich cest-

doprovázel, seznav v tomto povolání svém nespravedlnost soudc

a nevinnost odsouzených, uveejnil zkušenosti své ve spise

o obezelosti soudní v processu proti arodjm {Cauiio crimi"

nalis seu Liber de processu contra sagas), v Rintelu r. 1631

(arci beze jména svého) vydaném, v nmž povru v arodjství

v katolickém Nmecku srdnat a dkladn vyvrací. (Scherr^

Letzte Gaenge. — Hoffmann, Geschichte und System des Jesuiten-

ordens

)
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Jesuité v Rakousku.

V zemích Rakouských již r. 1548 byla vtšina obyvatel-

stva protestantského vyznání, takže se tehdy ticet protestant

na jednoho katolíka ítalo. A ponvadž tehdejší duchovenstvo

katolické jak svtské tak eholní málo vynikalo ueností, ne-

mohlo se pustiti v boj, proti pokroilému vku novému se skvlým
výsledkem. Aby se tedy nestalo celé Rakousko za nedlouho

protestantským, arcivévoda rakouský a ímský král Ferdinand I.

povolal r. 15.51 do ddiných zemí svých Tovaryšstvo Ježíšovo,

které již po as jedenáctiletého trvání svého uinilo se proslu-

lým horlivostí svou v boji proti snahám reformace, zvlášt pak

psobením svým ve školství, tehdy v Rakousku zanedbaném.

Y dekretu, jímž se Tovaryšstvo Ježíšovo do Vídn uvádlo,

praví Ferdinand: »V smutných tenicích mezi církví a národy,

v nž íše tato upadla, bude míti ád jesuitský za povinnost,

svobodným umním, eem, literatue, filosofii a theologii vy-

uovati a mládež k životu ctnostnému a mravnému vzdlávati,

ponvadž jest patrno, že není lze nikdy bez pispní osob vzd-

laných starati se o duchovní a tlesné dobro a zastávati služby

církevní; nebo v této dob jest velmi málo knží, kteí

by u oltáe Bohu sloužili, a ješt mén takových, kteí

by se celou duší vnovali vzdlání mládeže.« Nejprve vyžádal

«i Ferdinand mladého jesuitu Petra Cauisia (de Hondtj, jenž

byl od r. 1549 professorem bohosloví na universit ingolstadt-

ské, aby na universit vídeské bohosloví vyuoval, a ustanovil

jej také r. 1551 kazatelem dvorním Tento chytrý jesuita získal

si v krátkém ase píze krále Ferdinanda v také míe. že ml
r. 1553 dosazen býti na biskupství vídeské, emuž však generál

ádu Loyola odporoval. Potom však svolil Loyola k tomu, aby

'Canisius zatím jeden rok spravoval biskupství vídeské, kterýžto

úad ale zastával po tyi léta, nesml však žádných biskup-

ských píjm požívati, aby jesuité z tohoto biskupování Cani-

siova nemli žádných výhod penžitých. Také ostatní lenové

•ádu, jichž Loyola k žádosti Canisia jedenácte s doteným Bo-

badillem do Vídn odeslal, poínali si dle rozkazu generála

svého z poátku skromn a pokorn
;
pebývali z milosti v klá-

štee dominikán, majíce nepatrné píjmy zvlášt z obchodu
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s tak zvaným ^práškem jesuitským*, který z kry hoké d-
lali. Brzy však se pomry jejich zlepšily, když se rektor kolleje-

vídeské Bohadilla stal zpovdníkem Ferdinandovým ; nebo na-

žádost jeho vykázal jim Ferdinand k založení kolleje r. 1554

klášter karmelitánský, od mnich tohoto ádu opuštný, a upsal

jim 1200 zlatých ze cla na mýt lineckém. K tomu doslalr

i mšanský jeden seminá pod správu svou, potom r. 1558-

též seminá pro chudé bohoslovce, a r. 1560 zaídili si semi-

ná pro mladíky šlechtické. E. 1554 Canius^ administrátor

biskupství vídeského, vydal » Velký katechismus <-< {Summar

dodrinae christianae sivé Catechismus majpr)^ proti Lutherovu

katechismu sepsaný, který cis. rozkazem ze dne 14. srpna 1554

zaveden byl v celé íši za uebnou knihu náboženskcu.*) Pé
tohoto neúnavného jesuity oteveno bylo psobení ádu jesuit-

ského po nkolika letech i Tyrolsko^ též Ferdinandovi náleže-

jící, kde jesuité nalezli pízn pímluvou nkterých arciknžen-

a vznešených paní, Canissiovi oddaných, takže brzy si založiU"

kolleje v InnŠbruku a v Hallu. Na radu miláka svého Canisia

uvedl Ferdinand I. jesuity také do království eského a Uher'-

ského, založiv jim v Praxe a v Tmav kolleje, o nichž na míst

jiném pojednáme. V Kakousích ale seznali za nedlouho prote-

stante, že Canisius jest úhlavním jejich nepítelem, jenž je pi
každé píležitosti u Ferdinanda oeroval a jim všemožn škoditi

hledl, a nazývali jej canis austriaciis (rakouský pes.) Ale císa

Ferdinand L, jenž snášelivé smýšlení náboženské již na církev-

ním sn^mu tridentském dokázal, nedal se jesuity pohnouti

k pronásledování protestant v zemích svých, v nichž vyzná-

vai rozliných náboženství mezi sebou svorn žili.

Po smrti cisae Ferdinanda I. (r. 1564) rozdleny byly

ddiné zem Rakouské mezi ti syny jeho, takže nejstaršf

Maximilian 11. obdržel obojí arcivévodství Rakouské, druhý

syn Ferdinand Tyrolsko a tak zvané pední (venkovské) zeme^

tetí pak Karel dostal Štýrsko, Korutany, Krajinu, Gorici, Terst

a Istrii. — Maximilian 11.^ jenž nastoupil také v zemích koruny

eské a Uherské, jakož i v císaství Xmeckém, zstal po cel^

*) Tento katechismus vtší jakož i menší r. 1569_od Canisia vy-

daný zaveden byl též ve Španlích, Nizozemích, ve Francii a v jiných

zemích a byl tak rozšíen, že r. Itíl6 vyšlo již tyrsté vydání jeho.
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as panování svého (1564—1576) vren zásadám, vštípeným

mu svobodomyslným jeho vychovatelem, protestantským ueným
bohoslovcem Pfausrem. Hned jak vládu nastoupil, dopustil ná-

boženství protestantskému jistou svobodu v zemích svých potud,

pokud bylo to jemu možné pro papeže a krále španlského.

Zvlášt dovolil i šlechticm, kteí byli vdci hnutí nábožen-

ského v Eakousích, že si smli duchovní své vzíti s sebou do

Yídn, a zde veejn dal prohlásiti svobodu náboženskou ; nebo
heslem jeho bylo: niVejsem ;a, ale Bh iditelem svdomí pod-

daných yných^.*) V Rakousích udlil stavm panskému a ry-

tískému r. 1568 koncessi, dle které ml každý míti právo v ko-

stelích svého patronátu dosaditi duchovního své víry a zavésti

veejné služby boží dle obyeje protestantského, však pod zá-

minkou, aby nenutili poddaných svých, by se jich úastnili,

i aby se usnesli všichni vespolek o jednostejnou konfessi. Bylo

by se za vlády Maximilianovy docílilo úplného srozumní a

pátelského vyrovnání katolík s protestanty, a snad by byli

protestante opt do lna církve katolické se vrátili, kdyby se

bylo z íma a se strany jesuit vším úsilím k tomu nebylo

pracovalo, aby se již v zárodku udusilo každé dorozumní. Je-

suité^ kteí nepožívali u císae Maximiliana dvry, získali

zvlášt domluvami chytrého soudruha svého Rodriquexa císa-

ovnu Marii, takže psobením svým na císae hledla katoli-

ckému náboženství v Rakousku dopomoci zase k vítzství. Když

však Maximilian nechtl upustiti od zavedení svobody nábo-

ženské v zemích svých, vyhrožoval mu papež i klatbou. Akoliv

) Vznešené smýšlení tohoto výteného panovníka jeví se jasn

z toho, že neschvaloval onoho mrzského a nešlechetného inu, jehož se

v divé krutosti své dopustil ze jeho, francouzský král Karel IX. proti

Hugenotm hanebným a krutým krveprolitím v noci bartolomjské. A krále

Jindicha IIl.^ utíkajícího z království Polského, žádal Maximillian, aby

tak zvané kacíe více nepronásledoval, dokládaje, že pro vladae není

vtšího zloinu, než ujímati svobodu svdomí poddaným svým ; nebof

prolévajíce krev jinovrc, nectí tím Boha, Otce všech lidí bez rozdílu,

nýbrž popouzí jej k pomst u vné spravedlnosti Jeho, a chtjíce si

tím získati milosti Boží, upadávají v nebezpeí, že pijdou o pozemské

panování své. Také syna svého Rudolfa, králevie, svedeného jesuity, po-

káral Maximilian velmi písn, dovdv se, že s nkohka fanatickými

Španly a Italiany chtl zboiti luteránský kostel od barona ^Roggenburga

ve Vídni vystavený.
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císa dobe vdl, že hlavními podncovateli proti nmu jsou jesuité,

pece tyto rušitele míru z íše své nevypovdl, ale odejmul jim

jen stolice uitelské na fakult theologické university vídeské

a vzdlávací ústav pro jinochy šlechtické jakož i nkteré vc-

hody, které jim jeho otec udlil. Proto opustil i dvorní

kazatel jesuita Canisius Tíde a odebral se do kolleje jesuitské

ve Freibiufiu švýcarském^ od nho ped tím založené, která

jeho psobením až do smrti r. 1597 byla stediskem katolické

reformace v Evrop.

Velké chyby však dopustil se. Maximilian 11.^ jenž nechal

oboje vyznání náboženské podle sebe bez pekážky se vyvi-

nouti, že k naléhání papeže zanedbal vydati zákon o tchto

vyznáních a o svobod náboženské, aby takto stranám nábo-

ženském zabezpeil politickou samostatnost jejich. A práv tímto

zanedbáním otevelo se nástupcm jeho nesmírné pole libovle a

náboženské nesnášelivosti, o emž pojednáme v djinách je-

suit v zemích království eského.

Po smrti Maximiliana IT. (1576) nastoupil vládu v obo-

jích Kakousícli jakož i v echách, Uhrách a Nmecku nej-

starší jeho syn Rudolf 11.^ jenž vychován jsa na doe špa-

nlském psobením tamních jesuit i vedením matky své Marie,

dcery Karla V , stal se horlivým katolíkem a ve vcech víry

nesnášeli vým. Proto usiloval v arciknížectví Rakouském o sku-

tené plnní výminek, pod kterými stavm protestanstkým pro-

pjena byla konfessí od císae Maximiliana, takže netoliko

bránil pánm protestanským nutiti poddané k jich náboženství,

nýbrž jal se r. 1580 i obyvatele mst a poddané na cis. pan-

stvích, kteí se byli pidrželi nového ueuí, ostrými prostedky

pomocí jesuit pivádti k navrácení se k církvi katolické. Mezi

jesuity, kteí v letech 1588—1610 mnoho protestant v Ra-

kousích obrátili, vynikal krutým pronásledováním nekatolík

zvlášt páter Scherer^ jenž se soudruhy svými, jichž r. 1610

bylo 160 v Rakousích, hledl dosáhnouti toho, aby protestanti

byli pinuceni bu ke katolické víe pestoupiti neb z rakou-

ských zemí se vysthovati. V této innosti podporoval jesuity

všemožn jejich vychovanec Melchior Khlesel, jenž se stal roku

1582 dvorním kazatelem ve Vídni, r. 1588 správcem biskup-

ství Novomtského u Vídn a r. 1598 zárove biskupem ví-
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•deskvQi a s nejvtší horlivosti a úsilností protestanství potla-

oval, aby skleslou církev katolickou v Rakousích opt povznesl.

Ale pes všecko namáhání jesuit nestal se Rudolf, a
bojácnj^ a slabý, povolným jejich nástrojem, takže rektor kol-

leje vídeské A^avinec Maynus nedosáhl nieho více na nm,
nežli že jim kláSter sv. Anny se všemi pozemky na vné
asy daroval, a by byl arcivévoda Arnošty bratr Rudolfv a

tehdejší správce arcivévodství Rakouského, klášter onen radji

nazpt vrátil jeptiškám sv. Kláry, jimž prvé náležel. ííaproti

tomu nepodailo se jesuitm r. 1593 pohnouti Rudolfa neustá-

lými prosbami, aby jim postoupena byla nádherná kollej li-

necká v Horním Rakousku, a k tomu aby dostalo se jim bo-

hatých klášter cisterciáckých ve Wilheringu v Horním a

Sratho kW.e (Heiligenkreuz) v Dolním Rakousku, akoli po-

slednjšího kláštera opat i jeho spolubrati pro život svj pro-

stopášný ve Vídni po ti léta byli uvznni. Za to dostali je-

suité po dlouholetém usilování od Khlesla, správce biskupství

Vídeského Nového Mésta, darem kostel i se statky k nmu ná-

ležejícími, který prvé rytískému ádu sv. Jií patíval. Aby
však je neml nikdo v podezení, že by byli chtli jiný du-

chovní ád v píjmech a dchodech jeho zkracovati, vyslovili

se v pokryteckém smýšlení svém, že statk tchto pijmou jen

pod tou výminkou, když by to sloužilo k blahu církve svaté

a když by toho všeobecné dobro vyžadovalo, a protož žádali

arcivévodu Arnošta, aby záležitost tuto tak sprostedkoval.

Roku 1595 ustanovil Rudolf za vladae v obojích Rakou-

sích bratra svého arciknížete 3Iaximilicma^ který r. 1599 se

stal vladaem v Tyrolsku, takže na jeho místo v Rakousích na-

stoupil jeho bratr Matyáš. Tento arcivévoda jmenoval biskupa

vídeského Khlesla svým kancléem, jenž pak nejdležitjší zá-

ležitosti samostatn ídil
;
jsa hlavou katolické strany stavovské,

zastával se církve proti protestantm a zpsobil r. 1606 spojení arci-

vévod rakouských proti císai Rudolfovi, k jehož svržení podstatn

pispl. K jeho rad Matyáš pokoušel se dle píkladu Ferdinanda

Štýrského psobením jesuit o potlaení protestant v Rakou-

sích, upustil však od tchto pokus, když pomocí protestant-

ských stav rakouských a uherských pinutil císae Rudolfa,

že mu r. 1608 postoupil nejenom obojích Rakous, nýbrž i Uher
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a ech. A když pak císa Eudolf protestantským stavm v e-
chách majestátem r. 1609 povolil svobody náboženské, uinil

to rovnž Matyáš v zemích mu postoupený-ch.

Ale arcikníže Ferdinand, vévoda Štýrský od Matyáše

za nástupce jeho pijatý, ponoukal návodem jesuit slabého

Matyáše k písnému vystupování proti stavm protestantským,

a když tito se vzbouili, radil k násilnému potlaení povstalc

a povolal roku 1618 proti nim vojsko španlské pod vdcem
Dampierrem. Proto pistoupili stavové hornorakouští ke konfe-

deraci s odbojnými stavy eskými, a stavové dolnorakouští zbro-

jili se v témž úmyslu. Když pak po smrti Matyáše (r. 1619)-

hrab Thurn, vojevdce eských stav, do Rakous vtrhl a Víde-

obléhal, tedy vrazilo 16 protestantských šlechtic rakouských

do hradu, kdež Ferdinand s jesuity zmužile na modlitbách trval,,

a Ondej Thornradtl zEvergassingu pedloživ králi listinu, svo-

body protestantv obsahující, zvolal : »Podepiš, Ferdináku !« »Ni—

koliv !« odpovdl Ferdinand pevn. V tom ale zavznlo troubení

kyrysníku od Dampierra Ferdinandovi na pomoc vyslaných, a

uleklí povstalci dali se na útk. Po vítzství blohorském pi-

kroil Ferdinand II. dle rady jesuit k písnému potrestání ra-

kouských stav protestantských pro jich úastenství ve vzpoue

které však nebylo s takovou ukrutností v Rakousích provedeno

jako v echách. Hned potom nastalo dle návodu jesuit vypo-

vdní kazatel protestantských z Rakous a násilné obracování

obyvatelstva na víru katolickou. Zvlášt v horní ásti arcivé-

vodství (v Horních Rakousích), kteráž dána byla v zástavu vé-

vod Maximiliami Bavorskému za jeho výlohy válené, pá-

chány byly od vladae hrabte Adama z Heberstorfu strašné

ukrutnosti, takže lid v kvtnu r. 1625 ješt jednou se pozvedl

k boji pro svobodu a víru svoji. Na 24.000 sedlák pod vede-

ním klobouníka Štpána Fladmgcra, muže chrabrého, nada-

ného a odhodlaného, porazilo dvakráte na hlavu vojsko bavor-

ské pod Heberstorfem a zmocnilo se Welsu, Kremsmiinstru,

Yoklabruku a Gmundenu, a obléhalo i Linec samý. Teprv když

statený Fladinger dne 23. ervna r. 1626 byl tžce rann a

následkem toho dne 7. ervence zemel, mohlo msto Linec ke

konci srpna vyrváno býti z obležení povstalc, s nimiž pak vy-

slanci stav rakouských uzaveli v Enži pímí, kteréž vsak
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od vévody Maximiliana k naléhání jesuit nebylo uznáno. Ale

i potom vojsko bavorské, proti lutheránm rakouským pod vé-

vodou holštýnskym vyslané, bylo poraženo. I spojenému vojsku

bavorskému s vojskem rakouskfm pod vojevdcem Pappeyihei-

mem odporovali staten povstalci dne 9. listopadu r. 1626

u Efferdingu. Konen po tínedlním tuhém boji podailo se

Pappenheimovi, že ve vražedné bitv dne 13., 19. a 30. íjna

roku 1626 udatné vojsko povstalc pemohl a tém do jednoho

muže (na 40.000 sedlák) vyhubil. Mnozí zajatci pemoženého

vojska selského, mezi nimiž i vdce jeho Wielinger, šlechtic

Avskf^, se nalézal, byli dne 26. bezna a 23. dubna r. 1627

odpraveni.

Potom teprv bylo možná obyvatelstvo hornorakouské

k víe katolické obraceti, což po cel^^ ostatní as panování Fer-

dinanda II. až do jeho smrti r. 1637 s nejvtší písností od

jesuit bylo provádno. Odmnou za to daroval a ddin po-

stoupil Ferdinand 11. r. 1636 jesuitm k nadání jejich domu

novák (domus probationis) u sv. Anny ve Yídni statky Zírety

a Šadír, v echách po Rudolfovi a Adamovi Trkovi skonfi-

skované.*)

Za vlády mírného panovníka Ferdinanda III. (r. 1637 až

do r. 1657), jenž, a od jesuit vychován, nepipustil jim vlivu

na panování i v náboženství byl snášelivf, upuštno bylo po-

nkud od pronásledování protestant. Za vlády jeho bylo v Dol-

ních Rakousích vyznání evangelického ješt 42 rod stavu hra-

bcího a panského, a 20 rod stavu rytíského, které 232 osob

ítaly. Naproti tomu císa Leopold I. (r. 1658—1705) byl je-

suitm jakožto jejich chovanec zcela oddán, takže podroben byl

i proti vli své vlivu jejich, zvlášt zpovdníka svého Filipa

Mllera i ve vcech státních i vojenskfch. Nesmyslné štdrosti

jeho k jesuitm položil meze jenom nejvyšší cis. dvora hofmistr

Václav František Eusebius kníže % Lohlovic práv v té dob,

když cis. vojevdcové dostávali jen polovici nákladu k vydržo-

vání vojska potebného a to ješt po dlouhfch prosbách na

pímluvu cis. zpovdníka (jak se o tom zmiuje cis. dvorní

rada, polní maršálek hrab Merode-Westerloo ve svých Památ-

*) \iz mj spis »Statky jesuitských kollejíc sír. 9,3,
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kách. sv II. str. 215). Proto Lobkovic pekazil mnohá znaná

obdarování od císae jesuitm již pislíbená, zvlášt pak pedešel

zadání hrabství Kladského a msta Hradce Štýrského jesuitm

tím, že roztrhal listinu k tomu vyhotovenou. Také protivil se

Lobkovic vší mocí tomu, aby jesuitm velký jeden statek, od

císae jim již pislíbený, byl postoupen, takže císa k jeho na-

léhání od svého rozhodnutí upustil a jemu vyízení vci té

penechal. Když pak jesuité Lobkovice za píznivé vyízení

žádali, tázal se jich Lobkovic, zdali by , se podrobili výroku

božského spasitele. K tomu když zbožní otcové pisvdili, ukázal

Lobkovic na zkrácený nápis na kíži (J. N. R. J.) a pravil

:

»V tchto písmenech jest rozhodnutí vaší žádosti, jakoby je

Kristus sám byl vyslovil. « Jesuité však odvtili, že neznají ji-

ného výkladu tchto zaáteních písmen, krom tohoto: »Jesus

Naxarenus Rex Jndaeorum« (Ježíš Nazaretský Král Židovský).

Kníže Lobkovic usmívaje se pravil: »Páni Pátei neumjí dobe

ísti, má to zníti : y^Jcon Nihil Reportahiiiit Jesuité^ (Již Nieho
Neodnesou Jesuité) a porouel se jim úsmšn. To nemohli

jesuité odpustiti Lobkovicovi, jemuž tak snadno žádný poklések

ádu jesuitského a jeho len neušel. Lobkovic vdl také, že

jesuité spoleni jsou s hrabtem Jiím Ludvíkem ze Sinxendorfa^

jenž jejich protekcí se stal již r. 1656 pedsedou dvorní ko-

mory, jinak finanním ministrem, a úmlu tohoto zneužíval jen

k vlastnímu svému prospchu, takže za dobu úadování jeho

zproneveno bylo ze státní pokladny 18 million zlatých. Ale

výstrahy knížete Lobkovice ped špatným hospodástvím Sin-

zendorovým zstaly bez výsledku, nebo císa dvoval pece

dále ministru Sinzendorfovi, jehož se ujímali jesuité. Tito pak

neustálým osoováním a pletichami svými, zvlášt pak nepra-

vým udáním, že nekatolická manželka knížete z Lobkovic

v Koudnici evangelické služby boží veejn konati si dává,*)

konen dosáhli toho, že kníže Lobkovic dne 16. íjna r. 1674

cis. rozhodnutím s hodností a úad svých byl sesazen, takže

ve tech dnech ode dvora ml odejíti a na svém statku Roud-

nickém v echách co vypovzenec se zdržovati, aniž by si s kým
dopisoval; nesml ani žádati, aby se dovdl píiny sesazení

*) Viz mj spis »Reformace katolická< str. 268.
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svého, i vyhrožováno mu ztrátou života a statk jeho, ne-

ukázal-]i by se poslušným. Tak mocn^ byl tedy vliv jesuit,

že jim k vli císa i svého nejlepšího a nejvrnjšího rádce

Lobkovice s hanbou propustil. S pádem Lobkovicovým padla

poslední hráz, která rozšiování moci a vlivu jesuit u cis. dvora

ješt pekážela ; v cis, hradu hemžili se všude jesuité, jichž

tehdy pes 250 ve Vídni bylo Ze jesuité s ministrem Sinzen-

dorfem byli spoleni, vysvítá zvlášt z té okolnosti, že když

o zpronevování tohoto ministra r. 1680 císa Leopold v Praze

meškající vfpovdí arcibiskupa hrabte Jana z Waldšteina a

hrabte Kinského se pesvdil, a jej z úadu jeho okamžit

propustil, Sinzendorf, pedstíraje svá obvyklá cviení duchovní,

uchýlil se ihned do professního domu jesuit, kamž také

všecky své klenoty, zlato a stíbro uchránil.

Když tak císa Leopold I. poznal, jak hanebn zneužívali

jesuité slabosti jeho k zámrm svým, neodevzdal jim syna

svéiio Josefa k vychování, nýbrž svil péi o jeho vzdlání

muži povahy ryzé, Františku Ferdinandu Riitnmlovi, knzi zbož-

nému, uenému a nepedpojatému. Jesuité všemožn se vyna-

snažili, i strašidly chtli toho dosíci, aby odstranili nená-

vidného uitele mladého arcivévody, ale nepodailo se jim to,

nebo na prosby princovy zstal Rumml i nadále uitelem jeho.

Ale pes všechen odpor svj proti jesuitm císa Leo-

pold L nechtl se s nimi zcela rozdvojiti, obávaje se, aby mu
mocní nepátelé tito neškodili. Proto odepel Uhrm pi jednání

o narovnání žádost jejich a nevypovdl z Uher jesuity, ano

za asté jim v zemích svých pízn své prokazoval. Tak na p.

propjil tak zvané nordické koUeji jesuitské v Linci mnohé svo-

body a výhody, vykázav jí 1000 zl. roní podpory. Taktéž vy-

volil si za zpovdníka svého jesuitu pátera Engelberta Bischofa^

který však byl jesuitou pouze dle jména, ale nikoliv smýšlením

svým; nebo jsa poctivý nezneužíval postavení svého k zájmm

ádu a nemíchal se do vcí státních. Tímto jednáním svým pro-

vinil se ale pater Engelbert tžce proti ádu svému, takže proto

od generála do íma byl k zodpovídání povolán. Na prosbu jeho

snažil se císa všemožn, aby mu vymohl odvolání tohoto obe-

slání. Ale všecky snahy císaovy v tomto smru zstaly marné

;

nebo sám papežský vyslanec usilovn stál na tom, že se musí



206

zpovdník císav odebrati do íma. Ta však vyslovil se císa

k vyslanci, když tedy generál jesuitský rozhodn na to naléhá,

aby pater Engelbert do Rínia se musel odebrati, že tam ne-

pjde sám, nfbrž že mu dá za prvodí všecky spolubratry

jeho v rakouských zemích žijící a nikdy více že nesmí v zemích

tchto žádný jesuita se ukázati. A tato rozhodná e císaova

neminula se úinku svého ; nebo pater Engelbert ponechán byl

ve Vídni.

Za vlády císae Josefa I. (1705 — 1711) nemli jesuité

žádného vlivu na záležitosti státní. Nebo panovník tento, jemuž

od uitele jeho Rummla vštípeny byly zásady svobodomyslné,

zachoval v dobré pamti hanebné zrady, kterých se dopustili

jesuité proti otci jeho ve Španlsku, v Tyrolsku a v Uhrách.

Proto nenávidl jesuity z celé duše své a hned jak nastoupil

vládu, vypovdl ze všech zemí svých jesuitu Wideman?ia, jenž

pi pohební ei na císae Leopolda I. v chrámu Štpánském

dokazoval, kterak jen panovníci, kteí byli od jesuit vycho-

váni, šastn a požehnan vládli.

Jesuité v Tyrolsku.

V Tyrolsku a pedních zemích rakouskijch^ arciknížeti

Ferdinandovi (1564— 1595) postoupených, nepovolil tento arci-

vévoda, jenž jest znám pomry svými k Filipín Velserové^

jakož i zbožností svou, protestantm svobody náboženské a užíval

k rad jesuit nkdy i tužších prostedk k zamezení prote-

stantství.

Akoliv byl Ferdinand Tyrolský velkým píznivcem jesuit,

pece povolal do Itmsbrtdcu výteného a ueného mistra ádu
františkánského Jana Xasa^ jenž byl neohroženým a vytrvalým

bojovníkem pro víru katolickou v Nmecku za onch as,
kdy reformace Lutherova na všech stranách dráhu si klestila.

Tento v pravém slova smyslu výtený apoštol církve katolické

cestuje r. 1571 Tyrolskem, byl od kanovník kapituly brixenské

zvolen za kazatele biskupského kostela tamního, kde nemálo

pispl k probuzení ducha náboženského, takže od kapituly nej-

skvleji doporuen byl arcivévodovi, jenž jej r. 1572 za dvor-

ního kazatele pi hlavním chrám v Innsbruku s titulem arci-
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l^évodského tajemDíka ustanovil a svým rádcem uinil. Jesuité

však nepejíce Nasovi tohoto místa kazatelského a nenávidíce

10 pro jeho vliv u arcivévody, poali proti nmu brojiti a oer-

[íovali jej u arcivévody v Hallu, viníce jej z kacíství a tvrdíce,

e by patil na hranici. Ale dvorní kazatel Nasuš dovedl se

brániti proti útokm ošemetných jesuit a zasazoval jim ne-

hrožen kruté rány v kázáních svých proti všem svatouškm,

okrytcm, lhám a zrádcm. Vytýkal jim veejn Šibalství

zrádcovství, jehož se dopouštjí ve zpovdnici, vyptávajíce se

wvídajících, zejména služebných osob, co jejich páni dlávají,

io k nim chodívá, co u nich ídí, co o tom neb onom se

luví, aneb co s tím neb oním zhešili — zvlášt když se

'ptávají nevinné panny o vcech nemravných, na kteréž nikdy

i si nepomyslila, a na kteréž práv tímto vyptáváním se upo-

ruje. Takové vyzvídání, stavu knžského nedstojné, jímž

iuité chtjí dovdti se všech tajných pomr rodinných, aby

h pak mohli k prospchu svému využitkovati, hanl rozhodn

ito neohrožený a spravedlivý kazatel františkánský, líil a

luzoval veejn zhoubnou innos ádu jesuitského. Akoliv

[aité všemožn se vynasnažili, aby tohoto zbožného muže

leohroženého protivníka svého pipravili o úctu a vážnos

idu, zvlášt pak o píze a ochranu, jakéž u arcivévody

•dinanda požíval, pece se jim to nepodailo. Pes všecko

sh osoování Nasa povolávali ho knížata a biskupové, aby

njakou dobu u nich lidu kázal a jej pouoval. Roku 1578

noval ho papež eho XIII. komraissaem nade všemi klá-

y františkánskými v zemích arcivévody Ferdinanda a dv
na to zvolil si jej biskup brixenský za svého suffragana

tícího biskupa), papež pak volbu tu potvrdil a jmenoval jej

[Upem bellinským pro jeho zásluhy o církev katolickou.*)

Po smrti arcivévody Ferdinanda (1595) pipadlo Tyrolsko

iísae Rudolfa II., který toto hrabství r. 1602 udlil bratru

*) Jan Naaus byl pvodn chudým chasníkem krejovským r. 1551

lichov, kde v 18. roce vku svého vstoupil do ádu františkánského.

pikladnou vytrvalostí vzdlal se brzy sám tak, že byl pijat do studií

iloveckých a r. 1557 na knžství vysvcen. Pes všecky urážky

f^ky, které se mu pro jeho dívjší zamstnání krejovské inily,

|il se nikdy za n, ano když se konen stal biskupem, pijal nžky
* lého znaku biskupského.
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svému Maxirailianovi, po nmž r. 1618 následoval arclknížel

Leopold z vtve Štýrské, která r. 1665 v Tyrolsku vymela^,

takže zem tato na císae Leopolda I. pipadla. Za celé té doby
i

všechen duševní život v Tyrolsku udušován byl vlivem jesuitu,
j

Když pak r. 1763 vévoda bavorský Max Emanuel s fran-

couzským maršálkem Villarsem do Tyrolska vpadl a až k Inns-

bruku pitáhl, radili jesuité stavm tyrolským, že beze všechj

výitek svdomí mohou vévodovi bavorskému vrnost písahati I

Y Hallu pak P. Pavel Kunstort^ rektor kolleje jesuitské v Inns
i

bruku, len a eník deputace, kterou jesuité k vévodovi bavor

skérau poslali, aby si od nho vyžádali ušetení v této válce

uvítal vévodu následujícími slovy z biblí: »Ó, Emanueli, kráil

a zákonodárce náŠ, ty oekávání národ a jich vykupiteli, pij

a vysvobod nás!«

Toto zrádné jednání jesuit dokázáno jest mnohými spis I

z tehdejší doby. Tyrolané pak veejn vinili jesuity, že si s vn

vodou bavorským tajn dopisovali a že jemu celou polohu zen
|

i všecky prsmyky vyzradili. Vysvítá to z té okolnosti,

vévoda bavorský zmocnil se celého tyrolského území i samé)
I

Innsbruku beze vší ztráty lidu svého. Proto po vyhnání Bavo

ze zem ohrožoval lid koUej jesuitskou v Innsbruku, již jmeno^j

kanceláem bavorským, ponvadž tam za pobytu Bavor v Inr

bruku ministr bavorský Prielmayer bydlel, a jenom obezelo

provinciala P. Ondeje Waibla, kterýž, aby lid upokojil, o

stranil rektora kolleje P. Pavla Kunstorta, podailo se, že

rozkácený proti kollejím jesuitským v Innsbruku a Hallu náíj

se nedopustil.

Jesuité v Štýi'sku.

Ytší pole innosti oteveno bylo jesuitm v StýrÁ

a v ostatních zemích, arcivévodovi Karlovi r. 1564 pipadljl

v nichž též vtší ás poddaných od církve katolické bylal

odvrátila. Arcikníže Karel, vévoda Štýr.ský, chtje nedostal

knží a uitel katolických v zemích svých odpomoci. vyŽíj

si na generálovi ádu jesuitského Borgiovi nkolik len Tel

ryšstva Ježíšova, jimž v Štýrském Hradci dne 12. listopj

r. 1573 novou koUej založil, vykázav jim farní kostel sv.

-érod

i
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i s farou mstskou k nmu náležející, pak 2200 zlatých roních
dchod s mnohými svobodami a výsadami. S touto kollejí

spojen byl roku následujícího seminá a po dvou letech i druhý

seminá pro jinochy šlechtické, kteréžto oba ústavy hojn byly

nadány statky a pozemky ; nebo seminái dal arcivévoda klášter

Sv. Ducha v Judenburku a statky Steinhofen^ Radkershurg

a Schiiking v Anthalu^ jakož i mnohé pozemky v okolí Hra-

deckém ; seminái pak pro jinochy šlechtické dostalo se panství

Geirach v dolením Štýrsku, pak Outschitschof u Hradce, též

tyry lesy a nkolik mýt. Mimo to musili preláti dolnorakouští

pispívati na tyto ústavy jesuitské, což oni ale neradi a s velkým

odporem inili. Stavové štýrští, vidouce v zavedení ádu jesuitského

do zem jen zárodek k píštím nepokojm, usilovali na jeho vypu-

zení. Arcivévoda však, nechtje jesuity odstraniti, upokojil ne-

spokojené stavy rozšíením svobody náboženské, která se až

posud toliko na Hradec Štýrský obmezovala^ na všecky statky

a zámky šlechty, jakož i na msta Judenhurg^ Celovec a Lubla,
ale doufal, že pomocí jesuit pozdji všecky tyto svobody prote-

stantm zase bude moci odejmouti.

Me pes veškeré namáhání se jesuit vládou podporo-

vaných rozšiovalo se protestantství víc a více v zemích staro-

rakouských, takže v nkolika letech i nejvyšší úady dostaly

se do rukou protestant, ano i v nkterých mstech, zejména

v Hradci Štýrském, mohli jen protestante nabyti práva mšan-
ského. Za takových pomr doléhali jesuité neustále na arci-

vévodu, aby pokrokm protestant konec uinil. Když pak

i papež naléhal na nho a poslal mu 40.000 skud^ sKbuje

mu hojnjší ješt podpory, jen aby zase samospasitelná víra

v jeho zemích a teba i brannou mocí byla zavedena, poínal

arcivévoda Karel protestantm poznenáhle ubírati práva a vý-

sady jejich. Protestantské knihy na hranicích byly upalovány,

tu a tam zemskými komraissary katolití farái na místa prote-

stantských mocí byli dosazováni, emuž však se šlechta i lid

protivil, takže nkdy i kommissai i s katolickým faráem bývali

ztrýznni a zahnáni. Aby pak vyuování ve smyslu svobod-

njších zásad B3L protestantské škole stavovské v Štýrském Hradci*)

*) Na této škole protestantské také slavný potom hvzdá Jan

icpier ustanoven byl r. 1594 za uitele mathematiky a morálky, kteréž

Bílek: Djiny ráda jesuitského. 14;
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bylo obmezeno, povýšil arcivévoda Karel tamjší kollej jesuit-

skou na universitu, nadal ji mnohými svobodami a výsadami

i vlastní právomocností a vykázal jí zprvu 4200 zl., pozdji

až 6200 zl. roní podpory ; mimo to dal jí velkou zahradu,

ron 40 voz soli a výhradní právo loviti ryby v ece

Me. — Po smrti jeho (r. 1590) vzdorovali protestante tím

smleji arciknížatm vladam nejprve Arnoštovi, potom Ma-

tyášovi, na míst nezletilého syna jeho Ferdinanda ustanoveným,

žádajíce na nich neobmezené svobody náboženství protestant-

ského.

Nástupce arcivévody Karla, prvorozený jeho syn, arcivé-

voda Ferdinand (pozdji císa ímsko-nmecký toho jména druhý),

jsa teprv dvanácte let stár, dán byl od matky své Marie, dcery

Albrechta V., vévody bavorského, poruníku svému vévodovi

Vilému V. do Bavor na vychování. Tento vévoda, horlivý pí-

znivec jesuit, odevzdal svence svého, mladého arcivévodu

Ferdinanda i vlastního syna svého Maximiliana k vzdlání

na universitu Í7igolstadtskou jesuitm, kteí ob mladá knížata

vychovali za slepé nástroje snah svých, povzbuzujíce je, aby

dle píkladu Filipa II. krále španlského, tohoto výteného

syna církve svaté, pokraovali. Zhoubné zásady jesuitské v duši

Ferdinandov vštpované vzrostly pozdji pro svt v krvepro-

lití; nebo on i spolužák jeho, vévoda bavorský Maximilian I.,

stali se hlavními pvodci války ticetileté.

Arcivévoda Ferdinajid, když dosáhl osmnáctý rok vku
svého, pemlouváním jesuit nadchnut jsa horlivostí náboženskou,

putoval do Lorett/j v Itálii a do íma^ kdež papeži Klimentu VITI.,

jenž mu setrvání pi víe katolické úsiln na srdce kladl, svato-

svat slíbil, že se, by jej to mlo státi i život, vynasnaží,

aby se v zemích jeho ddiných, kde té doby bylo jen osra

katolických rodin šlechtických (1 v Štýrsku a 7 v Korutanech),

náboženství katolické co možná nejvíce rozšíilo.

místo až do zrušení této školy arcivévodou Ferdinandem r. 1599 zastával.

Na pímluvu jesuit, kteí nalezli zalíbení v jeho uených pracích hv-
zdáských, sml Kepler jediný ze všech vypovdných uitel prote-

stantských zstati v Hradci Štýrském a brát jako díve své služné až do
r. 1600, když na pímluvu Tychona d Brahe obdržel v Praze od císae
Rudolfa II. místo dvorního mathematika.
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A slibu tomu arcivévoda Ferdinand úpln dostál. Navrátiv

se z íraa a nastoupiv vláda r. 1596 v Štýrsku, pobádáa jsa

jesuity'^) zrušil svobodu náboženskou od jeho otce udlenou,
nedbaje vzdor a hrozeb stav protestantských. Dekretem
r. 1599 vydaným, naizovalo se písn všem poddaným, aby

s dtmi i s eledí svou katolickým službám božím obcovali,

k zpovdi a pijímání pod jednou zpsobou chodili, vbec všem
obadm církve katolické se podrobili i posty ustanovené bedliv

zachovávali. Písný trest postihnouti ml každého, kdož by
navštvoval kacíské protestantské kázání aneb protestantské

knihy etl ; nemenším trestem hrozilo se každému, kdo by po-

smšné písn proti katolickému duchovenstvu zpíval. Prote-

stantské knihy neb spisy musil každý pod pokutou 500 dukát
k úadu odevzdati, kdež se na místech veejných pálívaly.

Všickni protestantští kazatelé byli ze všech zemí Ferdinan-

dových vypovzeni a pohroženo jim vzením doživotním, kdyby

se kdy opovážili pomezí zemí jeho pekroiti. Také všecky

Školy »kacíské « byly uzaveny, a chtl-li kdo dítky své od

soukromého uitele dáti vyuovati, musil se uitel takový vždy

podrobiti zkoušce u místního faráe. Potom zavedl Ferdinand

zase staré duchovní ády a kláštery, slavnosti, církevní pr-
vody a obady. Žádný protestant neobdržel více práva oban-

ského, nesml býti úedníkem ani soudcem, ani nemohl býti

lenem mstské rady.

O provedení tchto naízení Ferdinand zasazoval se s d-
razem a nad plnním jich musili bdíti nejvyšší jeho úedníci.

V prvodu zemských komraissa a se stráží 300 voják cho-

dili knzi katolití zvlášt jesuité po celé zemi Štýrské^ aby

rozšiovali mocí uení míru a lásky. Tito novovcí apoštolé

katolití z nenadání pepadávali v Štýrsku hrady, vesnice i m-
steka a ped soudnou stolici svou, vojskem obklopenou, povo-

lávali všecky, kdož bud skuten byli lutherány aneb kdož byli

*) Ferdinand nebyl nikdy bez jesuit; dva jesuité byli neustále

v pedsíni jeho, a mohli k nmu vcházeti každou chvíli i v noci, chtli-li

mu njaké rady udliti; asto s nimi i stoloval a úastnil se v kolleji

jesuitské s obma zpovdníky svými Vilémem Lamormaimm a Janem

Weingartnerem i duchovních cviení. Oba tyto zpovdníci jeho, jsouce

neustále na blízku nho. popouzeli jej k pronásledování protestant.

14*
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jen v podezení, že jsou pívrženci uení Lutherova. Duchovní

pak. mezi nimiž zvlášt vynikal knz Martin Seccan^ napomí-

nali shromáždný lid k pijetí víry katolické. Kdo se zdráhal

upustiti od blud svých, býval bud nemilosrdn bit a trýznn

aneb na penzích (nkterý bohá až 2000 dukáty) pokutován

aneb ze zem vypovídán, zvlášt když po lht mu povolena

víry své se neodekl, desátá ás jmní jeho pipadla korun.

Mnohým protestantm vkládalo se vojsko do statk jejich, ímž

obyejn na mizinu byli pivedeni. Potom ale následovaly ješt

horší vci. Kostely protestantské vyhazovány prachem do po-

vtí, zdi hbitov a pomníky na hrobech protestant poboeny;,

ano zbožní tito zuivci vyhrabávali jako hladové hyeny mrtvoly

protestantské z hrob na hbitovech katolických, kde posud

klidn a bez pekážky odpoívaly, aby prý nezprznily zemi

zasvcenou a nerušily vný spánek pravovících katolík !
—

— Na místa, kde prvé chrámy protestantské stávaly, postaveny

jsou od kommissa zemských šibenice a kolo na postrach pro-

testant. Protestantský kazatel v Hradci btýrském Šimon Hen-

singet\ jenž neohrožen víru svou veejn zastával, uvržen byl

i s manželkou svou do vzení, v nmž brzy na to oba noní
dobou byli zardoušeni. Konen rozkázal Ferdinand, aby pro-

testante bu k víe katolické pistoupili aneb zem jeho opu-

stili ; chtl radji panovati nad íší pustou než nad lidem ka-

cíským.

Týmž násilím vštpovali jesuité a kazatelé katolití v srdce-

lidu uení míru a lásky také v ostatních zemích Ferdinando-

vých, v Korutansku, v Krajin' a v hrahstvi Oorickém. Y tchto

zemích zahynul útiskem náboženského pronásledování také na-

djný rozkvt písemnictví slovinského, protestantismem teprv

tam vzbuzený. Jesuité shánli a pálili knihy slovinské s takovým

úsilím, že mnohé spisy jihoslovanských protestant na dobro

byly vyhlazeny.*)

Tímto krutým ádním v dob ty let (r. 1597—1600)'

katolictví ve Štýrsku a v zemích sousedních, ped tím skoro

*) Od toho asu poíná katolická doba slovinské literatury, která

jako v písemnictví eském znamená úplné zmrtvení duševního života, jež

po dv století trvalo až do nového probuzení. (Viz Pypina a Spasovie
»Djiny literatur slovanských*, pel. Kotík, I. 237.)
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úpln zniené, všude bylo obnoveno. Stavové štýrští, korutanští

a krajinští mnohokráte si stžovali, že jesuité » svými nebezpe-

nými a zemi nejvýše zhoubnými, obratnými pletichami bezpro-

stedn jsou píinou velmi krutého pronásledování nábožen-

ského«. Stavové tito dále zovou jesuity »cizím, míruškodným,

zhoubným, zemzrádným a nepokojným plemenem, které pod

pláštíkem náboženství hledí se obohatiti na újmu zem a na

nic jiného nepomýšlí, než jak by mohli násilnými prostedky

stavy nevinn a neustále osoovati. Pemnozí prostestanté ze

zemí tchto utekli do Uher neb do ech, kdež líením útrap

svých zpsobili nemalé jitení, takže tyto zem, v nichž Fer-

dinand jednou ml vládu nastoupiti, chystaly se k innému od-

poru i k povstání; nebo protestante obávali se, že je i v ostat-

ních zemích rakouských za nedlouho potká stejný osud. A tato

obava sé také uskutenila. Vítzství arcivévody Ferdinanda

v zemích jeho nad protestanty nabyté, které jejich nestatenos

odhalilo, dodalo odvahy katolíkm i v zemích císae Rudolfa II.,

takže v Rakousích a konen i v zemích koruny eské a Uher-

ské udržovali se psobením jesuit vždy více proti posavadní

pevaze nekatolík, a pohádali vládu k pokusm o dokonalé

navrácení církve katolické k nkdejšímu panství výhradnému.

O tom obšírn pojednáme nížeji v djinách jesuit v zemích

království Uherského a eského.

Jesuité v zemích uherských.

V Uhrách a Sedmihradsku ujímalo se již za Ludvíka 11.

r. 1520 protestanství, k nmuž nejdíve pilnuli Sašové sedmi-

hradští a nmecké obyvatelstvo v mstech, takže zvlášt v Si-

bíni skoro všichni obyvatelé novou víru pijali. Aby se další

rozšiováni protestantství zabránilo, snesením stav na snmu
r. 1524 zakazovaly se náboženské novoty, zvlášt pak naízeno,

aby byli i upalováni, kdož by k nové víe pistupovali, a též

aby nieny a páleny byly knihy lutheránské.

Ale toto naízení proti »kacím « zstalo pouhou výhrž-

kou pro neustálé války s Turky, takže se uení Lutherovo vždy

více šíilo v zemích uherských, zvlášt v Sedmihradsku, kde

•«e r. 1541 ujalo v mstech Brašov (Kronstadt), v Bystici,
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v Sigišov (Schaessburg) a Mediáši i v jinÝch osadách. Vedla

toho rozšiovalo se v Uhrách a Sedmihradsku již od r. 1544

také uení reformované (Kalvínovo), které pijali Madai a Ši-

kulové, i všeliké jiné sekty nacházely tu ochotn;fch pívrženc.

Brzy potom za Ferdinanda I. pistupovala i šlechta k lu-

theranství, zvlášt proto, aby se mohla obohacovati zabavová-

ním statk církevních. A ponvadž Ferdinand pro válku ture-

ckou nemohl a nesml se šlecht na odpor stavti, šíilo se pak

bez pekážky protestantství, kteréž však ješt nikde nenabylo

pevného postavení ; nebo pívržencm jeho nejednalo se o za-

vedení stálého ádu církevního, nýbrž hlavn o rozmnožení

práv a nabytí statk; jenom pro reformované obce v Uhrách

povstala již r. 1557 tak zvaná konfessi uherská (confessio Hun-

garica s. Czengeriana).

Práv tyto okolnosti pohnuly katolíky k vtší innosti a

katolická církev vynasnažovala se, aby odpadlíci do lna jejího

se navrátili, K tomu úelu povolal arcibiskup Oláh r. 1561

jesuity do zem, a založil jim v Trnav kollej, kterou král

Ferdinand I. opatstvím Sxéplak nadal. Ale již r. 1586 tato

kollej lehla popelem, a jesuité, nenalezše ni kdež pomoci, opu-

stili Trnavu. Pozdjší pokusy o jich zavedení byly vždy zma-

eny nepokoji domácími a válkou tureckou. — Také v Sedmi-

hradsku neudrželi se dlouho jesuité, které tam r. 1579 zavedl

kníže Kristof Báthory, jenž po dosednutí bratra svého Št-
pána B. na trn polský v Sedmihradech od r. 1575 panoval

mírn ; nebo dovolil protestantm i vyznávam jiných nábo-

ženství, že smli bohoslužby své veejn konati, takže v zemi

jeho žili svorn v míru mezi sebou. Ale píchodem jesuit, jimž

kníže v Sedmihradsku založil kolleje znan nadané, zrušena

byla pedešlá svornost mezi vyznávai rozliné víry ; nebo je-

suité rozsévali jen svár, záš a nenávist v srdce katolík. Zvlášt

za panování knížete Zikmunda Báthoryho^ syna Krišto-

fova, zneužívali jesuité vlivu svého na tohoto chovance svého,

takže z nho uinili protivníka jinovrc nesnášelivého. Mimo
to vystupovali jesuité sami všude s drzostí neobyejnou, zai-

zovali si všude školy i tam, kde nemli k tomu žádného povo-

lení
; pivlastovali si také bezprávn píjmy a dchody nkte-

rých knížecích statk, vtírali se do mocných a bohatých rodin
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a všude poali mocn obraceti lid na víru katolickou. Proti to-

muto zhoubnému poínání si jesuit, jejich neplechám a pe-
hmatm, podali stavové sedmihradští na sjezdu svém v Enyedu
dne 24. íjna r. 1588 zvláštní stížnost knížeti, jehož neustálém

naléháním pinutili, že konené patentem dne 16. prosince roku

1588 vydaným vypovdl jesuity z celého Sedmihradska.

Tedy v letech následujících rozmnožoval se beze vší pe-
kážky vždy více poet protestant, zvlášt uprchlíky ze Štýrska

do zemí uherských. Teprve po šastnjším obratu války turecké

za Rudolfa II. jala se vláda císaská r. 1602 i v zemích uher-

ských klásti meze pílišnému rozšiování se protestantství, uží-

vajíc k tomu zvlášt ve mstech asto prostedk násilných

;

jmenovit v Košicích a ve Varaxdin odaty byly protestan-

tm nkteré kostely a navráceny katolíkm; také v nkterých

mstech sedmihradských zakázány byly služby boží protestantské.

Proto stžovali si stavové protestantští r. 1604 na snmu
prešpurském, žádajíce Rudolfa II., aby jim svobodu náboženskou

stvrdil zákonem. Ale král nevyhovl této žádosti, nýbrž zvlášt-

ním lánkem pidaným k nálezm snmovním obnovil dívjší

zákon, snesením snmu r. 1524 proti všem novotám nábožen-

ským vydaný. Tento rozkaz bez svolení snmu vydaný stavm
uherským i sedmihradským dal nový podnt k nespokojenosti

a k vzbouení, až konen piinním gubernatora v Uhrách

arciknížete Matyáše r. 1606 uzaven byl mír ve Vídni, jímž

protestantm propjena byla svoboda náboženství s tím dolo-

žením, aby to nebylo na újmu plné svobod rovné a právm
církve katolické. Když pak arcikníže Matyáš pomocí stav pro-

testantských r. 1608 vynutil na bratru svém králi Rudolfovi

odstoupení Uher, Rakous a Moravy, dosáhli protestantští stavové

uherští úplné svobody náboženské, kterouž k jich naléhání král

Matyáš musil též povoliti stavm rakouským.

A tak nabylo protestantství v zemích uherských veliké moci,

které katolíci hledli ponkud odolati optným povoláním jesuit

r. 1615 do Trnavy^ jakož i zakládáním nových kollejí jesuitských

v Chorvatsku ve Varazdin^. v Záhebe., kde se již r. 1606 první

dva jesuité usadili. V Chorvatsku pak za nedlouho vykoenno

bylo uení reformátor docela, zvlášt piinním bána Tomáše

Bakáe, který byl velkým nepítelem protestant. Nebo když
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na snmu Chorvatském (r. 1613) jednáno bylo o pipuštní pro-

testant v Chorvatsku, bán Bakác hodil me svj na stl a

pravil: »S tímto železem, nebude-li jinak možno, vypudím já

ten mor (protestanský) z m^ch království ; mimo to máme ti

eky, Drávu, Sávu i Kupu, z nichž jednu nov;!m hostem vy-

kážeme k pití.«

Za Ferdinanda II. nastaly v Uhrách nové vzpoury

stav protestantských, kteí nalezli zvlášt vydatnou podporu

v Bethlenu Gaborovi, jenž na snmu v Bystici roku 1620

shromáždnému proti Ferdinandovi zvolen byl za krále. Na
témž snmu pedloženy byly novému králi k potvrzení strany

náboženství tyto lánky: Všecka ti vyznání, katolické, luthe-

ranské a reformované aby mla rovné právo, poet biskup
katolick5'ch aby obmezen byl na ti, jakož také lutheráni a re-

formovaní mli jen po tech superintendentech, biskupm aby

vykázán byl roní plat po 2000 zl., statky pak církevní aby

obráceny byly k obran zemské, a jesuité aby byli ze zem
víjpovxeni. Ale vítzství Ferdinandovo v bitv blohorské ui-
nilo v tchto vcech obrat. Bethlen G-abor, jenž odbojné stavy

protestantské v echách podporoval, pistoupil r. 1621 k míru
v Mikulov a upustil od titule královského v Uhrách ; naproti

tomu Ferdinand II. svolil nejen ke všeobecné amnestii, n^brž

ke stvrzení všech svobod zemských ná základech míru víde-
ského (r. 1606). jímž povolena byla úplná rovnoprávnost nábo-

ženství evangelického s katolickým, a sešlo jen z nález o ná-

boženství^ jaké byly ustanoveny r. 1620 na snmu bystickém.
Tedy zstali v zemi jesuité, jimž potom arcibiskup ostihom-
ský kardinál Petr Páxmany^ bývalý jesuita, odevzdal univer-

situ v Tmavj r. 1624 založenou, takže od té doby mli vy-

chování mládeže katolické ve svých rukou. Za krále Ferdi-

tuinda III. (1627 — 1657) zstaly pomry náboženské v Uhrách
a Sedmihradsku nezmnny, nebo tento mírný, pevný a spra-

vedlivý panovník byl v náboženství snášelivý a nepipustil je-

suitm, a od nich byl vychován, vlivu na panování své. Ale
za vlády Leopolda I. (1627—1705) nabyli jesuité v zemích

uherských velkého vlivu, zvlášt pispním Leopolda Kolonie.,

kardinála arcibiskupa ostihomského a primasa uherského (od

r. 1695), jenž byl nejvtším pívržencem jesuit a oddaným
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nástrojem jejich. Roku 1695 dostali se jesuité také do Pozegy

v Chorvatsku, kde si založili koUej s gymnasiem, pozdji i s filo-

sofickými a theologickými studiemi. K naléhání jesuit pemluvil

arcibiskup ostihomský císae Leopolda k novému pronásledo-

vání protestant v zemích uherských, kterých byl nabyl po-

sledním mírem s Turky v Karlovicích dne 26. ledna r. 1699 uza-

veným, zvlášt pak naízeno bylo, aby písn potrestán byl každý,

kdo by píšt od víry katolické pistoupil k náboženství prote-

stantskému.

Následkem toho a mnohých jiných písných opatení

vzbouili se r. 1703 stavové uherští pod Františkem Rakoczym

proti císai Leopoldovi. V tomto povstání uherském objevila se

zejm zráda jesuit na panovnické rodin habsburské. Nebo
na první vyzvání vydali jesuité Rakoczymu zámek svj Znio^

dokládajíce, že se to dje za jeho zbožné a milé snahy k opt-

nému nabytí svobody íše. Ano i veejn honosili se vrností

a oddaností svou k tomuto vdci povstalc; stavli mu slav-

nostní brány s nápisy, v nichž tohoto nejnebezpenjšího ne-

pítele císaova zvali mstitelem vlasti a pemožitelem Nmc.
A toto hanebné jednání své omlouvali u dvora vídeského*

tvrdíce, že tak jednati musili k vtší cti a sláv Boží proto,

aby Rakoczyho odvrátili od jeho pedsevzetí, jímž se zanášel,

totiž, že všecky jesuity z Uher vyžene. A pes to všecko ne-

ušli jesuité tomuto osudu; nebo r. 1706 v msíci ervenci na-

ídil Rakoczy, aby vyhnáni byli jesuité ze zemí uherských pod

vládou jeho se nacházejících. Nadarmo pipomínali jesuité Ra-

koczymu, že prve dle výslovného pání jeho zídili v TJhích

novou provincii svou, vylouivše ji od provincie rakouské;

též marn slibovali zavázati se úpisem, že nikdy nebudou se

míchati do záležitostí politických, a že si jen zstavují právo

ve vcech duchovních udíleti rady své, pak-li by o to byli žá-

dáni. Ale Rakoczy setrval pi svém naízení, jenom jesuitm

na pímluvu nkterých mocných pátel jejich prodloužil lhtu

k vysthování až k následujícímu roku 1707, a taktéž svolil

k tomu, aby nkteí z nich zstali za professory v Trnav a

Košicích. Konen mírem Szathmárským r. 1711 Uhrm všecka

jejich stará práva ústavní a uherským protestantm svoboda

vyznání byla zabezpeena, jenom žádosti stav, aby jesuité ze
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zem byli vypovzeni, vyhovno nebylo. A tak zastali jesuité

i na dále bez pekážky v zemích uherských. Ale r. 1755 sedláci

v Chorvatsku povstalí vypálili statky jesuit v Skalici^ jakož

i statky biskupa záhebského, protože od nich byli utlaováni.

Jesuité v Solnohradsku.

V bývalém nmeckém arcibiskupství Solnohradském, ny-

njším vévodství Rakouském, poalo se protestantství valn roz-

šiovati již okolo r. 1525 za vlády arcibiskupa Matouše Langa^

který jakož i nástupci jeho hledli je mocí potlaiti. Teprv

arcibiskup Jan Jakub (1560— 86) dovolil evangelíkm pobyt

v zemi své. Ale jeho nástupce, arcibiskup Wolfgang Dietrich

(1587— 1611), vydal proti evangelíkm r. 1588 tak zvaný man-

dát reformaní, kterým se naizovalo, aby každý, kdo by ne-

chtl pestoupiti k víe katolické, za msíc vysthoval se ze

zem. Následkem toho vtšina protestant odešla ze Solnohrad-

ska; statky však jejich byly zabaveny. Ješt písnji vystoupil

proti protestantm r. 1614 arcibiskup Marcus Sittich, hrabe

z Hohenemsu ; za jeho vlády chodili kapucíni s vojskem od

místa k místu, a vyhánli ze zem každého, kdo se neobrátil.

Když však mnoho protestant vysthovalo se do Moravy a do

Rakous, upustil arcibiskup Paris r. 1623 od pronásledování

jinovrc a hledl si radji zvelebení zem své. Ale arcibiskup

Maximilian Oandorf jal se r. 1685 opt pronásledovati evan-

gelíky, takže jich pes tisíc vyhnáno bylo ze zem za zimy te-

skuté, ženy však a dti jejich zadržány násilím a jmní všecko

jim pobráno. Potom ponecháni byli protestante na pokoji až

do r. 1729, když se pokusil arcibiskup Leopold Anton, hraM
X Firmian^ evangelíky opt pivésti k víe katolické pomocí

jesuitských missioná, mezi nimiž pílišnou horlivostí vynikali

jesuité Michael Zech a Jáchim Ernst, kteí všude pátrali i po

tajných pívržencích uení evangelického. Když však evangelíci

žádali stavy protestantské v Nmecku za ochranu na základ

míru westfalského, pikroil arcibiskup, pohádán od jesuit, roku

1731 k násilným prostedkm, povolav k tomu úelu 6000 dragoun
rakouských, kteí rozloženi byli na exekuci do obydlí prote-

stant, aby je mocí pivedli k víe katolické. Ale ani tímto
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násilím nevzdali se evangelíci víry své. Protož arcibiskup k rad
jesuit patentem ze dne 31. íjna 1731 naídil, aby se všickni

nekatolíci do 8 dn ze zem vysthovali ; byla jim však lhta
pro krutou zimu, hned na to nastalou, prodloužena až do dubna

r. 1732. V této dob opustilo Solnohradsko pes 30.000 prote-

stant, z nichž na 17.000 se usadilo v Prusku, kde jim král

Litvu za obydlí vykázal. Vysthováním tímto zasazena byla

zemi Solnohradsko rána hluboká, nebo pozbyla nejpiinlivj-

ších rolník a dlník, takže se proto nemohla po dlouhá léta

zotaviti pes všecku piinlivost potomních arcibiskup.

Jesuité v Polsku, Švédsku a Rusku.

Nová vyznání náboženská nacházela i v Polšt vehký

poet pívrženc, jakož i bezpeného útoišt; byla k tomu

pda pipravena již od poátku 15. století hitsitstvím^ které do

Polska vniklo pes všechna opatení vlády a knžstva katoli-

ckého (1424, 1438) a nebylo ani upalováním jeho vyznava
úpln vykoenno. Na poátku 16. století rozšioval se v Pol-

sku nejprve lutheranismus za schovívavosti mnohých biskup

pes všecky zákazy rozliných synod a písné pronásledování

jeho pívrženc. Potom rozšíilo se také vyznání helvetské (uení

Kalvínovo) zvlášt v Malopolšté a Litv, pak jednota Bratí

eských (od r. 1548) hlavn ve Velkopolšt.

Aby šíení se tchto vyznání nekatolických pítrž byla

uinna, biskup krakovský, Ondej Zebrxydowski, horlivý ob-

hájce víry katolické, vymohl na králi Sigmundovi I. edikt,

kterým všickni odpadlíci od vyznání katolického zbaveni byli

všech dstojností a úad. Z téže píiny založil biskup Zebrzy-

dowski soudy biskupské, jakýsi to zpsob inkvisice, kde od-

padlíci rozlin byli trestáni a mueni. Pes všechna tato opa-

tení moc nekatolík vzrstala neustále, odbývány jimi asté a

hluné synody, zakládány školy a tiskárny, zvlášt když za

vlády osvíceného krále Sigmunda II. Augusta (1548— 1572)

zrušeny byly r. 1552, 1563, 1565 a 1568) staré jagelonské

dekrety proti kacím (nekatolíkm), takže požívala rozliná vy-

znání úplné svobody.
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Naproti tomu mnozí biskupové velmi byli innými ve

prospch víry katolické; mezi nimi vynikal biskup varminský

Stanislav Hosius, jenž od r. 1551 horliv pracoval o povzne-

sení katolické víry zejména v Gdasku a Elblagu a na synod

Piotrkovské r. 1552 k vyzvání biskup sepsal znamenité » Vy-

znání víry« (Confessio fidei). Za tuto horlivost nazván byl Ho-

sius od papeže Pavla IV. r. 1558 >•> Sloupem vi7'y«\ potom od

papeže Fia IV. poslán byl za legáta papežského na snm tri-

dentský a r. 1561 povýšen za kardinála. Vrátiv se do Polska,

psobil tam opt k upevnní víry katolické od r. 1563—1569,

zvlášt pekazil snahy arcibiskupa hnzdenského, primasa pol-

ského Jakuba Uckaskiho, za zízení národní katolické církve

polské se zvláštním patriarchou od íma neodvislým, a piinil

se, že král r. 1564 pijal usnesení sboru tridentského a že bi-

skupové je ve skutek uvádli.

Nejvíce však pispl kardinál Hosius k upevnní víry ka-

toiicKé a k potlaení vyznání nekatolických uvedením jesuit

do Polska. R. 1565 zídil jim první koUej v Braunsbergu, pi
níž pozdji založil katolickou akademii s fakultou theologickou

a filosofickou, která po nm podnes slov »Lyceum Hosianum^.

Jeho píkladu následoval biskup plocký Ondej Noskowski

který jesuitm r. 1566 v mst Pulttisku založil kostel, pfi

nmž zízena byla koUej se slavnými školami. Taktéž biskup

poznaský Adam Konarski uvedl r. 1570 jesuity do Poznan'^

kde jim založil kostel sv. Stanislava a r. 1572 svil také mst-
skou školu, aby zamezil zmáhání se nekatolík, majících silnou

záštitu v pánech velkopolských, zvlášt v hrabti z Górk. Téže

doby r. 1570 biskup vilenský Protasewicx povolal jesuity do

Vilna (na Litevsku), kde se uení Kalvínovo rozšíilo psobe-
ním Mikuláše Radzivílla, lena jednoho z nejslavnjších a nej-

bohatších rod polských, jenž r. 1553 na kalvínství pestoupil

a znanou ás panstva litevského za sebou potáhl.

Z poátku tedy jesuité v Polsku a Litevsku jen živoili,

psobíce potají a v tichosti ve prospch ádu svého se svým

provinciálem Magiem., jejž toliko dotení biskupové podporovali

proti hlavním sektám nekatohckým, které k užšímu spojení

svému na valné synod sandomské r. 1570 sestavily vlastní

všeobecné vyznání polské; šlechta pak polská a litevská rz-
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ného vyznání (dissidenti) prohlásila a pojistila konfederací roku

1573 pod Varšavou svornost a svobodu rozliných vyznání.

Teprv když sedmihradský kníže Štpán Báthory, veliký

píznivec jesuit, (r. 1575— 1586) trn polský zaujal, povo-

leno bylo jesuitm stavti si kolleje a domy ve všech ástech

království Polského (Korun) a velikého knížectví Litevského-

Jesuité rozvinuli ihned velkou innos svou a pivedli mnoho

nekatolík (dissidentj zvlášt z vysoké šlechty nazpt k víe

katolické ; horlivosti jejich na kazatelnách a ve školách dobe

zízených podailo se, že i v Mezovii písn pravovrné a v hlav-

ním mst Varšav nacházeli znané podpory. Zvlášt pak na

Litv dosáhli brzy nesmírné váhy zdárným psobením polských

len kolleje vileské Stanislava Warseivicxe a Petra Skargy^

jejichž piinním získány byly pro katolictví vysoké rody pan-

ské a Šlechtické.

Petr Skarga (nar. 1532 v Grojci, f 1612 v Krakov),

jeden z nejznamenitjších jesuit polských, byl již po r. 1564

co kanovník a kanclé kapitoly ve Lvov horlivým rozšiovate-

lem katolické víry. Aby ml širší pole k apoštolské této in-

nosti, vstoupil roku 1568 v Kím do ádu jesuitského a poslán

roku 1571 od generála ádu do Polska, stal se kazatelem

v Pultusku a potom v Jaroslavi (v Halii). Zvlášt pak

psobil Skarga v Litv mocnou výmluvností svou ve pro-

spch víry katolické, jíž r. 1572 získal jmenovit Jiího Rad-

ziwilla, syna doteného kalvinisty Mikuláše, jenž zvoliv si stav

duchovní, jmenován byl r. 1579 biskupem vileským a stal

se odtud horlivým pronásledovatelem nekatolík (dissident)

;

zvlášt dal ve Viln všecky knihy jejich páliti, tiskárny zavíti

a zakázal knihtiskam po celé Litv tisknouti knihy protestant-

ské. — Když pak rektor kolleje vileské Warcxeivicz povolán

byl r. 1574 od manželky krále švédského Jana III. Kateiny

Jagellonky do Švédska, stal se Skarga po nm rektorem kolleje,

která piinním jeho r. 1578 od krále Štpána povýšena byla

na akademii pro theologická a filosofická studia s právem udí-

lení hodností akademických. Potom r. 1580 povolán byl Skarga

s provincialem polských jesuit Sunnesem od krále Štpána do

Polocka, Rusm r. 1579 odatého, aby tam zídil novou kollej

od krále nadanou. Ve prospch katolictví psobil rektor Skarga
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se soudruhy i v Livonech r. 1582 nabytých, zejména v mst
Rixe (Riga) a v Berpte (Dorpat), kdež jesuité hledli kázáními

a ve školách získati nekatolíky, což se jim však pes všecku

podporu krále Štpána a jeho námstka v Livonech, kardinála

Jiího Radzkcilla, nehrub dailo, ba i nejednou nebezpeen-

ství pinášelo. Z Polocka pak r. 1584 povolal Skargu nový pro-

vinciál Edmund Campanus do Krakova k zaízení nové kolleje.

V Krakov nalezli jesuité mnohem více pízn než na

Litv a Livonech. Zvlášt Skarga katolické víe, která tu ve-

liké pokroky inila, získal vysokou šlechtu, jejíž štdrostí pod-

porován, založil v Krakov r. 1584 bratrstvo milosrdné (podnes

trvající), které mlo tajn podporovati chudé i nemocné. Pi
tomto bratrstvu, kteréž vedením Skargovým velmi prospívalo,

zízena byla též xastavárna (Mons pietatis), z níž se chudým

pjovalo bez úrok. Takové bratrstvo zídil Skarga i v Lublin

pi kolleji jesuitské r. 1582 tam zízené, a ve Va7'sav^ pak

nová bratrstva sv Lazara v Krakov a Varšav. I u dvora

královského dosáhl Skarga veliké moci, takže jesuité nabyli

mnoho statk ke kollejím svým, které král Štpán Báthory od

všech poplatk osvobodil.

Ale vlivem Skargovým na krále Štpána, jenž jesuity vše-

možn podporoval v zájmu své vnitní politiky, poala se ru-

šiti i rovnoprávnost nekatolíkm varšavskou konfederací roku

1573 pojištná. Protestantské obyvatelstvo mst, z vtší ásti

nmecké, zbaveno bylo všech práv politických, a když bylo

ohrožováno i v svobod náboženské, sthovalo se znenáhla ze

zem, a jeho místo zaujímali židé zcela bezprávní, ímž samo-

statný živel mšanský tém zcela zmizel. Záští jesuit proti

nekatolíkm jevilo se i v násilnictví proti nim již r. 1580

v Krakov a jinde páchaném.

Ješt vtší vliv mli jesuité, jmenovit Skarga, na Sig-

munda III., syna krále švédského Jana IIL, jenž psobením

jejich a kurie ímské r. 1587 zvolen byl za krále polského od

strany katolické proti arcivévodovi rakouskému Maximilianu,

jehož mírná strana šlechtická zvolila. Sigmund IIL Yasa

(1587—1632) jsa vychovancem jesuit, spoléhal v nejvážnj-

ších vcech na jesuitu Skargu, již ve Švédsku od jesuity War-

sxeivicxe mu doporueného, jehož r. 1588 jmenoval svým kaza-
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tlem. Skarga, zastávaje tento úad po 24 léta, byl s králem

na 18 snmích, zahajoval a konil je svými kázáními, v nichž

se dotýkal nejdležitjších vcí státních a vystupoval ve pro-

spch jednoty církevní, maje rozštpení národa ve mnoho církví

za zhoubné i jednot národní. Chtje míti dobe spoádánu

vlas svou, podporoval moc královskou, která valn klesala,

proti nadužíváním, pocházejícím z nevázanosti šlechty, proti

níž se mocn zastával i nižších tíd lidu selského. Ve všem

však hledl k rozšíení víry katolické. Jeho piinním v Kra-

kov založil král Sigmund r. 1597 kostel jesuitský sv. Petra a

Pavla, potom zvláštní školy, jimiž jesuité ovládli vším vycho-

váním v Polšt, ímž klesla slavná ped tím universita krakov-

ská, mající od poátku 17. století mnohé a ostré boje s jesuity.

Skarga pak v etných kázáních a spisech svých, které jsou

vzorem jazyka polského a slohu vytíbeného a uhlazeného, brojil

proti uení rozliných církví nekatolických a vystupoval oste

proti nekatolíkm (dissidentm). Jeho psobením král udílel

úady a dstojnosti jen katolíkm a odal nekatolíkm jejich

práva státní a obanská.

Skarga snažil se také všemožné, aby Rusini pijali unii

církve ecké (pravoslavné) s církví ímskou, kterážto unie též ne-

malým psobením jeho po tech synodách v 5?-esíelitevském (roku

1590, 1595 a 1596) s nkterými biskupy pravoslavnými (zejména

metropolitou kyjevským Michalem Rahozou^ biskupem brest-

ským Hypatjem Podejem a biskupem luckým Cyrillem Ter-

leckým) pomocí korunního kanclée Zámojského ve skutek vešla,

ovšem jen k záhub Polska. Nebo unie tato pijata byla v kra-

jinách ruských s nejvtší nevolí, byla píinou mnohých bouí,

zvlášt pak povstání kozáckých, za krále Sigmunda se zmáha-

jících. Také pravoslavná šlechta ruská, v jejímž ele stál kníže

Konstantin Konstantinovi Ostrozský (z Ostrogu), velký odprce

jesuit, rázn proti unii protestovala. Jesuité však neustálým

brojením proti církvi ruské a proti dissidentm pispli nejvíce

k obanským rznicím. Všeobecná rozhoenos proti jesuitm

a proti králi Sigmundovi III, vypukla konen v Lublin vede-

ním vojvody krakovského Mikulaje Zehrzydowskiho r. 1606

v rokoš (povstání), jehož pívrženci naléhali mezi jiným i na

vyhnání jesuit ze zem. Ale povstalci byli r. 1607 u Guxova
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pemoženi a hned na to nastalo ješt vtší utiskování a pro-

následování nekatolík ; všechny korunní úady a dstojenství

stávaly se den ode dne nepístupnjšími nekatolíkm, takže na

konci panování Sigmunda III. z nich byli jenom dva v senát

korunním; bhem 15 let (r. 1606— 1620) odaty byly Bratím

esktm ve Velkopolšt dv tetiny jich kostel; nejen však

odnímány i boeny a páleny byly kostely, krvavé srážky s dis-

sidenty (nekatolíky) piházely se astji, a v nich vynikali

zvlášt žáci jesuitští, jimž v koUejích vštpovala se fanatická

záš proti nekatolíkm, takže proti nim vraždou a ohnm zu-

ili; zejména v Kralcovi, kde již r. 1580 a 1595 mnoho dom
evangelíkm poboili, a obyvatele jich pobili, uinili r. 1606

útok na evangelický kostel, taktéž v Lublin, r. 1611 ve Yiln,

potom r. 1616 zboili kostel Bratí eských v Poznani a vy-

pálili kostel lutheránský.

Unie pak od jesuit a píznivc šíena byla vždy s vt-

šími úspchy na Rusi zvlášt horlivostí Velemina RuUkéhOy

jenž po smrti Pociejov r. 1613 se stal metropolitou kyjevským.

Nejhorlivjším pívržencem unie stal se pítel jesuit Josafat

Kuncevic^ unitský mnich kláštera trojického, jenž za tuto hor-

livos byl povýšen na dstojnost archimandrity v rozliných

klášteích a posléze r. 1618 jmenován arcibiskupem polockým

a vitebskt/m na Litv. Pomocí jesuit a vlády upevnil Kun-

cevi unii v diecési své proti pravoslaví, ve mstech Bílé Rusi

tehdáž ješt dosti mocnému, písným trestáním nespokojených

pravoslavných zejména v Mohylev a Vrši, kázal vyhrabati tla

zemelých pravoslavných a vrhati pede psy. Tímto fanatickým

ádním zpsobil si nejen velikou nenávist u pravoslavných,

nýbrž i nespokojenost u samé vrchnosti svtské i duchovní;

marná však byla všechna napomínání i litevského hejtmana

Lva Sapieki/ i metropolity Rutského. Když pak Kunevi roku

1622 ve Vitebsku zakázal všechny bohoslužby pravoslavným,

tito jsouce tím náramn rozhoeni, pepadli a ubili jej roku

r. 1623 v jeho dom a tlo jeho vláeli k posmchu po mst.
Za to byli vitebští krut potrestáni. Jesuité však, kteí r. 1640

usazeni byli pi fae ve Vitebsku a vystavli si tam vlastní

kostel a kollej, rozhlašovali množství zázrak, které prý se^

daly psobením tnuenníka Kunevie\ r. 1673 poítalo se jiŽ

'\
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186 takovfch zázrak, na jichž základ Kuncevi pak prohlá-

šen byl za svatého v církvi latinské i unitské. (M. Kolajevi,

Litovskaja cerkovnaja imia, str. 121— 139.)

Všech vytených rozbroj, rznic a nepoádk v Polsku

za vlády Sigmunda IIL se vždy zmáhajících hlavní píCinou

byli jesuité, kteí na ten as v Polsku mli již dv provincie

a ve 20 mstech své domy a kolleje, pravé to paláce a opev-

nné hrady s mnohÝmi statky a velikými dchody. Se všech

stran ozývaly se stesky na vtírání se jesuit do zámožných a

mocných rodin, na vyluzování ddictví podvodným zpsobem,
na sváry a rozbroje, jakých rozseli mezi obyvateli rozliných

náboženství, kteí pedešle bez pekážky v míru a pokoji mezi

sebou žili.

Stížnosti dissident se množily na snraích a za velikých

bouí sestaveny byly pi volení Vladislava TV. za krále r. 1632

ve zvláštním spise, v nmž se také dokazuje, že jesuité mli
pi volbách král tajného sice, ale mocného vlivu a že pod

ochranou královské dstojnosti vládychtivosti své hovívali;

taktéž že v Livonsku^ Volyni a Litre zpsobili veliké nepo-

koje, v Krakove že násilím vypudili duchovenstvo, nemajíce

žádného ohledu ani na knze nemocné a stáím sešlé, jen aby

se usaditi mohli v jejich kostely a statky ; ano, vinili se také,

že založili ohe v lutheránském kostele, kterýmž požárem celé

královské sídlo málem by bylo bývalo znieno ; taktéž že uško-

dili farám v mst Polocku a že v Malorusku oloupili nej-

bohatší obyvatele o všecky statky. Není prý tedy divno, že

již íšský kanclé krále Štpána Báthorybo, generál Jan Za-

mojský (f 1605) kolikráte se vyjádil, že není radno popáti

jesuitm úastenství ve správ státní; také biskup krakovský

o jesuitech prý tvrdil, že jsou to lidé urení k tomu, aby lánky

víry katolické podkopávali, rozbroje, rznice a vzpouru rozsé-

vali, nejpoctivjší vlastence íše Polské utiskovali a dobré mravy

kazili. Jest prý tedy veliké neštstí pro íši Polskou, že jesuité

odtud nebyli posud vypovzeni, nutnost pak opatení tohoto

mnohými dvody se dokázala.

Ale tyto všecky náky a stesky, jakkoli byly pravdivý a

odvodnny, nemly pece žádného úinku; nebo jesuité, kteí

se v íši Polské již znan byli zmohli, docílili toho, že na

Bílek : Djiay fáda jesuitského 15
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snmích zemských i íšských vždy vtšina poslanc hlasovala

pro ponechání jich v Polsku. Nepátelé jejich dosáhli jedin

toho, že jesuité byli poukázáni, aby se pouze v koUejích svých

vnovali vyuování mládeže; mimo to ustanovilo se, že smí

býti pi dvoe královském jen jeden jesuita, králv zpovdník

Tím však nedocíleno nieho k upokojení íše, k splnní pání

oban, k jištní práv university a duchovenstva, kteréž ohro-

žovány zstaly vlivem jesuit na Sigmundova syna a nástupce

Vladislava. Nebo Vladidav IV. (1632^1648) byl též podda-

ným sluhou jesuit, takže od nho obdrželi pro svou akademii

re Viln r. 1641 právo k udílení vyšších hodností i v právech

a lékaství. Také psobením jesuit nechtl král Vladislav chrá-

niti dissident, kteí jsouce na snmích zjevn uráženi, slábli,

ztrácejíce etným odpadáváním mnoho len, o si dobyli je-

suité nejvtších zásluh. Podobn získali jesuité mnoho len
pravoslavné šlechty ruské katolictví i polskému živlu.

Bratr a nástupce Vladislavv král Jan Kazimír (1648 až

1669) zaruil sice opt v paktách konventách bezpenost dissi-

dent (nekatolík), ale zaruení to zstalo mrtvým slovem.

Nebo již za jeho vlády utlaováni a k víe katolické násilím

nuceni byli piinním jesuit od šlechty polské na Litv a

v Malé Rusi pravoslavní Kozáci, takže se vzbouili, a jejich

proslulý vdce Zinovij Bohdan Chmielnicld (Chmelnický), když

polský senát Kozákm odepel svobodné vyznání víry pravo-

slavné, spojil se s králem Švédským Karlem Gustavem^ s Ba-

kocxim i carem ruským Aleksejem (r. 1654) k záhub Polska.

Potom k naléhání jesuit ustanoveno bylo r. 1661 na dosažení

indigenátu polského vyznání katolické; ano roku 1666 uinn,
avšak odmítnut byl návrh, aby se netrpla žádná vyznání mimo

katoUcké.

Od r. 1669, když šlechtic polský Michal Wisniowiecki

zvolen byl za krále na místo Jana Kazimíra, jenž se koruny

vzdal a do kláštera francouzského se odebral, nebylo v senát

již žádného nekatolíka. Za krále Jana Sobieskiho (1677— 1696)

nesnášelivost náboženská dosáhla takového stupn, že r. 1689

od soudu snmovního odsouzen byl bezbožník Lysxcxinski

k smrti upálením. Konen za vlády Fridricha Augusta IL

(r. 1697— 1733) v mst Toruni, ke korun Polské pivtleném
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kde již r. 1658 tamjší latheráni od krále Sigmunda Augusta

tsí dobyli svobodné vyznání víry své, udaly se roku 172 i dne

16. ervence boulivé a násilné výstupy pi prvodu o Božím

Tle mezi chovanci tamjší koUeje jesuitské*) a žáky prote-

stantského gymnasia, z ehož povstaly krvavé rozbroje mezi

obany katolickými a evangelickými, pi emž koUej jesuitská

byla spustošena. Jesuité svrhli všecku vinu rozbroji tchto na

starostu msta Jana Gottfrieda Roesnera, který, akoliv nevinen,

od soudu s devíti též nevinnými obyvateli lutheránskými na

základ falešných svdectví se strany jesuit k smrti sttím

byl odsouzen. Ortel tento zcela nezákonnitý dala vláda polská

dne 7. prosince r. 1724 vykonati, a ustanovila, aby magistrát

toruský budoucn z polovice katolík sestával, pak aby je-

suitm náhradou vyplacena byla velká suma penz a aby kostel

Mariánský katolíkm byl odevzdán. Tato událos (Toruské

krveproliti) zpsobila veliké rozhoení u dvor evangelických.

-{Krzyžanowski, Dávna Polska. — "Wernicke Geschichte Thorns.)

Po Augustovi II. zvolen byl za krále polského jeho syn

kurfit saský Christian Aiujust IIL (r. 1733—1763). Za jeho

panování snmy a konfederacemi r. 1733 a 1786 odata byla

nekatolíkm (dissidentm) obanská práva, takže zbaveni byli

práva zastávati všeliké úady a dstojenství korunní i litevské,

zemské, i hradské, též vyloueni byli z komory poselské, tribu-

nalní i z kommissí. Kostely pak, které jim ješt zstaly, dávno

již spustnuvše, nesmly býti obnovovány.

Takové pronásledování a utiskování nekatolík, od jesuit

podncované i podporované, bylo hlavní píinou, že se cizí

mocnosti, zvlášt Rusko a Prusko, vtíraly ve vnitní záležitosti

Polska k veliké jeho záhub. Za vlády slabého krále Stanislava

Poniatoivskiho (1764—1795) vlivem ruským a pruským vymo-

1 žena byla nekatolíkm (dissidentm) po mnohém odporu (hlavn

' krakovského biskupa Kajetána SolUjka) r. 1767 a 1768 všechna

dívjší práva; zakázány názvy »kací, schismatik a disu-

nit« : dissidenti mohli stavti a opravovati školy a kostely,

*) Jesuité byvše do Toruni uvedeni od Sigmunda III., založili tam

r. itóOO školu bez dovolení magistrátu, z ehož již tenkrát povstaly boue,

takže jesuité r. 1606 musili opustiti msto; vrátili se však zase již roku

1611, naež roku 1624 biskup Chelmský jim tam vystavl koUej.

15»
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ordinovati knží, odbývati synody, zastávati všechny úady-

vyati jsou ze všelikých církevních soud katolických a pod-

ízeni tak zvanému soudu smíšenému.

Proti násilnému tomuto jednání Ruska sestoupila se kon-

federace Barská (r. 1768), která spojená s ostatními konfedera-

cemi, vedla krutou válku s Ruskem. Konfederáti poraženi sice

v Malopolšt, na Litv, v Podolí i na Ukrajin, ale boje jejich

s Rusy neustávaly r. 1770 a 1771 v celém Polsku. Když však

i sousední íše, Prusy a Rakousy, mísily se u vnitní záleži-

tosti Polska, vzala konfederace r. 1773 zcela za své; nafež

dvory petrohradský, vídeský a berlínský pod rozlinými zá-

minkami prohlásily pipojení pohraniných ástí Polska k íším,

svým.

K tomuto úpadku íše Polské pispli nemálo jesuité^

jak z pedešlého líení vysvítá, a jak to potvrzuje také polský

spisovatel Krasinski. Ale práv r. 1773, kdy Polsko první zá-

hubou bylo postiženo, zrušen byl také ád jesuitský, jmní pak

zrušených kollejí v Polsku vykázáno bylo k úelm školským.

Z Polska hledli jesuité usaditi se také ve Svédskti a

Rusku. Do Švédska povolán byl r. 1574 rektor koileje vlle-

ské Stanislav Warsxeicicz od manželky krále Jana III., polské

princezny Kateiny, horlivé katoliky. K naléhání její' uveui.

král Jan III. jesuity do íše své a podporoval snahy jejich

získati Švédsko opt církvi katolické. Jesuité pak, aby pozor-

nos obyvatelstva veskrz lutheranského od sebe odvrátili, pso-

bili z poátku pevleeni v šatech svtských; zvlášt Vavinec-

Nicolai\ iejž král ustanovil za professora bohosloví, sepsal novou

liturgiku, kterou však knží Švédští naprosto zavrhli. Potom,

na žádos krále povolán byl od papeže ehoe XIV. z íma
do Stockholmu jesuita Antonín Possevin^ aby co legát papežský

ve Švédsku uení katolické veejn zavedl. Possevin, který

k obracování na víru katolickou nejradji užíval mee a plá-

polajících hranic, jak jsme již v horlivém jeho poínání v Údo-

lích Savojských vidli, neschvaloval nikterak jednání spolubrati

svých ve Švédsku, že v pestrojení a potají vystupovali, nýbrž,

naléhal na to, aby se psobilo mocí a násilím ve prospch vírj*

katolické. Ale král Jan, nechtje mocí porušiti ústavu, uzavel

vštpovati zvolna a vytrvale uení víry katolické národu svému_
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nejprve dovolil Nicolaiovi kázati v jednom kostele hlavního

msta, a když tento lidu dokazoval, že vzývání svaty-ch jest též

lánkem vírj protestantské, král Jan dal kosti krále Ericha^

jenž byl od dánského králevie Magna v Upsale r, 1161 pe-
paden a sat, pozdji pak za svatého prohlášen a ve Švédsku

co zemský patron ctn, do skín zlatem a drahokamy ozdo-

bené "vložiti a v kostele dle zpsobu ímsko-katolického k ve-

ejné úct vystaviti. Xa universitu téhož asu založenou dosa-

zováni byli za professory jenom jesuité, a mnozí šlechtici švédští

posílali již syny své na školy jesuitské i do ciziny. Král pak

sám pestoupil r. 1578 potají k víe katolické, i syna svého

Sigmunda svil jesuitm k vychování, aby se kralevi mohl

ucházeti o korunu volebního království Polského. Se svolením

královfm usazovalo se také mnoho rozhodných katolík ve

ávédsku.

Proti tomuto jednání marn vystupoval arcibiskup Upsal-

ský. Teprv po smrti královny Kateiny, jesuitm slep oddané,

pozbyli jesuité náklonnosti krále Jana zvlášt vlivem jeho druhé

manželky Gunilly Bielky^ rozhodné nepítelkyn katolík vbec
a jesuit zvláš, takže k jejímu naléhání jesuité nejprv ode

dvora královského a brzy potom i z celé zem byli vypovzeni.

Ihned obsazeny byly veškeré stolice professorské na unÍ7ersit

protestanty a pohroženo vypovzením ze zem každému, kdo

by pestoupil k víe katolické.

Po smrti krále Jana III. (f 1592) ujal se vlády bratr

jeho Karel jménem jeho syna Sigmunda^ jenž r. 1587 za krále

polského byl zvolen a veejn k víe katolické pestoupil
;
proto

rausil Sigmund ped korunováním svým stavm švédským roku

1594 slíbiti, že chrániti bude náboženství protestantské, které

stavové na snme církevním v Upsale dne 9. ledna 1593

za panující v zemi potvrdili a z bohoslužby své všecky kato-

lické obady vylouili a naízení církevní králem Janem zave-

dené zrušili. Král Sigmund však slovu danému nedostál ; zrušil

usnesení snmu upsalského a naídil veejné zavedení nábožen-

ství katolického v celé íši, ano i jesuity opt do zem uvedl

a jim všecka pedešlá práva a výsady potvrdil. Tímto násilni-

ckým jednáním a rušením svobody náboženské vzniklo po ve-

škeré íši Švédské nesmírné rozhoení a jitení, kteréž zpso-
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bilo v krátké dob r, 1599 sesazení krále Sigmunda s trnu.

Na míst jeho zvolen byl jeho strÝc Karel za panujícího kní-

žete ddiného, který pak r. 1604 se stal korunovaným králem

švédským co Karel IX. A tak pozbyl polský král Sigmwid IIL

královské koruny švédské rejdy a šmejdy jesuitskými.

Taktéž zmaena byla nepodstatná jeho nadje, m?" Ruskou

získati církvi katolické pomocí jesuit a podporováním nepra-

vého Dimitreje (Demetria). Nebo jesuitm se nepodailo v Rusku

se usaditi. Již ped tím car Ivan IV. Vasiljevi r. 1582 za-

mítl všeliké návrhy na spojení církve ruské s Eímem uinné
od jesuity Possevina., který do Moskvy k vyjednávání míru

mezi Polskem a Ruskem byl vyslán. Konen vydal car Petr

Veliký r. 1719 íšský zákon, dle nhož žádný jesuita nesml

býti trpn v íši Euské, akoliv tam katolíkm i protestantm

svobodné vykonávání víry jejich bylo povoleno. Teprv arovná

Kateina ponechala jesuity v oné ásti bývalého království

Polského, v Bílé Rusi, která pi prvním rozdlení Polska roku

1772 Rusku byla postoupena, a podržela je tam^ když složili

písahu vrnosti, i po zrušení ádu jejich, o emž na míst^

jiném pojednáme.



Vnitrní rozvoj a úpadek rádu jesuitského až

do jeho zrušení.

Ukázali jsme hned z poátku, jakou cestou kráel zakla-

datel ádu Ignác Loyola a jak velice jej pi všech inech

ovládala bezuzdná obrazotvornos a povrivé smýšlení doby

tehdejší a tení divných legend ješt více rozncovaly. Ale

v pokroilejším vku jeho pestala vidní a nebeská zjevení

jeho, nebo nemohl se více myšlenkám svým zcela oddávati,

maje na zeteli vyplnní tužeb a uskutenní praktických zá-

mr svých, totiž všemožné rozšíení ádu svého a upevnní

jeho moci, aby obstál v bouích, které na vlastní lenové jeho

ješitností svou a zneužíváním vlivu svého pivolali. On sám

neml na poátku ádu jiných pravidel na zeteli, než chu-

dobu, pokoru, istotu mrav a obracení pohan na víru kato-

lickou. Od nho pochází jen otrocká poslušnost podízenos,

následkem kteréž ml býti každý len ádu mrtvolou bez vlastní

vle své. Kdežto se Loyola prve jen mezi žebráky, mrzáky

a nemocnými potloukal, žil potom v mst svtovém Ríra,

obcoval denn s nejvyššími hodnosty církevními u dvora pa-

pežského, na nmž panovala nádhera nejvtší, ale i nesmírná

prostopášnost, jako na tehdejších dvorech královských. Proto

nebyl tomu rád, když jesuity brali za zpovdníky pi dvorech

královských, a pivolil k tomu jen, protože se domýšlel, že tím

se rozšíí pole psobnosti ádu jeho. A tak jesuité najednou

uvedeni jsouce ze života opovrženého a žebráckého do svta

nádherného a jsouce uprosted pletich dvorských, poínali si

tak, jak by každý jiný na míst jejich byl uinil, oddali s©

úpln pýše a marnivosti.
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Po smrti Ignáce z Loyoly (f 31. ervence r. 1556) hned

tetího dne dal se zvolit od profess v íra se nalézajících za

generálního vikáe Jakub (Jayme) Lainez^ rodem z Kastilie,

z msta Alvacario, tehdy v 46. roce vku svého stojící, jesuita

to nejhrdjší, nejpánovitjší a nejschytralejší, tak že sami

spisovatelé djin ádu jesuitského, zejména Sacchinus, o nm
ne píhš pochvaln se pronášejí. Lainez, jenž již jako provinciál

Itálie (r. 1552— 1558) schopnost a ráznost svou dokázal, za-

stával až do r. 1558 generální vikariat, a aby tím spíše dosáhl

dstojnosti generála, jmenoval více nových profess, k volb

generála oprávnných. Mnohým lenm ádu protivilo se hrdé

poínání si Lainezovo, jenž si tak samovoln nejvyšší moc

v ádu osoboval, takže podali na i žalobu u papeže. • Lainez

však dovedl líenou pokorou papeže obelstíti, takže ani nedošlo

k vyšetování žaloby a hned na to vypovdl soupee svého

Bobadillu z íma.
K volb nového generála zahájena byla v kvtnu r. 1558 ge-

nerální kongregace, do níž papež Pavel IV. poslal co zástupce svého

kardinála Pocecha, po nmž dal jesuitm shromáždným ozná-

miti, že generál smí býti volen jen na ti léta, a že lenové

ádu od nynjška mají odbývati spolen též hodinky církevní,

jako se to v klášteích jiných ád dje. Tyto návrhy papežské

smovaly patrn k tomu, aby ád jesuitský v podstat své byl

petvoen ; nebo pijetím prvého návrhu musila býti otesena

monarchická moc ádu, která jej tak strašným inila; druhý

návrh ml obmezit rozsáhlost' praktické innosti ádu; nebo
papež Pavel IV. poal se již sám obávati nebezpeí pro moc

papežskou, která ohrožena byla mocí neobmezenou, k níž ve-

škerá innost ádu smovala. Lainez však, aby tento rozkaz

papežský obešel, dal od kongregace generální vydati prohlášení,

že se v ase mezi smrtí jednoho a volbou nového generála

nesmí nic mniti v ústav ádu. I pikroilo se k volb a

Lainez zvolen za generála. Na této kongregaci generální pi-

jali také professové ústavu ádu od zakladatele jeho Ignáce

Loyoly zanechanou, k niž však pidány byly od Laineza vý-

klady a pravidla, kteréž se zásadám zakladatele naprosto pí-

ily. Skoro ve všech nov pijatých zásadách tchto vzela

politika a zavedeny byly pedpisy, jimiž ád se vyšinul k takové
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moci monarchické, která brzj i ímskou vládu papežskou v despo-

tickém poínám svém pedila. — Proti dotenému rozkazu

papežovu však inila kongregace námitky, žádajíc, aby vše z-
stalo pi starém. Teprve když papež jesuitm hrozil hnvem
svým, pijala kongregace oba rozkazy jeho, totiž, že nesmí býti

volen generál ádu na dobu delší než na ti léta, a že musí

lenové jeho, jako se to dje v ádech jiných, konati spolené

církevní hodinky. A tak podrobili se jesuité rozkazu papeže,

ale umínili si tajn, že rozkaz ten jen až do smrti papeže

Pavla lY., tehdy již kmeta ti a osmdesátiletého, zachovávati

budou. I mli se spolené hodinky církevní konati v domech

profess a to nepicházelo jesuitm píliš za tžko, nebo ml
tehdy ád jen dva podobné domy, totiž v Kím a Lissabonu.

Ale již papež Pius IV. upustil od rozkazu pedchdce svého

k žádosti Laineza, kterýž až do r. 1565 byl generálem ádu.

Nástupce jeho Francisco de Borgia (František de Borgia,

1565—1572), ped tím vévoda z Kandie, grand španlský a

bývalý místokrál katalonský, pipravil jesuity z dráhy pouze

vdecké a politické, na kterouž je Lainez pozavedl, k písnj-

šímu smru prvního zakladatele. Pamtihodná jest výpovd

tohoto generála: »Jako beránkové jsme zaali., co vlci panu-

jeme; vypovdlit nás jako jJ^V '^ co orlové se obnovíme*.

Papež Pius V. naléhal opt r. 156? na spolené zpívání

hodinek v ádu a naídil, aby údové ádu teprve po složení

4. slibu, tedy jenom professové, posvcováni byli na knžstvo,

ímž docíliti chtl rozšíení nejvyšší tídy ádu a oslábnutí

moci aristokratické v úzkém kruhu této tídy soutedné. Ale

již papež eho XIIL, pítel jesuit, osvobodil rád bullou

»Ex sede aposiolica benignitaie« opt od tchto naízení.

K naléhání jeho zvolen byl po smrti Františka de Borgia za

generála ádu Belgian Ewerard Mercurian (1572—1580) a

po nm Neapolitán Claudius Aquaviva (1581—1615) z vé-

védského domu Atri. Tím byli velice uraženi jesuité .Spanlé,

jichž krajani byli první ti generálové, takže pokládali ád za

svj vlastní. Jich náelníci Henri,(juex, Valdex a Mariana.,

opírajíce se o krále Filipa 11.^ jenž moci generálov od nho

nezávislé nepál, jakož i o španlskou inkvisici, nastupovali

na to, aby provincie, kolleje i domy po demokraticku samy
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si volily pedstavené své ; na to zase žádáno, aby pro Špaoly

generální viká s plnou mocí byl ustanoven. Jen velikou opa-

trností a výtecností Aquavivy zachováno bylo Tovaryšstvo ped
zmnou. Nejtužší boj o konstituce pestál generál Aquaviva

s papežem Sixtem F., který obmezoval právo pedstavených

pijímati nováky a zasazoval se o zmny, co se týe jména

jesuit, vdeckých hodností, vykonávání slib a poslušnosti

;

akoliv císa Rudolf II. i Sigmund^ král polský, jesuitv se

ujímal, byl teprve smrtí papeže Sixta Y. všem zmnám konec

uinn. Jiné spory nastaly toho asu jesuitm pro uení Moli-

novo o milosti Boží, kteréž Aquaviva po mnohém vyšetování

uhájiv, za uení svého ádu prohlásil. Aquaviva sepsal též celou

adu naízení pro pedstavené (Indust?'iae pro superior/bf<s),

jakož i r. 158G nejstarší ád studií (Raiio studiorum) a vy-

dobyl ádu svému jisté a bezpené postavení svtové, takže se

právem pokládá za druhého zakladatele ádu.

Ale již za jeho nástupce Kímana Mutia Vitelleítchiho

(1615— 1645) zdálo se, že zmizel odvážný, svt podrobující

duch hrdinský ádu. Dle ustanovení zakladatelova profcssové

ádu žíti mli v úplné chudob jenom almužnami, a úady,

které vyžadovaly svtské innosti, zejména rektoráty kollejí^

mly spoívati v rukou duchovních pomocník (koadjutor).

Poet pak profess, ve vše zasvcených, byl proto velmi malý;

nebo pi smrti zakladatelov bylo jich 35 mezi 1000 údy a na

první generální kongregaci r. 1558 bylo jich jen 25 shromá-

ždno. Tato aristokracie ádu psobila tím mocnji, ím více

sama prosta byla veškeré správy úední. Od r. 1615 však bylo

tomu jinak
;
poet profess nepomrn vzrstal, oni vstupovali

do správy úad, stali se rektory koUejí, užívali dchod jejich

a zaopatovali si život pohodlný a píjemný ; správu vyuování

a církevní výkony penechávali mladým, nezkušeným lidem;

všeho dozorství obtížného prosti, zaujali proti generálm po-

stavení neodvislé. Tím však byla všemoc generálova obmezena,.

všeliká innost nevycházela jako pedešle z hlavy ádu, nýbrž

z úd jeho, ne z íma, nýbrž z provincií. Jednotliví profcssové^

zvlášt zpovdníci a vychovatelé pi dvoích královských a kní-

žecích nabyli veliké a rozhodující moci, ímž strannictví a cti-

žádosti prchod zjednán. Jest to vidti již z encyklik generála
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VitelliscMho, v nichž jesuity napomíná, aby nebyli hrdí a oso-

bliví, jakož prý mnozí do nich si stžují, že vyhledávají po-

hodlí a rozkoší života, že jsou lidé více politicky nežli duchovn
vzdlaní; mnozí že hoví píliš volným, ba rozpustilým zásadám

mravním, bezúzdnému probabilismu ; že se objevuje strannos

jednotlivých provincií a evnivost rozliných národností, kdežto

jesuita žádné národnosti znáti nemá. Také poád se opakují

zápovdi, aby se nepijímalo penz, ani jich ua tžení nevy-

dávalo, i aby se žádný obchod neprovozoval, ale evangelická

chudoba aby se zachovávala.

I u nkterých generál ádu nastala zmna znamenitá.

Již Jan Pavel Oliva, jenž byl od r. 1661—1664 vikáem gene-

rála a až do r. 1681 generálem ádu, hledl si zvlášt pohodlí,

nádhery a rozkoší života.

Úpln pak petvoil se ád jesuitský za následujících

generál; byli to zejména: Vincenc Caraffa (1646— 1649),

František Piccolomini (1649—1652), Alexandr Gottofredi (1652

až 1662), Goswin Mckel (1662—1664), jediný to Nmec,
Jan Oliva (1664—1682), Karel Noijelle (1682—1697), Belgian,

Thyrois Oonzalex (1697—1706). Angelo Tamhurini (1706 až

1730), František Eetz, z provincie eské, Pražan (1780— 1750X
J. Visconti (1751— 1755), AI. Centurioni (1755—1757), Lor. Ricd

(1758—73), kterýž co poslední generál po zrušení ádu r. 1775

zemel. — Monarchistický živel ádu podlehl aristokratickému
;

sbor bojovníkv sebe zapírajících stal se spolkem rozkošn

žijících, lstivých diplomat ; ád založený k podporování a obran

moci papežské, provozoval politiku na svou ruku a asto spojoval

se k prospchu íše Francouzské proti papežské stolici, zvlášt hájil

samostatnost církevní ve Francii (gallicanismus) proti snahám

centralistickým kurie ímské. Kolleje jesuitské, které pedešle byly

vzornými ústavy vzdlávacími a vychovávacími, staly se sídly

nepravosti, nekázn a nemravuosti. Z poátku bývalo to obyejem,

že jinoši vstupující do ádu, jmní své darovali chudým, pozdji

však pipadlo jmní jejich kolleji, do které vstoupili. Když pak etná

nadání a dary, jichž horliví katolíci ádu jesuitskému v 16. stol.

udlovali, asem pestávaly, poteby ádu však se množily,

hledli jesuité tento nedostatek nahraditi zakládáním prmy-
slových podnik, továren, zaízením smnáren v koUejích, zave-
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deníni obchodu ve všech dílech svta, zvlášt v missiích (osadách)

svých v Americe a v Asii, jehož stedišt bylo v Lissabonu.

"Úpadek ádu jesuitského.

Již tímto jednáním svtáckým dospl ád jesuitský k osud-

nému pevratu, jemuž konen podlehl. Tato katastrofa ury-

chlena byla ješt jinými událostmi, pedevším bojem jesuit

s Jansenisty a duchem nové vzdlanosti svtské ve Francii,

která za Ludvíka XIV. filosofickými ideami 18. století proni-

knuta, brzy soustavný odpor proti církvi' a náboženství zp-
.sobila.

Cím více jesuité, kteí v 17. století i proti papežství snahy

i^allikánské církve podporovali, potom opt do svého piroze-

ného postavení se vraceli a nároky papežského dvora zastávali,

tím více pokládáni byli za baštu tmáství, takže proti nim spo-

lené snahy asu se obrátily. Y polovici 18. století ministi

ve Francii, Španlsku, v Portugalsku a v Neapoli v ele vlády

stojící holdovali osvt v církevním i v politickém ohledu, proto

jesuity pokládati musili za pekážku blaha národního a oprav

k tomu cíli smujících. Také v ím samém jesuité nepožívali

již pedešlé pízn. Lehkomyslností na nejvýš nesvdomitou,

jakou jejich missiouái v Asii a v Americe kesanské uení
a obyeje buddhistickými a bramanskými živly mísili, aby se

pohanm zalíbilo, vzbudili nenávis kapucín a františkán a

zavdali píinu k stížnostem u papežské stolice. Tuto zhoubnou

innost missioná zatratil papež Innocenc X.. a JCZ/., pak

papež Benedikt XIV. zakázal jesuitm r. 1741 co nejpísnji

také provozování jakéhokohv obchodu v krajinách zámoských.

Konen nastaly i spory ádu jesuitského se státy kato-

lickými, .v Porufjalskem a Španlskem^ kde moc jesuitská nej-

více byla zakoenna. Zvlášt dvr poriu(jalský byl ješt r. 1750,

když Josef I. po smrti otce svého Jana V. na trn vstoupil,

velmi jesuitsky smýšlející ; mli tam všichni princové a prin-

cezsky královské posud jesuity za zpovdníky, všecka dleži-

tjší místa posud mli jesuité v rukou, a všecko ústrojí státní

jimi bylo ízeno. Ale od té doby, když jesuité v Jižní Ame-
rice (v Paraguayi) založili osady, z nichž se vyvíjel stát samo-
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statný, a když co spolenost obchodní závis mocností byli

vzbudili, osvdovalo se záští proti ádu jesuitv, a objevovalo

se pronásledování jeho na dvorech katolických tak pílišn a

steštile, jako druhdy píze k tomuto ádu. Všude ozývaly s©^

stížnosti na tajné spolky jesuit, na jejich zásady státm ne-

bezpené, na jejich zámry, aby Paraguay povýšili za samo-

statný stát svj. Když pak Portugalové, chtjíce se ujati ásti

Paraguayi, od Španlska jim smlouvou r. 1750 postoupené,,

která posud pod vládou jesuit se nacházela, vojskem jesuit

dokonce byli poraženi,*) tu se dlouho tajené záští proti ádu
jesuitskému vzalo jasným plamenem.

Otesení moci ádu jesuitského.

První útok na ád jesuitský ucinen hyl v Portugalsku.

Nejrozhodnjším nepítelem jesuitv byl tam markýz Pomhal:

(Šebestian Josef z Carvalho), ministr a rádce krále Josefa L,

jemuž jej sám zpovdník jeho jesuita P. Josef Moreira za mi-

nistra navrhl, domnívaje se, že na tomto muži, jehož ze stavu

mšanského tak vysoko povznesl, bude míti vhodný nástroj

pro ád svj.

Ale Pomhal^ jemuž slabý král Josef I. ponechal zcela,

státní ízení, jsa jasného, nepedpojatého rozumu a silné rázné

povahy, použil postavení a vlivu svého nad míru velikého, aby

konec uinil zhoubnému psobení jesuit, kteí hned z poátku

na odpor se postavili jeho snahám, aby Portugalsko opt k sláv

a moci povznesl zavádním oprav asu pimených. První

ránu zasadil Pombal zámoskému obchodu jesuit, který i pes

mnohé zákazy papežské posud v rukou svých mli na velkou

újmu obchodník svtských. Aby tomuto zlu odpomohl, zídil

Pombal s povolením krále zvláštní obchodní spolenos mara-

onskoii, jíž se dovolilo obchod do Brasilie (Maranhao) provo-

zovati. Když pak jesuité proti tomuto naízení nesmírn zuili,

vypovdl Pombal z Lissabonu jesuity Emanuele Balastra a

Benedikta Fonseku, z nichž první dotené naízení královské

na kazateln tupil, a všem, kdož by k onomu spolku obchod-

•) Ooširnou zprávu o tom podali jsme již v pojednáni o missiícli

jesuitských v Jižní Americe.



2 38

nímii pistoupili, hnvem božím a vným zatracením hrozil.

Jesuité však brzy potom i strašné zemtesení, jímž dne 1. pro-

since r. 1755 tém celé msto Lissabon v sesutiny bylo obrá-

ceno, vyhlašovali za trest boží pro híšné poínání Pombalovo.

Proto Pombal uinil r. 1757 druhý útok na ád jesuitský v zá-

kladech jeho nejhlubších dvma král. dekrety, jimiž se jesuitm

zakazovalo vykonávání svtského soudnictví v missionáských

krajinách jejich v Brasilii a v Paraguayi a zárove naizovalo,

aby se obyvatelé tamní (Indiáni) více nepovažovali za otroky.

Když však jesuité v osadách svých v Brasilii a v Paraguayi

pekaziti hledli provedení smlouvy Portugalska se Španlskem

uinné o postoupení území v Paraguayi i branným odporem

tamního obyvatelstva (Indián proti vojsku portugalsko-Španl-

skému),*) vymohl Pombal na králi, že byli odstranni všickni

jesuité ode dvora královského.

Zárove pohnul Pombal krále, že se r. 1757 dne 8. íjna

a r. 1758 dne 10. února obrátil k papeži Benediktu XIV.

s žádostí, aby pispl mocí svou církevní k zakroení proti hru-

bým zloinm jesuit, kteí již od mnoha let vzdali se vší po-

slušnosti k papežským naízením, aniž všímají si nejdležitj-

ších zákon k udržení veejného poádku a pokoje íše Portu-

galské, nýbrž v úplné zkaženosti své pokroili tak daleko, že

v království Portugalském a ješt více v zemích jeho zámo-

ských vyvolali nejpohoršlivjší vzpoury, odboje a války. Zvlášt

pak stžoval si král, že jesuité k všeobecnému pohoršení lidu

jsou majiteli kupeckých sklad, krám a obchodních bank, kdež

provozují rozsáhlý obchod a lichvu, duchovním osobám nedo-

volenou a nepíslušnou k veliké škod a zkrácení mýt a cel,

jakož i na újmu kupc, do východní Indie a jižní Ameriky ob-

chod vedoucích. Konen stžoval si král na drzost jesuit,

kteíž všemožným zpsobem jej a jeho ministra tupí a haní,

a ábelskými piklemi perušiti hledí dobré srozumní mezi

Portugalskem a Španlskem. Protož aby papež leny ádu je-

suitského pivedl k šetení prvotních pravidel eholních, a aby

je odvrátil od všeho vmšování se do vcí politických a ode

všeho zájmu obchodního, tak aby jen Bohu sloužili a ve pro-

*) Bližší zprávy o tom podali jsme již pi líení innosti jesuit

missiemi v Jižní Americe.
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spch bližních svých psobili, prosti jsouce zhoubného chtíe,

kterýž je pobádal k snahám, aby na dvorech panovník vládli

a obchodem, lichvou, smnkástvím a jiným svtským zamst-

náním se obohacovali.

Papež Benedikt XIV'., jsa již dlouho ped tím pesvden
o tom, že v ádu jesuitském nutn jest potebí dkladné opravy,

o kterou se již nkolikrát avšak marn pokoušel, odhodlal se

k oprav této ihned pikroiti v Portugalsku, aby žádosti krále

ponkud vyhovl. K tomu cíli udlil kardinálu Josefovi de

Salda iiha, patriarchu lissabonskérau, papežským listem dne

1. dubna 175S neobmezené plnomocenství, aby ád jesuitský

v Portugalsku co do hlavy a úd jeho prohlédnul a kde by

iolio poteba kázala, aby i nutné opravy v ádu tom dle svého

dobrého uznání zavedl. Zárove naídil kardinálovi, aby tajn

a opatrn vyšetil, zdali právem neb bezprávn obvinni jsou

jesuité z provázení rozsáhlého obchodu; on sám že již má pí-

iny viti tomu, co se nejen portugalským jesuitm, ale

i americkým missionám jejich za vinu klade ponvadž se

mu dostaly do rukou rozliné listy z onch krajin, zejména

list jistého benátského kapitána lodního. V tomto listu po-

dává kapitán onen papeži zprávu, že když z ostrova u Kali-

fornie ploul, jesuité tamní mu dali mezi jinými vzácnostmi této

zem také na lo bednu, naplnnou prý rženci, ostatky svatých,

zázranými amulety a jinými vcmi podobného druhu, aby ji

v Kadixu tamním jesuitm odevzdal. Když však kapitán v pí-

stavu kadixském byl pinucen bednu otevíti, našel tam místo

vcí, které mu jesuité udali, drahé kameny a korále, perly a

kusy ryzího zlata. Z této pravdivé a dkazy nezvratnými za-

ruené události že nalezl papež pesvdení, jakých prostedk

jesuitští missionái amerití používají, aby podobného zboží

do Evropy dopravovali.

Aby tedy pravdivost' stížností dvora portugalského úpln

byla dokázána, pátral kardinál dle papežského naízení zevrubn

po statcích jesuit a po jejich píjmech, zvlášt prohlédl jejich

úty, jakož i knihy, které vedli o svých jistinách, jež mli

v rozliných bankách uloženy; též vyšetil, mnoho-li a jaké

zboží mají, a že obchod s ním sami neb prostedkem jiných

j

osob svtských obstarávají. Na základ tohoto vyšetení vydal
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kardinál Saldanha dne 15. kvtna 1758 naízení, jímž co plno-

mocník ímské stolice knžím všech duchovních ád, jmeno-

vit jesuitm zakázal vsecken obchod a všecko smnkáství

pod pokutou kletby duchovní. V tomto naízení praví kardinál

Saldanha mezi jiným : »S velikým zarmoucením srdce svého

nabyli jsme pevného pesvdení, že lenové Tovaryšstva Ježí-

šova v koUejích, noviciátech, domech a residencích svfch, jakož

i na jiných místech, pes všechny božské a papežské zákony

a k veejnému pohoršení rozsáhlý obchod vedou a v domech

Bohu posvcených smnkáství a kupectví provozují, nejen

smnky vydávají a pijímají jako v njakém závod bankéském,

ale též zboží z Asie, Afriky a Ameriky pivezené sami prodá-

vají a jím šachrují, jako by kolleje jejich byly sklady kupecké

a veejné tržišt. Jiní opt zizují z penz eholních v mstech

pístavních a hlavních velké sklady zboží a jako velkokupci

obchod vedou, takto bohatnouce. Nejhloubji ale klesli jesuité

nkteí v zemích záraoskVch ; nebo kupují na veejných trzích

drobné zboží, prodávajíce je pak opt jinde s velkým výdl-

kem; jiní zas maso a ryby nakládají, kže vydlávají, obchod

s tím vedouce; ano i veejné krámy oteveli v domech svých^

prodávajíce tam nasolené maso i lihoviny jako v njaké butice.«

Novým pak naízením dne 7. ervna 1758 z dvod sprave-

dlivých a jemu známých, nejen pro es a slávu boží, nýbrž

i pro yeejné blaho veledležitých, xbavil kardináljesuity v celém

obvodu patriarchátu svého práva zpovídání a kázání a dal toto

naízení pibiti na všech kostelích i na rozích veejných míst

v Lissabon a ve všech mstech patriarchátu svého. — Jak ci-

telná rána jesuitm práv tímto naízením od kardinála byla

zasazena, pozná zajisté každý, uváží-li, jak znaných výhod je-

suitm plynulo ze zpovdnice a kazatelny.

Tehdejší generál ádu jesuitského Vavinec Ricci podal

nov zvolenému papeži Z'/^me?^ÍM JÍ//7. (1758— 1769), velkému

píznivci a chovanci jesuit, stížnost na nesmírné protivenství

a nátisky, jichž ád v Portugalsku zakouší, a žádal papeže^

aby dle uznání svého a moci své proti tomu u dvora portu-

galského zakroil. Avšak komisse, k tomu úelu od papeže na-

ízená, nenalezla v stížnosti generálov nieho, v em by se-

mlo zakroovati.

I
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Ale jesuité pece s nesmírnou zpupností a neslýchanou

opovážlivostí tvrdili, že jest vymyšleno všecko, co se jim za

vinu klade. Ano, oni pomfšleli na to, jak by njakfm násilafm

krokem obvinní z ern<'ch inu svfch se sebe svalili. Proto

se spikli s nespokojenou markfzkou cle Tavora proti životu

královu. Ale zamfšlená královražda dne 3. záí r. 1758 se ne-

podaila. Náelníci tohoto spiknutí, vévoda z Aveira^ nejvyšší

hofmistr pi dvoe královském, se synem svfm, markfzka Eleo-

nora cle lavorci a její manžel start markfz Francisco cle Ta-

vora, generál jízdy a b^^val^^ místokrál v Indii se svými dvma
syny a nkterými leny rodu z Tavora rozsudkem dne 12. ledna

roku 1759 odsouzeni byli k smrti: jesuité pak^ kteí se spik-

nutí onoho súastnili, k xalái cloxivotnímu. Dne 13. ledna

vykonána byla poprava na všech spiklencích svtských, a téhož

dne uvznni byli následující jesuité: P. Josef 2Iorfira, bývalý

zpovdník králv. Hyacint cle Costa^ bývalý zpovdník královnin,

Timotheus cV OUreira, zpovdník král. princezen, Gabriel Jia-

lagrida, Josef PercligaOf generální prokurátor ádu, Josef Soarex.

prokurátor maraonský, Henricjuex, provinciál portugalský, Jan

Matos, Jan Alexander^ Štpán Lope^ a Josef Oliveira. Hned

na to dne 19. ledna 1759 vydán byl král. rozkaz, kterým se

zabavovaly všecky movité i nemovité statky, dchody, píjmy

a platy z milosti len ádu jesuitského ve všech zemích por-

tugalských a zakazovalo všem poddaným obcování s jesuity.

Téhož dne ministr Pomhal vydal mezi lid spis, tterý obsahoval

^bexboxné a odbojné bliubj^ kterým uili lenové Tovaryšstva

Ježíšova odsouxené xloince'<^ následkem ehož bylo spiknutí

zesnované proti králi a vražedný útok na nho dne 3. záí 1758

uinný.
Král Josef pak dne 20. dubna 1759 oznámil papeži, jaká

opatení uinil v íši své proti jesuitm, dokládaje, že je bez-

pochyby bude museti ze všech zemí svých vypovdíti. aby se

ped úklady a piklemi jejich uchránil ; konen žádal na pa-

peži za dovolení, aby duchovní osoby, které by se provinily

njakým zloinem bu proti králi neb proti státu, smly býti

souzeny soudem svtským. Ale papež Kliment XIII , jenž se

dal vlivem jesuit úpln íditi, k tomu nesvolil. T listech svých

dne 31. srpna 1759 králi zaslaných doznává papež, že provi-

BSlek : Déjiny fáda jesuitského. 16
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nilí jesuité sice zasluhují trestu, ale vyslovuje pání, aby byli

aspo potrestání veejného ušeteni. Dále klade králi na srdce,

že snad není každý len ádu jesuitského bez rozdílu trestu-

hodným a že není vinen zloin, jež se ádu jeho za vinu

kladou, a tudíž že by bylo nanejvýš nespravedlivým, trestati

vinné s nevinnými. Proež zrazuje králi, aby jesuity ze státu

svého nezapuzoval ; nebo prý opravy ádu jejich, kteréž tam

kardinál Saklonha zavede, ve spojení se svtskou mocí úpln

postaí k odstranní vad a nepoádk, jestliže jaké v ádu
jesuit portugalských se nalézají. Co' se týe potrestání jesuit,

zapletených v spiknutí proti životu královu, nemže prý papež

tak hanebný zloin nikterak omlouvati aneb vinníky ped spra-

vedlivým trestem pod ochranu bráti, ale že dle povinnosti své

králi pouze zrazuje toho, co bylo by na újmu dstojnosti jeho

královské, totiž krveprolití osob duchovních.

Ale papežským naízením, nunciovi poslaným, právomoc-

nos královská se obmezovala jediné na potrestání onch knží,

kteí se byli úastnili pi pokusu vražedném dne 3. záí 1758.

Když pak papež na optné doléhání Pombala odepel všeobecné

naízení, kteréž by i pro budoucnost pi podobných pípadech

mlo stejnou platnost, rozdvojil se následkem toho dvr portu-

galský s ímem, takže všecko spojení jeho s papežskou stolicí

bylo perušeno, i papežský nuncius z Portugalska vypovzen.

Nad tímto nenadálým obratem jásali jesuité; oekávali, že oby-

vatelstvo portugalské vládu pinutí k jinému jednání aneb že

vypukne povstání, ve kterém svržen bude král a ministerstvo

jeho. A aby to urychlili, rozšiovali opt mezi lidem i v jiných ze-

mích množství hanopis, v nichž se dotýkali urážliv i cti krá-

lovské. Le brzy seznali, že se opt v nadjích svých šeredn

zklamaU. Nebo ministr Pombal s neohroženou setrvalostí zstal

vren prvotnímu úmyslu svému, jesuity ze zem vypuditi. Proto

nepopál jim pokoje. Následkem král. rozkazu ze dne 28. srpna

roku 1759 odato bylo jesuitm obstarávání školství a jeho

dozor.

Tak zastihla jesuity rána za ranou. Nejvznešenjší lenové

ádu jejich pro úastenství své v královražd nalézali se ve v-
zení, ostatní pak jesuité byli hlídáni jako zajatci v kollejích a

domech svých, které nesmli bez výslovného dovolení opustiti,
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:školy a vychovávací ústavy jejich byly zaveny a statky jejich zaba-

veny. A když tak všeho již byli zbaveni, konen král. naízením ze

dne 3. záí 1159 prohlášeni byli jesuité za veejné odbjce^ zrádce,

nepátele a rušitelé veejného pokoje a vypovzeni ze všech zemí

íše Portugalské. Jenom novicm a tm osobám ádu, které posud

nesložily slavné sliby a které pocházely rodem ze zemí portu-

galských, dovoleno bylo v íši Portugalské zstati, nelplo-li na

nich viny osobní. Zárove naízeno bylo, aby nikdo pod tre-

stem smrti a zabavení všech statk se neopovážil dotené du-

chovní hledt zase do zem uvésti aneb aby s nimi byl bu
v ústním neb písemném spojení, a to ani tehdy, kdyby z ádu
vystoupili aneb kdyby byli v jiném státu pijati.

K provedení tohoto král. naízení bez prodlení se pikro-

ilo; jesuité ze všech dom a koUejí svrch dopraveni v záí

a v íjnu r. 1759 na lodích nákladních do msta Civitavechie

ve státu církevním ; bylo jich úhrnem 334 duchovních, pak

360 jesuit kolleje v Coimbe vtší ástí scholastik, novic a

laik; nebo jen málo kteí novicové použili povolení v král.

naízení jim vyhrazeného. Pedstavení koUejí portugalských a

prokurátoi amerických missií uvznni byli v Lisabone. Mimo

to dopraveni byli do Civitavecchia r. 1760 také 122 jesuité

X BaJiia, 198 z Pernambucu a mnozí také z Indie východní.

Na památku osvobození Portugalské íše od zpupného ádu je-

suitského dalo duchovenstvo portugalské raziti pamtní peníz,

na nmž na jedné stran byl obraz krále Josefa L, na druhé

pak nápis : »Po vyhnání bludu vrací se pravda zase zpt. —
Úsudek duchovenstva portugalského : Tovaryšstvo Ježíšovo vinno

* velezrády pro bohaprázdné a k odboji popuzující uení své

^lo z Portugalska vypovzeno r 1759.«

Aby však jesuité vyhnání své z Portugalska budoucn

nemohli vyhlásiti za osnovu lží nespravedlnosti, naídil ministr

-Pomhal, aby se sebraly všecky spisy, kterými zjištny jsou ha-

nebnosti a zhoubné poínání jejich v Portugalsku, a aby se

z nich pi každém soudním dvoru i pi dvoe královském jeden

-exemplá ve zvláštní schránce temi zámky opatené choval,

tak aby se jesuitm obyejnou a tajnou lstí jejich nepodailo

-zniiti památku vrohodných listin, jejichž platnost nemohli této

<loby zapírati. Tímto zpsobem povstala ona pro djiny velmi

16*
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dležitá a skoro do všech jazyk evropských peložená: » Sbírka

nejnovjších spisuj jednajících o djinách jesuit v Portugal-

sku€, které i my jsme použili k tomuto spisu.

Dodati ješt teba, že oni jesuité, kteí pro zloin vele-

zrády k doživotnímu žalái byli odsouzeni, musili si trest svj

odbýti ve vzeních, mnohdy vlhkých a nezdravých, kde se jim

také nedostávalo potebného ošetení a výživy, akoliv pro n
král dosti znanou ást penžitou byl vykázal. Ale ziskuchtivost

a lakota strážc jejich i iditel vQzení jen spoe jim výživy

popávala, ani churavým a nemocným nedostávalo se poteb-

ného léení a ošetení. Z tchto uvznných jesuit, jichž bylo

celkem 124, z vtší ásti pedstavených ádu, bylo r. 1767 od-

vezeno 36 do církevního státu, ve vzení jich zemelo 37,

ostatní pak teprv r. 1777 po smrti krále Josefa I. z vzení na

svobodu byli propuštni.

Nedá se upíti, že ministr Pombal bezprávn k onm
uvznným jesuitm se zachoval a že se na nich co do poža-

davku lidskosti, ano i citu právního prohešil. Ješt mén však

než jednání toto dá se odvodniti ukrutné odpravení 721etého

jesuity P. Gabriela Malagridy. Tento fanatický jesuita již po

strašném onom zemtesení lisabonském prohlásil událosf tuto

za trest boží na bezbožné kralování a rozncoval ohnivým ká-

záním svým mysle lidu proti králi. I byl proto z Lisabonu

vypovzen do Setuvalu, kde od markýzky z Tavora zasvcen

byl do spiknutí proti králi zesnovaného, v nmž ml nejvt-

šího úastenství, takže v rozsudku nad spiklenci proneseném

nalézá se mezi hlavními vinníky k doživotnímu žalái odsou-

zenými. Píinu k nové žalob proti Malagridovi zavdaly dva

spisy jeho, kteréž ve vzení svém byl sepsal. Jeden ze spis

onch sepsán byl v jazyku portugalském pod názvem: ^Hr-
dinný a zázraný život nejhlahoslavenjší svaté Anny^ matky
Panny Marie^ který spisovateli vnuknula sama ona svtice I

s pomocí a pispním svaté Panny a nejsvtjSího božího syna

svého. " Z obsahu pólo tajemného, pólo zteštného tohoto spisu

uvedeme jen nkterá místa na ukázku: »Svatá Anna v život

matky své prý se rozplakala a cherubíni a serafini, kteí jí:

pispli k pomoci, daU se ze soucitu též do pláe ; ona již v ži-

vot matky své složila dvojí slib, a aby nebyla žádná božskát
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osoba žárlivou, slíbila Bohu Otci chudobu, Bohu Sjnu poslušnos

a Duchu Svatému istotu atd. Všecky ti božské osoby že se

mezi sebou radily, co by mly za podíl sv. Ann udliti, a že

konen usnesly se na tom, že má bfti nade všecky andly a

svaté povznesena; vné msto, jak jej evangelisté a uenníci

Pán líí, že je u pirovnání se srdcem sv. Anny pravým sme-

tištm špatnfm. Taktéž Bh prf Malagridovi svil, že beze

všech rozpaku Marii nade všecky jiné svaté povýšil a že jí

udlil vlastnosti božské, totiž nesmírnos, vnos a všemo-

houcnos; tlo Spasitele našeho Ježíše Krista že bylo utvoeno

jednou krpjí krve v život Panny Marie atd.« — V druhém

spisu latinsky sepsaném pod názvem: »Oxivoteao vlád anti-

kristov<i.^ který pry Malagrida k rozkazu Panny Marie sepsal,

jsou podobné nesmyslné úvahy. Antikrist prý se zrodí r. 1920.

v Milán z jednoho mnicha a jedné jeptišky. lenové Tovaryšstva

Ježíšova že prý založí novou íši a že v Indii nesíslné nové

národy odkryjí. V noci na den 29. listopadu ped rokem prý

slyšel tato slova: »V této noci zhyne smrtí náhlou a nena-

dálou král pro nešlechetné iny své i se všemi pomocníky a

pochlebníky svými atd.«

Pro tyto a ješt jiné pošetilosti postaven byl P. Mala-

grida ped soudnou stolici inkvisice a i zde setrval pedpojatec

tento pevn pi svých fanatických výpovdích. Ale jakkoli

z pomatených výpovdí se dalo snadno souditi, že staiký

jesuita tento ve svém dvouletém vzení trochu rozumu svého

pozbyl a že není žádným kacíem, nýbrž napolo šíleným pe-

pjatcem, pece byl od inkvisice nespravedliv k smrti odsouzen

a tento rozsudek nad ním vykonán dne 20. záí 1 761. upá-

lením na veejném námstí. Tak smutný konec mla zhoubná

-ionos jesuit v Portugalsku.

Boue proti jesuitm ve Francii.

Brzy po vypuzení jesuit z Portugalska strhla se boue

proti nim také ve Francii^ kde jim již Encyklopedisty a Janse-

nisty pda pod nohama byla podkopána. Mimo to pro vra-

žedný útok na krále Ludvika XY., dne 5. ledna r. 1757. ve

Versaillu od Roberta Františka Bamieusa uinný, povstalo
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mezi lidem velké podezení, že v záležitos tuto byli velmi za-

pleteni také jesuité; nebo útoník Damieuse byl nkolik let ku-

chtíkem v kolleji jesuitské v Arrasu, pak na doporuení jesuit

sluhou rozliných šlechtic a od jesuit asto byl podporován^

A proto a na základ mnohých jiných povstí, vinil lid jesuity

z úastenství v doteném útoku vražedném, akoliv vyšeto-

váním nebylo to dokázáno ; nebo Damieuse ani mukami nebyl

piveden k vyznání spolu vinník. Pece však tchto povstí

použila milostnice králova markýxka % Pompadourit k odstra-

nní jesuit ode dvora královského. Ale k rychlému uskute-

nní její zámr, totiž k vypuzení jesuit % Francie^ pispla

zvlášt následující událos, která nejen lid naplnila ješt vtším

rozhoením proti jesuitm, nýbrž i krále samého proti nim

velice popudila a tudíž byla hlavní píinou vypuzení jesuit

z Francie.

Jesuita P. Antoine de La Valette vyslán by] r. 1742

co missioná na ostrov Martinik (Martinique, Martinico), nále-

žející k francouzským ostrovm Malým Antillám v západní

Indii, a r. 1747 ustanoven tam byl za prokurátora domu pro-

fessního ve Sv, Petru. Aby bídnému stavu tohoto domu profes-

sního odpomohl, dal prokurátor Lavalette rozsáhlé pozemky

domu professnímu náležející, ale posud ladem ležící, vzdlávati

pomocí mnohých otrok erných, které k tomu úelu zakoupil.

Penz k tomu potebných vypjil si od tamnjších obchod-

ník na smnky, znjící na 2^1^ roku. Za nkolik let získal Lava-

lette rozsáhlým obchodem se zbožím americkým, které do Evropy

na lodích svých zasílal, tak velké sumy, že mohl skoupiti i po-

zemky kolem celého chobotu Sv. Dominika (St. Domin go)^

které promnil též v osady, na nichž pstoval takové množství

cukru, kávy, tabáku, bavlny a indiga, že pak nemohl s ním
závoditi žádný obchodní dm na ostrovech Antillských. Proto

stžovali si tamjší osadníci a obchodníci u dvora francouz-

ského, žádajíce za odstranní tohoto zloádu. Ale P. Lavelette,

povolán byv od vlády k zodpovídání r. 1754 do Paíže, vy-

kázal se píznivými vysvdeními nejenom námstka králov-

ského, od nho uplaceného, nýbrž i jiných osob vznešených

u dvora paížského velkého vlivu požívajících, jimiž všecko-

obviování za bohaprázdnou pomluvu bylo prohlášeno. A tat



247

u dvora královského uznán úpln nevinným, navrátil se Lavalette

na ostrov Martinik, zavázav se díve písahou, že tamním ob-

chodníkm nezavdá již žádné píiny k novfm stížnostem

Pece však nevzdal se Lavalette dívjšího obchodu, nýbrž

provozoval ho rozmrem ješt vtším, zaídil si i smnárnu

a založil nkolik továren. Odmnou za tyto velké zásluhy o ád
jmenován pak byl Lavalette od generála ádu Ignáce Viscontiho

r. 17 55 nejvyšším inkvisitorem a apoštolským prefektem jesuitských

missií antillských.

Ale iiž téhož roku postižen byl Lavalette velkou po-

hromou ; dv lod jeho se zbožím, kteréž poslal na zaplacení dluhu

l*/2 millionu liru obchodnímu domu bratí Liona a Gouffre

v Marsilii, na cest z Ameriky odejmuty byly od Anglian
s Francií tehdy válících. Následkem toho když Lavalette nechtl

dotené vitele své uspokojiti, domáhali se tito na provincialu

ádu jesuitského v Paíži požadavku svého 2,400.000 livres, avšak

marn. Nebo ád, akoliv na ostrov Martiniku ml jmní na 4 mil-

liony livres, odmítl od sebe zcela bezprávn povinnos tuto a sva-

loval ji na prokurátora Lavalettea, dokládaje, že dluhy jednotli-

vého lena ádu nemohou ukládati povinnos k zaplacení i ostatním

lenm. Ale soud dvorní, na njž se vitelé obrátili, dal si pedlo-

žiti od prokurátora professního domu paížského P. de Montigny

ústavu ádu jesuitského, z níž se dokázalo, že všecky statky

jesuit jsou spoleným a nerozdílným majetkem rádu, a tudíž

odsouzen byl ád jesuitský k zaplacení summy dotené i s úroky.

Pi této píležitosti prohlédl soud dvorní dkladn konsti-

tuce ádu mu odevzdané a prozkoumal nebezpené uení nej-

znamenitjších jeho spisovatel. A taktéž i král dal od šesti

kommissa státní rady své prozkoumati ústavu ádu jesuit-

ského. V msíci srpnu r. 1761 od nejvyššího soudu íšského

i od král. kommisse uznáno bylo, že konstituce rádu nesrov-

návají se ani s právem všeobecným ani se zákonodárstvím

státu Francouzského, a že uení ádu se píí zásadám mravním

a všeobecnému bezpeí státu. Na základ tom íšský soud

vynesl dne G. srpna 1761 rozsudek, v nmž eholní ústava

adu jesuitského se zatracovala a jesuitm se zapovídalo píští

pijímání novic do ádu a vyuování na školách. Ale s vyne-

sením rozsudku o eholní ústav a jmní ádu jesuitského mlo
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se k rozkazu krále ješt rok posekati. Této Ihtj použili

jesuité k tomu, že movité jmní své prodali a na nemovité

statky své se vypjili znané summy penz, kteréž do Kíma

generálu svému odeslali; mimo to odstranili všecky dležitjší

spisy a knihy, záhubné uení jejich obsahující. Král pak k ná-

vrhu kommisse, z tajné jeho rady sestavené, hledl generála

ádu pohnouti k tomu, aby ustanovil rodilého Francouze za

zvláštního generálního vikáe pro Francii s plnou mocí na šest

let voleného. Když však generál ádu Vavinec Rieci to odepel

slovy památnými: »Smt, ut suiit, aut no>i sint« (a jsou jesuité

jak jsou, aneb a nejsou), perušil král k rad ministra Choi-

seula všecko další vyjednávání a rozhodl, aby ád jesuitský

pominul. Dne G. srpna r. 1762, když byl uplynul rok, od krále

jesuitm k uspoádání záležitostí jejich povolený, vydal nej-

vyšší soud íšský rozsudek, kterým ád jesuitský jakožto církvi

a státu záhuhnij ve Francii byl zrušen a statky jeho v cen
60 milí. Ur byly zabaveny.

Marný byl odpor papeže Klinienta XIII. proti tomuto

rozsudku nejvyššího soudu paížského, k nmuž i ostatní soudní

dvory ve Francii pistoupily, akoliv jim papež bullou r. 1763,

kterou se jesuit ujímal, strašnými kletbami vyhrožoval ; nebo
král pes to všecko k naléhání ministra Choiseula nechal sprave-

dlnosti volného prbhu. Všickni jesuité, kteí se zdráhali pí-

sahati, že s ádem jesuitským v žádném spojení již nebudou

a že budou práva státu Francouzského a svobodu gallikánské

církve uznávati a zachovávati, byli dne 9. bezna r. 1764 ze

ze zem vypovzeni. I arcibiskup paížský Beaumont pro svj
list pastýský, ve prospch jesuit vydaný, z Paíže byl vypo-

vzen. Konen pohnul ministr Choiseul i krále, %e ze své moci

v listopadu r. 1704 Tovaryšstvo Ježíšovo ve Francii úpln
Z7-UŠÍI. Nic proti tomu neprospla zvláštní bulla, od papeže bez

vdomí kardinál ve prospch jesuit vydaná ; nebo prohlá-

šení její písn bylo zapovzeno.

Vypovzení jesuit ze Španlska, z Neapole a Parmy.

Již v líení innosti jesuitských missií v Mexiku vytkli

jsme, že jesuité tamnjší pepychem svým a pehmaty v práva
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biskup v Piiehle zavdali píinu králi španlskému Karlu III.

(1759— 1787) k zakroení proti ádu jesuitskému. A jakkoli

od té doby z krajin amerických docházely asté stížnosti dílem

na nepokoje a vzpoury, psobením jesuit v Brasilii povstalé,

dílem na rozsáhlý obchod, který tam jesuité vedli
;
pece neuve-

ejnila vláda španlská obsah žalob tchto. Nebo ministr Don

Pedro hrab Aranda nabyl z Portugalska pesvdení, že by

bylo marnou prací, uveejnním písemných svdectví hledt

polepšiti jesuity, kteí všem svdectvím vždy jen odporovali,

prohlašujíce je za nepravdivé a vymyšlené.

Konen zavdaly píinu k záhub jesuit ve Španlsku

následující události. Podncováním jesuit povstal lid dne

3. bezna r. 1766 v Madrid a inil útoky na domy, kdež byd-

leU nepátelé jesuit; ano s divokým hlukem pihnala se luza

i ped palác královský, takže král, obávaje se o život svj,

uprchl do Aranjuezu. Vyšetováním tohoto odboje mnohými

hodnovrnými svdky dokázáno bylo, že se vzpoury této súast-

nili zvlášt jesuité, zejména Isidor Lopex,^ Michal Benevente a

Ignác Gonzalez. Ale matka králova, ovdovlá královna, ují-

mala se velmi horliv na prosby zpovdníka svého jesuity Bro-

mierse Tovaryšstva Ježíšova nalézajícího se v nebezpeí vypo-

vdní z íše Španlské.

Nedlouho potom zachycen byl list generála ádu jesuit-

ského Vavince Eícciho na provinciála toledského, z jehož ob-

sahu patrno bylo spiknutí, jímž ml býti svržen král Karel

co levoboek s trnu španlského a na nj dosazen mladší jeho

bratr infant Don Ludvík. Mimo list tento, jehož originál králi

byl pedložen, nalezl se též u generálního prokurátora ádu ve

Španlsku tištný spis, v nmž se manželský pvod krále Karla

podezíval. Dva výtisky tohoto zrádného spisu nalezeny byly

také v balíku list, svdících generálu Riccimu u dvou jesuit

ubírajících se z Madridu do íma, kteí na francouzském po-

mezí byli zadržáni.

Takto když král vidl nejenom svoji korunu, nýbrž i est

svojí ve velkém nebezpeí, svolal královskou radu svou, jejíž

lenové, zvlášt korunní kancléi Compomanes a Mognino^ byli

toho náhledu, že v tomto pípadu mohl by král dát vynésti

rozsudek proti jesuitské spolenosti i s obejitím obyejné cesty
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právní, a aniž by obecenstvu se oznámily píiny takového-

opatení z dvod zvlášt tajných. A k tomuto náhledu pi-

stoupila nejen státní rada, nýbrž i universita se svým dobro-

zdáním jakož i nkolik biskup íše, a tak se stalo, že krá-

lovským rozsudkem dne 28. února r. 1767 celý ád jesuitský

xe všech krajin mocnáství Španlského byl vypovzen^ a vykonáni

tohoto rozsudku bylo ministru hrabti x Aranda naízeno.

Podle tajných naízení hrabte z Aranda, daných všem

královským úedníkm po celé íši -Španlské, všem pedsedm
dvor soudních a velitelm pluk vojenských, obsadili po pl
noci ze dne 2. na 3. dubna r. 1767. královští kommissai

s oddlením vojska a s potebnými sluhy líedními každou

koUej a každý dm jesuitský a oznámili pedstavenému a všem

lenm ádu shromáždným královský rozkaz, kterým se z celé^

íše vypovídali. Mezi tím byly všecky byty jejich a jiné míst-

nosti v kollejích a domech uzaveny, aby nieho z nich ne-

mohlo býti odcizeno ; každý len ádu sml si s sebou vzíti

jen své vci nejpotebnjší, obyejný svj odv i své peníze,

jichž summu však musil udati.

A tak bylo po celém vŠpanlsku téhož dne tém v jedná

hodin na 5000 jesuit v domech svých sebráno a dopraveno do

pístav, kde lod k pevezení jich do Civitavechia (do papež-

ského státu) byly již pipraveny. A hned po odchodu jejich

byla dne 3. dubna vyhlášena ve všech mstech íše následující

pragmatická sankce : »My^ do?i Karlos, z boží milosti král

kastilský atd., dáváme všemu lidu vdti : íd se dle dobro-^

zdání své rady, kterou jsem dal shromážditi k tomu úelu, aby

se poradila o tom, co se bylo dne 29. ledna stalo, jakož i vý-

roky rozliných výtených a velezkušených, mé vlád vrných

a oddaných muž, i povinností svou, kteráž mi kázala bdíti

nad poádkem a nad pokojem mých poddaných, dále pohnut

ješt mnoha nutnými píinami, které ale nevyjevím, nýbrž

v královské mysli své zatajím, vidím se nucena, abych zakroil

nejvyšší mocí svou, kterou mi Bh Všemohoucí do rukou vložil,

k ochran svých poddaných a k udržení dstojnosti své vlády

;

a tudíž jsem se odhodlal k vydání rozkazu, jímž se všickni

lenové Tovaryšstva Ježíšova, knží, koadjutoi i laikové, kteí

již složili první slib eholní, jakož i novicové, již by je chtli
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následovati, ze všech mých krajin ve Španlsku a v Indii,

jakož i z ostrov Filipínských a z jiných krajin mé vlád pod-

daných vypovídají, a všecky statky jejich v zemích mých se

zabavují. Aby se ale tento rozkaz ve všech zemích, vlád mé
podízených, stejným vykonal zpsobem, udlil jsem pedsedovi

královské rady své dekretem královským ze dne 27. února

rozkaz a plnomocenství, aby ihned k vykonání doteného roz-

kazu pikroil a k tomu cíli potebné kroky uinil. Zárove
tímto zákonem oznamuji, že zabavení statk Tovaryšstva Ježí-

šova vztahuje se na všecko jejich jmní movité i nemovité, na

jejich peníze i duchovní píjmy, které právem v zemích mých

mli, však beze Škody bemen na nich váznoucích, a bez újmy

úmyslu zakladatel koUejí aneb dárc, jakož i bez újmy vý-

živného, jež obnáší ron pro každého knze 100 a pro laika

90 piastr ; nebo výživné toto bude se každoron vypláceti

z celé summy veškerého jmní jesuitm zabaveného. — Toto

výživné ale nemají dostávati cizí jesuité, kteí by se proti všem

zemským právm v mých státech, bud v koUejích neb v domech

soukromých zdržovali, nech nosí roucho své eholní aneb jiné

roucho knžské, ponvadž všickni jesuité bez rozdílu jsou z mých

zemí vypovzeni. Taktéž nedostane se výživného novicm, kteí

se dobrovoln s ostatními jesuity ze španl do vyhnanství ode-

brali, ponvadž tito posud nejsou žádným slibem eholním vá-

záni k ádu a tudíž mohou z nho bez pekážky vystoupiti.

Onino jesuité, kteí by se z církevního státu, kamž jsem je

vypovdl, vzdálili, aneb kteí by iny neb spisy svými spra-

vedlivý hnv dvoru mého popudili, úpln pozbudou výživného.

Kdyby však ád dopustil, aby lenové jeho pod záminkou obrany

ádu vydávali spisy, které by smovaly proti poslušnosti

a úct mn povinné, a jimiž by se rušil pokoj ve státech mých,

anebo že by tajnými vyslanci se pokoušeli o popouzení lidu

mého, ztratí celý ád výslužné své.

Co se týe správy statk ádu a nezištného jich upo-

tebení k úelm bohumilým, jako k nadacím chudobných

seminá duchovních, založených chudobinc a jiných dobro-

inných ústav, vyslechnu o tom výrok píslušného ducho-

venstva a postarám se o to, takže zbožnému úelu onomu

opatení má ani za mák na újmu nebudou, aniž by se tím

stala njaká škoda obecenstvu, ani právm soukromým.

«
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VšeobecDfm zákonem zapovídám, aby po celém mém
království ani jednotlivý len Tovaryšstva Ježíšova pod žádnou

záminkou nikdy nebyl pijat. Žádný jesuita, kterýž byl jednou

pro tento ád veejné sliby složil, nesmí, a by by i s vý-

slovným povolením papeže z ádu vystoupiti chtl, co duchovní

svtský aneb co neknz ve Španlích zstati aneb do nkte-

rého jiného ádu vstoupiti a nesmí bez výslovného povolení

vlády mé do Španl pijíti.

Žádný z poddaných mých, budsi' stavu svtského, knž-

ského neb eholního, nesmí ani od generála ani od kohokoli

jménem jeho žádati žádných ztvrzení bratrstev ádu, a to pod

trestem^ jaký uren jest proti tm, kteí se dopustí zloinu

proti státu. — Každý, kdo by si s jesuity dopisoval, což jednou

pro vždy písn se zapovídá, bude dle pomru provinní svého

potrestán.

Výslovn zapovídám všem svým poddaným, aby ani

psaním ani emi lid nepopouzeli, nech by se to již ve prospch

aneb na úkor naízení toho dalo. Naopak, já chci, aby všickni

mojí poddaní o tomto pedmtu nejpísnjší mlení zachovali,

a naizuji, aby ti, kdož by se proti tomu provinili, byli co pro-

vinilci pro uražení Yelienstva potrestáni.

Abych pak dobré zachovávání rozkazu toho po celé íši

své si zabezpeil, uzavelo se v mé shromáždné královské rad,

aby toto naíxení melo moc zákona a sankce pragmatické^ jako

by bylo stavy zemskými ustanovené a od nich i oznámené.

V Pradu, dne 3. dubna 1767. Já, král.«

Král Karel oznámil papeži Klimentu XIII. zvláštním

listem vlastnoruním ze dne 31. bezna 1767, že k uhájení

své cti i k zachování pokoje a míru v íši své a bezpeí pod-

daných všecky jesuity ze zemí svých vypovdl a že je dal

do církevního státu pevézti, že ale za všecky jesuity, kteí

jsou rodem Španlé, a jichž výživa se nemže na státu ímském
žádati, potebné peníze na výživu ímskému dvoru dá pro-

st'edkem svého vyslance odvádti.

Tato zpráva zpsobila v Éím nemalé zdšení ; nebo
nyní s hrzou pomýšlel generál jesuit na to, že snad za ne-

dlouho i jiné katolické a tím spíše i nekatolické vlády tohoto

kroku dvora španlského, který pece býval vlád ímské velmi
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oddaný'-, budou následovati. Proto pohnul generál vládu pa-

pežskou, aby nedala pistáti v Ciiit Vecchii ani v jiném

pístavu lodím s jesuity ze Španl vypovzenfmi ; a tak byli

tito jesuité po kolik msíc sem tam po moi vozeni a musili

asto snášeti bídu a nedostatek, až konen se jim dostalo

pijetí na ostrov Korsice, kde vsak se jim nedostávalo ze

Španl vfživného, na stát církevní obmezeného, tak že tam

nesmírnou bídu a nouzi snášeli. To konen pohnulo papeže

Klimenta XIII., jenž se pronásledovaných jesuitu marn ujímal,

že je pijal do státu svého. — Pi této píležitosti ml kardinál

Cavalchini, muž neúhonný, uený a poctivý, v kollegiura kardi-

nálském památnou e, již tuto u výtahu podáváme:

í>My jsme se tuto shromáždili, abychom rokovali o tom,

zdali to prospšné, abychom jesuity dále podporovali. Dle mého

mínní ale má býti hlavním pedmtem rokování našeho, zdaž

zloiny jesuit zasluhují, abychom jim vbec ješt poskytli

sluchu svého. Již po dv st let vznášejí se od tolika íší, zemí

a vlád ustaviné stížnosti a žaloby proti ádu Tovaryšstva Ježíšova

k svaté stolici papežské, která však až posud vždy k tomu jen

mlela. Konen máme i nyní k tomu mleti, když se skoro

veškeren svt kesanský spojil, aby jednohlasn pozvedl hlasu

svého proti úkladm, podvodm a osidlm jesuit? Zdaž to

i nyní v prospchu jest, ujímati se ádu tohoto a initi jen to,

co s nebezpenými zásadami a páním jesuit souhlasí ? Když

jedenkráte mnich ádu Humiliator se snažil o bezživotí kardinála,

tu potrestán byl zloin tento zrušením celého ádu, a nám by

tak málo mlo záležeti na životu kesanských knížat, že bychom

chtli vzíti v ochranu krvežíznivé jesuity, jako se posud stávalo V

Jesuité byli pro královraždu vypovzeni z království Portugal-

ského, které vždy vrn stálo k církvi katolické. Dnes se ped-

kládá svaté stolici nový hnusný zloin, totiž pokus úkladného

zavraždní krále španlského. Nekonená ada neslýchaných

zloin, jako jsou usurpace celých zemí, vzpoura celých národ,

zloády v službách božích a v udílení svátostí dokazuje, že Tova-

ryšstvo Ježíšovo je trestuhodné. A mají snad pea to prese

všecko naše porady a naše soudy ješt dále záviseti na libovli

tchto eholník? A máme ješt dále chrániti mocí svou zásady,

které jen vraždou a pomstou oplývají? Což není svatá stolice
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papežská niím jiným než ochrannou matkou jesuit ? Nyní jest

již nemožno zejmé zloiny spolenosti této zakrývati; ona je

ped celým svtem nahromadila do takové výšky, že již naprosto

nemožno uznati ji za nevinnou. My se již nemžeme dáti

pohnouti žádnými úlisnými výmluvami, my musíme slyšeti žaloby

krále španlského a jemu zjednati spravedlnost. Kdybychom

chtli tvrditi, že jesuité milost zasluhují, tedy bychom na sebe

uvalili podezení, že okolností a událostí doby nynjší naprosto

neznáme ; a kdybychom se stali zastaVateli a ochránci jesuit,

byli bychom strženi i s nimi do záhuby neodvratné. Píí se

to nejen zásadám spravedlnosti, ale i prospchu svaté stolice,

píí se to cti církve svaté, abychom ješt nyní« stali se orodov-

níky za zloiny jesuit. Jediný to hlas všech skoro svta národ,

že mají býti jesuité, co lidé bažící jen po svtských statcích

a strojící úklady poestnému jménu i životu jiných, ze zemí

kesanských vyhnáni. A my poád ješt za to máme, že toho

vyžaduje prospch církve, abychom jim lichotili, abychom je

k tajným poradám svým pipouštli a pedpisy jejich se ídili.

]Síe snad záští proti jesuitm mne pobádá takto mluviti, nýbrž

láska k pravd a blaho svaté církve naší.«

Píklad rázného vystoupení dvora madridského proti je-

suitm psobil brzy i v státech italskijch, zvlášt v spojeném

království Neapolském a Sicilském^ kde král Ferdinand Il\,

tetí syn krále španlského Karla III., podobným zpsobem jako

ve Španlích proti jesuitm dne 5. listopadu r. 1767 zakroil.

Píkladu dvora tieapolského následovala vláda vévodstvi

Parmenského^ ž nhož k naléhání ministra Tilota dne 7. února

r. 1768 jesuité byli vypovzeni. A tak sjednotili se všecky

bourbonské dvory k tomu úelu, od nhož se nedaly odstrašiti

ani klatbou papežskou. Nebo nepolitická a nad míru pepjatá

horlivost a strannost papeže Klimenta XIII.^ s jakou se jesuit

ujímal, jeho pánovité a vzdorovité poínání k vládám evrop-

ským, zvlášt jeho bulla z dne 30. ledna r. 1768 proti vévodovi

x- Panny vydaná, v níž všecky rozkazy vlády parmenské za

niemné a neplatné prohlašoval a na jich pvodce tresty církevní

uvaloval, a v nichž spatovaly všecky katolické státy útok na

sebe, byly píinou, že ode všech dvor docházely k papeži
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ponižující protesty proti neoprávnnému zasahání dvora papež-

ského do právomocnosti vlada svtských.

Nedá se arci upíti, že pád jesuit piveden byl ásten
piklemi a úklady nkterých dvor panovnických. Despotická

libovle zniila jesuity a písné nkdy i nespravedlivé rozsudky

proti nim provedeny byly zde onde zpsobem nelidským. Pece
však vlády pinuceny byly hlavn ze zásad politiky státní

a k udržení všeobecné bezpenosti pikroiti k potlaení této

zhoubné a škodlivé spolenosti..

Jesuitm takto pronásledovaným poskytl veliké útchy

*43iskup Alfons % Liguori^ zakladatel ádu Liguorian (Redem-

ptorist) veejným uznáním jejich zásluh, o nichž mezi jiným

praví: » Ohrožuje se spolenost, která svt posvtila a bez pestání

posvcovati se snaží . . . Xebude-li tchto pracovník, jsme

ztraceni . . . Jansenisté a všichni novotái rádi by zniili tuto

spolenost a tím takka baštu církve boží zboili ... Já aspo

jsem proniknut úctou a vážností nejvyšší k této spolenosti

pro mnohé dobré, jež tito svatí eholníci píkladem svým a ne-

unavenou inností svou na všech místech, kde se zdržují, vy-

konávají. « — Této chvále z úst biskupa z Liguori vycházející

nebude se nikdo diviti, pováží-li, že ád Liguorian od nho
naložený byl zcela píbuzným ádu jesuitskému.

Obmezení moci jesuit v Rakousku a v Itálii.

V pronásledování jesuit nemlo posud úastenství jediné

Rakousko. Zde ád jesuitský, jak jsme již pedešle vylíili, po

dv století požíval veliké pízn ; zde ml starobylý vliv, ídil

vyuování tém ve všech zemích mocnáství, a ml tu svá

nejvtší nadání a nejbohatší . zdroje svých píjm. Ze všech

panovník habsburských jediný Josef I. prokázal se k nim

jednou velmi nemilostivým. »Když totiž pedstavený ádu (tak

vypravuje Josef II. v psaní ministru Choiseulovi, kterýž jesuity

z Francie vypovdl) zpovdníka císaova ml v podezení

poctivosti, ježto osvdoval vtší píchylnost císai než papežské

stolici, císaský zpovdník byl povolán do íma. Tento vda,

co ho oekává, kdyby se tam dostavil, prosil císae, aby tomu

zabránil. Marn však se zasazoval o to císa, takže jesuita
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ml jíti bez odkladu do íma. Touto svéhlavostí císa rozhorlen

byv prohlásil, že zpovdník jeho, musí-li naprosto do íma, ne-

pjde tam bez 5etné spolenosti, nebo že jej tam doprovoditi

musí všichni jesuité. Po této urité odpovdi císaov upustil

generál ádu od svého pedsevzetí.*

Nový úkor v Rakousku jesuité utrpli za Marie Terezie.

Nastaly totiž stížnosti na vyuování ve školách, jež jesuité

ídili, a císaovna ustanovila k -vyšetení jich zvláštní komissi.

Následkem toho rektor jeuitské kolleje, kterýž z vlastní moci

byl se prohlásil za stálého pedstaveného university a tak právo

rektorátu její si osoboval, sesazen byl z úadu toho, a dstojnost

tato udlena byla od císaovny arcibiskupu KriŠtofovi hrabti

Migazzimu, jenž ihned všecky jesuity odstranil se stolic uitel-

ských na universit vídeské. Jesuité však tomu odporovali,

nechtíce upustiti od svých výsad starobylých. Ale arcibiskup

toho nedbal; nýbrž odal jesuitm také censuru knih, kteráž

pak byla svena osvícenému a svobodomyslnému van Svietenovi

;

mimo to Školní jejich knihy byly odstranny, a nahrazeny

jinými, na základ novovkých náhled vzdlanými. Marné byly

stížnosti jesuit proti arcibiskupovi Migazzimu pedkládané papeži

Klimentovi XIII. Arcibiskup ospravedlnil jednání své proti je-

suitm pamtním spisem, papežskému vyslanci, kardinálu CriveU

limu odevzdaném, v nmž ke konci praví : »Ve vlád a pi

správ církve své nechci se íditi vlí a vlivem jesuit. Moudejší

lenové Tovaryšstva Ježíšova také nikdy nieho takového na

mn nežádali ; a tebas byli nkteí toho pepjatého mínní,^

že jedin oni sami mají Ducha Svatého, bylo jich jen velmi

málo, kdož takto smýšleli. Když pak censura veškeré spisy jejich

zatratila a byl jsem tázán, co bych o uení jejich soudily vyslovil

jsem se veejn a zcela bez obalu, %e toto uení schvalovati

7iikterak nemohu, dokládaje se uením apoštola Pán, že víra

a uení Kristovo biskupm v církvi božské jsou sveny. « —
Potom dovolil arcibiskup, aby se v seminái knžském od nho
založeném pednášelo smrem svobodomyslnjším, povolil pak

chovancm semináe i tení spis protijesuitských, n. p. Paskalo-

vých list z kraje. — Jesuité však získali si náklonnost arcibiskupa

tím, že vlivem svým u papeže dosáhli toho, že Migazzi nabyl

dstojnosti kardinálské. což jeho ctižádosti vehce lichotilo. — Teprv
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když papež Migazziho r. 1761 povýšil za kardinála, stal se Migazzi

nejhorlivjším ctitelem íma a ochráncem jesuitv ; naíkal

císaovn na svobodomyslnost censury a na pronásledování

jesuit, udával všechny knihy, v nichž blud se domníval,

a jako druhdy býval hlavou strany pro opravy, tak byl potom

náelníkem jejich odprcv. Avšak císaovna naléháním ná-

elník strany pro opravy, císae Josefa, knížete Kounice a van

Svietena, pohnuta jsouc, zamítla žádosti kardinála Migazziho.

Y touže dobu, když se bylo jesuitm podailo, arcibiskupa

vídeského do svých tenat polapiti, pokusili se též získati si pízn
biskupa pasovského, Václava hrabte T/mw«(1761— 63). Nabízeli

se mu, že bezplatn vyuovati budou v seminái duchovenském, od

nho práv založeném. Biskup však nabídnutí ono zamítnul, pone-

chal si sám editelství nad semináem, jemuž vhlasné uitele a vý-

tené knihy opatil ; mimo to vyslovil se ke všem ekatelm boho-

sloví, že žádného k svcení knžstva nepipustí, kdyby mravouku

v kollejích jesuitských místo v seminái jeho poslouchal. Také

vyloueni byli jesuité z porad a ze schzí, které biskup dvakrát

týdn v knihovn své odbýval a k nimž všickni ostatní eholníci

a svtští knží pístupu mli, a vždy piln varoval chovance

své ped spisy jesuit jakož i ped zásadami náboženskými,

v nich obsaženými. — Z toho jest patrno, že i osvícení bisku-

pové páli si odstranní jesuit z diecesí svých.

Proto také císa Josef hledl s nejvtším úsilím uskute-

niti zrušení ádu jesuitského v státech rakouských, akoliv dobe

vdl, že matka jeho jesuity nad míru ochrauje. Když císae

francouzský ministr Choiseul r. 1770 žádal, aby toto zrušení

také v Rakousku vymohl, odpovdl mu Josef takto : »]Sra mou

podporu mohl byste spolehnouti, kdybych byl vládcem, i schva-

luji úpln, co se týká jesuitv a zrušení jejich ádu. Ale na

mou matku píliš nespoléhejte; píchylnost k tomuto ádu
stala se v rodu habsburském ddinou. Papež Kliment XIII.

má o tom sám dkazy. Ostatn jest Kounic vaším pítelem,

on vše u císaovny vymže, a jest, co se zrušení tohoto ádu
týká. s vámi srozumn a zajisté muž^ kterýž nieho napolo ne-

vykoná.*) Znám jesuity jak kdožkolivk, znám všechny jejich

*) Kounicovi^ jejž v ím nazývali jen ministrem kacíským (il Mi-

nistro eribico
, pipisuje se právem zrušeni jesuitu v R.akousk.u.

Bilek : Djiuy ádu jesuitského. 17
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zámry, jež provedli, i jejich snahy, aby zatemnlos po celém

kruhu zemním rozšíili, od pedhoí finis terrae až k moi Se-

vernímu všude zmatky zpsobujíce. V Nmecku byli manda-

riny, ve Francouzsku akademiky, dvoany a zpovdníky, v Špa-

nlsku a Portugalsku grandy národu a v Paraguaysku králi.*

A tak ve všech katolických státech, i v Rakousku a Ba-

vo7'sku, jak jsme již díve sdlili, píke se vystupovalo proti

jesuitm, a ponvadž papež Kliment XIII. neustále se jich

zastával, bylo se i obávati, aby se tyto státy, které až posud

píchylností svou k stolici papežské vynikaly, veejn neodtrhly

od íma. Xebo když marné bylo všecko napomínání a všecky

prosby všech vlád z rodu bourbonského, aby papež dotenou

bullu proti vévodovi x Parmy odvolal, hledly tyto vlády po-

žadavkm svým vtšího drazu zjednati vojenským zakroením.

Král neapoiský a sicilský dal obsaditi vojskem svým msta
Beneve?it a Pontecorvo, král francouzský pak odtrhl papežské

hi-abstrí avignonské (Venaissia) od státu ímského.

Taktéž i .svobodné státy italské vyslovili se proti papeži

Klwientu XIII.^ jenž, pohádán jsa jesuity, nedal se pohnouti

k mírnosti. V BeífátkácJi, v Janov^ v Monaku a na jiných

místech pi zvuku trub a kotl veejn bylo vyhlášeno, že nemá

papež žádného práva míchati se v záležitosti svtské jiných

stát. Když takto došlo již k nejhoršímu v ím, zemel náhle

papež Kliment XIII. (dne 2. února 1769).

Jeho nástupci Klimentu XIV. (1769— 74) protivný byly

neustálé spory a rznice, jaké mezi dvorem papežským a mezi

jednotlivými vládami svtskými až posud panovaly a které

církev nemálo ohrožovaly v její základech. Protož první jeho

snahou bylo, aby tyto rznice naprosto odstranil. Ale všecky

vlády chtly se s ímem smíiti jenom pod tou výminkou, aby

ád jesuitský úpln byl zrušen. Toto pání pednášeli papeži

as po ase kardinálové Bereis z Francie^ Orsini x Xeapole

a Aspern xe Spanel. Papež však stží a velmi nerad vyhovl

požadavkm vlád svtských. První krok jeho v tomto smni
byl, že dal dne 17. záí r. 1772 ímsliý senmiú.^ ve správ

jesuit se nalézající, zavíti, a prokurátorm jeho pikázal, aby

úty složili. Zrušením tohoto ústavu, z nhož bhem dvou sto-

letí vyšli 4 papežové, 96 kardinál a mimo to velký poet bi-
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skupil a generál rozliných ád, zastihla ád jesuitský rána
nad míru citelná. Za dva msíce na to byl i seminá v mst
Frascati zrušen. A v msíci únoru r. 1773 zakroil papež ješt
draznji proti jesuitm. Udlil totiž kardinálu Malvexximu,
arcibiskupu v Boloni, neobmezené plnomocenství, abj všecky

kolleje a domy jesuitské ve své arcidiecési vyšetoval a pro-

hlížel, a ty, které by nebyly zcela v poádku, aby bez pro-

•tilení zrušil.

Kardinál Malvexzi uinil poátek vyšetování svého v re-

sidenci jesuitské msta Cento^ kde ihned archiv její zapeetil,

úetní knihy zabavil a školy zavel, oznámiv tamním jesuitm,

že budoucn nesmí poslouchati rozkaz generálových aneb pro-

vincialov^ch, nýbrž že jej mají považovati za nejvyššího ped-
staveného svého. Hned na to dne 24. a 26. bezna vyšetoval

TŠecky jesuitské kolleje a domy novicní v Bolon a poruil

rektoru novicníbo domu sv. Ignáce, aby všecky novice ihned

propustil; zárove dal tam všecky školy jesuitské zavíti, za-

kázal jesuitm nkteré výkony náboženské, zejména odbývání

slavnostních prvod, náboženských schzí, pouování vz
trestních, jakož i duchovní cviení sv. Ignacia ehole v orato-

ích. Potom poruil jesuitm, aby odložili roucho eholní a pe-

stoupili mezi duchovenstvo svtské; novicové pak a žáci filoso-

fického oddlení aby se vrátili dom k rodim svým.

Když však jesuité se zdráhali uposlechnouti rozkazu toho,

dal jim kardinál mocí svléci roucho eholní. Konen odat

byl jesuitm úad kazatelský a zpovdnický; statky pak a d-
chody kollejí jejich dány byly pod správu zvláštní komisse.

Týž osud potkal jesuity i ve Ferrae^ v celé marce Ankonské

jakož i v mnohých jiných mstech státu církevního.

Když tak marný byl odpor jesuit proti rozkazm kardi-

nálovým a jejich stížnos papeži podaná uznána byla za ne-

odvodnnou, hledn jesuité i hrozbami a rozlinými vštbami

papeže zastrašiti; nebo v tu dobu roztrušovány byly v ím
po ulicích i ve Vatikáne samém výhružné listy, ano jesuité

v drzosti své neostýchali se v listech veejných doporoueti do

modliteb vících papeže, který prý za nedlouho zeme.

Ale papež Klimcnt XIV., muž povahy rázné a vzneše-

ného ducha, neupustil od tajného zámru svého.

17*
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Zrušení rádu jesuitského.

Již r. 1772 srozuml se papež Kliment XIV. o zrušent

ádu jesuitského se všemi dvory katolickými, které jesuity již

byly vypovdly.

Také císai Josefovi o zámyslu svém dal vdomost, i císa-

ovnu Marii Terezii skrze svého vyslance Yiscontiho hledl po-

hnouti k vyhnání jesuitu z Rakouska. Když však Marie Terezie

i pes všecko naléhání dvor bourbonsk^xh k tomu nechtla

svoliti, císa Josef domlouval své matce, aby povážila, jak snadno

by dalším odporem dobré srozumní s dvory bourbonskými

mohlo se porušiti, ba že i roztržka v církvi tím by snad vznikla;

proež že jest povolnos nutností politickou a mimo to papež

mocností, kteráž v této záležitosti platn rozhoduje; jestliže on

chce zrušení ádu, ta nelze tomu právem se zprotivovati. A
tudíž císaovna ponechá odpovdnost z toho kroku papeži. —
Když i toto domlouvání císae Josefa nic nepomohlo, použil

papež Kliment XIV. proti odporu císaovny mocné zbran roz-

hodné ; dal totiž panovnici odevzdati listiny jesuit, v nichž

sepsané byly zpovdi císaovny, arcivévod a arcivévodky,

nkolika ministru a jiných vznešených dvoan. Tyto listiny

nalezl nkolik let ped tím jesuita Josef Julian Mousperger^

kterýž pozdji byl professorem hermeneutiky na universit ví-

deské, pi poklízení v sále rektora, cestu jakousi nastoupivšího,

za obrazem ve skínce uložené, a odevzdal je papeži Klimentu XIIL,

jenž je v listovn uložiti dal. Zárove pedložil papež Kli-

ment XIV. císaovn, že by další tvrdošíjností proti papežské

stolici a jejím zámrm toliko své svdomí obtžovala; nebo

této jest božská moc svena, i má ona klíe života a smrti

v rukou svých. Na to konen Marie Terezie, zanevevši na je-

suity pro dotené vyzrazení zpovdí, povolila listem svým k pa-

peži, v nmž praví: »Nebyla bych se nikdy odhodlala, abych

jesuity ve svých státech potlaila. Když ale jeho svatost za to

má, aby se ád tento zrušil, tu že se nechce jakožto vrná a

poslušná dcera církve déle tomu vzpírati a že se uvoluje dáti

bullu o zrušení vykonati, jakmile bude vydána.« — Tantae moli^

erat Loyoli tollere geniem. — A tak po velkém namáhání došlo

k zrušení ádu v Rakousku i v katolickém Xmecku.
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Dne 21. ervence r. 1773 vydal papež Kliment XIV.
povstné breve »Dominus ac redemptor nostem^^ kterým rád

jesuitský zcela byl zrušen. Toto breve pedložil papež zvláštní

komissí, za jejíž leny ustanoveni byli kardinálové Korsini,

Marefaschi^ Oaraffa^ Zelada a Caseli^ za sekretáe Macedoni

-a za pedsedícího Alhani jakož i dva výtení bohoslovci, do-

minikán Monaschi a františkán Krištof šlechtic z Montferratu.

Porady této tajné komisse o zpsobu, jakým by se mlo díti

zrušení ádu jesuitského, daly se od 9. až do 15. srpna každo-

denn u papeže samého a konen dne 16. srpna r. 1773 uve-

ejnno ono breve, kteréž pro díiležitos jeho, jakou mlo pro

<;elf svt, v obsahu jeho skoro celém tuto uvádíme.

3reve papeže Klimenta XIV. o zrušení ádu jesuitského.

Kliment XIV.^ papež ímský, k vné památce. »Pán a

'Spasitel náš Ježíš Kristus.^ pedpovdný od prorok knlxe po-

koje a míru — jejž, picházeje na tento svt, po andlích nej-

prve zvstoval pastým, a jejž konen sám, než vstoupil na

nebesa, uenníkm svým opt a opt zanechal — jakmile celý

svt s Bohem Otcem smíil, vyjednav krví svou na kíži mír

nejen se všemi na zemi, nýbrž i na nebi, odevzdal také apo-

štolm tento úad smíení a pouil je, aby, konajíce úad ten

ve jménu Krista, jen% není Bohem nesvornosti^ nýbrž tníru

a lásky, celému svtu mír hlásali, a pílí a prací svou zvlášt

k tomu psobili, aby všickni v Kristu rození pelivými byli

•o zachování jednoty ducha svazkem míru a lásky, jsouce jedno

tlo a jeden duch.«

»Toto uení a tento úad smíení, nám zvláštním zp-

sobem od Boha svený, i my jsme sob na pam uvedli, jakmile

jsme beze vší zásluhy své vlastní na stolec sv. Petra byli po-

výšeni, a dnem a nocí jsme úlohu tu ped oima mli, a hlu-

boce v srdci ji zapsanou majíce, dle sil svých jsme jí zadost

uiniti usilovali. K tomu cíli neustále vzývali jsme Boha za

pomoc a za pispní, aby nám ráil vnuknouti myšlenky a rady

k míra, a aby nás ráil uvésti na cestu, na níž bychom nej-

jistji a nejbezpenji míru onoho dosici mohli. Ano dobe v-

douce, že vlí Boží postaveni jsme nad národy a nad íšemi,
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abychom pi práci na vinici Pán a k zachování církve Kri-

stovy plenili a boili, niili a rozptylovali, jakož i stavli a št-

povali, jak toho kde potebí, smovalo naše smýšlení a vle-

naše vždy k tomu, abychom nejen nieho nepomíjeli, co by se

jakýmkoli zpsobem k stavní a štpování hodilo k míru a spo-

kojenosti veškerého svta kesanského, nýbrž byli jsme také

vždy hotovi a odhodláni, kdyby toho práv tento svazek lásky

vzájemné vyžadoval, k vyplenní • a rozboení všeho i toho, co

by i nám bylo nejmilejším a nejpíjemnjším a eho bychom

jen bez nejvtší tžkosti mysli a bolesti nejmén postrádati

mohli.

«

»Není zajisté pochybnosti, že mezi prostedky, jež k zí-

skání dobra a blaha církve katolické nejvíce pispívají, první

skorém místo dáti se musí ádm eholním^ z nichž celé

církvi Kristov v každém veku prýštila se nejvtší ozdoba,

ochrana a prospch. Protož je apoštolská tato stolice nejen schva-

lovala a svou záštitou podporovala, nýbrž je i mnohými nadala

dobrodiními, svobodami, výsadami a právy, aby tím více a více

povzbuzovány a nadšeny byly k vzdlávání pobožnosti a nábo-

ženství, k dobrému píkladu národm slovem i skutkem, k za-

chování a utvrzení jednoty víry mezi vícími. Než, kde vci
tak daleko dosply, že by z nkterého ádu eholního lid ke-
sanský neml onch užitk tak hojných a prospch tak žá-

doucích, pro které pvodn byl ustanoven, aneb že by ehole

taková hýla církvi na záhubu a spíše k porušení míru mezi

národy^ ne% k podporování jeho^ vhodnou se xdála ; tu táž

apoštolská stolice, která k založení ádu takového všecku d-
stojnos a moc svou byla vynaložila, neváhala bu novými zá-

kony jej upevniti, aneb k prvnjší písnosti života pivésti, aneb

i docela jej zrušiti a rozptýliti.

«

»Tímto smrem ubírali se dle okolností asových papežové

ímští, pedchdcové naši, jichžto všech ustanovení opakovati

bylo by obšírné. Takž mezi jinými papež Kliment V, bullou

dne 6. kvtna r. 1312 naprosto zrušil rytíský ád tdk zvaných

Te7nplá pro jeho obecnou povs (nedobrou). — Taktéž papež

Pius V. zrušil a zcela odstranil ád eholní bratí Humiliat
pro neposlušnost jeho k naízením papežským a pro vnitní a zevní

rozbroje ehole té, jakož i proto, že se u ní žádné nadje



263

k polepšení nejevilo, ano že nkteí z tohoto rádu zloinn se

spikli k zavraždní sv. Karla Boromejského, kardinála, protektora

a apoštolského visitatora eeného ádu. — Též papež Urban VIII.

listem svým dne 6. února r. 1626 navždy potlail a zrušil

kongregaci bratí konventuálnich reformovaných pro rozmišky,

které mezi nimi a nereformovanými konventualy povstaly. Týž

papež Urhan VIII. také potlail, odstranil a úpln zrušil brevera

svým z dne 2. prosince r. 1643 eholní cíd sv. Ambroxe a Bar-

nabáse. Zrušení toto slavn potvrdil papež Innocenc Jí. bullou

z dne 1. dubna r. 1645 a mimo to kláštery a domy i obroí

ádu tohoto za svtské prohlásil. — Potom listem (brevem)

z dne 20. íjna r. 1650 papež Innocenc X. naprosto zrušil ád
sv. Basilia Arménského pro sváry a rozbroje v nm panující,

odevzdav leny ehole té, jimž šat kneží svtských pedepsal,

pod právomocnost a káze ádných biskup jejich, vykázal jim

pimené opatení z píjm onch zrušených konvent a dovohl

jim též^ že mohou pestoupiti do jiných ád. Podobným zp-

sobem týž papež Innocenc X. dne 22. ervna r. 1651 navždy

zrušil eholní kongregaci knzi Dobrého Jexise. — Konen
papež Kliment IX. potlail a zrušil brevem z dne 6. prosince

r. 1668 tri ády eholní, totiž ád eliohiích kayiovníkú sv.

ehoe v Alxe (in Alga) , ád hieronymia^i % Fiesoly a ád
jesnat., od sv. Jana Kolumbána založený ; statky pak a píjmy

jejich dosti znané obrátil k žádosti rejmblíky Benátské k uhrazení

výloh války Benátan s Turky o ostrov Eandii.«

»Pi rozhodování však a provádní všeho toho pedchdcové

naši vždy za dobré uznávali, aby užili nejlepšího zpsobu jednání,

o kterémž se domýšleli, že zcela poslouží k zamezení duchovních

výtržností a k odstranní všelikých spor rozmišek aneb všelikého

strannictví. Proto zanechavše onoho zpsobu obtížného a prac-

ného, jakéhož se užívá obyejné pi soudech veejných., užívcdi

jediné pravidel moudrosti z oné plné moci, kteroužto jakožto

námstkové Kristovi na zemi a nejvyšší iditelovó íše kesansko

obdaeni jsou, postarali se o vykonání všech vcí, aniž by

ádm eholním, které zrušeny býti mly, dovolení a píležitosti

udlili, aby práva užily a petžké ony výitky odvrátily aneb

žaloby odstranily, pro které takovému rozsudku podrobiti so

mly.«
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»Majíce tedy ped oima tyto a jiné píklady, kteréž

u všech nejvtší váhy a dležitosti požívají, a zárove snažnou

žádostí sob pejíce, abychom pi onom rozhodnutí, jež níže sdlíme,

s odhodlanou myslí a jistou cestou sob poínali, neopomenuli

jsme nižádné píle a zkoušky, abychom nabyli jistoty a pe-

svdení nezvratného o všech záležitostech, o povstání, o rozvoji

a o nynjším stavu ehole, kteráž se obecn nazývá Tovaryš-

stvem Ježíšovým. I shledali jsme, že ehole ta zízena byla od

zakladatele svého (Ignáce z Loyoly) ke. spáse duší, k obrácení

kací a zvláštpohan a konen k vtšíma, rozšíení xbožnosti

i k povznesení a rozkvtu náboženství a že k snazšímu a šast-

njšímu dosažení pežádoucího cíle toho nejpísnjším slibem

evangelické chudoby vbec i zvlášt ád ten byl Bohu vnován,

vyjma toliko odbory studijní aneb literární, jimž udlila se moc

a právo míti dchody, avšak tím zpsobem, aby nikdy nic

z tchto píjm k pohodlí, prospchu a užitku Tovaryšstva

samého vnovati a obrátiti se nemohlo. «;

»Na základ tchto a jiných pravidel potvrzeno bylo toto

Tovaryšstvo Ježíšovo nejprve od papeže Pavla IIL bullou

z dne 27. záí r. 1540 a bylo mu udleno povolení ustanoviti

taková pravidla a stanovy, jež by sloužily co nejlépe k ochran,

neporušenosti a vedení ádu «

»Ale nicmén v této spolenosti skoro od poátku jejího

vzmáhalo se rozliné sím nesvornosti a žárlivosti netoliko

mezi leny samými, nýbrž i proti jiným eholím, proti svtskému

knžstvu, proti akademiím, universitáoi, veejným školám, ano

i proti sam^m mocnám, do jejichž zemí spolenost ta byla

pijata. Tyto spory a hádky jednaly bu o jakosti a podstat

slib, o asu, v kterém pipuštni býti mohou lenové k skládání

slib, o moci leny vyluovati z ádu, o pipouštní len
k svatým svcením bez pedepsaného zpsobu a bez slavných

slib proti ustanovením snmu Tridentského a naízením papeže

Pia V. Taktéž povstaly spory o neobmezené moci, jaké nejvyšší

pedstavený (generál) této spolenosti sob osoboval, a o jiných

vcech k zízení spolenosti samé hledících ; též o náhledech

náboženských, o školách, o svobodách a výsadách, o nichž bisku-

pové jednotlivých míst a jiní duchovní hodnostové a pedstavení

vtští tvrdili, že jejich pravomoci a právm jsou škodný

;
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a koneín nescházely i nejtžší žaloby proti lenm samým
vyslovené, jež mír a pokoj svta kesanského nemálo rušily.«

Odtud povstalo mnoho stížností proti ádu tomuto, kteréž

také byly potvrzeny vážným hlasem a zprávami nkterých král

a knížat k papežm, Pavlu JF"., Piu V. a Sixtu V. doneseny.

Mezi tmito mocnái byl zvlášt Filip 11.^ katolický král španl-

ský, jenž o to peoval, aby jednak velmi závažné dvody, jimiž

on pohádán byl, jednak také ona upomínání, jež od inkvisitor

španlských proti pílišným výsadám i proti ústav ádu onoho

obdržel, jakož i stížnosti a hlavní píiny rozbroj, které i od

mnohých muž ze samého Tovaryštva Ježíšova, ueností a zbožností

znamenitých, byly potvrzeny, papeži Sixtovi V. pedloženy byly,

-a také u nho o to usiloval, aby apoštolskou visitací ádu je-

suitského ve Španlích ustanovil a vykonal.

«

»K této vlastní žádosti krále Filipa II. svolil papež

Sixtus F., uznávaje ji za spravedlivou a úpln odvodnnou,
a ustanovil k úadu apoštolského visitátora biskupa, moudrostí,

-ctností a ueností vynikajícího a vbec váženého ; mimo to

-zídil kongregaci nkolika kardinál, kteí by k provedení této

záležitosti všecku píli vnovali. Když však papež Sixtus V.

pedasnou smrtí byl zachvácen, zanikl tento velmi prospšný

úmysl jeho a neml žádného výsledku. Papež pak eho X.IV.

bullou svou z dne 28. ervna r. 1591 Tovaryšstvo Ježíšovo

•co nejsieji opt potvrdil a pikázal, aby platný a pevný byly

všecky výsady tomuto ádu od pedchdc jeho propjené

a zvlášt ona výsada, dle které z Tovaryšstva vyhnáni a pro-

puštni býti mohli lenové, aniž by se užilo zpsobu soudního,

to jest bez pedchozího vyšetování, bez zachování ádu soudního

a lht hlavních, nýbrž pouze jen když se poznala pravda skutku

a pouze když se ohled vzal na provinní aneb rozumnou pí-

inu a na osoby a jiné okolnosti. Mimo to zakázal pod trestem

vyobcování z církve (excommucicatio latae sententiae), aby nikdo

proti zaízení, stanovám neb výnosm eeného Tovaryšstva

pímo neb nepímo bojovati se neodvažoval, aneb nco z nich

jakýmkoli zpsobem zmniti hledl. Pece však ponechal každému

právo, aby obmýšlené zmny ústavy ádu pouze jemu a ná-

stupcm jeho oznámil a pedložil bud bezprostedn aneb skrze

iegáty a nuncie papežské.

«
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»Ale toto všecko daleko ješt nestailo k zapuzení stížností

a žalob proti ádu jesuitskému, ano víc a více skoro celý sv
naplovali/ velmi nemilé sjwry o uení Tovaryšstva Ježíšova^

o nmž pravili velmi mnozí, že odporuje pravé víe a dobrým

mravm; také domácí a venkovské vzplanuly rozbroje, a astjšími

stávaly se žaloby proti rádu, zvlášt %e 'píliS baží po statcích

poxcmských. Z ehož ze všeho pvod svj vzaly nejen zmatkv

ony všem dosti známé, kteréž 'stolici apoštolské nesmírný zár-

mutek a obtíž zpsobily, ale povstalo od nkterých knížat po-

dezívání Tovaryšstva Ježíšova, Tím se stalo, když toto Tova-

ryšstvo od papeže Pavla V. nového potvrzení svého ádu a svých

výsad dosíci chtlo, že pinuceno bylo žádati ho, aby za platná

uznal a svou mocí potvrdil usnesení nkterá v 5. generální

kongregaci uinná a do slova do bully jeho z dne 4. záí

r. 1606 zapsaná, v nichž co nejzejmji jest uvedeno, %e jak

vnitní len soení a nepokoje tak stížnosti a žádosti cizích

j)roti Tovaryšstvu pohnuly leny v schzi té shromáždné

k vydání následujícího ustanovení

:

»Ponvadž Tovaryšstvo naše, zízené od Pána k rozšíení

víry a k blahu duší, toto dobré psobení by zamezilo a v nej-

vtší nehexpeí by se vydávalo, kdyby tím se xabývalo, coz

svtského jest a k xdežitostem politickým a k íze7ií íší se

vztahuje : proež co nejmoudeji od pedchdc našich jest

ustanoveno, abychom, stojíce v služb Boží, nezabývali se jinými

vcmi, jež k zamstnání našemu nepatí. Ponvadž však zvlášt

v tchto asích velmi nebezpených na mnohých místech a u roz-

liných knížat (jichžto náklonnost a lásku zachovati patí k služb

Boží, jak za to ml svaté pamti otec Ignác) srmd vinou 'innohých

z bratí 7iašich a bud ctižádostí aneb nevasnou horlivostí

ád náš v nedobré povsti jest, a jinak dobrá povs kesanská

jest nutná, aby se ovoce zdailo : uznala kongregace za dobré^.

že jest teba vystihati se všeho stínu zla a zameziti všecky

žaloby, pokud možno, i když z nepravého podezení pocházejí.

Proež tímto usnesením drazn a písn všem našim se napovídá,

aby se do takovýchto veejných záležitostí, teba by k tomit

vyzváni neb popouzeni byli, jakýmkoliv zpsobem nemíchali

a k žádným prosbám neb radám njaký7n od ádu svého se

neodchylovali. A mimo to poruila kongregace otcm definitoim.
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aby dokonale rozhodli a ustanovili, kterými draznjšími pro-

stedky by se této nemoci a zkáze, jak toho kde teba jest^

pítrž uinila.

«

»Pece však s nejvtší zajisté bolestí duševní jsme pozo-

rovali, že nejen tyto nadeené, ale mnohé jiné prostedky

potom užívané skoro žádného výsledku a mcci nemli, aby

tolikeré a tak velké nepokoje, žaloby a stížnosti proti Tovaryš-

stvu Ježíšovu byly vyhlazeny a rozptýleny, a. xe se o to niarn^

piinili ostatní pedchdcové naši^ Urban YIII, Kliment IX.,

X., XI. a Xll., Alexander VII. a VIIL, Innocenc X., XI., XII.

a XIII. a zvlášt Benedikt XIV. (1740—1758), kteí snažili

se, aby pežádoucí mír církvi vrátili, vydavše veliký poet
nejprospšnjších ustanovení, nejen co se týe vcí svtských,

do kterých se nikdo míchati nemá ani mimo cas svaté missie,,

ani pi její píležitosti, ale i co se týe rznic nejvtších a sjjor

s biskupy jednotlivých míst, s eholníky, s místy svatými

a spolenostmi jakéhokoliv zpsobit v Evrop, Asii a Americe

od Tovaryšstva Ježíšova ne bez ohromné zkázy dusí a k po-

divení národ píke vyvolaných, pak také vykládání a pro-

vádní pohanských nkterých obad, jichž se na nkterých

místech asem užívalo s opomenutím tch, jež od obecné církve

ádn jsou schváleny, aneb o užívání a vykládání onch lánk
víry a zásad, jez apoštolská stolice jakožto pohoršlivé a dobrému

uení mrav zejm škodné p7'áveni zavrhla; aneb o jiných

konen vcech pevelké dležitosti a k zachování neporušené

istoty kesanské nauky zvlášt potebných, z jichžto v této

naší i v dívjší dob nejvtší škoda a nepíjemnost pocházela,

nepokoje totiž a roxbroje v nkolika katolických krajinách^

pronásledování církve v nkterých ástech Asie a Evropy,

Tím zpsoben byl peveliký zármutek pedchdcm našim,

zvlášt papeži Innocenci XI., jenž nutností dohnán tak daleko

šel, že Tovaryšstvu Ježíšovu zapovdl novice pijímati; pak

papeži Innocenci XIII., jenž pinucen byl ádu jesuitskému

týmže trestem pohroziti, a konen papeži Benediktu XIV.,

jenž za dobré uznal, naíditi visitací dom a koUejí.v íši nej-

vrnjšího krále portugalského a algarbského. Aniž pak pozdji

vzešla njaká útcha apoštolské stolici, aneb pomoc Tovaryšstva

aneb prospch svtu kesanskému z nejnovjšího listu, který-
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od papeže Klimenta XIII., bezprostedního pedchdce našeho,

spíše byl vynucen než dosažen a jimž se ústav Tovaryšstva

Ježíšova velmi doporuuje a opt potvrzuje.

«

»Po tolika a takovýchto bouích a nejprudších nepokojích

doufal každý dobe smýšlející, že objeví se konen jednou

onen velmi žádaný den, jenž by mír a pokoj v míe nejhojnjší

pinesl. Avšak za vlády téhož Klimenta XIII. mnohem tzší

a boulivjší nastaly asy. Nebo když každodenn více se

množily stížnosti a žaloby proti eenému Tovaryšstvu, ano když

i velmi nebezpené na mnohých místech vznikly rznice, ne-

pokoje, tenice a pohoršení, jež po seslabení a úplném petržení

svazku kesanské lásky mysli vících k strannictví, nenávist^,

a nepátelství mocn povzbuzovaly, zdálo se, že vc k takovému

stupni a nebezpeí dospla, že i ti, jichž dávná láska a náklon-

nost k Tovaryšstvu jakýmsi ddiným právem od otc pešlá

skoro jednosvorn nejvýš se chválí, totiž nejmilejší v Kristu

synové naši, králové Francie, Spanl, Portugal a oboic Sicilií

úpln pinuceni hýli, ze svých království, zemí a krajin jesuity

vypovdti a vyhnati, majíce za to, že pouze nejkrajtijší tento

jprostedek zbývá proti takovému zlu, a že úpln jest nutný,

má-li se zameziti, aby se kesanští národové v samém lúné

svaté matky církve navzájem nepopouzeli, nedráždili a ne-

rozervali.«

»Ponvadž však jmenovaní králové za to mli, že pro-

stedek tento nemže býti trvanlivý a k utišení celého svta

kesanského pimený, le by Tovaryšstvo Ježíšovo samo bylo

zrušeno a úpln potlaeno, proež pedložili eenému Kli-

mentu XIII. své úmysly a svou vli, a celou mocí svou a prosbami,

spojenými s páními o to žádali, aby nejdraznjším tímto

zpsobem o trvalou bezpenost svých poddaných a o dobro

celé církve co nejmoudeji se postaral. Avšak nenadálá smr
tohoto papeže zamezila zcela prbh a výsledek té vci. Proež
nám, již jsme na tuto stolici Petrovu ízením milosti Boží po-

staveni byli, tytéž hnedjjedneseny byly prosby, žádosti a pání,

k nimž i mnozí biskupové a jiní mužové, hodností, ueností

a nábožností velmi slavní, svá pání a své pesvdení pipojili.*

» Abychom ale ve vci tak závažné a dležité rozhodnutí

co nejopatrnjšího se domohli, prozkoumali jsme po drahný as
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všecko piln a uvážili vše bedliv. Mezi jin<ni nabyli jsme

i jistoty, že tiebyl ád jesuitský od snmu Tridentského slav-

ným jakýmsi zpsobem schválen a potvrxen.*

»Když jsme tedy tolika potebných a nutných prostedk
použili, hledli jsme podle povinnosti úadu svého pokoj a mír

mezi kesany udržeti a ze všech sil svých odstraniti vše to,

co by bylo kesanstvu na úkor a k záhub; a když jsme

mimo to nabyli pesvdení, že dotené lovarijšstvo Ježíšovo

nemže více pinášeti ony pehojné a rozsáhlé prospchy

a užitky, pro než bylo ustanoveno, od tolika pedchdc našich

schváleno a znanými výsadami opateno, ano, že jen stíží

aneb žádným zpsobem pravý a trvalý mír církve vrátiti se

nemže, pokud ono nedotknuto zstává, proež tmito velmi

závažnými píinami pohnuti a jinými nuceni dvody, jež nám

jak pravidla moudrosti, tak staros o nejlepší ízení církve

všeobecné podávají, a jež hluboko v duši své uschované cho-

váme, po zralém uvážení, z bezpeného poznání a z plnosti

moci apoštolské asto jmenované Tovaryšstvo Ježíšovo zru-

šujeme a potlaujeme : Zrušujeme a odstraujeme vbec i zvlášt

všecky jeho povinnosti, služby a správy, domy, školy, koUeje

a místa jakákoliv, v kterékoliv krajin, království a íši se

nalézající a zpsobem jakýmkoliv jemu náležející; též jeho

stanovy, obyeje, zvyky, usnesení a ustanovení, by i písahou,

schválením papežským aneb jinak stvrzená; podobn všecky

výsady a výhody všeobecné neb zvláštní, jejichžto obsah tímto,

jakoby slovo od slova uvedeny byly, úpln a dostatené vy-

jádeny míti chceme. Proež ustanovujeme, aby navždy zniena

a úpln zrušena byla všeliká a jakákoliv moc pedstaveného

generála, provinciál, visitátor a jakýchkoli eeného Tovaryš-

stva pedstavených jak ve vcech duchovních tak svtských,

a právomocnos tuto úpln a zcela penášíme na biskupy jed-

notlivých míst, v jejichž diecesi se usadí vysvcení lenové

ádu jakožto knží a klerikové svtští. — lenm vysvceným

všem dáváme dovolení a moc, aby domy a kolleje Tovaryšstva

opustili; buto aby se odebrali do nkterého z ád eholních

od stolice papežské potvrzených, aneb aby ve svt zstali ja-

kožto knží svtští pod obecnou a úplnou poslušností a pod-

daností ádných biskup a dostávali pimený plat z píjm
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onch dom a kollejí, kdež se nacházeli, pokud by jinak nebyli

zaopateni. Dále ustanovujeme, aby také jednotliví lenové re-

<5eného Tovaryšstva ze všech krajin, z nichžto již vypuzeni jsou,

zahrnuti byli v tomto všeobecném potlaení Tovaryšstva Ježí-

-šova, a protož chceme, aby i tito, teba by již vyšší svcení

byli obdrželi, do stavu klerik a knží svtských sami sebou

vadni a ádným biskupm jednotlivých míst úpln byli pod-

robeni, le by do jiného ádu eholního pestoupili.*

»Biskupové jednotlivých míst, pak-li potebnou ctnost', ue-
Tios a mrav neporušenost naleznou pi onch, kteí z Tovaryš-

stva zrušeného do stavu knzi svtských mocí tohoto listu

pešli, mohou jim dle svého úsudku povolení dáti aneb odepíti,

aby slyšeli svátostní zpovd vících, aneb k lidu veejn po-

svátné ei mli, bez kterého povolení písemného však nikdo

z nich se nesmí odvážiti, aby tyto úkony vykonával. Ale toto

povolení nemají biskupové aneb ádní pedstavení jednotlivých

míst nikdy dáti tm professm, kteí v nkterých kollejích aneb

domech, jež díve Tovaryšstvu patily, v odvu knží svtských

žíti budou bud pro pokroilost vku, chatrné zdraví a jinou

spravedlivou a dležitou píinu pod správou knze svtského;

nebo tmto navždy xakaxujeme^ aby svátostí pokání cixím

(vícím mimo dm a místo) pisluhovali aneb kázali,^

»Dále chceme, aby z tch lenu zrušeného Tovaryšstva

Ježíšova, kteí se v domech a kollejích vyuováním mládeže

xamstnávali, budoucn jen tm dalo se povolení a moc v tomto

úad setrvati, kteí by njakým zpsobem dokázali, že lze se

nadíti dobrého výsledku z práce jejich, pak-li by se zdrželi

tch rozprav a lánk uení, jež budto svou volností aneb

malicherností obyejn pevelké rozbroje a nepíjemnosti p-
sobí a plodí. Nikdy však k tomuto úadu uitelskému nesmí

býti pipuštni, aneb \ nm nadále ponecháni takoví lenové,

kteí dobrý ái školní a mír všeobecný dle sil svých zachovati

nechtjí.*

^Zrušivše však a úpln odstranivše, jak svrchu ustano-

veno všecky výsady a stanovy ádu jesuitského, ustanovujeme

a prohlašujeme, že lenové jeho, když z dom a kollejí Tova-

ryšstva vystoupili a do stavu knží svtských vadni byli,

uchopili a xpúsohilí jsou k dosazení jakýchkoli obrocí (bene-
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ficií) jak bez duchovní správy, tak s ní spojených služeb, hod-

ností a úad církevních, ke kterým, pokud u Tovaryšstva trvali,

pístup jim brevem papeže ehoe XIII. ze dne 10. záí 1584

'byl úpln zamezen. Také jim dovolujeme, co též jim zakázáno

•bylo, ahy dárky xa sloužení mše svaté mohli pijímati.^ a aby

mohli užívati všech onch milostí a výhod, jichž by jakožto re-

holníci Tovaryšstva Ježíšova navždy bývali zbaveni. Xaproti

-tomu zrušujeme vbec i zvlášt všecky svobody (dispense),

jimiž od generálního pedstaveného a jiných pedstavených,

mocí výsad od papež obdržených, obdaeni byli, totiž ísti

knihy kacíské a jiné od apoštolské stolice zavržené a odsou-

-souzené.^ jiezachovávati dnu postních^ odíkávání hodinek cir-

ikervních vykonávati ped aneb po ase ustanoveném^ a jiné

vci toho zpsobu, jichž nadále užívati jim co nejpísnji za-

povídáme, ponvadž jest úmysl náš a rozhodnutí naše, aby

rovnž jako svtští knží zpsob života svého dle pravidel obec-

/Qého práva zaídili.

«

»Též zapovídáme, aby se kdo, až tento náš list bude

ohlášen, odvážil provedení jeho zastavovati jakýmkoli zpsobem.

Nebo chceme, aby nyní a bezprostedn potlaení a zrušení

celého jmenovaného Tovaryšstva a všech jeho úad v život

vešlo tím zpsobem, jaký jsme svrchu naznaili, pod trestem

vyobcování z církve proti komukoliv, jenž by se odvážil pro-

vedení tohoto listu zadržovati, stžovati aneb prodlužovati.*

»Rozkazujeme nad to a porouíme vbec a zvlášt všem

•osobám církevním, eholním, svtským jakéhokoliv stavu, moci a

shodnosti, a zvlášt tm, kteí až dosud k Tovaryštvu náleželi, aby

-se neodvážili toho zrušení zastávati^ proti nému brojiti, psáti

-aneb i mluviti o nm a jeho píinách a pohnutkách., jakož

ani o pravidlech, ustanoveních a zpsobu vlády Tovaryšstva bez

výslovného dovolení ímského papeže. Též pod trestem vyobco-

vání z církve zakazujeme všem, odvážiti se za píinou zrušení

ádu tohoto nkomu^ tím mén bývalým jeho lenm., píkoím^

urážkami, pohanním aneb jiným zpsobem potupy, ústn

neb písemn., tajn neb veejn ukivditi, aneb jej popouzeti.*

»Napomínáme všecky kesanské pajiovníky., aby celou

silou, vážností a mocí svou, již k obran a ochran sv. ímské

-církve od Boha obdrželi, pak také onou poslušností a úctou,
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již k této apoštolské stolici chovají, péí a snahou svou se pi-

inili, aby tento list náš dosáhl výsledku nejjistjšího, ano, aby

jednotlivé vci v tomto listu obsažené zachovávajíce podobné

rozkazy vydali a uveejnili, jimiž by každým zpsobem zame-

zili, aby njaké hádky, rznice a rozbroje mezi vícími nepo-

vstaly, až tato naše vle provádti se bude.«

Konen napomínáme všecky vící kesany a prosíme

je pro Pána našeho Ježíše Krista, aby všickni spoleným sva-

zkem lásky spojení se všemi lidmi v pokoji a míru žili, a každý

aby druhého bratrskou láskou miloval ; nebo kdo miluje bliž-

ního, napluje zákon.

«

»Nemá také tomuto našemu listu proto, že pedstavení a

jiní eholníci doteného ádu k tomu nesvolili," ani k tomu po-

voláni a slyšeni nebyli, tytýkcbia býti chyba lstivého dobytí

{subrepce, obrepcé)^ neplatnosti neb nesprávnosti; z tchto píin
nemá se list tento za neplatný vydávati, odvolávati, ped soud

neb k pojednání bráti, aniž se má žádati, aby byl zrušen,,

nýbrž vždy má poxústati v pbié platnosti a moci a ode všech

vbec a zvlášt od téch^ ke kterým se vztahuje, budoucn ne^

porušen xachováván býti. I ustanovujeme, že neplatné a liché

jest vše, co by jinak od kohokoliv a jakoukoli mocí vdomé
neb nevdom podailo se nkomu proti tomu provésti.*

»Též chceme, aby opism a otiskm tohoto listu, rukou

nkterého notáe veejného podepsaným a peetí njaké osoby

v hodnosti církevní postavené opateným, tatáž vbec vrohod-

nos pi soudu i mimo nj se pisuzovala, která se samému

tomuto prvopisu (originálu), kdyby se pedložil, pisuzuje.

«

Dáno v Kím u Panny Marie Vtší pod prstenem rybáovým

dne 21, ervence r. 1773 našeho papežství roku pátého.

A. kardinál Negroni m. p.

Z obsahu tohoto naízení papežského lze nejlépe vidti,

že všecko, co jsme byli pedešle ve spisu svém uvedli proti

jesuitm, co jim vytýkáno od muž vrohodných jak svtských

tak duchovních, vše to potvrzuje papež Kliment XIV. ovšem

že zpsobem velmi šetrným a opatrným. Papež Kliment XIV.
vyvedl zrušením ádu jesuitskélio v pravd hrdinský in; nebo
znaje dobe mstivos jesuitskou, musel pedvídati pomstu jejich.
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O tom svdí výrok jeho, který, podpisuje bullu dotenou, v jisté

pedtuše toho, co jej za nedlouho oekává, k nkolika pátelm
svým pronesl, ka : y^Tlinto podpisuji xároven blízký konec xivota

svého « A pomsta jesuit nedala také dlouho na sebe ekati ; rok na

to otráven byl papež dle výroku tlesného lékae jeho Dra Mateo,

takže všechny protiléky byly marné a konen dne 22. záí r. 1774

skonila smr strašné muky tohoto velikého a svatého muže,

které snášeti musil ?a hrdinský in svj. Když se roznesla po

Kím zpráva o jeho smrti, volal veškerý lid : »To uinilijesuité! «

a i v ostatním svt panoval jediný tento náhled. Avšak zru-

šením jesuita Kliment XI V. získal sob slávu uepomíjitelnou,

jak o tom psal císa Josef 11. hrabti Arandovi, vyslanci v Pa-

íži: »Zapudil tyto Sibylly apoštolství z veškeré zem, takže

jméno jejich budoucn toliko v djinách rozmišek církevních a

Jansenismu bude podotýkáno. Pokud nebyli v Nmecku známi,

bylo náboženství uením o blahobytu národv, oni je zlehili,

uiníce z nho pedmt své ctižádosti a pláštík svých zámysl.

«

V ty doby \á\Q seznamu r. 1762) ítal ád jesuitský v 39

provinciích 24 dom profess, 669 kollejí, 61 noviciát, 176

seminá, 335 residencí, 223 missií a 22.787 len, z nichž

bylo 11.010 knží. Mnozí z tchto tak eených exjesuit po-

žívali jako duchovní pastýi, professorové a uenci ve všech

zemích veliké vážnosti a slávy.

Zrušení ádu jesuitského vykonáno bylo ve všech katoli-

ckých zemích evropských beze vší pekážky.

Uveejnní bully papežské v celém územípapežském stalo

se dne 16. srpna r. 1773 skoro týmž zpsobem jako druhdy

ve Španélích a v Neapoli, totiž obsazením všech kollejí a dom
jesuitských vojskem. Generál ádu Vavinec Ricei se svým ta-

jemníkem a s assistenty svými byl do vazby vzat a na hrad

andlském písn vyslýchán, aby písežn udal, kde by se

jmní ádu na penzích nalézalo Nebo vbec se myslilo, že

ád jesuitský ped svým zrušením nejvtší ás penžitého jmní

svého bud nkde ukryl aneb že je dvrnými pívrženci svými

nkam odstranili s mnohými spisy a listinami svými. Ricci

však neustále tvrdil, že ád nikdy žádných penz ani jiného

bohatství neml; ano on také zamlel, co se stalo s velikými

onmi ddictvími, mnohdy sta tisíc obnášejícími, které z ce-

Bilek: Djiny ádu jesuitského. 18
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lého svta do pokladnic ádu plynuly, aniž se vyznal, k emu
obrátili jesuité nesmírný výdlek ze svtového obchodu svého,

dokládal toliko, že všecky peníze od zbožného lidu vnované
ád vždy obracel jenom k rozmnožení slávy Boží v chrámech

svfch, nepouživ z toho pro sebe ani krejcaru.

I v ostatních zemích ukryli jesuité v pravý as movité

jmní zvlášt na penzích a odstranili aneb spálili všecky své

listiny a spisy. Pece však nebyli dosti opatrni, aby byli ukryli

neb zniili rozliné vci, z kterých, když se nalezly, podivné

svtlo na ád jesuitský padalo. Tak se na píklad v knihovn

jejich v Ingolstadte nalezl mimo nkolik balíku psaných zpo-

vdí rozliných knížat i me popravní s nápisem : »Tento me
zprovodil 100 bratí eholních, kteí se byli proti ádu provi-

nili « V jesuitské kolleji v Mrdchov nalezl vládní komisa

v jednom sklep jedenáct na zdi visících mrtvol, v nichž podle

zbytku Šatstva odpravené jesuity poznali. Taktéž i na jiných

místech pišlo se na stopu strašným tajnostem kolleji, a takto

se vysvtlilo, kam asi zmizel tak mnohý len Tovaryšstva Je-

žíšova, po nmž se mnohdy kolik let bez výsledku pátralo.

Mimo zem, z nichž jesuité již díve byli vypuzeni, cho-

valy se vlády katolické všude zejména v Rakousku a Nmecku
co možná nejšetrnji k jesuitm. Všecko jmní kolleji a dom
jesuitských, kteréž obyejn pouze v nemovitostech záleželo,

bylo všude od vlád zabaveno ; z nho pak ásten exjesuitum

doživotn výslužué vyplaceno, ostatek k úelm školním a ná-

boženským obrácen. Nebo vlády odporovaly ustanovení papež-

skému, že mají býti duchovní statky jesuitské dány pod správa

biskupm, považujíce toto naízení za ztenení státních práv,

a ponechaly si právo rozhodnout' samy, kterak se má naložiti

s pozstalým jmním zrušeného ádu jesuitského. Tak naídila

vláda toskánská, že mají všecky statky koUejím jesuitským

náležející pipadnouti komoe velkovévodské a všecky domy
jesuit že mají býti majetkem vlády svtské.

Zrušení ádu jesuitského pijato bylo všude v zájmu lo-

venstva s radostí nemalou. Pád jesuitu zpsobil nejvtší spo-

kojenos, praví sám Gothe, dokládá však : » Jak rádi jsou lidé,

když se zbaví protivníka, ba i jenom hlídae ; ale stádo nepo-

mýšlí, že tam. kde schází pes. vysazeno jest vlkm.

«
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Jenom dva státy nekatolické, totiž Prusko a Rusko po-

nechaly ád jesuitskj^ i po zrušení jeho ve svých íších.

Pruskij král Fridrich 11. pohnut byl k tomu francouz-

ským spisovatelem Jeanem AIenibert, jenž r. 1765 pojednáním

svým o záhub a zkáze jesuit (De la destruction des Jésuites)

veliké vzrušení vyvolal a po zrušení ádu králi psal mezi jiným

toto : »Zdá se mi, že svatý Otec dopustil se veliké zpozdilosti

zrušením tohoto ádu, nebo tímto zpsobem zrušil tlesný svj
pluk z ochotnosti ke katolickým knížatm. « Ediktem ze dne

5. záí r. 1773 zakázal Fridrich v Slezských zemích svých

mírem vratislavským a drážanským r. 1742 a 1745 nabytých

vyhlásiti naízení papežské o zrušení ádu jesuitského, odhodlán

jsa podržeti v nich jesuity, aby jak dosavad bedliv se starali

v kollejích svých o vyuování mládeže studující jakož i na

universit vratislavské o vzdlání katolického knžstva pro správu

duchovní potebného. A tak zstaly kolleje jesuitské v hrabství

Kladském a knížetstvích Slezských ješt po ti léta v stavu pe-

dešlém. Teprv r. 1776 zmnil král k stálému naléhání papeže

úmysl svj a naídil jesuitm, aby odložili jméno a odv svj

eholní a spojili se v jinou spolenost duchovní, která pod

názvem korporace knzi král. tlstavu školního stále obstarávati

mla vyuování mládeže katolické a do ústavu svého pijímati

mohla nové leny jenom jakožto kandidáty uitelství a vzd-

lávati je za uitele. Na míst bývalých rektor kollejí zízena

byla ve Vratislavi k rozkazu krále zvláštní kommisse školní.

Dotenému král. ústavu školnímu ponechány byly všecky statky

bývalým kollejím jesuitským v Slezsku náležející, které však

byly dány pod správu zempanskou, od níž r. 1788 veejnou

dražbou byly prodány. Konen novým ádem pro universitu

vratislavskou a školy s ní spojené ze dne 26. ervence r. 1800

zrušena byla korporace knží král ústavu školního, takže bu-

doucn professoi na universit a gymnasiích nemusili spolen

žíti ani býti stavu duchovního
;
jmní pak dotené korporace

pipadlo státu, zstalo však navždy vnováno katolickému fondu

školnímu.*)

*) Obšírné zprávy o dotených jesuitských kollejích v Slezsku ob-

sahuje spis náš: Statky a jmní kollejí jesuitských atd. od císae Josefa II.

zrušených. (Cena 4 zl.)

18*
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V Rusku však ád jesuitský proti papežskému naízení

ponechán byl dále v úplném svém zízení na Bílé Rusí a

v Litevsku, které carevna Kateina II. pi prvním rozdlení

Polska r, 1773 byla obdržela. Aby nových poddaných svých

náklonnost si získala, propjila Kateina píze svou tamjším

jesuitm, jimž nejen veškeré jejich statky v této provincii

potvrdila, nýbrž i svolila k tomu, aby poet len svých pi-

jímáním cizích exjesuit rozmnožovali. A to bylo hlavní pí-

inou k brzkému znovuzízení ádu jesuitského, o emž v ná-

sledujícím odstavci pojednáme.



ví.

Znovuzizení ádu jesuitského a jeho vnitní
osudy.

Zrušením ádu Tovaryšstva Ježíšova nebylo úpln pe-
rušeno spojení lenu jeho, zvlášt proto, že papež Pius VL,

nástupce Klimenta XIV., jim nadržoval. Píznivá okolnost ta,

že jesuitm dostalo se útulku v Kasku, vzbudila i u jesuit,

kteí po jiných zemích rozptýleni žili, nové a utšené nadje,

že asem zase bude znovu zízen ád jejich.

Aby však zatím jesuité po celém svt rozptýlení nebyli

bez spoleenských stedisek, spolovali se v rozliném zaku-

klení Mnozí z nich vstoupili do ádu redemptoristil jinak

Liguorianú (Congregace uejsvtjšího Vykupitele)^ r. 1732 od

Alfonsa Liguori v Ií'eapoli založeného a od papeže Benedikta XIV.

r. 1749 stvrzeného, jehož zásady namnoze shodovaly se úpln

se zásadami ádu jesuitského, takže jesuité záhy se mu naklo-

nili. Za nkolik let potom stali se z redemptorist úplní jesuité.

Jiný pokus k znovuzízení Tovaryšstva Ježíšova stal se

v Belgii, kde jesuité hned po zrušení ádu vzdorovali naí-

zením, které vláda k vykonávání bully papežské vydala, takže

nejen neodložili eholní roucho své, nýbrž neustále i pak no-

vice do ádu svého pijímali, zejména v koUeji v Lutichu.

Potom r. 1788 exjesuité, jmenovit Feller, Havelanges, Duvi-

rier a van Eupen, byli hlavními osnovateli povstání, kteréž

v zemi té proti reformám císae Josefa II. a proti rakouské

vlád vypuklo. Koku 1794 bývalí jesuité, abbé Toiirnelly,

Charles de Broglie a abbé Pey obnovili v Levn (Lowen)

^Spolek Svatého srdce Ježíšova^ (Société du Sacré-Coeur)^ který

len ádu jejich La Colomhire na základ domnlého zjevení

Ježíše Krista jeptišce Markét (Marii) Alacoque (f 1690) ke
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konci 17. století ve Francii zavedl. Tento spolek, kterf byl

skutenfm pokraováním ádu jesuitského, podporován od opata

Beka a kanovníka Bindera v Lautershofen, rozšíil se do N-
mecka, kde jeho stredišt bylo nejdíve v Breme (Bemen),

potom v AugšpurJai^ v Passov a r. 1796 ve Yídni.

K vzkíšení ádu jesuitského pispla také arcivévodkyn

Marie Anna ve Vídni, která od Tyrolana Mikuláše Paccanari^

bývalého tovaryše krejovského a papežského vojína, pemlu-

vená, veškeré jmní své soukromé obrátila k založení nového

ádu pod názvem » Otcové víry«*) Tento ád, který papež Pius VT.

r. 1792 potvrdil, takže sml nositi i roucho jesuitské, podpo-

rovala arciknžna Marie Anna tak horliv, že pro nj zjednala

více klášter nejen v íši Rakouské, nýbrž i y území bývalé

republiky Benátské, odkudž se tém po celé ostatní Itálii^ po

Nixoxemskii, Francii^ Švýcarsku i Anglii rozšíil. Nejvtších

úspch mli tito » Otcové víry« ve Francii^ kde se pod roz-

linými jmény, jakož » Otcové víry^^ »Paccanaristé<i^ » Otcové

srdce Jexí?ova« a t, p., po celé zemi rozšíili, a v mnohých

mstech, zejména v Lyone^ v Amieusn, v Beleyi, založili koUeje

s ústavy vyuovacími, které teprve Najjoleon dekretem ze dne

22. ervence r. 1804. zrušil. Také v Nizozemích (v HoUandsku)

nalezli Otcové víry a Paccanaristé brzy po zrušení ádu jesuit-

ského útoišt v Amsterodamu, Nimvegen a Eulenburgu. I do

Svýcarslca, kde již r. 1804 v Grauhiindteii jesuité pod jménem
Lignorian se usadili, ale k naléhání reformovaných brzy byli

odstranni, vloudilo se pt jesuit pod jménem »Otcové víry«

do kantonu Wallisského.**) — Podobn zídili si tito zbožní otcové

*) Zakladatel tohoto ádu zavedl také spolenost »Matek viry«,

které se též ctitelkyn Ježíšovy a paní dobrého pastýe nazývaly. Inkvi-

sice však pišla tomu na stopu, že Paccanari s ženami bohu zasvce-

nými obcoval nejenom k vH modlení. Proto r. 1804 byl vyšetován

a k doživotnímu žalái odsouzen, z nhož pak následkem okupace fran-

couzské vyvázl. Pro nové poklesky byl opt uvznn, uprchl však a brzy

potom nalezen byl v Tibei dýkou jsa probodaný.

**) O totožnosti tchto Otc víry s otci Tovaryšstva Ježíšova nej-

lepšího a nejplatnjšího dkazu podává vlastní výrok papeže Fia Vll.y

jenž deputaci vlády švýcarského kantonu Valisského na její žádost' za uve-

dení jesuit do jejich kantonu r 1814 odpovdl: »Vždy je již máte ve

svém kantonu, jenže pod jiným jménem; nebo se jmenují ,Otcové víry'.«.

(Imhof, Jesuité v Lucernu.)
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v Anglii^ kde laskav byli pijati, zcela dle vzoru starých ústav
jesuitských kollej nedaleko msta Blakbornu {v Lancashiru
v nádherném zámku Stonyhurstu^ který jim velmož Tomáš
Weid^ bývalý chovanec jesuitské kolleje Svato-Omerské, se všemi

pozemky k nmu náležejícími odkázal. Tato kollej v Stony-

hurstu, v jejíž seminái se vychovávalo knžstvo katolické pro

Anglii, stala se matkou všech ostatních dom jesuitských v celé

zemi. Za nedlouho nabyli tito Otcové víry i v samém hlavním

mst Anglie druhého domu, Kensingtonhouse, v nmž fran-

couzští jesuité založili kollej, kterou navštvovala nejvtší ás
syn vysthovalé šlechty francouzské. Otcové tchto kollejí

v Anglicku byli r. 1803 k žádosti své od generála ádu jesuit-

ského v Rusku Orubra do Tovaryšstva pijati a obdrželi za

provinciála svého rektora kolleje v Stonyhurstu.

Hlavním však stedištm jesuit bylo Rusko, kde, jak

jsme již vytkli, ád jesuitský v pvodním zízení svém od císa-

ovny Kateiny na Bílé Rusi a v Litevsku byl ponechán.

Roku 1779 biskup tamjší Stanislav Sestrzeníeicicx. udlil

jesuitm povolení i k zaízení noviciátu, zneuživ k tomu lstiv

plnomocenství od papeže r. 1778 k opravení všech ád v diecesi

jeho mu udleného. Když pak císaovna Kateina roku 1780

biskupa Sestzeniewicze na arcibiskupský stolec v Mohylev
nov zízený pes všecken protest dvora papežského povýšila

pidlila mu za koadjutora jesuitu Branislavského. Brzy potom

podailo se jesuitm po dlouhém namáhání a rozlinými okli-

kami, že jim kníže Potomkin, všemohoucí ministr císaovny

Kateiny, r. 1782 udlil povolení zvoliti si generálního vikáe

ádu, za njž zvolen byl posavadní rektor kolleje polocké, Polák

Stanislav Cxernieivicx. Papež Pius VI. jej sice v úadu tomto

nepotvrdil, ale mlky tuto volbu trpl.

Nástupce císaovny Kateiny, syn její PaveZJ. (1796—1801)

byl jesuitm naklonn v míe ješt vtší, než druhdy matka

jeho. R. 1800 postoupil jim katolický kostel farní v Petrohrade

a dovolil tam založiti kollej. Tmito úspchy povzbuzen tetí

generální viká ádu František Kareu (1799—1802) obrátil se

na papeže Pia VIL a na pímluvu cara Pavla obdržel od

nho papežské breve, kterým 7. bezna 1801 ád jesuitský pro
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celou íši Euskou hyl znovu zízen a generálnímu vikái

dstojnost' generála byla udlena.

Nástupce Karev generál ádu Grabriel Oruber (1S02—1805)

pohnul krále neapolského Ferdinanda IV. k tomu, že si na

papeži Piu VIL vyžádal znovuzrízení ádu jesuitského pro ob
Sicilie, což také brevem papežským ze dne 30. ervence 1804

bylo povoleno. Zárove generálnímu prokurátoru jesuitovi

P. Kajetánu AngieIÍ7iimu, jejž generál Gruber ke dvoru neapol-

skému byl poslal, udlovalo se plnoraocenství pijímati nové leny

Tovaryšstva Ježíšova a jesuity na Sicílii a v Neapoli spojiti

s jesuity, kteí žili pod správou generála ádu v Rusku. K vydr-

žování ádu jesuitského v Neapoli nov zízeného poskytoval

král Ferdinand lY. s mnohými bohatými soukromníky dosti

prostedk, takže jesuité v nkolika msících mli tam již ti

kolleje pod zvláštním provinciálem. Ale za francouzské okupace

Neapolska r. 1806 král Josef Bonaparte, bratr Napoleonv,

vypovdl jesuity z Neapole, takže až do r. 1815 obmezeni

byli na ostrov Sicilii, který pod vládou Ferdinanda lY. byl

ponechán. Na Sicílii dosáhli jesuité znanou podporou krále

Ferdinanda lY. neobyejné moci, takže tam roku 1814 mli

200 len, noviciát a 4 kolleje s konvikty, do nichž nejvzne-

šenjší rodiny posílali syny své.

V Rusku pak jesuité brzy rozšíili missie své z Petro-

hradu do Saratova., Astrachanu, Odsy a Rigy^ a r. 1812

koUej jejich v Polocku od císae Alexandra I. povýšena byla

na universitu, kteréž podízeny byly všecky Školy jesuitské.

Z toho ze všeho jest patrno, že jesuité po zrušení ádu
svého nalezli všude dosti prostedk, aby se udrželi. Nicmén
stžovali si neustále na bezpráví zrušením jejich ádu jim ui-

nné a naíkali na osud svj nezasloužený v mnohých spisech

obranných. Také píznivci jejich ujímali se jich ve spisech

svých. Tak kardinál francouzský Ludvík Bousset (f 1824) ve

spise svém »Histoire de Fenelon« r. 1808 praví : »Nikdy se

nepochopí, jakým zmatenstvím vlády, o nž jesuité nejvtších

zásluh si získali, svésti se daly k neprozetelnosti zapuditi od

sebe své obránce nejužitenjší.

«

Konen papež Pius VIL, navrátiv se z francouzského

zajetí do Híma, Tovaryšstvo Ješíšovo v jeho púrodnim zízení
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obnovil v celosti 7. srpjia 1814 bullou » Sollicitudo omnium
€cclesiaru'm« , kterou všecka plnomocenství a povolení, kteráž

udlil až posud pouze pro íši Ruskou a pro království obou

Sicilií, nyní rozšíil na veškeré státy kesanské. Bullou tou

papež také nejvyššímu pedstavenému ádu jesuitského v Rusku

Tadyáši Brozotvskému jakož i jiným od nho vyslaném neb

ustanoveným zástupcm jeho udlil a propjil všecka potebná

plnomocenství tak, aby ve všech státech a zemích nováky do

Tovaryšstva pijímati smli a aby ád ten pod správou gene-

rála rozdlen dle ustanovení a pedpisu sv. Ignáce z Loyoly

mohl se znovu zíditi. Dále povolil papež, aby lenové ádu
toho svobodn a bez pekážky zamstnávali se vzdláváním a

vyuováním mládeže v poátcích katolického náboženství a aby

s vdomím a s povolením místních duchovních pedstavených,

v jejichž osadách se zdržují, smli zpovídati, slovo Boží hlásati

jakož i jiné svátosti udíleti. Zárove naídil papež, aby generál,

ádu BrozotvsJd, jenž až dosud sídlel v Petrohrade^ pesthoval

se do íma ; le ruská vláda k tomu nesvolila, takže generál

BrožoAvski až do své smrti zstati musil v posavadním sídle svém

V této bulle papež se také vyslovil, že si celý svt ke-

sanský souhlasn peje znovuzízení ádu jesuitského. Ale toto

tvrzení není pravdivé. Nebo katolíci ve Francii, v Nmecku^

r Nizozemsku dovdli se teprv z dotené bully papežské

k nemalému podivení svému, jak horliv prý touží po uen-

nících Loyolových. Taktéž i císa rakouský František I.,

jenž byl zajisté zbožným panovníkem a jenž nebyl ani dost

málo nadchnut myšlenkami svobodomyslnými, byl nad míru

udiven nad úmyslem papežovým, aby ád jesuitský v zemích

rakouských byl znovuzízen, a nechtl o tom tehdy ani slova

slyšeti. — Konen j^rmc vlada portugalský a brasilský^ po-

tomní král Jan VI., podal dne 1. dubna r. 1815 velmi rázné

ohrazení proti znovuzízení ádu jesuitského, vysloviv pevný

úmysl svj, že nikdy nestrpí ve své zemi jesuity.

Pece však v Itálii, ve Španlsku a v nkterých kanto-

nech Švýcarska ochotn pijímaly vlády již r. 1818 jesuity,

ponvadž se domnívaly, že jesuité budou nejlepší hradbou proti

svobod se probouzející a s ní spojenému smýšlení revo-

lunímu.
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Naproti tomu vypukla v Rusku brzy po znovuzízenl

ádu jesuitského boue proti jesuitm, kteí, spoléhajíce se na ob-

zvláštní píze císae Alexandra I., poali tam neostýchav

lstivé své rejdy a ošemetné pletichy provádti svým obvyklým

starým zpsobem. Již díve r. 1800 unášeli židm dti, aby je

v náboženství katolickém vychovali, což jim však od císae

r. 1801 písn bylo zakázáno. Také protestante zakoušeli ne-

smírnou jejich horlivost v obracování na víru katolickou, které

pak jesuité hledli získati i vyznávae církve ecké. Zvlášt

lákali syny mocných rodin pravoslavných do kollejí svých a pe-

mlouvali je a matky jejich k pestoupení k církvi ímské. Za

nedlouho rozesteli zhoubná tenata svá i do kruh nejvzneše-

njších tak, že i mnohé dvorní dámy potají pestoupily k víe

katolické. Zárove vystupovali s nenávistí náruživou proti spo-

lenosti biblické, která i u samého cara velké oblib se tšila,

ímž jej a mnohé velmože ruské proti sob popudili. Mimo to

ponechali jesuité nevolníky své v ruském Polsku, jichž tam na

statcích svých pes 22.000 tisíc mli, v nejvtší nevdomosti

a strastiplné bíd tak, že pemnozí z nich, když se stali utr-

pením k práci neschopnými, žebrotou v íši Ruské se bídn
živili. — Když však jesuité jedné mladé knžn vnou záhubou

vyhrožovali, kdyby od víry otcovské neodstoupila, a hlavu jí

tak pomátli, že se fanatickým trýznéním se svta sprovodila

;

a když potom v prosinci r. 1814 mladého knížete Qalicinay

bratrovce tehdejšího ministra osvty, k ímské církvi svedli,

byli k rozkazu císae Alexandra dne 1. ledna roku 1816 jen

z Petrohradu a z Moskvy^ ale ne z celého Ruska vypovzeni

a kolleje jejich zaveny. Touto ranou, která se jich nad míru

citeln dotkla, rozdráždni jsouce, popudili i íany proti v-
decké missii ruské a sosnovali i ve Šlecht a ve vojšt ruském

spiknutí, kterým Poniatowski na polský trn ml býti dosazen.

Protož car hned po smrti generála jejich ádu Brožowského,

jenž dosud v Petrohrad sídlel, úkazem z dne 25. bezna

r. 1820 všecky jesuity z celé íše Ruské vypovdl na vné
asy^ vykázav každému na cestu 30—50 dukátv. Té doby

ítal ád jesuitský v íši Ruské 674 leny, kteí se do státu

Církevního a do Rakouska odebrali. Jejich znané jmní a statky f

obráceny byly ve prospch církve ímské.
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Mezi tím však jesuité v zemích, do kterých po znovu-

zízení ráda jejich již r. 1815 byli pijati, nabyli za krátkou

dobu pízní panovník veliké moci a bohatství. I mezi bývalými

protivníky svými, jimž francouzská revoluce svobodomyslnost

byla odala, nalezli štdré a mocné podporovatele. Vystupovali

s velkou horlivostí proti náboženské lhostejnosti a novovké

pokroilosti zvlášt jako obránci dogmatického uení a neob-

mezené moci papežské.

Nejlépe dailo se jesuitm v Moden, kde jim vévoda

František IV. (syn rakouského arcivévody Ferdinanda) hned

r. 1815 bývalou kollej jejich v Moden odevzdal a r. 1816

novou kollej v Reggio založil. Tyto ob kolleje byly za ne-

dlouho nejbohatšími a nejslavnjšími domy jesuit v celé Itálii.

Jesuité, jimž vévoda též odevzdal veškeré vyuování mládeže

a censuru knih, posilovali jej v jeho jednání despotickém,

schvalujíce je jakožto vc boží a samospasitelné církve kato-

lické, a pomáhali mu poddané jeho udržovati v porob a du-

ševní zatemnlosti. E. 1829 dal jim vévoda moc prohlížeti

i všecky knihovny soukromé a páliti spisy, kteréž odporovaly

duchu jesuitskému, mezi nimi i spisy Horáce, Ovidia a Lucretia.

Xe menší pízn než v Moden požívali jesuité v krá-

lovství Sardinském^ kamž je král Victor Emanuel též r. 1815

povolal. Jesuité oteveli si hned noviciát v Tiirin a r 1816

noviciát v Janov^ kde jim k rozkazu krále universita navrátila

pozemky po zrušení ádu jí pivtlené, které tehdy na 100.000

liru ron vynášely. Mimo to získali tam znaného jmní hoj-

nými dary a odkazy bohatých Janovan a šlechtic, takže

si i velkolepý letohrad na rozsáhlém statku svém u Montehello

vystavli. Ješt za vlády Viktora Emanuela založili si kolleje

v Nevae, v Nixxe, v Chieri a na ostrov Sardinii v Cagliari

a v Sassari Jejich psobením obmezeni byli na nejvýše Val-

denští a ostatní protestante jakož i židé v Sardinsku. Mimo

to vlivem jejich, zvlášt pak zpovdníka královny Terestj, jesuity

Bottij, zavedl král vládu despotickou, kteráž však byla píinou

vzpoury, r 1821 vypuklé, jejíž následkem musil král Viktor

Emanuel ve prospch bratra svého Karla Felixe dne 15. bezna

1821 trnu se vzdáti. — Král Karel Felix (1821—1831) byl je-

suitm ješt více naklonn, jsa úpln ovládán zpovdníkem svým,
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jesuitou Grassim, k jehož naléhání již r. 1821 svobodomyslnou

kollej provinciální^ s universitou turinskou spojenou, zrušil a je-

suitm veškeré vzdlání mládeže do rukou jejich odevzdal, ano

i university v Turíne b. Javore podídil tak zvané riform^ vyuo-

vací to rad, v níž vtším dílem zasedali pívrženci jesuit. Za jeho

vlády zídili si jesuité kollej v Chatnberi, na jejíž založení a vy-

držování r. 1822 generál hrab Boig?ie pl millionu liru v-
noval, pak kolleje v Aoste, ve Voghee a v San Remo. — Za

vlády krále Karla Alberta (1831—1849) bylo království Sar-

dinské pravou zaslíbenou zemí jesuit. Tento panovník daroval

jim mimo jiné i velkolepý palác Doria Tuosi v Janove, v nmž
si ihned zídili nádhernou kollej, kterou i obec Janovská ron
s 10.000 liry podporovati musila. I hrubá provinní jesuit za-

nechal král bez trestu, o emž nejlépe svdí pípad známý,

kdežto jesuité r. 1844 dceru bývalého hoUandského vyslance

Heicleviera k útku z domu otcova pimli, naež tato k víe

katolické pestoupila, ímž jesuitm kynula nadje, že nabudou

znaného jmní bohaté této ddiky; všecky snahy otcovy

jakož i pípisy nkterých vlád ke králi, aby v této záležitosti

zakroil, zstaly úpln bez výsledku. Teprv když vládychtivos

krále Alberta pohnula k tomu, že se r. 1848 naklonil stran

liberální a prohlásil se za bojovníka Itálie, uinn byl konec

sláv jesuitské v Sardinii.

Podobné pízni jako u dvora sardinského tšili se jesuité

v království obou Sicilií, kdež, jak pedešle jsme vytkli, ád
jesuitský již r. 1804 k žádosti krále Ferdinanda IV. od papeže

Pia VIL byl obnoven. Tento panovník, jenž na vídenském

kongressu r. 1815 opt Neapolsko obdržel, navrátiv se do Nea-

pole pod názvem Ferdinanda I. krále obou Sicilií, povolal za

sebou hned ze Sicilie jesuity, jimž bývalé jejich kolleje a á-

sten i statky odevzdal. E. 1820 když následkem vlády jeho

libovolné vznikla vzpoura, byli jesuité z království Sicilského

vypuzeni, avšak již r 1821, když rakouským zakroením za-

vedena byla opt moc absolutní, nazpt jsou povoláni. — Syn

a nástupce Ferdinandv král František I (1825 — 1830) po-

stoupil jim r. 1826 pustý klášter basilianský v Neapoli k za-

ložení kolleje, jíž propjil výhradní právo k zaízení semináe

šlechtického, jehož chovancm mnoho pízn a milosti prokázal.
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Za vlády tohoto panovníka jakož i jeho syna Ferdinanda II.

(1830—1859) vedlo se jesuitm v království Sicilském velmi

dobe, tak že tam roku 184J: krom kollejí a dom svfch

v hlavním mst mli 5 kollejí v mstech neapolských a 12

kollejí na ostrov Sicílii.

Také v státu Papežském rozšíili se jesuité. ím však,

kde již dne 11. listopadu r. 1814 noviciát a dm matesky

(collegium románm) oteveli, teprv po smrti generála ádu
Broxoivského a po vyhnání jesuit z Euska r. 1820 stal se

stedištm ádu jesuitského a sídlem generála, za nhož dne

18 íjna r. 1820 zvolen byl 721etý kmet P. Luigi Fortis^ \ý-

tenf kazatel z Verony. Za jeho úadování rozmnožili se jesuité

velmi v ím pízní papeže Lva XII. (1823—1829), jenž jim

již v msíci lednu r. 1824 odevzdal všecky ústavy, jež ád
ped zrušením svým v ím ml, mezi jinými též kollej ím-
skou (collegium Romanm)^ kdež veškeré knžstvo státu cír-

kevního vzdlání svého duchovního nabývá a odkudž i všickni

chovanci kollejí jesuitských po celém svt vycházejí za mis-

sionáe. Taktéž obdrželi jesuité opt oratorium karavitské, v nmž
se noní missionáská kázání odbývala i v noci zpovídalo a od-

pustky udlovaly. Dále vrátil jim papež v rodišti svém Spliiu

kollej a v ím palác tak zvaný horomcjskij., kterým jesuité

svj seminá šlechtický v Eím zízený rozšíili. — Po

smrti generála Fortise (f 27. ledna 1829) zvolen byl dne

9. ervence 1829 za generála ádu P. Jan Filip Roothaan,

rodem Hollandan z Amsterodamu, posavad ní uitel v jesuitské

kolleji sv. Františka de Pauly v Turin. Tento byl po Aqua-

vivovi nejslavnjším generálem ádu jesuitského, muž rozumu

velmi bystrého, s nímž pojila se v nm pirozená rozvážlivos,

nezlomná neohroženos, znalost lidí a veliká sbhlos politická,

a vším právem jmenují jej jesuité nejobratnjším lodivodem

lunu ádu svého.^j Generál Roothaan v postavení svém od

r. 1829-1853 horliv si poínal v zakládání nových provincií

*) Roothaan narodil se dne 23. listopadu r. 1785 v Amsterodame

z rodiny pvodn protestantské a byl kupeckým a pozdji knihvedoudm-

v jedné továrn na tabák ve svém rodišti, v kterémž povolání na mno-

hých cestách svých r. 180i pišel též do Ruska, kdež vstoupil do jesuitské^^

kollej e polocké.
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ádových ; založil jich osm, dv v Itálii (v Turín a Benátkách),

dv ve Francii (v Lyon a Toulouse), jednu v Nmecku, jednu

v Belgii, jednu v Hollandsku a jednu v Marylandu v Spojených

Obcích severoamerických. Yeliká také byla moc Roothaanova

ve stát Papežském za Pia VIII. (1829—1830), jehož pepja-

tými požadavky ve vcech náboženských vypuklo r. 1830 po-

vstání lidu a jesuité na krátkou dobu byli vyhnáni. Ješt vtší

vliv ml Roothaan na papeže Nehoe XVI. (1831— 1846), jenž

psobením jeho k rad státního sekretáe Bertoniho násilím

potlaoval hnutí k oprav vlády a ústavy v papežských zemích

i rozumnjší a svobodnjší snahy v ohledu náboženském a za-

tracoval spolky k rozšíení biblí, všude uvádje starou schola-

stiku a doporuuje jesuity, jimž dne 2. íjna 1836 odevzdal

pod správu také ústav k vzdlání missioná, známý pod jménem

»Pro2Mga)ida«, a navrátil jim kollegium Loretto a koUegium

illyrské. Mimo to hledl se papež eho XYI. jesuitm zavditi

i tím, že mnoho len ádu jejich prohlásil za blahoslavené,

zejména v letech 1839—1841 Francesco de (xeronimo, Pigna-

telli a Petra Canisia, za svatého pak r. 1839 Alfonsa Maria

de Liguori.

Do ostatních zemí v Itálii dostali se jesuité teprv pozdji.

R. 1836 povoleno jim bylo usídliti se v království Lomhardsko-

Benátskéni zejména ve Veron, kde bohatý abbate Albertini

k zaízení a nadání kolleje 100 000 zl. daroval a nedovolil

mšanm tomu odporujícím použiti penz tch k jiným úelm.
Nkolik let potom dostali se jesuité také do Cremony a Brescie,

a r. 1844 navrácen jim byl bývalý dra jejich v Benátkách. —
Téhož roku pijati byli také do Parmy, kde jim vévodkyn

Marie Ludovika., vdova po Napoleonovi, k naléhání vlády ra-

kouské odevzdala správu škol nižších, naež si jesuité založili

hned kolleje v Parm, PiaceJice a Guastalle. Ale vyuovací

smr jesuit zavdal brzy v zemi podnt k mnohým stížnostem,

a zejména mstská rada v Piahenci obrátila se r. 1846 k vé-

vodkyni se žádostí, aby se gymnasium tamní jesuitm odalo,

ponvadž prý mládež tam na duchu se otupí i na mravech

zkázu trpí, takže mnozí rodiové dti své radji na cizí ui-

lišt posílají. — Taktéž na doléhání vlády rakouské dovolil

X. 1846 velkovévoda toskánský Leopold II. nkolika jesuitm
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usaditi se v mst Moiitepulciano jakož i jesuitkám, které se

pod jménem »j)aní nejsvtjsího srdce Ježíšova* do Toskánska

pisthovaly, otevíti v Pise ústav vyuovací. Ale obyvatelstvo

pisanské znajíc dobe úel a povahu tchto ženských jesuit,

opelo se rázn proti uv^edení jejich do msta svého; též oby-

vatele montepulcianstí nehrub pátelsky chovali se k jesuitm,

kteí se chtli v míst jejich zahnízditi, a tak za nedlouho z obou

mst vyklidili se jesuité a jesuituy, vidouce, že poínání jejich

žádného ovoce nenese.

Mimo Itálii zavedeni byli jesuité hned po znovuzízení

ádu také do Španlska a do Švýcarska.

Do Spanel uvedl ád jesuitský král Ferdinatid VII. de-

kretem z dne 20. kvtna r. 1815 a navrátil mu pedešlé jeho

statky, ješt neprodané. Brzy po tom dne 18. záí t. r. pišel

do Spanl provinciál sicilský Emanuel de Juniga a za ním

115 bývalých jesuit španlských, jimž král dne 20. bezna

r, 1816 koUej královskou v Madrid odevzdal. Na této koUeji

jesuitský professor zahájil pednášky své eí, v níž mezi jiným

také pravil: » Veškerá zla, kterých Evropa po 30 let zakoušela,

jsou jenom následky proklaté osvícenosti a pepjaté vzdlanosti

pedešlého století, které lovenstvo k vzpoue (rebellii) a bez-

božnosti svádji. Proto pednášeti budu jen arithmetiku, algebru

a geometrii, an ostatní odvtví mathematiky bohužel svádti

mohou také k materialismu a atheismu.« — Jesuité pak od

mnohých píznivc svých zvlášt v Barcelon, Valencii, Kadixu,

-Seville a Tortose vydatn podporováni jsouce, již na konci

I. 1816 mli 10 kollejí v rozliných mstech. Král Ferdinand

sám, slabý to pobožnstká, byl slepým nástrojem v rukou

jejich. Následkem toho nebyla potvrzena ústava r. 1812 od

národa zavedená, nýbrž potlaováno bylo každé svobodnjší

-smýšlení v národ, a žalaování i popravy muž rázných, kteí

se tomuto nekalému jednání protivili, byly na denním poádku,

takže r. 1819 ítalo se 6000 Španl ze zem vypovzených

-a na 12.000 osob bylo bu obanských práv svých zbaveno

neb úply v žaláích aneb zaplatily smrtí svobodomyslnost

svoji. V zemi panoval zmatek nevýslovný, a v pti letech

<1814— 1819) bylo 24 ministr v ele vlády. Tu vypuklo náhle

•dne 1. ledna r. 1820 spiknutí mezi vojskem a vzbouení lidu
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v Madrid, ímž král pinucen byl ústavu z r. 1812 opt za-

vésti, na ní písahati a snm íšský svolati. Snesením snmu
dne 14. srpna 1820 byly všecky kláštery v zemi až na 14

zrušeny,*) mezi nimiž byly i kolleje jesuit, ítající 397 len^
jimž vykázáno bylo ze statk jim odatých po 300 dukátech

ron na vÝživu jakožto knžím svtským. Avšak již r. 1824,

když král Ferdinand pomocí vojska francouzského opt vládu

libovolnou zavedl, jesuité uvedeni byli optn v pedešlý stav^

zvlášt pak vyuování mládeže jim bylo sveno. Mimo to vy-

uovali na vojenské škole v Segovii nejen náboženství, nýbrž

i dje- a zempisu a politice, a P. Gil stal se iditelem král.

kollegia dlosteleckého v Saragosse. Jesuité pak rozmnožili se

ve Španlsku již roku 1826 na více než 900 len a nabyli

pízDÍ krále i šlechty tak znaného bohatství, že mohli koupiti

statky, pedešle soupem jejich Dorainikánm náležející, za

20 million piastr (pes 40 raillion zlatých), kteréžto vlád

hotov zaplatili. A provinciál jejich se vyslovil, že, kdyby byli

mli Dominikáni ješt za jiných 20 million piastr statk, že

prý by i ty ješt mohl hotov zaplatiti. V tchto skvlých po-

mrech zstali jesui'é ve Spanlích až do smrti krále Ferdi-

nanda VIL (f 1833). Ale r. 1834 povstala ve Španlsku pro

posloupnost krutá válka obanská, v kteréž Don Karlos^ bratr

zemelého krále, nechtje uznati jeho pragmatickou sankci, opíral

se o stará práva rodu bourbonského i o jesuity a jejich pí-

vržence, kdežto královna vdova Kristina^ kteráž ve jménu tí-

leté dcerušky své Jsahelly vládnouti mla, na svou stranu

získala liberály tím, že 50.000 Španlm z vlasti své pedešle

vypuzeným zase obanská práva darovala. A tak strhl se také

boj liberál proti jesuitm, kteí všemožn podporovali pí-

znivce svého Dona Karlosa ; lid pak madridský, domnívaje se,

že jesuité v as zuení cholery vodu ve studních otrávili, uinil

i s národní gardou útok na koUej jesuitskou, tak že i 12 je-

suit bylo pobito, zejména Caraffa, prefekt semináe, a koadjutor;^

Mundus, nkolik i ukrutn zmrzaeno, ostatní pak jen rychlým

útkem se spasili. Následkem této boue zrušila královna Kri-

*) Tehdy bylo ve Spanlích 148.200 knží vtšinou eholník

(mezi nimi jen 16.481 fará), jejichž píjmy obnášely 2000 million

zlatých.



289

stina dle usnesení kortes dekretecn z dne 4. ervence r. 1835

ád jesuitsky v Španlsku, takže jesuité ihned ze zem byli

vypovzeni a statky jejich k prospchu státu zabaveny. Mnozí

jesuité obrátili se do severních provincií, které Don Karlos

opanoval; ale když smlouvou v Bergara (31. srpna r. 1839)

tyto provincie se dostaly pod vládu královny, musili se jesuité

i odtud vzdáliti a r. 1840 i poslední své útoišt, slavnou kollej

svou u Loyoly, rodišt zakladatele ádu svého, opustiti ; za-

chránili však již ped tím jmní své, na 300 million reál
obnášející. Ale jakmile Isabella r. 1843 vládu nastoupila, vrátil

se do Španl jesuité, z nichž 1 3 v Kordov r, 1844 kollej svou

opt zaujalo a více než 100 roztroušen žilo v rozliných dílech

Španlska, kdež po obnovení královské moci také ultramonta-

nismu nová budoucnost nastala. Když však r. 1868 královna

Isabella zamýšlela mocí zakroiti pro svtskou vládu papeže,

spojili se svobodomyslní unionisté a republikáni pod generálem

Don Juanem Primem proti vlád její, prohlásili její sesazení

dne 18. srpna 1868, a zatímní vláda od nich zízená hned zrušila

ád jesuitský, jehož jmní ve prospch národa bylo sebráno, ob-

mezila kláštery a zavedla svobodu tisku a vyuovaní. Moc kleri-

kální strany byla i za následující války obanské i za panování

krále Alfonsa XII. (1874—1885) v Španlsku skoro úpln

zlomena, ale vliv duchovenstva na lid není pobud pemožen

a znien.

Konen dostali se jesuité hned po znovuzízení ádu
r. 1814 do Švýcarska s generálním vikáem, jenž ustanoven

byl od papeže za tamního vrchního správce církevního. Poda-

ilo se jim hned zaujati staré své kolleje v katolickém kantonu

Wallisském v Sittenu a v Brigu. Do Solothurnu však nebyli

r. 1816 pipuštni. Naproti tomu dne 19. záí r. 1818 usne-

sením Velké rady ve Freihurgu odevzdány jim byly v tomto

kantonu ústavy vyuovací s fondem jednoho million frank

švýcarských. Ihned zaídili si ve Freihurgu kollej s nádherným

konviktem a semináem, pak noviciát v Taesise a r. 1826 ly-

ceum ve Ireiburgu. Z Freihurgu, kde kollej jejich náramn

prospívala, rozšiovali se valn po celé zemi. Po r. 1830, když

ervencovou revolucí francouzskou dostalo se nové hnutí i do

Švýcarska, zastavilo tam na as úspchy jesuit Ale již roku

Bílek : Djicy ádu jesuitského, 19
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1836 odevzdali jim katolíci kantonu Svycského v hlavním mst
dle pání papežského vyslance, který se tam r. 1835 z Lucern

pesthoval, tamjší gymnasium a zídili jim novou kollej s kon-

viktem z píspvk 150.000 frank, takže se msto švyc stalo

hlavním sídlem jesuit ve Švýcarsku. Když však jesuité se sna-

žili i národních škol se zmocniti a protestanty všude potlao-

vati, povstal proti nim silný odpor, a ježto strana katolická jich

hájila, byli píinou velkých rozpor a bouí. První útok ozbro-

jený uinn na n byl r. 1843 v ksLntonuWallisském, byl však

od lidu zmaen. Násilným potlaením strany svobodomyslné ve

Wallisu od ultramontán a povoláním jesuit na vyšší ústavy

vyuovací do Lucernu zvýšeno bylo ješt více záští obou stran.

Strana katolická nabyla r. 1844 v Lucernu nad stranou svobodo-

myslnou krvavého vítzství, kteréhož podncováním jesuit po-

užila k zniení svých protivník žaláováním, vyhnanstvím a

zabavením jejich statk. A tak promnil se posavadní zápas

psobením jesuit v krutý boj mezi radikalismem a jesuitismem.

Sedm kantonu katolických uzavelo r. 1844 zvláštní spolek

(Sonderbund) k vzájemnému odrážení zevnjších nájezd a

k utlaování vnitních nepokoj. Naproti tomu radikálové, dosá-

hnuvše pevahy v ostatních kantonech, k nimž i kanton Solo-

thurnský, a velkou vtšinou katolický, pistoupil, vymohli na

snme usnesení, kterým zrušen byl spolek kantonu katolických,

a jesuité jakožto pvodcové nepokoj a nebezpení škdcové

míru ze zem byli vypovzeni. Tomuto rozhodnutí nechtli se

podrobiti lenové spolku katolického, a tak r. 1847 vypukla

válka, v které ultramontáni byli vojskem spolkovým poraženi.

Mír pak s kantony katolickými byl uzaven s tmi podmínkami,

aby zrušily zvláštní spolek svj, zmnily svou ústavu, zapravily

útraty válené a netrply v kantonech svých žádných jesuit.

Následkem toho jesuité úpln vypuzeni byli ze všech kantonu,

a jmní jejich bylo zabaveno.

Odpor proti znovuzízení ádu jesuitského.

F ostatních státech nepodailo se jesuitm usaditi se

hned po znovuzízení ádu jejich. Tak v Portugalsku nechtl

král Jan F7., jak již pedešle doteno, o jesuitech až do své



291

•smrti (f r. 1826) ani slyšeti. Teprv Bon Migiiel^ jeho druhý

syn, zmocniv se vlády r. 1828, povolil dne 10. ervence 1829

jesuitm opt pístup do Portugal, kde r. 1830 obdrželi nazpt

starý ústav svj u sv. Antonína v Lisabone a r. 1832 i starou

kollej svou v Koimhe. 7i9. tuto píze jesuité velebili Dona

Miguela v loretánském kostele v Lisabone jakožto andla téhož

jména sv. Miguela a podporovali všemožn tohoto tyrana, jenž

všecky osoby mu protivné dal uvzniti a ztýrati aneb do Afriky

vyvésti. Ale rados jesuit netrvala dlouho. Don Peclro I. vzdal

se r. 1831 trnu brasilského a zastávaje se práva dcery své

Marie II. de Gloria na trn portugalský, zapudil bratra svého

Dona Miguela r. 1833 a vypovdl jeho pomocníky jesuity de-

kretem ze dne 24. kvtna r. 1834 ze zem. Jesuité pak ihned

byli uvznni, ale, k naléhání francouzského vyslance jakožto

rodilí Francouzové na svobodu propuštni jsouce, musili navždy

opustiti Portugaly.

Také ve Francii nevyhovl Ludvík XVIII. naléhavým

pímluvám za zákonnitou restituci ádu jesuitského
;
pispl však

k brzkému usazení se jesuit v íši své tím, že ordonancí ze

dne 5. íjna 1814 malé (chlapecké) semináe dozoru university

odal a biskupm svobodnou volbu uitel penechal a že

dne 25. záí r 1816 povolil odbývání missií, až posavad za-

kázaných. Akoli tak jesuité nebyli od zemské správy za ve-

ejné tovaryšstvo uznáni, pece, opírajíce se o konstituní li-

stinu z r. 1814, kterouž náboženská svoboda ve Francii byla

zaruena, rozhostili se v zemi jako uitelé a iditelé chlapeckých

seminái, v nichž jim biskupové správu vyuování postoupili.

Brzy potom usadili se v mnohých mstech, zvlášt založili si

kolleje v St. Ackeulu a v Montrouge (v blízké vesnici u Pa-

íže), odkudž se pak po celé zemi rozšíili, takže brzy msta

Aix, Dole, Montmorillon, Bordeaux, Forcalquier a Billom staly

se hlavními sídly škol iesuitských. Mimo to konali jesuité missie

mezi lidem venkovským a zakládali etná bratrstva nábožná

(kongregace), ímž hledli dle pání dvora bourbonského a vlády

nákazu revoluní zahladiti a lid k staré vrnosti pivésti. Celý

dvr, hrab % Artois (potomní král Karel X.), vévodkyn

% Angouléme, a šlechtici byli naklonni jesuitm, jichž snahou

bylo znovuzízení monarchie z Boží milosti a všemohoucnosti

19*
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církve. Veškerá spolenost, šlechta, mšané, dlníci a služeb-

níci, rozdleni byli na spolky (kongregace), které zvláštní ped-
stavené a jména mly, jako: spolek k hájení a ochran nábo-

ženství, k rozšíení víry, sv. tajnosti svátosti, sv. svátosti, sv.

roucha, sv. srdce Ježíše, sv. srdce P. Marie, sv. ržence, sv.

hrobu, sv. Aloisia z Gonzaga, sv. Josefa a mnohých jin^ch

svatých. Všickni lenové tchto spolk platili msín neb týdn
jisté píspvky a mimo to dostávalo se spolkm od šlechty zna-

menité sumy penz. Také ministi Velléle a Corhiére byli leny
kongregac, z nichž obsazovali nejvyšší úady. Tmito kongre-

gacemi již v první dob vlády Karla X. (r. 1824) získali je-

suité pro sebe ná šest million lidu všech stav. Tento zpo-

zdilý a povrený lid kupoval od jesuit jejich modlitbiky,

písniky, spisy o missiích a bratrstvech, ržence, pamtní peníze,

krucifixy, srdce, prsteny, škapulíry, umrlí hlavy a obrázky

všeho druhu, za nž jesuité rozliných milostí udlovali, sami

však mnoho penz získali. Ale reakcionáským jednáním svým

vzbudili brzy proti sob velký odpor strany svobodomyslné,

zvlášt když jejich psobením v prosinci r. 1824 vydán byl

zákon, kterým vyhrožováno bylo i trestem smrti na zneuctní

posvcených a obadních vcí kostelních. Když pak r. 1827

rozpuštna byla od krále jesuitskou kamarillou ovládaného na-

cionální garda paížská pro nepátelské projevy proti vlád a

jesuitm, povstala z toho velká boue proti jesuitm. Strana svo-

bodomyslná vymohla r. 1828 na králi Karlu X. ordonance, jimiž vy-

chovací ústavy byly opt podízeny universit, vŠickni lenové kon-

gregac zákonem nepotvrzených od uitelství byU vyloueni a

poet žák duchovních na 20.000 byl obmezen. Jesuité musili

tedy koUeje své, jichž pod jménem malých seminái mli již

osm s 3000 chovanc, zavíti a zstávati v soukromých domech

svých, kteréž však v revoluci ervencové r. 1830, jíž Karel X.

trnu byl zbaven, od lidu byly vydrancovány i poboeny. Je-

suité, ítající toho asu 458 len (149 knží, 163 scholastik

a 146 koadjutor), opustili Francii, mnozí však zstali v zemi,

kdež psobili mimo školu jakožto pomocníci biskup ve správ

duchovní, jsouce kazateli a zpovdníky a odbývajíce cviení

duchovní. — Ale po njakém ase za vlády Ludvíka Filipa

poali jesuité, podporováni jsouce od biskup opt zizovati
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ústavy vyuovací v domech svých v Paíži, v Lyon di v Avig-

none^ zvlášt pak oteveli znamenitý ústav svj v St. Acheulu,

a rozmnožili se tak, že r. 1841 ítali již 581 len, kteí opt
všude zizovali kongregace. Tomu však postavila se na odpor

universita, opírajíc se o král. ordinance r. 1828 vydané a

r. 1831 obnovené. Proto od strany jesuitské inny na univer-

situ prudké útoky. Tak vytýkal biskup x. Chartres universit,

že uí bohorouhavým soustavám a že uitelové její jsou sofisté

nestoudní, prosti všeho citu, a že mládež francouzskou prom-
niti chtjí ve zvíata neistá a dravce. Zvlášt pak uvádl jistý

kanovník v Lyonu v obšírném spise svém (600 stran) r. 1843

vydaném, že bezprostedními následky vyuování universitního

jsou veškeré druhy vražd a zloin páchaných a že všickni

protivníci jesuit podporují jen protestantismus a bohaprázd-

nos. Taktéž biskup z Belley nazval státní kollegia školami

raorní nákazy. — Proti tmto hanebným útokm na uení uni-

versity vystoupil r. 1843 znamenitý djepisec francouzský Jules

Michelet spolen s professorem literatury Edgarem Quinetem

nejenom v pednáškách svých proti jesuitm smujících, nýbrž

i ve zvláštním spise >^Les Jésuites«^ kterým jesuitismu zasadil

rány hlubší a bolestnjší nežli druhdy Pascal svými listy pro-

vinciálními. Následek toho byl, že komora poslanc dne 3. kvtna

Toku 1845 jednohlasn vyzvala vládu, aby zákony proti jesu-

itm ve Francii platící provedla. A tak konen vláda pinu-

cena jsouc r. 1845 vymohla na papeži a na generálu ádu je-

suitského, že dotené kolleje a ústavy i etné noviciáty jesuit

byly zrušeny
;

jesuité však ye Francii ponecháni. Když pak

král Ludvík Filip nejenom ve Francii, nýbrž i ve Švýcarsku

•jesuit se ujímal a spolek (Sonderbund) katolických kanton

švýcarských podporoval, povstala z toho veliká nevole lidu proti

králi, která r. 1848 byla píinou jeho pádu.

Do Nizozemska^ Hollandska a Belgie, kde jesuité, jak

jsme pedešle již vytkli, i po zrušení ádu svého pod cizími

jmény se udrželi, byli sice r, 1815 hned po obnovení ádu
opt pod jménem svým pomocí biskupa gentského, prince Mo-

rice z Broglie, uvedeni, a dovoleno jim i v Haagu se usaditi

a noviciát v zámku Rumbeke i vyuovací ústavy si zíditi.

-Ale když vláda království Spojemjch Nizozemí vliv jejich na
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ústavy vyuovací zvláštním zákonem hledla obmeziti, poali

jesuité s duchovenstvem katolickým, v jehož ele stál též biskup

gentský, horliv psobiti proti dotenému zákonu i proti unii

a ústav, rovnoprávnost všech vyznání zaruující, takže i pí-

sahu na tuto ústavu sami odepeli, a tm, kteí ji složili, ne-

udlili rozhešení, ímž i k vzpoue lid povzbuzovali. Proto již

r. 1816 z království Nizozemského byli vypovzeni a r. 1817

i sám biskup gentský zbaven byl dstojnosti své. Pece však:

mnozí jesuité, podporováni jsouce duchovenstvem katolickým

a šlechtou, udrželi se tajné v zemi, do níž i noví jesuité zvlášt

z Francie se vplížili a v Ge?itu, Levnily Brusselu a Lutichu

se zahnízdili. Ale spolky (kongregace) od nich zavedené musili

biskupové r. 1824 zrušiti, školy pak jejich soukromé a kon-

vikty, proti zákonu zízené, byly král. naízením ze dne

25. záí r. 1825 také zrušeny a jesuité ze zem vyhnáni. Teprv

r. 1830, když vzpourou Belgie stala se opt samostatnou íší^

navrátili se tam jesuité a opírajíce se o svobodu vyuování,

dostali školy do rukou svých a na základ práva spolkového

zizovali si rozliné ústavy, kolleje a bratrstva. Za nkolik let

mli kolleje a konvikty své v mnohých mstech, zejména

v Namuru, Antwerpách, Lutichu, GeQtu, Alostu, Tournai, Levnu,

Bruggách, Monsu, Courtray, Verviersu, Turnhoutu a Brusselu.

Také státních ústav i university v Brusselu hledli se zmoc-

niti obviováním professor z kacíství. I tisku snažili se zmoc-

niti, varujíce lid s kazatelny a v zpovdnici ped tením svo-

bodomyslných list a spis a neudlujíce jejich tenám roz-

hešení. Když však i katolickou universitu, od belgických

biskup založenou, do moci své dostati se snažili, kardinál arci-

biskup podal s biskupy r. 1846 stížnost proti nim k papeži,

ímž pak vliv jejich v Belgii byl obmezen. Pece ale zstal

tento svobodomyslný stát hlavním sídlem jesuit v Evrop,.

z nhož se rozšiovali po všech zemích.

V Anglii^ kde se jesuité pod jménem »Otcové víry« hned

po zrušení ádu svého byli usadili, udrželi se jen pod týmže

jménem i po r. 1814 a získali více nových residencí a dom
missijních, zvlášt pak zídili si kolleje v Canterbury, Liver-

polu, Dublin a v Clangowaywoodu. Nemálo k tomu pispl
jesuitm Anglian Dallas spisem svým »ZiitGrj cf the -Jesuits
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(1816)«, v nmž se ujímá jesuit takto: »Dvuji se, že jsem

tenáe své pesvdil, že jesuité byli nevinnou obtí haneb-

ného osoování a že jejich pád byl dílem jednak nenávisti,

zlomyslnosti a zatmlosti, jednak málomyslné slabosti toho, jehož

povinností bylo by bývalo jich chrániti; a konen, posoudí-li

se veškerá vysvdení pro n a proti nim uvedená bez stran-

nictví a náruživosti, že se nakloní váha k jejich prospchu.«

Ale anglická Šlechta a vláda obávaly se pece jesuit, a tato obava

byla hlavní píinou, že emancipace katolík r. 1822 a r. 1826

nebyla povolena. Když pakr. 1829 osvobození katolík anglických

a irských od mnohých nátisk právních usnesením parlamentu

dne 13. dubna bylo provedeno, tímto zákonem patrn k ochran

proti jesuitm bylo ustanoveno, aby všichni Brittové, kteí by

do náboženských spolk neb klášter vstoupiti chtli aneb v ci-

zin do nich již byli by vstoupili, oznámili to státní vrchnosti

a zaneseni byli do zvláštních seznam ; mimo to naízeno, aby

cizozemští lenové ád, zvlášt pak jesuité, kteí by po vy-

hlášení tohoto zákona do zem pišli, navždy byli vyhoštni,

a kdyby dobrovoln hned neodešli a po tech msících ješt

v zemi byli dopadeni, aby do nkteré osady trestní doživotn

byli dopraveni. Pes to všecko zdržovali se i potom jesuité

tajn v Anglii a pispli tam nemálo k rozmnožení katolík

jichž tam pibývalo zvlášt psobením professora hebrejské ei
na universit v Oxfordu, Edvarda Piiseye^ pvodce sekty Puseyitú

v církvi anglické (r. 1833—1882), kteí se v mnohých láncích

víry s církví katolickou srovnávali.

Také do zemí íše Rakouské nepodailo se jesuitm hned

po obnovení ádu jejich se dostati. Nebo v zemích íše této

zpsoben byl opravami od císae Josefa 11. zavedenými vehký

pevrat a pokrok ve vcech náboženských. Opravy tyto hlu-

boce zasahující v podstatu íše Rakouské soustedily se v tole-

ranním ediktu, vydaném dne 13. íjna r. 1781, jímž zákon

náboženský, patent Ferdinanda 11. zrušující, vtší nabyl psob-

nosti; pekazilo se jím pronásledování a vyobcování protestant.

ímž váše náboženská, strannos, nesnášelivos a otroctví duch »

již pominulo. Mimo to císa Josef IL, chtje odpomoci nedo-

statku far, naídil dávno již zamýšlené zrušení klášter, bra-

trstev náboženských a jiných ústav, jichž jmní a statk uží-
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váti se mlo k úelm církve katolické, zvlášt k zizování

nových far nutn potebných.*) Konen vydal císa i nový

ád služeb Božích^ kterým pedpisováno i zakazováno, co by

se pi obadech a pobožnostech mlo zachovávati nebo opomí-

jeti. Všeliké pespolní konání poutí k oblíbeným místm svatým

bylo úedn zakázáno, slavení posvcení chrámu však v jednu

nedli císaskou naízeno (tak zvané posvícení císaské). —
Tmito opravami, k nimž náleželo též zrušení nevolnictví

(1. listopadu r. 1781) vzbuzen byl císaem Josefem nový život

v zemích íše Rakouské, akoliv se tomu vzpírali mnozí ne-

pátelé osvty, k nímž náležela šlechta a vyšší duchovenstvo,

zejména arcibiskup vídeský, svrchu již dotený kardinál

Migaxzi. Tito pátelé otroctví a tmáství popuzovali lid, jenž

nejsa ješt vzdlán, neporozuml opravám Josefovým a ne-

chápal toho, že všechny tyto opravy smují jen k jeho blahu.

Ovšem nalézali se i mezi vyšším duchovenstvem nkteí,

jižto císae v snahách jeho podporovali. Tak pede všemi jinými

inil biskup v Novém Mst, Jindich Kerans^ kterýž v jednom

ze svých list pastýských naídil, aby se pi službách Božích

odstranily nkteré nešváry, »ježto, by i z chvalné horlivosti

byly vznikly, nicmén na újmu jsou prostot církvi Kristov

píslušící«. Za takové nešváry od jesuit zavedené, pokládal

zvláštní, od ímského missálu odchylující se požehnání a roz-

hešení, jakéž po píkladu jesuit svtští i eholní duchovní

asto pod zástrou výsad nemocným a zdravým byli udíleli,

jakož i užívání ostatk, obraz, amulet**) a Lukášových cedulek,

vzývání míst njakému svatému zasvcených, aby se tím ne-

mocní pozdravili aneb aby se jim ulehilo. I rozkázal, aby se

*) Viz spis náš »Statky a jmní koUejí jesuitských, klášter, kostel,

bratrstev a jiných ústav od císae Josefa II. zrušenýcht.

**) Amulety jsou rozliné pedmty, které lidé povriví pro odvrá-

cení nehod pi sob nosí. Takové závsky nositi zakázáno bylo již ve

4. století snmem církevním v Laodikeiy zvlášt duchovním pod ztrátou

úadu a potom vbec zapovzeno bylo užívání amulet r. 721. v ím
od papeže ehoe II., též konciiierai v Gaihrad a Toursu za Karla

Velikého. Pece však povra tato nebyla v církvi kesanské zcela vyro-

cena, nýbrž potom v katolické církvi zvlášt piioním jesuit obnovena

a udržena mezi lidem, což ovšem jen nedostatené vzdlání jeho rozumu

a citu dokazuje.
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^ kostel odstranily desky slibní »ovšem bez všeho hluku, aby

se uvarovalo všemu pohoršení lidí kehkych«, jakož aby se

obti z vosku a stíbra, zejméaa neslušné pedmty pedstavu-

jící, odklidily, a konen aby se kostely a kaple zamykaly ped
západem slunce, »címž se schzkám, pod zástrou pobožnosti

odbývaným, pítrž uiní«.— Taktéž horliv ve shod s úmysly

císae Josefa II. jednal osvícený a ctihodaý arcibiskup solno-

hradský, Jeroným hrab z Colloredo^ jenž také vystoupil proti

nešvarm církve, dokládaje naízení svá výatky z bible a otc
církevních. — Ješt dležitjší byl list pastýský biskupa lubla-

ského; nebo porážel odprce císaovy vlastními jejich zbra-

nmi, vyvracoval bohoslovecké jejich dvody a ospravedloval

opravy císaovy djepisem a právem církevním, dokazuje, jak

ve všech vcích a s plným právem zákonní moc zempána
osobivosti papežov se opírala. — Týmže duchem svobodomy-

slným nadchnuta byla valná ás duchovenstva katolického

v Rakousku, kde dotené listy pastýské biskup v tisících

výtiscích byly rozšiovány, nejenom za vlády císae Josefa II.,

nýbrž i za nástupc jeho.

Za takových pomr nebyla doba pro obnovení ádu
jesuitského píznivá k znovuzavedení jesuit v íši Rakouské.

Pece však již za doby kongressu evropského ve Vídni

r. 1814—1815 konaného ucházeli se jesuité o znovupijetí své

do Yídn. Snahy jejich podporoval vele tehdejší arcibiskup ví-

deský, hrab Sigmund Antonín v Hohenwartu, kterýž sám od

r. 1746 byl lenem ádu jesuitského a r. 1778 stal se uitelem

císae Františka I., od nhož pak povýšen byl k dotené d-
stojnosti. Akoliv vliv tohoto arcibiskupa na bývalého žáka jeho

byl dosti znamenitý, marné pece zstalo snažení jeho o znovu-

zavedení jesuit ve Vídni a v íši Rakouské. Taktéž nepodailo

se tvrté choti císae Karolin Auguste (r. 1816) nakloniti jej

jesuitm, o jejichž pijetí do Vídn snažili se též tehdejší dvorní

fará P. Frint a zpovdník Voršilek P. Kliment Maria Hoff-

bauer, jenž r. 1781 vstoupil do ehole redemptorist a pozdji

se stal generálním vikáem ádu toho mimo Itálii. Když tak

císa vi odporu, jaký se jevil proti jesuitm u dvora víde-

ského, zvlášt pak u knížete Metternicha, nechtl o pipuštní

jejich do íše své nieho slyšeti, uchopeno se prostedku výpo-
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mocného, zavésti totiž jesuity do Vídn pod jménem »reZem-

ptorisi ili liyuorianiK', jichž pijetí P. Hcffbauer již od

r. 1809 na císai vymoci hledl. Císa František svolil konen
k žádosti P. Hoffbaiiera, kter^ý však se nedokal vyplnní pání

svého, nebo zemel dne 15, bezna, a teprv msíc na to cí-

saským dekretem dne 19. dubna r. 1820 byli redemptoristé

do Vídn pijati a za klášter vykázán byl jim hoejší í/mr j?a-

sovský s vedlejším starobylým kostelem Panny Marie, -^^ Maria

Stiegen^ nazvaným. Redemptoristé chovali se z poátku velmi

mírn, nebo obyvatelstvo vídeské bylo proti nim náramné

rozhoeno, poznavši v nich jesuity zakuklené. Eozhoení toto

nebylo zmírnno ani ujišováním vídenských novin, že redem-

ptoristé povoláni byli do Vídn toliko k probuzení ducha ná-

boženského a že psobení jejich obmezeno bude jenom na zpo-

vdnici a na kazatelnu. Tomu však tak nebylo ; nebo výnosem

gubernia dolnorakouského dne 29. listopadu r. 1820 vídeské

rad mstské bylo oznámeno, že redemptoristm zstaveno pi-

sluhování všemi svátostmi i nižší vyuování mládeže. Protož

brzy inny byly pokusy z rozliných stran, aby redemptoristé

z Vídn byli vypuzeni, pi emž prý i kníže Metternich nebyl ne-

inným. Ale tyto pokusy od etných pátel a mocných píznivc

jejich byly zmaeny. Redemptoristé pak svou pokorou, vytrva-

lostí, pívtivostí a obratností dostali se nejen za vychovatele

do vysokých a vážených rodin, nýbrž bylo jim i sveno v ústa-

vech jejich vychování mnohých mladík urozených. Také jejich

kostel stal se shromáždištm pobožných duší ženských, i paní

vyšších stavu navštvovaly znenáhla jejich služby boží a od-

lehovaly svému svdomí a srdci v jich zpovdnicích, jsouce

mocn lákány uhlazeností a lepostí jejich zpovdník. Mimo to

vydávali redemptoristé, zvlášt jejich pevor P. Antonín Passij

veliké množství spis vzdlávacích i sbírek básní. Tomuto pe-
vorovi jakož i ochranitelkyni redemptorist, císaovn Karolina
AiiguslS^ a nábožnému hrabti Cudenhofeiiovi, kterýž pozdji

sám vstoupil do jejich ádu, podailo se pohnouti císae Fran-

tiška, že r. 1830 i pres všecky výstrahy z mnohých stran ui-
nné dovolil také založiti kající dra, klášter to redemptoristek

na vídeském pedmstí Rennwegu.

Takovým zpsobem podailo se redemptoristm v krátké
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dob dosáhnouti velikého vlivu v nejvyšších i v nejnižších tí-

dách obyvatelstva vídeského, od nhož vyloudili a vyžebrali

velké sumy penz, kteréž rozmnožili na milliony i lichvaením

neb obchody smnenými a bursovními Spekulacemi, s velikou

vychytralostí provádnými.

Konen získali si redemptoristé, správn eeno jesuité^

i pízn knížete Metternicha tím, že spolupsobili k založení

a udržení nadvlády rakouské v Itálii. Pece však Metternicb

hledl jesuity uiniti státu neškodnými tím, že je zavázal k tomu^

aby pi odkazech a darech jim inných, pi pijímání cizo-

zemc a novic do ádu, pi missiích i pi zavádní knih škol-

ních ucházeli se o dovolení vlády a jí podávali též zprávu

o všech zmnách v uitelstvu a v soustav vyuovací na ústa-

vech svých. Mimo to musill se novicové jejich vykázati o od-

bytí studií gymnasijních, a všickni lenové ádu se zavázati,

že ve všech výkonech církevních vždy písn podrobí se naí-

zením biskupským. Spojení pak jejich s generálem v Eím ob-

mezovalo se jen na vnitní záležitosti ádu, a jednotlivým le-

nm zakázáno bylo nabývání statk a ddictví i tlesné trestání

na vyšších ústavech vyuovacích.

Téhož roku 1820, když ád jesuitský pod jménem redem-

ptorist usadil se ve Vídni, dostali se jesuité pod pravým jmé-

nem svým také do rakouského Polska (Halie), kamž pibyli

i mnozí lenové tohoto ádu z Euska práv vyhnaného. Císa

František I. postoupil jim v srpnu r. 1820 bývalý klášter do-

minikánský v Tarnopoli k zaízení kolleje a vykázal každému

z tamních 50 len 300 zl. stíbra ron na výživu. Brzy

potom odevzdáno jim bylo také gymnasium v Tarnopoli, kdež

založili pozdji také tak zvaný filosofický ústav vyuovací jakož

i konvikt a seminá. Tato kollej tarnopolská s ústavy s ní spo-

jenými byla hlavní osadou jesuit v Halii a brzy velice zkvetla.

Již r. 1822 ítalo gymnasium v Tarnopoli pes 400, roku 1841

však jen 336 a filosofický ústav 141 žák. Mimo tyto ústavy

obdrželi jesuité pozdji ješt v Pemysli (Peremyšl) v Novém
Sandeci s tamjším gymnasiem jakož i šlechtický konvikt ve

Lvov (r. 1842) a missie v Mylaiin, Staravii a jinde. Na
vydržování tchto ústav dostávali jesuité roní podpory 20.000

zlatých stíbra z fondu studijního a k vydržování konviktu
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Ivovského ješt znamenité dchody panství Viniki. Nesmírné

podporování jesuit v Halii dlo se se strany vlády za tím iielem,

aby vlivem jejich národní hnutí mezi Poláky a zvlášt mezi

šlechtou polskou se udušovalo.

S nemenší pízní podporováni byli jesuité od vlády i v ji-

ných xemích rakotísJq/ch. Zvlášt v Uhích zasazoval se o jich

znovuzavedení horliv arcibiskup kolosský, Klohosický. Pisp-
ním tohoto bývalého jesuity usadili se nejprve v Betislavi.

Avšak prosby jejich za zákonnité pipuštní do Uher byly od

snmu íšského vždy zavrženy, akoliv je i vláda sama zvlášt

r. 1840 s neobyejnou velostí podporovala; nebo i vtšina

biskup stavovské komory vyslovila se proti znovuzavedení

ádu jesuitského.

Taktéž v ddiných zemích nmeckorakouských ukazovalo

netoliko obyvatelstvo, nýbrž i duchovenstvo velký odpor proti

jesuitm, takže uznáno za radné, zavésti je jen znenáhla též

pod jménem redemptorist zcela soukrom. Tak veliký jejich

píznivec biskup sekavský ve Štýrsku, Román Šebestián Zdu-

gerle^ odevzdal jim r. 1826 faru ve Fronleitenu (v kraji Štýrsko-

hradeckém), potom r. 1834 slovinskou faru v Mariboru jakož

i bývalý klášter františkánský v Mautern (v kraji Judenbur-

ském) beze všeho odporu. Když však Zángerle r. 1829 i tyry

jesuity z Halie do zem chtl uvésti, nastal proti tomu veliký

odpor, takže se z kolleje piarist v Gleichsdorfu^ kterou jim

odevzdal, po nkolika msících musili vykliditi a ji piaristm

nazpt postoupiti. Na to ubytovali se jesuité v Štýrském Hradci

v dom soukromém blíže kostela ádu nmeckého, kde po ti

léta v tichosti setrvali. Teprv když jesuita P. Streger výte-

nými kázáními odpor obanu štýrskohradeckých proti lenm
ádu jeho seslabil, odevzdala jim vláda r. 1832 klášter domini-

kánský, avšak bez pozemk jeho, jesuité pak tam vydržováni

byli z fondu studijního.

Téhož roku (1832) jesuité uvedeni byli též pod jménem
redemptorist do arcivévodství Rakouského^ kde v nkdejším
kláštee františkánském v Eggenbergu (pod Enží) první kollej

svou založili. Teprve r. 1836 usadili se jesuité pod pravým
jménem svým v Horních Rakousích u msta Lince^ kde jim

mocný píznivec jejich arcivévoda Maximiliaii Este vystavti



301

dal dm s kostelem na Fj^einbergu, založiv v nm nadací pro

30 len ádu^ kteí se dne 10. srpna r. 1839 v tomto utše-

ném majetku usadili.*) Avšak již r. 1850 v Linci mnoho žalob

na n se sešlo i katolický duchovní proti nim si stížnos vedl

;

proto vešlo v Linci ve zvyk initi eládce ped vstoupením

do služby podmínku, aby nechodila k zpovdi k jesuitm.

Téhož asu podailo se jesuitm pod pravým jménem

svým dostati se také do Tyrolska^ zvlášt piinním jejich pí-

znivce svobodného pána Josefa cle Oiovanelli. K jeho naléhání

žádali stavové tyrolští sami císae za uvedení jesuit do zem,

a aby jim odevzdán byl v Innshrukii ústav teresiánský (zalo-

žený Marií Teresií k vychování šlechtických jinoch), jehož

správy práv se vzdali praemonstráti kláštera viltenského. Císa

vyhovl dne 17. íjna r. 1838 této žádosti stavv, tak že již

dne 24. prosince t. r. pišlo pt jesuit s pevorem svým P.

Langem do Innsbruku, kde v lednu r. 1839 pevzali správu

nejen ústavu teresianského , nýbrž i tamjšího gymnasia,

a potom 24. února i kostel, pedchdci jejich vystavný, k za-

ízení pak kolleje své najali si velký dm Trentinagliv. Zma-

eny však byly snahy jesuit , aby dostali také universitu

v Innsbruku do rukou svých aneb aspo v ní získati vlivu

platného, akoliv výbor stavv sám k naléhání Cxiovanelliho

žádal vládu zemskou, aby ás universitního stavení pronajala

se jesuitm, stžujícím si, že prostora v ústavu teresianském

nedostauje pro stále rostoucí poet jich schovanou. Taktéž ne-

dostalo se jim r. 1841 žádného píspvku k založení zvláštního

konviktu pro mládež v Innsbruku studující ani od zem ani

od vlády, takže k tomu musili sbírati píspvky u svých vy-

sokých píznivc. Když pak ústav ten, obsahující prostory pro

300 chovanc i pro etné jeho emeslníky a služebníky, roku

1846 konen oteveli, pihlásil se tam z celé íše Rakouské

jen jediný chovanec, ponvadž mšané nechtli syn svých

sviti jesuitm, tak že tito jen nkolik chovanc po venkov

s velkým namáháním sehnali. Že i nábožní Tyrolové proti je-

suitm zaneveli, k tomu pisply hlavn pednášky benediktina

*) Ješt dosavad mají tam jesuité koUej, pi níž jest soukromé

gymnasium a biskupský seminá chlapecký.
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a b<valého professora na gymnasiu v Meranu, P. Vojtcha

Jaegra, jenž vykládaje r. 1843—4 v místnostech Ferdinandea

ve spolku pro pstování vlastenecké vdy a umní djiny Ty-

rolska, pravdiv a nestrann vylíil záhubné psobení jesuit

od r. 1567—1767 v této zemi, dokládaje, že jest to nejsmut-

njší doba Tyrolska, které tenkrát jesuity netoliko v duševní

n<brž i mravní zkázu upadlo. Namáhání jesuit, aby dostali

rukopis Jaegrových pednášek do rukou, a zvlášt pokus jed-

noho jesuity vylámati skín Ferdinandea, zpsobily takovou

nevoli proti nim, že pinuceni byli z Innsbruku se vzdáliti.

Ani pomluvy a žaloby, jež na Jaegra do Vídn zanesli, nemly
žádoucího výsledku. Nebo i dvorní kanclérství musilo pro zp-

ování se jesuit, kteí nechtli jednoho ze svých sakristán,

pro krádež žalovaného, dostaviti k soudu, rozkázati námstku

tyrolskému, aby dalšímu Šíení se ádu jesuitského pítrž uinil.

Nejposlednjší ás íše Rakouské, v které se jesuité

usadili, bylo království eské, do nhož jim teprv roku 1853

od samých hodnostá svtského duchovenstva cesta byla ote-

vena; o tom však na míst jiném pojednáme.

Do Nmecka dostali se opt jesuité zvláštní inností col-

iegia germanica v Éím, z nhož tam od r. 1822—1842 pišlo

125 knží, mezi nimiž byl také papežský praelat Karel August

hrab z lieisach, nápotomní arcibiskup mnichovský. Nejprve

usadili se jesuité r. 1825 v Kóthen^ kde jim vévoda Anhalt-

KOthenský Ferdinand, jenž s manželkou svou v Paíži psobením

jesuity Iloulina k víe katolické pestoupil, zídil residenci,

která se hned stala sídlem jesuitské missie. Zvlášt pak jesuita

P. Beck podncoval stále vévodu proti nekatolickým jeho pod-

daným. I po smrti vévody Ferdinanda (1830) zstala missie

pti jesuit v Kothen, podporována jsouc od vdovy vévodovy.

Teprve r. LSiS musili jesuité tuto missii opustiti. ~ Do Pruska

pijal jesuity r. 1827 král Fridrich Vilém IIL, aby kleslý

.stav škol katolických povznesl; zapovdl však poddaným svým

posílati syny své do cizozemských škol jesuitských Jesuité

založili hned nové koUeje v Diisseldorf, v Koblenci, v Kolín
nad Rýnem a v jiných mstech pruského Porýnska. Téhož

asu zídili si kollej také v Hildesheimu v Hanoversku. —
V království Sasként dosáhli též velkého vlivu u dvora, takže
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krále Fridricha Augusta (f 1827) a jeho nástupce a bratra

krále Antonína (1827— 1836) úpln opanovali a pivedli to

tak daleko, že vláda pro n zakoupiti chtla palác Markolinský

v Drážanech, kde posavad jen missii svou mli, k založení

nové kolleje ; také v Annahergu zasvtili si již kostel. Ale za-

kroení vlády proti náboženskému hnutí nmeckých katolík

zabránilo dalšímu pokraování jesuitské propagandy, v jejíž

^ele stál princ Jan, bratr krále Fridricha Augusta III. Zvlášt

pak následkem krvavé události v Lipsku (12. srpna 1845) zru-

šena byla jesuitská missie v Dráždanech. — Nejpozdji dostali

se jesuité do Bavor ; nebo svobodomyslný král Maximilian I.

Josef nechtl je až do smrti své (f 1825) do íše své pi-

pustiti. Také nástupce jeho král Ludvík I. nedal se dlouho

získati pro zavedení jesuitu; teprv r. 1837 podailo se arci-

biskupovi mnichovskému, hrabti z Reisach krále za jeho pí-

tomnosti v ím pohnouti, že dovolil jesuity pod jménem re-

demptorist do Bavor uvésti. Pišedše pak jesuité r. 1841 do

zem, musili se spokojiti jenom se sídlem v AUóttingu, akoliv

i zvláštní akciová spolenost byla po delší dobu inná pro

jejich usazení v Mnichov, kde jim bývalá kullej jesuitská mla
býti postoupena. K zmaení tohoto plánu pispl hlavn Sugen-

heim spisem svým »Baier'sche Kirchen- und Volksxustaende^

r. 1842 v Griessen vydaným, v nmž pravé snahy a zájmy

jesuit objasnil a katolické obyvatelstvo varoval ped nebezpe-

enstvím mu ze zavedení tohoto ádu hrozícím. Hlavním však

podporovatelem jesuitismu v Bavoích za vlády Ludvíka I. byl

jeho ministr Ahel (1837 — 1847), jenž dle pání jesuit zavedl

písnou censuru knih, na universitu v Mnichov dosazoval

professory ultramontání, protestanty všemožn obmezoval a poet

klášter na 132 rozmnožil. Marn navrhoval roku 1846 kníže

Werde v íšské rad a purkmistr rezeiiský z Thon-Dittmer

v snmovn poslanc obmezení potu klášter a odstranní

redemptorist, což teprv docíleno bylo r. 1847, když piinním
milostnice královy Loly Moutex, ministr Ábel byl propuštn.
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Výstražné hlasy proti znovuzavedení jesuit v Nmecku.

Tomuto odporu proti znovuzrízení ádu jesuitského v N-
mecku nemžeme se diviti, povážíme-li, jak zhoubné bylo jeho

psobení ve všech zemích ped jeho zrušením. Ale i v kruzích

duchovenstva ryze katolického ozj^valy se hlasy výstražné proti

znovuzavedení jesuit. Na doklad toho uvedeme zde slova

J. íJUe?ulorfa^ jemuž pívrženci jesuit nemohou vytýkati, že-

by nebyl upímným. Praví ctihodný muž tento, spisovatel

katolické církve v Prusku, o jesuitech ve spisu svém »Mravo~

uka a politika jesuitv « (Die Moral und Politik der Jesuiten,

Darmstadt 1840) mezi jiným toto:

» Miluj i z celé duše své náboženství katolické a ke-

sanskou mravouku jím hlásanou. Yelice tedy pobouily mysl

mou spousty a zhouby, jaké v nm zpsobil ád jesuitv.

A nyní v církvi naší povstala strana, která žádá si toužebn

obnovení adu toho. Tu ovsem nemohu mleti a lhostejn pi-

hlížeti k tomu, aby v osadách našich opt zahnizdoval se ád,

jenž pevrácenou naukou svou otravoval mravnost, pekrucoval

uení Kristovo, zpotvooval šlechetné a spásonosné zízení církve

naší, niil je a ped celým svtem zejm se rouhal všemu,

co hdem svatého a drahého. Nemohu mleti, maje po ruce d-
kaz hojnost, že ád ten nekalými prostedky znemravoval

mládež i lid, vštpuje jim xuivou nenávist k jinovércúmy

napájeje prostou mysl lidu nakažlivým fanatismem (teštivostí)

a nie tak všude mi)\ svornosf a lásku mexi obany jedné

a té^e krajiny a zem. Mám za svatou povinnost, abych zejm
mluvil k lidu a varoval jej nebezpeí, jaké hrozí mu obno-

vením ádu, jenž druhdy po tolik století, po všech krajinách

a nedávno ješt ve Španlsku, rozšioval nemravnos a hnilobu

a nyní by nákazu tu penésti chtl i na pdu naší jedva zota-

venou. Není mne tajno, že strana ultramontanská (papeženská)

bude mi spílati zlomyslník, zváti mne nepítelem církve kato-

lické a posvátných její zízení
;
pedvídám, kterak historicko-

politití skuhralové budou na mne naíkati, že osmluji se do-

rážeti na ád, jejž co pmií sloup církve katolické obnovil

papež Pius VIL, námstek Kristv na zemi ; že nazvou mne
lovkem ducha obmezeného, jenž v blbosti své strachuje se
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jesuitv jako njakých píšer : tm ale a podobným odpovídám

jen, že KlÍTnent X.IV., jen% uznal ád tento %a škodný a xá-

hubný, a proto jej zrušil na vcné asy, byl téz papežem

a námstkem Kristovým.

«

»Než tu by mi kdosi mohl initi námitku : Pro5 odha-

luješ híchy ádu staré, které ztrestány jsou jeho pádem a jichž

památku zniil as ? Pro bychom za vinu jesuit starých mli

mstíti se na jesuitech nových., kteí nemli v nich úastenství

žádného ? Nový ád jesuit na jiných založen jest zásadách

;

jedná se mu ted jen o spásu vících a slávu boží. Mravy

jeho jsou bezúhonné, nauka mravná, psobení blahodárné.

A kdyby chtli vstoupiti do šlépjí pedchdc svých, duch

asu a okolnosti zmaí úsilí jejich «

»Nemám v úmyslu, abych inil nynjší ád jesuitv

odpovdným za hanebnosti pedchdc jeho, to píí se povaze

mé. Jsem ale pítelem pravdy, proto pobuuje to mysl mou,

vidím-li, že mnozí s drzostí neobyejnou osmlují se zapírati

híchy jejich a vykládají vše za pouhé hanobení a osoování,

ano odvažují se i toho, že zcela zejm a pravd na úkor pro-

hlašují pachatele hích tch za muže zbožoé a svaté, za mu-

eníky a dobrodince všeho lidstva. A tak iní všichni skoro

ultramontanští (papeženští) pisatelé, zvlášt historicko-politití.

Nedbajíce pravdy a djin tí století, pes všechny podstatné

dkazy a události, které svdí proti jesuitm, drze vychvalují

skutky ádu druhdy papežem zrušeného, ádu, jehož míra hích
dávno byla již dovršena. Kdyby jednali pocdvji, nezapírali by

toho, co již nikomu není tajemstvím ; kdyby uznali, že skuten

v ádu tom páchány byly neplechy do nebe volající, avšak že

dlužno piítati je na vrub jednotlivcv nikoliv ádu celého

a úd jeho všech: upustil bych od toho odhalovati svtu adu

hích, jaké páchali jesuité staí, obmezil bych se na to, abych

dokázal, že vina jesuitské mravouky jest sice vinou celého ádu,

avšak že podmínna byla duchem ádu a všech jeho snah.«

»Že jesuité nkdejší dopustili se takových hanebností na

státu i církvi, bylo píinou zízení ádu toho, jak se bhem
asu vyvinulo a jehož pvodcem byl Lainez. Zásadou zízení

toho bylo hnusné sobectví, vedeno muži nejdvtipnjšími a

nejprohnanjšími. Zízení to bylo píinou znemravnní ádu

Bílek : Djiny ráda jesuitského. 20
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celého. A zízení takové obnovil papež Pius VIL, neprozkoumal

je, nezmnil je v niem, jak toho vyžadují okolnosti a duch

uení Kristova; potvrdil bezohledn celou haldu vfhod a vfsad,

kter<-mi ád tento na újmu papežv, biskupv a ostatního ducho-

venstva i státv vyšinul se k moci tak neobyejné, že stal se

až pohoršením celého lidstva. Tak opt obnoven ád; dejte mu
vli a bhem asu stane se tím, ím byl díve; nebo jesti

pravidlem pirozeným, že ze stejných píin stejné vznikají

následky. Tím ale nepovdl jsem všecko. Híchy starých

jesuitii^ hluboké rány, jaké zasazovali naukou svou náboženství,

církvi a státu, byly do nebe volající. Avšak zatracují snad

7iov') jesuité híchy svých pedchdc aneb protestovali proti

nim ? Podali nám snad aspo nepatrné záruky, že nevstoupí

do šlépjí pedchdc svých ? Nikoliv. Nemáme ani bully n-
jaké, ani breve papežské, aniž dekretu od jejich pedstavenstva

neb valného shromáždní, jimiž by zatracovaly se hanebné

spisy, jaké sdlali nestoudní lenové jejich Eskobar, Bušen-

baum^ Mariana a na sta jiných, a kteréž spisy byly tištny

s povolením a schválením ádu toho. Noví jesuité pevzali celé

ddictví otc svých ; zmocnili se celé pozstalosti a prohlásili

ji xa své vlastnictví. *) Kdo by mohl býti tak zpozdilým, aby

novým jesuitm dvoval ? Kdo by od nich oekával nco
dobrého, když piznávají se veejn ke všemu, co byli ped-

chdcové jejich natropili zlého a hanebného ? Staí jesuité

zprznili náboženství a mravnost, proto je celá Evropa odsou-

dila a ze sídel jejich vyhnala. Chtjí se tedy noví jesuité dopo-

ruiti tím, že vyvšují zase štít svých pedchdcv a zizují

ád svj dle zásad, jakými ídili se tito? Nejsme tak bojácní,

abychom v každém, dosti nepatrném koui tušili již njaký
požár a zvonili na poplach. Když však povstní žháové derou

se do zem, aby ohe založili, aneb aspo hrozí se vedrati

k nám, tu zajisté nikdo nemže nazvati hlupákem toho, kdo

stojí na stráži, napomíná k ostražitosti a varuje. Kdo by za

*) Tak jesuita Jan Petr frury r. 1850 na základ pravdpodobnosti
morální sepsal povstné „Compendiumtheologiae moralW (soustava katolické

mravouky) pro knze zpovídající, kterým se obnovuje kasuistika a proba-

bilismus starých jesuit, a k pouem' mladých klerik do tajností života

manželského se uvádí s obvyklou nestoudností.
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takových okolností ostražitost chtl kárati aneb jí posmívati se,

dokazoval by jen, že s tmito žhái jest v úplném srozumní.

«

»Tu však slyším námitku: Což jest to nco divného, že

v ádu, který za svého nejlepšího rozkvtu ítal 20.000 len,
bhem 200 let nkolik set spisovatel se nalézalo, kteí sdlali

spisy, v nichžto dopustili se hanebnosti na církvi, mravouce

i státu? Mže-liž hanebnostmi tmito viniti se celý ád? Bylo-li

by v mst njakém, které ítá 20.000 obyvatel, nkolik set

lidí zlých, slušno-li na vrub celého obyvatelstva ítati zloiny,

které nkolik set lidí páše beztrestn ?«

»Xámitka tato jest vytáka jesuitská, a takových i po-

dobných asto užíváno ; námitka ta jest planá a klamná Smle
mžeme íci, že ím nkolik set mravouk jesuitských ve svých

spisech bylo provinilo se na kesanství, církvi a státu, možno

ítati na vrub ádu celého. Kdyby v mst ítajícím na 20.000 oby-

vatel nkolik set lidí darebných žilo s povolením vrchnosti

a kdyby vrchnost i obyvatelstvo neuinili pítrž zloinm, které

tito lidé pášou, nýbrž ješt IhosteJ7i k nim pihlíxeli, je schva-

lovali ano snad i v ochranu hráli: tu právem mžeme íci,

že celé mvsto jest spustlé, nemravné a zloinné, neb schvalujíc

zloin, úastní se v nm. A tak má se vše i v ádu jesuitském.

Nebo cokoliv nwavouci a politikové ádu toho byli sepsali

hanebného a spatného a dali otisknouti, stalo se jen xa ilplného

schválení celého ádu ; bylo v zízení ádu zákonem, že žádný

len nesml vydati knihu, nebyla-li díve schválena pedsta-

venstvem ádu, jemuž pidleni byli censoi. Zejména spisy

bohoslovecké, než byly vydány tiskem, musily býti pedloženy

k prozkoumání »patribus revisoribust (otcm pehlížitelm)

v ím. Každý spis byl tedy vydán jménem ádu, a proto byli

všichni lenové ádu spolen za spis ten odpovdni. Xesml-li

tedy žádný len ádu vydati spis njaký bez schválení vyššího,

kterak stalo se, že jesuita Mariana sml opovážiti se, aby

schvaloval kralovraždu a ujímal se vraha, jenž zkolil krále

francouzského Jindicha IIL, jak djiny nám dokazují ? Kterak

možno, že Lessius a Escobar ve spisech svých smli schvalo-

vati vraždu ze msty? Kterak možno, že Salaš, Busenbaum

a jiní bohoslovci jesuité dovolovali smilstvo a kivou písahu,

ovšem pod výminkami? Kterak možno, že Esrobar a Tambu-

20»
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rini lenové ráda toho, smli zneužívati a zneuctívati tajemství

svaté zpovdi? — Neinili tak o své újm, spisy jejich vy-

dány byly se schválením ádu, a proto celý ád za hanebnosti

takové byl odpovdn,*

„Jesuité nesli se za jediným úelem, totiž ahy panovali,

a aby úelu toho dosíci mohli, nehrozili se prostedku sebe^

hnusnjšího : úel posvcuje prostedky, bylo heslem jejich. Aby

došli úelu svého, zkazili kesanskou mravouku, hovli zlým

náklonnostem a náruživostem lidí vznešených i nízkých, konej

-

šili svdomí, dávali rozhešení teba híšník nejevil lítosti a

pedsevzetí k polepšení, ano zneužívali ve prospch svj i ta-

jemství zpovdi. Tak ovšem naklonili si urozence i lid prostý

a mli rozhodný vliv na pomry státní i rodinné.

«

Takový jest úsudek o ádu jesuitském muže poctivého,

vrného syna církve katolické, jemuž strana papeženská (ultra-

montanská) nepoctivost' ajzlomyslnos vyítati nemže.

Znovu vyhoštní jesuit z nkterých zemí, brzké však

jich navrácení.

Z toho, co jsme pedešle uvedli o innosti jesuit v jednot-

livých zemích, v nichž se po znovuzízení ádu usadili, jest

zajisté patrno, že jesuité, ídíce se dle starých zásad ádu svého,

podrývali, pokud veejn nemohli, aspo tajn všecko, co osvta

po zrušení ádu jejich namáhav byla zbudovala. Proto byli

také z nkterých zemí svrchu vytených, zejména ze Švýcarska^

po krátké dob vypovzeni. To však bylo jen pedehrou k tomu,

co r. 1848 v ostatních státech evropských následovalo. Nebo
když únorová revoluce francouzská celou Evropou hýbati po-

ala, jesuité byli vyhnáni skoro ze všech íší.

Nejdíve musili jesuité opustiti Itálii, kde byli nejvíce

nenávidni pro svou lakomos a panovanos, zvlášt pak proto,.

že byli hlavní pekážkou svobodomyslné politiky papeže Pia IX.
Již v únoru r. 1848 bylo hnutí lidu proti jesuitm tak hrozivé,

že vláda sardinská jim naídila, aby ihned ve vší tichosti

z Turína a vbec ze všech svých ústav pry se odebrali.

V Turin pak došlo k násilným výstupm proti kolleji jesuitské^

a nkolik dní potom jesuité mocí vyhnáni byli z ústavu svého
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v Chiari u Turina. Ješt he vedlo se jesuitm v Janov^

když se tam i Jesuité z Francie a Sardinie vyhnání shromažo-

vali; dne 1. bezna, práv když tam mlo pistáti 30 jesuit,

oboil se lid na kollej jesuitskou a vydrancoval ji úpln. Na-

lezeno tam bylo též mnoho spis, z nichž patrn vysvítalo

spojení jesuit s Rakouskem, jakož i dokázáno bylo, že jesuité

velké summy penz od osob vznesených obdrželi a k tajnfm

podnikm je vynaložili. Proto dne 19. ervence roku 1848

usnesla se sardinská komora na tom, aby ád jesuitský a pí-

buzné mu ady byly vypovzeny z celé íše na vné asy.

Jenom jesuitm v zemi rodilým vykázáno bylo ze statk ádu
sebraných malé výslužné, když by se stali knžími svtskými,

ostatní však musili íši ihned opustiti.

Také v Neapoli byli jesuité od lidu ohrožováni, takže

k rad krále Ferdinanda 11.^ píznivce svého, dne 11. bezna

r. 1848, vojskem jsouce chránni, z msta na 30 vozích pry
odjeli. Potom dne 31. ervence t. r. vyslovil i sicilský parlament vy-

hoštní jesuit zcelé5^c^7^e, takže hned ze zem odtáhnouti musili.

— Ped tím povstala boue proti jesuitm i v celém Církevním státu,

takže papež Pius IX. dne 29. bezna r. 1848 naídil, aby jesuité ze

státu jeho byli vyhoštni a statky jejich od fisku sebrány. Hned

dne 30. bezna musili jesuité z íma pry se odebrati, a kol-

legium ímské odevzdáno bylo správ knží svtských ; z ím-
ských pak provincií jesuity vyhnal lid sám. Generál íkdn Roothaan,

zanechav 50.000 skud dluh a zachrániv movité jmní ádu,

odebral se do Anglicka, kde lord Clissord a jiní aristokraté

jesuitm zámky své k volnému použití podali. Mnozí však je-

suité z Itálie vyhoštní odebrali se do Ameriky.

I papež Pius IX., akoliv dne 23. dubna r. 1848 dal

ímskému státu svobodnou ústavu, utekl ped revolucionái, pe-

vahu nabyvšími, dne 25. listopadu r. 1848 z íma do G-aty

a odtud do Portii. Taktéž xe zemí rakouských vyhnáni byli

jesuité a redemptoristé v msíci dubnu zvlášt ze sídel svých

ve Štýrsku á v arcivévodství Rakouském ;
v Linci a ve Vídni

oboil se lid na klášter Liguorianv a ohrožoval jejich život,

naež cis. dekretem ze dne 8 kvtna r. 1848 ád jesuit a

liguorian v celé íši Rakouské byl zrušen, jenom Tyroláci od-

porovali tomuto naízení a žádali v ervnu r. 1848 císae za

»
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ponechání jesuit a liguorián v zemi. V pozstalosti redemp-

torist ve Vídni shledalo se, že peníze jim k podlování chu-

dých msín posílané uloženy byly v státních papírech ; mimo

to pišlo se na stopu tajných jejich zloin. — V Bavoích

však již dne 17. února r. 1848 vládním dekretem missie re-

demptorist v Altottingu byla zrušena, takže jen tm jesuitm,,

kteí by v innosti missionáské v Americe pokraovali, ud-

leno bylo malé výslužné.

Vzrst moci jesuit pes všechen odpor proti nim.

Když však po bouích onch zase nastoupila politická

reakce, navrátil se papež Pius IX. dne 12. dubna r. 1850

z Gaéty do íma a vrhl se jesuitm s ním se navrátivším da

náruí, a od nich zcela opanován jsa, zmnil dívjší svobodo-

myslné poínání své za nejpísnjší snahy reakcionáské. Od
této doby splývalo psobení jeho úpln s náhledy jesuitskými.

Uení ádu jesuitského o božském pvodu církve katolické,

jakož i o všemohoucnosti ímské stolice, na tomto uení spoí-

vající, o záhubnosti vdy a vzdlanosti církví neízené, o ne-

omylnosti papeže, o neposkvrnném poetí Panny Marie, uznal

papež za pravdivé, takže dogmatické potvrzení a provedení to-

hoto uení stalo se programem politiky, kterou Pius IX. až

do roku 1878 zachovával; jesuité pak ídili každý jeho krok

v tomto smru uinný. A tak nastala zlatá doba jesuit za

panování papeže Pia IX., jenž vlivu jejich úpln podlehl, jak

to i sám ponkud pipouští v listu svém dne 9. bezna r. 1871

kardinálovi Patricimu poslaném, v nmž vedle protestu proti

italským zákonm o garancii bére jesuity v ochranu. Neboí

vedle nho ^bílého to pape^« panovali v ím jakožto »cerm
papezit generálové jesuit, Roothaan (f. 1853) a jeho nástupce

Belgian Jan Beckx (f 1884). Vlivem jejich staly se zásady a

uení ádu jesuitského panujícími v celé církvi katolické. Kato-

licismus a jesuitismuR splynuly v jedno, staly se jednou duší

a jedním tlem
; 2>bílý« papež jest jenom hlásným ústrojím a

pérem papeže »erného«. Papež jest hlavou církve, již ídí ge-

nerál jesuit, v jehož rukou jest veškerá moc Již roku 1854
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dne 8. prosince prohlásil papež slavn nauku jesuit o nepo-

skvrnném poetí Panny Marie za všeobecný^ lánek víry.

I politické a církevn politické uení a zásady jesuit

pijaty byly od papežské stolice. Tak v Bakousku obje-

vilo se ovoce snah jesuitských nejprve roku 1850 o zrušení

»placetitm regíum*^ t. j. ustanovení, dle nhož nesmlo býti

žádné naízení církevní, ani papežské ani biskupské, uveejnno

bez vdomí a svolení vlády svtské. Potom r. 1855 dne 18. srpna

uzavelo Rakousko s papežem úmluvu o pomru církve k státu,

tak zvaný konkordát^ kterouž smlouvou staré josefínské právo

církevní bylo zrušeno, takže veškerá správa církevní i co do

osob i co do vci íditi se mla dle zpsobu papežskou stolicí

v 36 láncích schváleného Touto smlouvou, jejíž hlavním p-
vodcem byl vídenský arcibiskup kardinál Rauscher, stát v státu

se jaksi utvoil. A tak nastala v této íši nová doba jesuitm,

kteí tam již r. 1853 obdrželi kolleje v Lmci, Inspruku, v Kalks-

hurgu blíže Vídn, v Bohosudovy echách a v Trnav y Uhích,

potom r. 1857 theologickou fakultu v Inšpruku. Také ve Feld-

kirchu (mst ve Vorarlbergu) zídili si jesuité r. 1856 koUej

s konviktem a zvláštním gymnasiem, v nmž nevyuovali dle

plánu od státu pedepsaného, a jehož professoi se nepodrobili

státní zkoušce. R. 1858 byla již vtšina gymnasií v Rakousku

pod dozorem a správou duchovenstva katolického, vlastn je-

suit, takže na nich vyuování djepisu a pírodních vd bylo

obmezeno. — Zvláštní inností vynikali jesuité v Halii a Kra-

kov^ kde se zejména rozšiovaly spisy jejich, jako nkdy za

as Sigmunda III a Jana Kasimira, mezi bratrstvy, od jesuit

zízenými. Zvlášt pak sepsal jesuita Stanislav Stojanowski n-
kolik knih, v nichž vypravuje o pvodu spolku ženského ^Sva-

tého srdce Jezísova« (Sacre Coeur-Fraternité) a bratrstva muž-

ského ^Liga modlitebník eeného, jakož i o zázracích, jaké se

v nich udaly. Poet všech len tchto bratrstev páil Stoja-

nowski dne 1. kvtna 1869 na ti milliony. Také se prodávalo

v Krakov od jesuit veliké množství zázrané vody, kteráž

prý veškeré neduhy tlesné okamžit zahojila ; od roku 1869

až do roku 1870 stalo prý se touto vodou asi sedm zázrak.

Tím zpsobem udržovali jesuité i v dob nejnovjší lid v blu-

dech a temnot.
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A hlavn proto v mnohých hlavních mstech íše Rakouské

obyvatelstvo osvícené a vzdlané vzpíralo se vší silou proti

usazování se jesuit v zemích svých. Tak pozdvihla proti tomu

hlas svj obecní rada msta Vídn v památném spise vlád

r. 1S66 podaném, v nmž pokládá za svou povinnost, aby uvá-

žila otázku, zdali a pokud usazení se jesuit ve Yídni a okolí

mohlo by se srovnávati s obanským prospchem a blahobytem

obyvatel, otázku tu, kterou troufala si v souhlasu s obecným

mínním celého Rakouska a Evropy jen záporn zodpovdíti

takto : » Obecní rada musí pedevším vytknouti, že pi tom ne-

dala se vésti žádnými náhledy náboženskými, nýbrž výhradn

city vlasteneckými, svou loyálností a svou péí o blaho oby-

vatel Vídn. S náboženstvím a katolickou církví nemá vbec

trvání kollejí jesuitských nic spoleného. Bulla papeže Kli-

menta XIV. »Dominus ac Redemptor noster«, kterou dne 21. er-

vence r. 1773 vyzdviženy jsou ehole jesuitské, jakož optovné

odstraování tohoto ádu z nejkatolitjších zemí Evropy, do-

kazují nejlépe, že »katolictví« nesmí se stavti na roven s »je-

suitstvím«. Ano, samy stanovy ádu jesuitského jakož i náhledy

a mravní zásady nejvýtenjších len tohoto ádu již od jeho

založení jsou zejm na úkor zásadám církve katolické a to

v míe takové, že nejen dotené zrušení a vyzdvižení ádu toho

jeví se ospravedlnným se stanoviska písn katolického, nýbrž

i vysvtluje se, pro novovká osvta, vda a zejména konsti-

tucionalismus založený na politické a obanské svobod proti

trvání a zásadám jesuitství slavn protestují. Co ale u vci té

vbec platí, nabývá tím vtší váhy vzhledem na nynjší po-

mry vlasti naší. Nebylo by obecní rad za tžko dovoditi,

s jakým prospchem nepátelé Rakouska umli koistiti z trvání

konkordátu na škodu íše ; kterak posavadní politiku rakouskou

dovedli vylíiti co ryze ultramontanní a nepející žádné svo-

bod, a jak rozhodn hlasy takové pisply k pozvolnému osa-

mocení Rakouska ; nebylo by nesnadno dokázati, kterak pijí-

máním jesuit ode všad vyhnaných naknutí taková jenom se

stvrzují, a kterak by s jesuity takka jistá politická zásada vchá-

zela do Rakouska, zásada, která, jakož vbec jest odsouzena,

každého vlastence musila by dohnati k zoufání nad koneným
znovuvzkíšením Rakouska. Jak oprávnny a na snad jsou
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takové úvahy, obecní rada vídeská pece jen pedevším musila

míti na zeteli pouhý prospch obyvatelstva vídeského a s to-

hoto zvláštního stanoviska musila by co nejvíce litovati, kdjby

jesuitské kolleje byly pipuštny do Vídn. Nejsvtjší a nej-

hlavnjší zájmy obecní rady záležejí ve vychování mládeže, a

veškeré snahy její smují na zvelebení a zlepšení školství

;

nebo rozšíení pravých zásad mravných co možná nejvtší,

obecného vcného vzdlání mládeže a odchování samostatných,

rádných povah jsou nadále nezbytnými podmínkami, mají-li se

zlepšiti naše pomry politické i spoleenské. Tyto úely vyuo-

vání jsou ale v naprostém, píkrém odporu s vychovávacím

zpsobem jesuit; nebo prázdné formy vdecké povrchnosti

a, mravouka nanejvýše pochybná byly posud djepisnými pí-

znaky škol jesuitských. Proto musí se jesuitství považovati za

nebezpeenství hrozící volnému vyvinování se povahy jednot-

livé i nérodní potud, pokud pronikající obecní osvta lidu a

pravá ústavní svoboda neuiní je neškodnými; což vše jsou

ale podmínky, jakých té doby pohíchu ješt není ve vlasti

naší. Jest-liže tedy obecní rada v dob, kdy vysoká vláda zdrá-

hala se sviti obci samotatné zízení a vedení soukromého

ústavu pro vzdlávání uitelstva, naproti tomu ale nerozmýšlela

se piznati souasn ádu jesuitskému nejrozsáhlejší výsady tý-

kající se zizování a vedení nejdležitjších uiliš s právem

veejnosti
;

jestliže v této dob rada obecní proti pipuštní je-

suit do Vídn a okolí se ohradila, tož myslila, že -koná tím

jen vlasteneckou povinnost a jedná ve prospch svých spolu-

oban. Obecní rada uzavela tedy ve své valné schzi ze dne

19. íjna r. 186j, že netoliko se stanoviska obecn politického

a výhradn rakouského nepeje si toho, aby jesuité ve Vídni

nebo okolí její se usazovali.* Dvujíc se pevn, že pání

obce vídeské dojdou pi vlád vyslyšení zaslouženého, pokládá

sob obecní rada za es, uvésti svrchu podané uzavení své ve

známos c. k. státního ministerstva.

Podobn obecní rada msta Terstu ustanovila se jedno-

hlasn dne 25. íjna r. 1866 na tom, že užije všech prostedk,

jimiž by mohla zabrániti hrozícímu usazování se jesuit, z Itálie

vyhnaných, v Terstu nebo jeho okolí. Také na snmu slezském

byla uzavena a ode všech poslanc zemských pijata žádos
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k vlád, aby nedovolila jesuitm ve Slezska se usazovati a Školy

tam zizovati. — Iv Solnohrade, kteréžto msto ode dávna

se vyznamenává svým nábožným a písn katolickým obyvatel-

stvem, vyslovila se mstská rada jednohlasné proti usazování

se jesuit. — Též v Lind vyslovil se zemský snm proti je-

suitm. — Nikde však neodmítají jesuity snad proto, že jsou

katolití knží aneb že jsou ehol níci katolití ; nebo nikde

v Rakousku neopírají se obce a zem proti jiným knžím ani

proti svtským ani proti eholním, ani duchovní katolití po-

žívají zajisté v celé íši Rakouské nejvtší úcty a nejupímnjší

lásky. Z toho vysvítá jasn, že ád jesuitský, proti nmuž se

tak rozhodn vyslovuje tisíce neúhonných, nábožných a osvíce-

ných lidí, musí býti spolek nanejvýš nebezpený a záhubný.

Také v Nmecku, kde katolickým biskupm od vlád pod-

statné požadavky byly povoleny, snažili se jesuité již od r. 1850

všude, zejména v Bavorsku, v Prusku, zvlášt v Porýnsku, a

ve Westfalsku na missiích svých všemi prostedky pivésti lid

k poslušnosti církve katolické. Zvlášt pak zmocnili se vyuo-

vání mládeže pomocí bratí škol kesanských, a vychování

ženského pohlaví pispním sester školních, zejména uršulinek

a sester srdce Ježíšova. Mezi studujícími zakládali bratrstva

mariánská, pro kleriky semináe chlapecké, pro emeslníky ka-

tolické spolky tovaryš, pro obecný lid pak spolky a bratrstva

k rozliným úelm církevním, jmenovit spolky Piusovy, sv.

Vincence, sv. Severina a sv. Karla Boromejského, zvlášt ale pro

lepší tídy katolická kasina v místnostech vhodných a píjemných.

Veškeré toto jednání jesuit vydatn podporováno bylo tiskem kato-

Uckýra. Jesuité však sami vydávali v Nmecku asopisy a

listy, kteréž peplnny jsou lánky o blahoslavené Pann
Marii, o nebi a pekle, o svatých a dáblech, o zázracích a po-

vrách. Za píklad uvedeme jen asopis*Der P%eraMs 8achse7i«

(Sasky poutník), v jehož jednom ís'e r. 1870 nalézá se lánek

*Zábavy biblickém, jednající pedevším o árách a kouzlech.

Za základ tohoto pojednání slouží spisovateli jesuitskému 2. kn.

Mojž. 7, 11— 12, kdež se praví: »I vyzval Farao mudrce a aro-

djníky, kteížto jali se ihned kouzla svá provozovati. Vrhli na

na zem hole své, kteréž se v hady promnily. Aronova pak

hl v hada promnná pohltila hole ostatní. « Z tohoto místa.
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tvrdí spisovatel, dá prý se neodvolateln souditi na jakousi sku-

tenou platnos ar a kouzel, a k tomu dokládá, že arodjství

jest vymáhání vcí nadpirozenech, kteréž lovk pomocí slova

božího k svému prospchu užívá. Protož že by híchem bylo

v kouzla a arodjství neviti ; nebo prý i nkteí svatí a vy-

volení boží byli kouzelníky. I mezi nynjšími kesany mají

prý nkteí znamenitou vdomos v kouzelnictví ; tak prf mohou

oživiti na as mrtvolu, uzdravovati dobytek odíkáváním ta-

jemných rení a modliteb. — Jest se opravdu co diviti, že

ješt v 19. století mohli nco takového tiskem rozšiovati je-

suité, kteí v dobách pedešlých arodjství xa dílo ábelské a

kacíské prohlašovali a k upalování arodjnic a kouzelník na

hranicích dopomáhali.

Taktéž ve Francii za vlády císaské puelo bujn omlází

jesuit; všude povstávaly jejich koUeje a semináe, kázali jejich

missionái, rozmnožovaly se jejich bratrstva a pout, zvlášt do

Saletie^ kde prý Panna Maria se zjevila dvma pasákm, pak do

Lourdes, kde prý P. Maria r. 1858 v jeskyni u Massavielle

dveti 141etému objevila pramen divotvorný. Akoliv slena

de la Merlire abbé Burnoudovi se svila, že v Salette hrála

úlohu P. Marie, množily se tam pece pout, takže na darech

pobožných 600.000 frank vynášely a zbudování nádherného

chrámu tam možným uinily. Také nad skalou jeskyn v Lourdes

vypíná se od r. 1878 krásný kostel.

Potlaování osvty a porušení víry vlivem jesuit.

Zvlášt pak obrátil ád jesuitský všude zbra svou proti

novovké vzdlanosti a svobod vdecké. K naléhání jesuit vydal

papež Pius IX. dne 8. prosince r. 1864 povstný obžník

{encykliku), od generála ádu jesuitského sepsaný, ke všem

vrchním pastým církve katolické, jímž v 80 láncích všecky

svobodnjší náhledy novovké o náboženství a vzdlanosti ob-

anské spolenosti zatratil. K tomu obžníku pipojen byl

seznam všech blud nynjší doby (Syllabus^ complectens prae-

dpuos errores nostrae aetatis)^ obsahující 80 bludných uení,

týkajících se náboženství, vdy a obanského života. A tak po-

stavil se papež na stanovisko stedovké, podizuje vdu a stát
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moci papežské stolise, a vyzývaje panovníky k potlaení ne-

katolík, jimž i vné spasení upíral.

Hlavní však vítzství nade všemi ostatními rozumnjšími

smry v církvi katolické slavily zásady jesuit na vatikánském

snmu církevním v Eíra dne 8. prosince r. 1869 slavn za-

hájeném, na nmž jejich uení o papežské neomylnosti dne

18. ervence r. 1870 xa lánek viry hylo prohlášeno, akoli

ješt den ped tím 56 biskup v ele s arcibiskupem pražským

papeže ped tímto krokem odvážným a nebezpeným písemn

varovali. *)

Vítzstvím tím však dána byla i nová pobídka ruchu

protijesuitskému. Nebo již za doby vítzných pokrok reakce

utrpla papežská stolice s ádem jesuitským tžkých porážek.

Válkou francouzsko-vlasko-rakouskou r 1859 rozšíila se revo-

luce v Toskánsku^ v Parm^, v Moden a v Jegacích ímských

(v státu Papežském), jejíž bouí jesuité jako plevy se rozlítli

;

dobytí Sicilie a Neapole Garibaldim a obsazení Umbrie a Marek

ímských králem sardinským Viktorem Emanuelem r. 1860

mlo v záptí vyhnání jesuit a až do 21. listopadu zabavení

44 kollejí a statku jejich, jakož i pvtlení tchto zemí k Sar-

dinsku a založení království Italského s hlavním mstem Flo-

rencií (r. 1861). Potom za války nmecko-francouzské vtáhlo

italské vojsko dne 22. záí r. 1870 do íma; poslední zbytek

státu Církevního pidlen byl též k novému království Ital-

skému a Rím dne 26. ledna 1871 stal se hlavním jeho mstem,

svtsKý pak majetek papeže zákonem ze dne 13. kvtna r. 1871

obmezen zstal na leoninský díl msta za Tiberou ležící s pa-

láci Vatikánem a Lateránem a villou Castel Gandolfo, v nichž

papeži zabezpeena jest úplná samostatnost. A tak postižena

byla vláda papežská ohromným úpadkem za vysokomyslnost

a pílišnou zpupnos, jakou se pvodcové vatikánského dekretu

o neomylnosti papeže na vlastní církvi své byli provinili, —
Ostatn kdyby byla i bývala v takovém nebezpeí autorita

*) Co sami papežové prvnéjších vk o léto neomylnosti soudili,

vysvítá ze slov papeže Badriana ;867—872), jenž praví: » Jestliže pod

ímskou církví rozumíš hlavu její, totiž papeže, tedy jest vcí jistou, že

blouditi mže a to i u vcech viry se týkajících, když bludaství tvrdí

bu ustanovením svým, bu nálezem svým.«
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papežova a jednota církve, nebylo by pece ješt bývalo dovo-

leno, zabraovati tomu nepravdou a porušením dosavadní víry,

jak se o tom vyslovil arcibiskup pražský, kardinál kníže Schicarxen-

berg, jenž i s biskupem budjovickým, Janem Valerianem Jir-

síkem, patil na snme vatikánském k nejstatenjším odprcm
tohoto uení, kteréž ani potom neuznávali ani v diecesích svých

neprohlásili.

Také v Rakousku a Nmecku roztržena byla novým lánkem
víry sí6, do které jesuitské pikle život církevní polapily. Dne
31. ervence r. 1870, trnácte dní po vyhlášení neomylnosti

papeže, vyslovila se vláda rakouská^ že po této události nelze

ji dále zachovati konkordát, ale neodhodlala se s úplnou roz-

hodností na odpor se postaviti nárokm biskup, ponechala

jesuitm jejich kolleje i fakultu bohosloveckou v Inšpruku,

ano dovolila jesuitm z Nmecka vypovzeným usaditi se

v Rakousku, akoliv se proti tomu obyvatelstvo v echách
a ve Slezsku vzpíralo. — V Bavoích postavil se uený kato-

lický bohoslovec Dr. Jan Josef Dóllinger, probošt mnichovský-

a professor theologie, rozhodn proti uení o neomylnosti pa-

pežské. Vyjádení své, arcibiskupovi mnichovskému dne 28. bezna

r. 1870 podané, koní Dollinger takto: »Uení toto nemohu

pijmouti co kesan; nebo nesnáší se naprosto s duchem evan-

gelia a s jasnými výroky Krista a apoštolv; chce ono zalo-

žiti panství tohoto svta, jež Kristus zavrhl, a vládu nad

obcemi, již Petr všem i sám sob zapovdl; — nemohu je

pijmouti co bohoslovec, nebo veškerá pravá tradice církevní

nesmiteln mu odporuje ; také ne jako znalec djepisu, nebo

co takový vím, že stálá snaha, uskuteniti toto uení svtovlády,

Evropu proudy krve stálo, celé krajiny spustošilo a vyhubilo

a církev v nejhorší nešváry uvedlo ; aniž konen co státní

oban, nebo výminené postavení papežství jest s to, neko-

nenou nesvornost záhubnou zaseti mezi stát a církev, mezi

duchovní a svtské osoby.« — Dle píkladu Dollingera vyslovili se

dne 24. ervence t. r. též 44 professoi a docenti university mni-

chovské proti tomuto lánku víry. I vláda zakázala naízením ze dne

9. srpna vyhlášení doteného snesení koncilia bez státního po-

volení
;
pece však arcibiskup mnichovský listem ze dne 18. srpna

vyhlásil dotené snesení, a jeho píkladu následovali ostatní bisku-
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pov6. Naproti tomu nechtli se vysloviti pro uznání neomylnosti

papežské ani nkteí professoi bohoslovecké fakulty pi uni-

versit mnichovské. Na mnohých pak místech zizovaly se

spolky starokatolík, kteí lánek víry o neomylnosti papežské

zavrhly a k nimž i mnozí farái pistoupili a i pes exkommu-

nikaci v úadu svém od vlády byli ponecháni ; nebo mini-

sterstvo odmítlo r 1871 požadavky biskup a vypovdlo

i jesuity z Bavor, což i od rady íšské bylo schváleno. A tak

prohlášením neomylnosti papežské nebyla zachránna neomylná

autorita papeže, nýbrž roztržena byla, jak vidti, již v Rakousku

a v Bavorsku sama jednota vících na dv strany.

Taktéž v Nmecké íši nov povstalé poznal císa Vilém

a íšský kanclé kníže Bismarck nebezpeí, jakýmž neomylnos

papeže ohrožovala samostatnost státu a ministr kultu Falk navr-

hoval od r. 1872 celou adu zákonu k ochran nejvyššího

práva státu. íšským zákonem ze dne 4. ervence r. 1872

vypovzeno bylo z íše Nmecké Toi^irysstvo Ježíšovo se všemi

ády jemu píbuznými, jejich sídla byla zrušena a veškerá

innost v církvi a ve škole jim zakázána. Za kongregace ádu
jesuitskému píbuzné uznáni byli od rady spolkové dne

20. kvtna 1873 redemptoristé (liguoriani), knzi sv. Ducha

a spolenost Srdce Ježíšova, kteréž všecky týž osud jako jesuity

v Nmecké íši zastihl. Jesuité s dotenými ády z íše N-
mecké vypovzení obrátili se do Rakouska, zvlášt pak do

Belgie, Francie a Ameriky.

Naproti tomu zstaly skoro všecky státy románské v moci

jesuit a kurie ímské. Tak jest jim poddaná Francie od r. 1870

za vlády republikánské ješt více, než za doby druhého císaství

;

nebo psobením jesuit Francie stala se zemí zázrak a poutí,

z nichž jednu r. 1873 osobn do Lourdes vedla i manželka

presidenta republiky Mac Makána^ jenž sám podporoval ultra-

montanismus ministerstvem svým.

Taktéž v Belgii domohl se ád jesuitský moci neobme-

zené. Když v letech 1870— 1878 strana ultramontání v Belgii

vládu do rukou svých dostala, odevzdala jesuitm správu všech

gymnasií i zvláštní universitu svou. — Tyto ústavy pak navšt-

vovány byly mnohem etnji než ústavy státní. Psobením
jesuit byla by se Belgie stala druhým státem Církevním, kdyby

i
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tomu strana liberální r. 1879 nebyla zabránila novým zákonem,

kterým innos knžstva ve Školách státních obmezena byla

jenom na vyuování náboženství. Mimo to r. 1881 zdvojná-

sobnn byl poet gymnasií státních. Ale již r. 1884 dostala

strana klerikální opt pevahu, takže novým zákonem školním

bylo obcím dovoleno, státní školy zrušiti a školy klerikální

prohlásiti za veejné.

I v Hollandsku rozmnožil se poet katolík na poloviku

obyvatelstva zvlášt psobením jesuit, jimž již díve dovoleno

bylo kázati a uiti v kollejíoh jejich v Katvijku a v Knilen-

burgu; vliv pak katolíku sociální i politický stále se tam zmáhá.

Také v Bosn^ zemi to Rakouskem okupované, usadili se

jesuité a zídili si tam v mst Trávníku gymnasium, jemuž

•se od vlády sarajevské dostává roní podpory 49.000 zl. Pi
tomto gymnasiu zízen jest též seminá, v nmž vtšina studu-

jících, majících zvláštní oblek (uniformu) spolen žije. R. 1895

ítalo toto gymnasium jesuitské 157 žák, mezi nimi 8 pravo-

slavných a 6 žid. Oprávnna však jest domnnka, že zave-

dením jesuit do zemí okupovaných, Bosny a Hercegoviny,

vládou šíena nebude snášelivost náboženská mezi tamním oby-

vatelstvem, s jehož duchem jesuitství se srovnati nedá.

Konen povolen byl jesuitm návrat i do Nmecka
-v íšském snmu nmeckém dne 3. prosince r. 1793 konaném,

k návrhu klerikálv, jichž hlasu ped tím vláda nmecká k po-

volení vtšího potu rekrut (o 50.000) potebovala. Katolický

sted snmu slíbil, že pro zvýšení rekrut bude hlasovati, le

jen s tou podmínkou, budou-li jesuité zase do Nmecka pi-

puštni. A sotva že bylo o zvýšení potu rekrut odhlasováno,

pedložil katolický poslanec hrab Hompesch návrh, aby zrušen

byl zákon z r. 1872, kterým jesuité z Nmecka se vypovídají
\

a návrh tento, jejž odvodoval hlavn tím, že rázností ádu
jesuitského, o víru zasloužilého, jest zapotebí k odvrácení a potí-

rání zmáhající se nevry a socialismu, schválen byl 168 hlasy

proti 145, tedy vtšinou 23 hlas. Hlasovali pro nj i socialisté,

dokládajíce, že se jesuit neobávají; nebo jejich heslo, že »úel

posvcuje prostedky «, dnes prý už nikoho nepostraší — vždy
prý se dnes dle hesla toho jedná všude i mimo kruhy jesuitské,

v obchodu, v politice i na bursách. Ale ješt není jisto, zda-li
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ád jesuitský do Nmecka bude pipuštn; o tom rozhodne

teprv spolková rada 58 zástupc onch stát, z nichž císaství

Nmecké se skládá. Kdyby však jesuité nebyli pipuštni, hodlal

prý nejvyšší kanclé Caprivi s cis. svolením zíditi v Berlín,

kdež jest 135.300 katolík vedle 1,356.000 protestant, katolické

biskupství. Vc ta však dosavad není vyízena.

Koníce tímto zprávy své o innosti jesuit v státech

vytených po znovuzízení ádu jesuitského od r. 1815 až na

dobu nynjší, uzaveme je pehledem vxrilstu Tovaryšstva Je-

žíšova v dob dotené.

Koku 1838 íial ád jesuitský již 173 kolleje a domy,

v nichž žilo 1246 knzi, 934 scholastik a 887 bratí laik,

úhrnem 3067 len. Roku 1841 ml ád již 3563 len a od

té doby až do r. 1880 se poet jejich ztrojnásobnil. Nebo
r. 1844 bylo v 233 domech 1545 knží, 1281 scholastik

a 1207 koadjutor, úhrnem 4133 len; r. 1861 bylo len
již 7144, mezi nimi 2939 knží, 2159 scholastik a 2046 koad-

jutor. — Roku 1862 ítal ád 7411 len a rozdlen byl na

5 assistencí s 19 provinciemi, totiž: assistence francouxská

s 2253 leny, z nichž bylo v provincii paížské (Francii)

1073 i., v provincii lyonské 650 i. a v provincii tolosanské

(Toulous) 530 i. ; assistence nmecká s 1847 leny v pti

provinciích, nmecké 564 i., rakouské 349 L haliské 140 i.,

nizozemské 225 I. a belgické 569 i.; assistence vlaská s 1624 i.

v pti provinciích, ímské 460 i., neépolské 398 i., sicilské

256 i., turinské 284 i. a benátské 226 i.; assistence an-

glická s 861 leny, z nichž bylo v provincii anglické s Kanadou

275 i. a irské 132 i., pak v amerických prov. marylandské

253 i, a missourické 201 i.; assistence španlská, k níž ná-

ležely dv provincie, španlská s 807 i. a americká 19 leny. —
Koncem r. 1866 bylo v ádu, akoliv toho asu vyhnán byl

z Neapole, Sicílie, Sardinie, Benátská a Mexika úhrnem 8167 i.,

z nichž bylo v Rakousku 777. — Na poátku r. 1871 ml
ád jesuitský (dle katalogu provincie rakousko-uherské z r. 1872)

v 5 assistencích, Itálii, Nmecku, Francii, Španlsku a Anglicku,

s 22 provinciemi úhrnem 8809 len. — Koncem r. 1876
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ítalo Tovaryšstvo Ježíšovo již 9.546 úd, z nichž bylo v Itálii

1466, v Anglicku 1165, ve Španlsku 1382, v Kakousku.

rbrácb, Halii, v Belgii a Hollandsku 2535 osob. — Koncem

r. 1878 ml ád jesuitsky- na 10.033 úd, mezi nimi 4660

knží, 2679 scholastik a 2649 koadjutor. — Konen r. 1880

udává se y katalogu ádu Soc. Jesu poet jeho len na 10.521,

z nicbž bylo 4859 knží; nejvtší pak poet pipadá na pro-

vincii kastilskou (909) a nmeckou (852).

Missie jesuitské po znovuzízení ádu.

Brzy po znovuzízení ádu obnovili jesuité také innost

svou missionáskou v Asii a Americe. V Asii však jmenovit

v iv a ve východní Indii nedailo se jim píliš dobe,

zvlášt v ín nemohlo 12 missioná r. 1817 tam pišlfch

nieho poíditi, ponvadž císask<"m ediktem ze dne 15. ledna

r. i 815 písn bylo zakázáno rozšiování víry kesanské. —
Naproti tomu v Se^.eroamerickém šoustati mli za nedlouho

etné missie. Také v Americe Jixní dovedli se brzy usaditi
;

zvlášt pak povoláni byli od generálního kapitána v Buejios

Aires a diktátora repidUly Argentinské, Dona Juana ^lanuele

de Bosns (r. 1829— 1S52) do dotené republiky, z níž však

je diktátor r. 1843 opt vyobcoval, protože pohostinné pijetí

do zemí jihoamerických jen ernfm nevdkem odplatili.

Potom domohl se ád jesuitsky veliké moci v Mexiku,

kamž od presidenta této republiky, generála Santa Anna, de-

kretem ze dne 22. dubna r. 1853 byl pipuštn. Ale již r. 1855

president Alrarex znšil vfsady duchovenstva a ádu jesuit-

ského, a president Comonfort vydal dne 28. ervna r. 1856

zákon, ktertm duclo\enstvu statky jeho mly býti odaty

a k prospchu církve prodaný, jesuité však byli ze zem vy-

povzeni. Proto povstala -válka obanská mezi stranou konser-

vativní a radikální, v níž po nkolika letech r. 1860 zvítzili

radikálové, v jejichž celt stál vicepresident Juarex, jenž zákony

protiklerikální, které již r. 1859 byl vydal, r. 1861. s nejvtší

písností provedl, takže všecky kláštery byly zrušeny, statky

církevní zabaveny a za 80 million pesos (400 million frank)

pedány, odlouení církve od státu naízeno a úplná svoboda

Bílek : Déjiny f:ida jesuitekéLo. 21
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náboženská prohlášena. Arcibiskup mexický a vtšina biskup,

jakož i jesuité pro úastenství své ve v^zpoue byli ze zem
vypovzeni, i papežský vyslanec z téže píiny odstrann.

Avšak strana konservativní (klerikální) pozdvihla v provinciích

opt válku proti vlád liberální, která tísní penžní byla pinu-

cena již 17. ervence r. 1861 prohlásiti nemožnost svou k za-

placení vitel cizozemských. Proto zakroilo r. 1862 Špa-

nlsko, Anglicko a Francouzsko spolen v Mexiku mocí vo-

jenskou, a za doby francouzské okupace zem zvolen byl dle

návrhu císae francouzského Napoleona III. od strany konser-

vativní zvlášt pispním jesuit za císae dne 8. ervence

r. 1863 arcivévoda rakouský Maximilian, jenž korunu mu
nabídnutou dne 10. dubna 1864 pijal a obdržev v ím po-

žehnání papeže, vládu v Mexiku dne 12. ervna téhož roku

nastoupil. Pomocí vojska francouzského když pemožena byla

strana republikánská, v jejíž ele byl bývalý president Juarez,

vydal císa Maximilian I. k naléhání Francouz a strany kleri-

kální dne 2. íjna r. 1865 písné provolání proti republikáam,

v nmž Juarez a jeho pívrženci jakožto rota loupežnická do

klatby jsou dáni, zárove odsouzeni všickni ozbrojenci jeho

k zastelení ve 24 hodinách po jich zajmutí, i vyhrožováno

tžkými tresty každému, kdo by zámry republikán jakým-

koli zpsobem podporoval. Když však císa Maximilian oeká-

vání strany klerikální nevyhovl, nýbrž poal se bráti jakousi

cestou stední, znepátelil si nejen papeže a knžstvo, nýbrž

i samé liberály. Za tak rozervaných pomr odcizovaly se císai

i mysli dívjších pívrženc jeho ím dále tím více, takže

konen i Francie k naléhání Spojených stát Severoamerických

v beznu r. 1867 vojsko své z Mexika odvolala a císaství

Mexické osudu svému ponechala. Za krátkou dobu zmocnil se

pak Juarez, podporován vydatn stranou republikánskou, celé

zem, a dne 15. kvtna t. r. dostalo se do rukou Juarist

i poslední útoišt císae Maximiliana, pevnost Queretaro, zradou

plukovníka Lopeza, ímž i císa s pátely svými v zajetí upadl.

Dne 19. ervna 1867 císa a generálové Miramon a Mejia

byli zasteleni. Nedá se upíti, že tento smutný konec císae

Maximiliana zavinila strana klerikální, podncována jsouc

k tomu jesuity. Republika Mexická však, vítzstvím strany
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liberální, zvlášt pak vytrvalostí presidenta svého Juareze

vzkíšená, chránila se zákonem ze dne 14. prosince 1875 proti

duchovenstvu, jesuity štvanému. Jesuité byli navždy ze zem
vypovzeni a jejich koUej v mst Mexiku s kostelem La Pro-

fesa odevzdána byla k úelm církevním.

Také v Buenos Aires ochrana jesuitm, zákonem odtud

r. 1843 vyloueným, od arcibiskupa poskytovaná, zpsobila

povstání lidu: arcibiskupský palác byl obležen, koUej jesuitská

útokem vzata a jesuité vyhnáni.

Naproti tomu udrželi se jesuité v ostatních zemích Ame-
riky a rozmnožili se tam znan v posledních letech; nebo
jenom v Spojených státech ítá ád jesuit nyní na 1100 knží

(Patres) a má tam 6 noviciát a 20 vtších ústav vyuo-
vacích. Ale i zde jesuité odporem svým proti školám státním,

mícháním se do voleb a vbec vtíráním se do vcí obecních,

jakož i nemírností tisku svého zadávají již píinu k boji proti

ádu svému.

Rozsáhlost innosti jesuit missionáské poznáme zvlášt

ze seznamu jesuitských missií r. 1870 mimo Evropu se nachá-

zejících. Y tchto missiích inno bylo té doby 1474 Jesuit

ze všech jejich provincií. Provincie paížská mla pod sebou

4 missie, totiž : Kanadu, New-York, Cayenne a ínu. Missie

v ía^iCf/é' obsahovala 1 kollej, 1 noviciát, 3 residence a 2 okresy

missijní, v nichž bylo 30 knží, 19 scholastik a 42 koadju-

tor. Missie v New- Torlui mla 2 koUeje a 3 residence neb

okresy missijní s 42 knžími, 12 scholastiky a 44 koadjutory.

Missie v Cayenne (Kajen, hlavním mst francouzské osady

Guyana v jižní Americe), ítala v rozdílných místech trestních

11 knží a 10 koadjutor. Missie v ín rozdlena byla na

dva vikariaty, v ISTankingu a v Tscheli-Orienhal; v Nankingu

byli 1 apoštolský viká, 1 generální pedstavený se svými kon-

sultátory, 30 knží, 5 scholastik a 6 koadjutor v 1 kolleji,

1 velkém seminái a 7 okresích. Y Tscheli-Orienhal byl 1 apo-

štolský viká, 1 generální pedstavený, 5 knží, 1 koadjutor,

a pro celou ínu 40 knží, 5 scholastik a 7 koadjutor. —
Provincie lyonská starala se o missie v Africe, v New-Orleans

(Novém Orleansu v severoamerickém státu Louisiana) a v Sirii.

— Provincie toulonská obstarávala missie na ostrovech Mada-

21*
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gaskaru a Madeie. — Provincie španelsM mla missie v jižní

Americe, v Columbii, Chili a Paraguayi. — Provincie Mary-

land obsahovala severoamerické státy Maryland, Columbii,

Pensylvánii a Massachusetts. — Provincie Missouri, obsahující

státy unie severoamerické, Missouri. Kentucky, Ohio, Wisconsia^

Kansas, Illinois a Indiánu, mla též universitu v Missouri, —
Prorinde nmecká obstarávala misie v Bomhay. — Provincie

anglická mla anglickou Guyanu v Jižní Americe a anglický

ostrov Jamaiku v západní Indii. — Provincie turinská obsta-

rávala missie v Kalifornii a Oregonu. Konen provincie bel-

gická mla missii Kalkutu v pední Indii.

Posud jsme vylíili, ím byl ád jesuitský pokroku vše-

obecnému a kterak zachoval se po všem svt. Poznali jsme

psobení jesuit ve všech zemích jakož i zásady, dle nichž se

ídili, a cíl, ku kterému všemožnými prostedky s napnutím

veškerých sil svých vždy pracovali, aby totiž mezi všemi ná-

rody rozšíili a upevnili moc a panství ádu svého.

Nyní pikroíme k tomu, jakým spsobem jesuité se do-

stali do zemí království eského a jak k zniení tchto zemí

psobili.



B)

Rád jesuitský a psobení jeho v zemích

království eského.





Úvod.

Pomry náboženské v zemích království eského ped
píchodem jesuit.

Od té doby, co mistr Jan Hus pro svou snahu, opraviti

zlý stav církve a mravní zkázu duchovenstva, v Kostnici dne

6. ervence r, 1415 za živa byl upálen, nebylo smíru mezi pí-

vrženci uení a odpornou stranou katolickou v zemích králov-

ství eského. Yalná vtšina národa eského, mezi níž bylo na

pt set pánv a zemanv, odtrhla se od církve ímské, kteráž

pak na neposlušné a boulivé Husity vyhlásila válku kížovou.

Hned od poátku tohoto hnutí náboženského vyvinula se

mezi Husity strana chiliastická*) a komunistická pod jménem

Tábor, jichž zásady daleko se lišily od uení Husova. K prudší

stran Tábor, vtšinou v jihozápadních Cechách rozšíené, hlá-

sila se zvlášt msta Tábor, Sušice, Písek, Prachatice, Klatovy,

Domažlice, Stíbro, Rokycany, též Slané, áslav, Nymburk a

Mladá Boleslav. K mírnjší stran Tábor, s níž držel Zižka,

po jehož smrti si dala jméno SírotMv, náležela msta Hradec

(Králové), Dvr, Kouím, Brod eský, Mýto, Pibislav a Lito-

mice. Ob strany táborské byly podle sebe v Kutné Hoe a

leckdes jinde. Mírní pak Husité rozšíeni byli po vtšin ech
a spojovali se s Tábory vojensky jen na odraz nepátelských

útok strany katolické, na Plzesku, Loketsku, Chebsku, Zatecku,

Kadasku, Litomicku a Broumovsku rozšíené a od krále Sig-

munda a od mocných pán Rožmberských podporované. Zvlášt

pak ob strany Husitv bránily se ve válce kížové, od papeže

*) Chiliasmus (od eckého x^^^^-á? t. j, tisíc) nazývá se bludné uení

o tisícileté íši pozemtké, v kteréž by Kristus po druhém zjevení svém

sám kraloval a spravedlivým svým pipravil odpoinek ode všeho zlého

a hojnost všehkých rozkoší.
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Martina V. r. 1420 proti nim vyhlášené, tak staten, že strana

katolická, nemohouc mocí nieho dovésti, dala se s nimi r. 1429

ve smlouvání, kteréž mírní Husité pijali, Táboi však odmítli.

Ale teprv když moc Táboru a Sirotku pod ProkopemVelik^m

od eské jednoty panské, spojené s mírnjší stranou husitskou,

bitvou u Lipan (30. kvtna 1434) byla zlomena a boue hu-

sitská, trvavši od r. 1415—1434, ponkud utišena, docílen byl

smír mezi Husity a církví katolickou smlouvami, tak zvanými

kompaktáty hasilejskými^ jimiž od koncilia schváleny byly Hu-

sitm, za pravé a vrné syny církve prohlášeným, tyry artikule

pražské s mnohými však ohrazeními ; zvlášt v artikulu o ka-

lichu ustanoveno, že se pijímání svátosti oltání pod obojí zp-

sobou echm a Moravanm sice povoluje, že však zpsobu

vína jenom dosplým, kteíž by si toho žádali, podávati se má,

a že i tito pokaždé vyznávati mají, že celistvý Kristus pítomen

jest pod každou zpsobou. Pes toto a nkterá jiná ohrazení

pece mírnjší strana kališnická na snmu v Brn r. 1435 pi-

jala kompaktáty ve znní od sboru basilejského navrženém,

avšak teprv, když císa Sigmund k tomu, co nad povolení sboru

žádali, sám ze své vle svolil zvlástaím pípisem a echm
a Moravanm slíbil, že skutenému užívání žádaných svobod

nebude pekážeti, nýbrž jich i mocí svou bude hájiti.

Ale strana Táboru (bratí Táborských) zejm postavila se

na odpor kompaktátm, na snme jihlavském dne 5. ervence

r. 1436 slavn prohlášeným ; nechtla pod žádnou podmínkou

vrátiti se k poslušenství církve ímské, od níž podstatn se

uchylovala v uení víry i obadech. Proto na sjezdu kutno-

horském r. 1443 a na snmu v Praze r. 1444 od mírných ka-

lišník zavrženo bylo uení Táborských, Když pak ve válce

mezi stranou katolickou a kališiiickou op3t a opt p 3 vstalé,

Táboi pistoupili ke stran katolické, tehdejší správce králov-

ství eského Jií x Podbrad r. 1452 dobyl msta Tábora, na

nž výstední sekta Tábor byla obmezena, a uinil sekt této

náhlý a násilný konec. A tak Táboi jakožto strana náboženská

a politická brzy potom zanikli; ale duch uení jejich nevymizel.

Z potlaené sekty Táborv povstalo v málo letech více rozli-

ných spolk skrytých, z nichž dosáhlo nejvtšího rozšíení 5mír-
stvo kunvaldské, ve vsi Kuavald na paaství Žimberském
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r. 1457 bratrem ÉaliDem, žátem Petra Chelického založené.

Toto bratrstvo odlouilo se r. 1467 sjezdem na horách Rych-

novských úpln od katolíka i od utrakvist, a pijalo od té doby

jméno » Jednotil bratrské«, jejíž uení a obady rovnaly se

v podstat nkdejším táborským. Nebo jednota bratrská zamí-

tala také všeliké spojeaí s církví katolickou; lišila se však od

Tábor hlavn tím, že nechtla k hájení svého náboženství uží-

vati žádné moci a násilí žádného a vyhýbala se veškeré in-

nosti veejné, litedíc pedevším k písné káiui mravní písluš-

ník svých, neuznávajících žádného rozdílu jmní, stavu a d-
stojnosti, zatracujících válku a pronásledování jiných a odpírajících

vlád svtské naprosto písahu. Pro takové zásady posavadnímu

ádu státnímu odporující král Jií pronásledoval písn Jednota

bratrskou.

Ale pes všecko potlaování a pronásledování jak sekty

Táborské tak Jednoty bratrské nepolailo se mírné straa ka-

lišnické získati stolici papežskou pro uznání kompaktát. Nebo
veškeré snahy mírných kališník o doplnní kompaktát, totiž

o stvrzení papežem i tch ástí, na které znl zápis Sigmuudv,

astaly nejenom marné, nýbrž stolice papežská, podncována

kapitolou pražskou, nechtla uznávati za platné kompaktáty ani

v tom znní, jak byla od sboru basilejského schválena. Tak

nesvolil papež Eageniits 11/. v žádost mírných Husit za do-

plnní potvrzení kompaktát, dokládaje, že nemže býti vázán

smlouvou Cech s koncilem uzavenou. Také nástupcové jeho,

Mikuláš V. (1447—1455) a Kalixtm III. (1455—1458) ne-

chtli uznávati kompaktát, kteráž konen papež Plus II.

(1458 —1464) prohlásil docela za neplatná a vyhrožoval králi

Jiímu Podbradskému i válkou kížovou, kterou pak nástupce

Piv papež Pauel II. proti králi a národu eskému r. 1467

vyklásil, protože nechtli upustiti od kompaktát. Akoliv v této

•válce král Jií pes všecky klatby papežské vítzn se udržel,

pece uinil r. 1471 práv ped smrtí svou ješt pokus smíiti

J)apeže Pavla II. novými návrhy k potvrzení kompaktát.

Avšak úmrtím krále Jiího rozvinovaly se dále pomry
neutšené za panování krále Vladislava, jenž jsa vrou katolík,

nadržoval stran katolické a dopouštl i utiskování a pronásle-

dování kališníkv, akoliv na kompaktáta písahal. Zvlášt do-
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sazoval do rady rust Pražských konšely, k stran katolické se

hlásící, kteí mšany o svobodu pipravovali a konen s pí-

vrženci svfmi se usnesli na tom, že vraždou úkladnou zbaví

se pedních muž ka]išn;^ch. Ale tento krvavý úmysl v as
prozrazen stran podobojí, jejíž stavové po marných stížnostech

byli vstoupili r. 1483 v jednotu mezi sebou proti dalším úto-

km strany katolické. Mysli kališník byly tak zjiteny, že dne^

24. záí r. 1483 lid obecný pepadl radnice pražské a s oken

vyházel konšely nenávidné, z nichž nkteí na míst byli po-

biti, jiní pak na popravu vydáni ; zárove poboil lid nkteré

kláštery, vyhnal z nich mnichy a nkolik jich i pobil.

Když touto krvavou bouí pražskou katolická reakce od

utrakvist byla zmaena, podncovali katolití rádcové krále

Vladislava k písnému potrestání Pražan strany podobojí, jichž

se však jednota stav ujala, takže král po delším vyjednávání

r. 1484 ode všeho jich trestání upustil a na milos je pijaL

Brzy po tomto smíení docílen byl r. 1485 památný mír nábo-

ženský smlouvou na snme v Hoe Kutné uzavenou, kterou

rovnoprávnost náboženská byla zjednána, a spory mezi katolíky

a utrakvisty opt na njaký as jsou utišeny.

Za doby tohoto pímí Jednota Bratí eských, jimž se

spílalo Pilhartú a Valdenských*)^ piinním mírnjších Bratí'

mladších, zejména bratra Lukáše^ bakaláe na universit pražské

upouštla v uení svém od písnosti, zvlášt od zásad odpor-

ných, týkajících se moci a jmní, takže i šlechtici a osoby

v úadech postavené i bohái do Jednoty bratrské mli býti

pijímáni, jestliže jen moci a jmní podle pravidel slušn uží-

vali. Tento návrh mírnjší strany pijat byl konen r, 1496

na snmu v Chlumci pes všechen odpor strany písné (Malé

stránky), která návodem Amosa xe Štkna z Jednoty vystou-

pila. Mírnjší strana, opanovavši Jednotu, zvolila r. 1500 Lukáše

za jednoho ze starších a dala sob nové zízení. Tímto novým
smrem svým získala v echách a na Morav pemnohých pí-

vrženc z nejrznjších stav, zvlášt pak mocné pány z Cim-
burka, z Krajku a z Boskovic, jichž podporou tato sekta, až

*) Nadávkou *PikhartU (Beghardi) vyjadovali katolíci vcAle obec-

ného jména »Kací« zlosf, nejvtší nenávist a opovržení
;
jméno > VcUdenStU

znamenalo jen tolik, co kací a cizozemec.
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posud slabá a tupená, stala se stranou etnou. Ke konci

XV. století bylo již na 400 osad ili sbor bratrských v roz-

liných mstech a mstysích zvlášt v krajích Hradeckém, Bole-

slavském a Chrudimském s hlavním sídlem pedstavených Je-

dnoty v Mladé Boleslavi, jakož i v krajích Táborském a Prachen-

ském.

Tyto pokroky Jednoty bratrské vzbudily nenávist katolík

i utrakvist. K žádosti katolík papež ^/ea:awcer VI. (1492— 1503)

vyslal inkvisitora Henricha Juí^titoris do ech a na Moravu, aby

obrátil kacíe Valdenské a pálil knihy jejich. Potom král Vlci-

dislav na žádos katolík vydal r. 1503 první naízení proti

pikhartm bydlícím na statcích korunních a v mstech králov-

ských. A když i knžstvo utrakvistické v horlivosti své proti

Bratím závodilo s knžími katolickými, vydal král Vladislav

r. 1508 druhé naízení, tak zvaný dekret svatojakubský, kterým

Jednota bratrská byla rozptýlena ; nebo všeliké schzky byly

Bratím zakázány, spisy jejich mly býti pobrány a spáleny,

knzi jejich zjímáni a na jich místa ke všem farám ustanoveni

knží kališuití nebo katolití, kteí osadníky své vyuovati

mli pravé víe a dohlížeti k tomu, aby pravideln obcovali

službám božím ; konen vyhlášeny jsou písné tresty proti

každému, kdo by kacíi poskytl útulku. (Palacký, Djiny nár.

esk. V. 2. str. 140.)

Toto pronásledování Jednoty bratrské trvalo až do úmrtí

krále Vladislava (roku 1516). Za jeho nástupce, nezletilého

krále Ludvíka nastala Bratím opt doba klidu a pokroku.

Jednot pibývalo neustále sbor v mstech, i nejmocnjší

a nejosvícenjší strana ve šlecht k ní pistupovala. Bratí

pracovali nadšen, vydávajíce hojn obranných spis a vy-

znání víry v knihtiskárnách svých v Mladé Boleslavi, v Lito-

myšli a v Blé. Zdálo se, že Jednot nehrozí již žádné nebe-

zpeí od strany katolické, která byla v plném úpadku, takže

knžstvo její, jsouc beze správy, pozbývalo mysli, a obyvatel-

stvo odvracelo se od církve již hynoucí. Zvlášt v královských

mstech, z nichž bylo na ticet v rukou podobojích, vyluováni

byli katolíci z mšanství i z cech. Taktéž byla strana utra-

kvistická, a ješt píliš mocná a smlouvami zákonnit chrá-

nná, pece již sestaralá a více sešlá nežli strana katolická^
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Pro nedostatek knží, jenž asto nastal utrakvistm, docházeli

vysvcení lidé pišlí odkudkoli^ školmisti, staí úedníci i do-

brodruzi, jichž mravnos byla malá a nevdomost velká.

Avšak i pokroky Jednoty bratrské brzy perušeny byly

reformací., Líiiherem v Nmecku r. 1518 zavedenou, takže jed-

nati bylo Bratím na píšt nejenom s katolíky a utrakvisty,

nýbrž i s lutherány. Reformace Lutherova vnikala brzy do

všech zemí království eskóht) ; zvlášt rychle se rozšíila

ve Slezsku, kde knží katolití nevyluovali protestantu ze

spoleností vících; tém až do r. 1550, když již vtšina far

byla osazena knžími ženatými, biskup vratislavský dle jména

zstával stále náelníkem všeho duchovenstva domácího.

Také na Morav' zaal se protestantismus nmecký šíiti

již od r. 1521, zvlášt v mstech královských, kde Nmci mli
pevahu; zejména ujal se záhy v Jihlav, druhdy úhlavní ne-

pítelkyní husitismu, též v Brn, Znojm a Olomouci, a nabyl

brzy v tchto mstech tak znané moci, že katolíkm urputn

pronásledovaným odnímány byly bhem asu tém všecky ko-

stely. Mimo protestantství pibyla do Moravy z Nmec nová

sekta novoktnc, kteí pívržence uení svého poznovu ktili

a zásady komunistické pstovali; mli spolené jmní, spolené

hospodáství (Hauskaben) v obecných domech (kuchyních) ; mnozí

pak tuto spolenos v užívání rozšíili také na ženy. Proto tato

ohavná sekta pronásledována byla zvlášt od protestantských

knížat nmeckých a mst íšských. Když pak novoktnci i po

Morav se rozlézali a zvlášt v Mikulov útulek nalezli u pán
z Lichtenšteina, ano i v Brn spolenou kuchyni si zídili,

k rozkazu krále Ferdinanda I. vydáno bylo hned r. 1527 na

snme znojemském naízení, aby vyplenna byla tato nová

sekta písnými prostedky. Následkem toho rozkazu kazatel sekty

té v Brn Tomáš Waldhauser, který blud svých se odíci

nechtl, byl upálen
;
podobný osud zastihl Baltazara Hubmaíera,

jenž v Mikulov zídil tiskárnu, z níž traktáty a hanopisy své

hojn rozšioval, takže konen od ochránc svých, pán z Lich-

tenšteina na písné doléhání královo vydán byl do Vídn, kde

10. bezna 1528 na pedmstí Erdbergu též byl upálen. Ale

pes tuto záhubu dvou pedních vdc svých novoktnci ne-

byli vyhubeni, nýbrž rozšiovali se po Morav, do níž noví vy-
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znávai té sekty z nmeckých krajin picházeli, takže brzo malé

jich obce v Brn, ve Znojm, v Ivanicích, v Alexovicích

a v Kosicích povstaly; hlavním pak sídlem novoktnc stal se

Slavkov, kde jim páni z Kounic útoišt poskytli. Pes všecka

písná naízení proti této sekt obas vydávaná, šíila a udržela

se až do r. 1622 ; nebo páni a rytíi, vidouce píinlivos a

obratnost v emeslech taufar (novoktnc), páli jim rádi

pobytu na statcích svých a nevykonává-li naízení, jimiž taufari

ze zem se vypovídali. Touto shovívavostí stav moravských

povstalo mínní, že na Morav panuje úplná svoboda nábožen-

ství, pi které každé vyznání dovoleno jest; a skuten byli tu

lutheráni, kališníci, bratí^ novoktnci, mikulášenci, sobotái^

(sobotu svtící), sociniaoi a sladkovští, takže katolické církve

zajisté pomrn jen malá ás obyvatelstva se pidržovala.

V Cechách však jen zvolna poznáváno bylo uení Lu-

therovo ; šlechta a msta blížila se nejdíve k nmu, naproti

tomu mnozí obyvatelé, zvlášt Bratí zachovávali vrnos starým

ádm a obadm. Ostatn stoupenci Lutherovi vydávali se za

utrakvisty, totiž za pravé ddice uení Husova; nechtli se

pipraviti o prospchy staré církve národní (utrakvismu), která

v zemi nabyla postavení zákonného, kdežto jinak zákonem za-

kazovány a trestány byly novoty a kacíství. A tak podailo

se jim dostati do konsistoe utrakvistické muže pející uení
Lutherovu, jejichž piinním na sjezdu církevním stav pod-

obojí eských i moravských r. 1524 pijaty byly velmi vážné

zmny, týkající se víry i obad církevních : mše, zachovaná

na památku umuení Kristova, byla zjednodušena a sloužena

jazykem eským ; nepožadovalo se vystavování svátosti oltání^

a zakazovaly se mše nájemné a povrné ; zavržena jest tradice

jakožto pravidlo víry ; spisy Husovy a druhých mistr mly
závaznou moc, pokud se srovnávaly s písmem. Spoléháno na
dobrou vli administrátor, zvlášt faráe týnského Havla Ca-

hery^ jichž piinoím znenáhla dokonati se mla pemna utra-

kvismu v uení Lutherovo.

Avšak náhle perušeny byly pemny, sjezdem církevním

uzavené, v mstech Pražských, když na místo rady pevahou

lutheránské dostala se k panství nad mstem protivná strana

Jana Paska % Vratu^ primátora pražského. Zmny svrchu
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vytené, týkající se hlavn zevnjších výkon náboženských,

zpsobily veliké pohnutí lidu pražského podobojí, jenž lpl

na zevnjšku, a jehož národní cit byl uražen zavádním

nových obad, v nichž spatoval též urážku památky Husovy.

Lid pak popuzen od náhoních Páskových pepadl sin radní

-a Paska vzal u vzení pední leny protestantské, kteí i pes

zakroení královo byli vyhnáni. Hned na to návodem Pás-

kovým zrušeny byly od obce Pražské nálezy pedešlého

snmu církevního. Všeliké novoty ve víe utrakvistické byly

písn zakázány ; obyvatelé pražští musili ped úady piznati

se k víe katolické neb kališnické; kdo to uiniti nechtl, byl

vypovzen. Kdo by píšt nemohl dokázati, že knz konsistoí

potvrzený ádn požehnal satek rodi jeho, ml pokládán

býti za nemanželského a neml býti pipuštn do žádného

cechu. Kdo by podruhé pijal kest, u sekty Bratí eských

neofytm ukládaný, ml býti poznamenán v oblieji žhavým

železem a z msta vyhnán ; trest smrti ustanoven tm, kdo by

rozšiovali cizí uení. Tato usnesení ohavná byla také vskutku

provozována zvláštním, psobením administrátora konsistoe utra-

kvistické faráe Cahery^ jenž z horlitele pro náboženství luthe-

ránské stal se pronásledovníkem novotá a náhoním Páskovým.

Pravá hrza skliovala Prahu, když za vlády Paskovy (1524 až

1528) nkolik poprav kací (protestant neb eských Bratí)

se udalo ; zvlášt upáleno bylo na hranici pt osob z Jednoty

bratrské.

Tomu krutému ádní uinil r. 1529 konec král Ferdi-

nand I., utišiv mysli vypovzením z Prahy i ze všech zemí

královských zpupného pobuovatele Cahery, jenž po nkolik let

vzdoroval opovržení všech estných lidí i rozkazm královským

se protivil. Konené narovnání mezi stranami stalo se teprve

r. 1530, když i Paska od krále Ferdinanda z Prahy byl vy-

hoštn. Král pak zapovdl všeliké podezelé novoty v nábo-

ženství, chránil na základ kompaktát náboženství národní

(utrakvistické) a zárove snažil se rozmnožovati hrstku katolík,

s nimiž se staí utrakvisté sblížili. Na snme roku 1537 žádal

stavy, kteí mu pedložili návrh o uspoádání církve eské, aby
jen zachovávali kompaktáta, jimž platnost zjednati se zavázal.

Taktéž odepel r, 1543 schválení nálezm synody knžstva pod-
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'obojí, od administrátora kousistoe utrakvistické Jana Mysto-

pola^ tajného to lutiierána, navrženým o potlaení obad (mše,

procesí, vystavování svátosti oltání, modliteb za mrtvé, vzfvání

svatých a j.) a odpovdl na n toliko zasláním opisu kompaktát

Mystopolovi pak, když se zdráhal konati procesí obvyklé dne

6. ervna o svátku Husov do kaple Betlémské, pikázal král

obad ten vykonati; mimo to rozkázal, aby utrakvisté netrpli

knzi ženatých. Proto starovrní utrakvisté jásali, a farái jejich

vychvalovali v kostelích Ferdinanda jakožto panovníka spraved-

livého, od Boha k vyhlazení blud povolaného.

Pes to všecko pokrok protestanství nebyl zastaven.

K mstm protestantismem již od r 1518 zachváceným ná-

ležela zejména msta, eský Brod, Litomice, Tarnov a Zitava;

k nim pak pidružila se pozdji msta Tachov, Kolín a j., tak

že za odboje protestant a eských Bratí r. 1547 proti Ferdi-

nandovi I. pouze pt mst neúastnilo se vzpoury, totiž : Plze,

Budjovice, Most, Ústí a Cheb; i vtšina tchto mst byla již

velmi siln zasažena kacístvím a nkterá brzy potom pechá-

zela k protestantství.

Zárove zmáhala se Jednota bratrská^ jejíž starou konfessí

nový biskup její Jan Augusta zmnil tak, že pizpsobena byla

ponenáhlu ke konfessí augšpurské ; obyej kíti podrahé ne-

ofyty (na víru nov obrácené), na který již od delší doby za-

pomínáno, byl výslovn zanechán; bezmanželství (coelibat) knží

bylo zachováno, ale ne již jako pravidlo od biskupv uložené,

nýbrž jako zkouška od služebník božích dobrovoln pijatá

;

uení Bratí o svátostech, o ospravedlnní z víry a o pijímání

bylo tak zmnno, že Luther r. 1533 nerozpakoval se nijak

schvalovati jejich vyznání víry, jako by se úpln srovnávalo

s jeho uením. Vytenými ústupky chtl Augusta získati pod-

,pory protestant, aby vybavil Jednotu bratrskou ze stavu pod-

danosti a ponížení politického, v nmž neustále jen živoila.

Toto zmnné vyznání víry bratrské, od 12 pán a 33 rytí
podepsané, pan Konrád Krají tí. Krajku^ nejhorlivjší pomocník

Augustv a pravý svtský náelník Jednoty bratrské, podal

r. 1535 králi ; tento však pijal je nemilostiv, pipomínaje, že

k potrestání Bratí mže toliko obnoviti dekret svatojakubský.

stálým pak obviováním a udáváním Bratí od knžstva kališ-
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ního pohnut jsa, vydal král r. 1535 rozkaz, jímž se optn vj~

povídali Bratí z mst. Ale nevystupovalo se píliš nepátelsky

proti Jednot bratrské, která inností svou velmi ilou získala

hojn pívrženc. K. 1540 konán byl veliký sjezd pán a rytí

bratrských v Mladé Boleslavi, kdež biskup Augusta svtil jáhny

a knzi s úmyslnou okázalostí. Potem r. 1544 otevela Jednota

poprvé také sbor v Praze, zvlášt na Novém mst mla nej-

etnjší posluchae, i v samé rad novomstské své pívržence.

Tímto pokrokem Jednoty bratrské znepokojeni byli zvlášt

utrakvisté, jejichž neustálá záš proti Bratím byla roznícena

také útoky biskupa Augusta, jenž knžím utrakvistickém pe-

zdíval lakomc, opilc, zlosyn a svatokupc. Z podntu knžstva

staroutrakvistického již r. 1535, pak r. 1543 a 1545 proná-

sledována byla Jednota hlavn v jihozápadních Cechách, kde

násiln rozptýleny byly sbory její v Janovicích u Klatov a

v Raicích u Yodan, a týráni též bratí v král. mstech, ze-

jména v Elatovech a Domažlicích
;
jinde však náboženská svo-

boda jejich nebyla vážn ohrožována.

Ale nedlouho na to Jednota bratrská postižena byla

pohromou ohromnou pro úastenství své v odboji stav prote-

stantských r. 1547 proti králi Ferdinandovi. Nebo když odboj

protestant v Nmecku vítzstvím Ferdinanda u Míihlberku.

(24, dubna r. 1547) byl potlaen, obnovil král dne 8. íjna

roku 1547 proti Jednot bratrské mandát Vladislavv, kterým

Bratí postaveni byli mimo zákon, a dne 28. ledna r. 1548

pikazoval písné jeho provedení. Schze Bratí dokonce byly

zakázány, knží jejich mli býti zjímáni, sbory jejich odevzdány-

farám katolickým nebo utrakvistickým. Komisam králov-

ským uloženo bylo, aby tyto rozkazy vŠude byly vykonány.

Knží podobojí, skrze nž nejvtší žaloby a soení na

Bratry vždycky šla ke králi, k arciknížeti a k radám králov-

ským, vrhli se ihned s divokou a vášnivou radostí na Jednotu

bratrskou jim vydanou, »Žádný jist (praví jeden ze svdk
tohoto pronásledování, Jan erný) ani sami hejtmane královští

ani knží ímští pod jednou, 'ak zle, tak tyransky, takovými

hanními a zlostmi, hrzami a strachy, zloeenstvím a tako-

vými vcmi netrápili jsou lidu bratrského, jak to nestydaté-

knžstvo kališné, všeho božího i lidského ádu a studu zbavené/
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a prázdné. (Gindely I. 511, 513.) Administrátor konsistoe ka-

lišnické, Mystopol^ pro Bratry, kteí by chtli pistoupiti k církvi

utrakvistické, složil formuli k odpísáhnutí, v níž nakupil vý-

raz nejpotupnjších ; mstil se tak za hanopisy Augustovy.

Mimo to sestavil seznamy osob podezelých, aby nikdo nemohl

se vyhnouti
;

podízené své povzbuzoval všemi prostedky.

Udavaství bylo pijímáno bez vyšetování; kdokoli byl udán

za pikharta (bratra), propadl statek sviij ; byl uvznn a vydán

hroznému muení ve vzeních smrdutých. Ve všech sborech

bratrských zavládlo zpuštní a hrza, služby boží byly zasta-

veny, knzi na útku honni z místa na místo. Nejen páni

utrakvistití na statcích svých vykonávali rozkazy královské,

ale i dávní ochránci Jednoty bratrské opouštli ji, nechtíce pi-

jímati knží vypuzených, zavírajíce chrámy a zakazujíce sbory

(domy sborní), v nichž bydleli knží a jáhnové, kde konaly se

služby boží, kde vyuovaly se dti, ekanci pipravovali se ke

knžstvu, kde vbec i všechen život Jednoty se sousteoval.

Sídlo biskupv a obyejné shromáždišt synod jejich pišla do

rukou knží utrakvistických; nejslavnjší sbory Jednoty, Hora

Olivetská v Litomyšli a Hora Karmel v Mladé Boleslavi byly

pozavírány. Ferdinad, chtje vyhladiti do poslední stopy sektu

bratrstva od nho nejvýše nenávidnou pro její ády demokra-

tické, pro její uení, urážející víru jeho mnohem více nežli víra

lutheránská, v msíci beznu r. 15-48 naídil Bratím v Lito-

myšli, Bydžov, Chlumci, v Turnov a Brandýse nad Labem,

aby v šesti nedlích opustili království. Marn žádali za odklad

obyvatelé litoaiyšlští. Na tisíc vysthovalou nastoupiti musilo

cestu do vyhnanství pro svobodu svdomí. Valný poet Bratí

z ech usadil se v Polsku a Prusku. Mnoho knží jejich bylo

uvznno, brzy však propuštno a ze zem vypovzeno. Jenom

biskup Augusta, jenž byl obvinn, že byl jedním z pedních

pobuovatel r. 1547 zvlášt proto, že s vdomím nebo svo-

lením jeho Jednota bratrská naídila slavný pst a modlení za

vítzství stav odbojných, byl jat, s jedním žákem svým

Jakubem Bílkem v Praze uvznn a strašn muen k rozkazu

krále, jenž chtl na biskupovi vynutiti vyznání zrady a jména

spoluvinník jeho. Avšak nepiznavše se k žádné vin, oba

vzové pevezeni byli na hrad Kivoklát, kde po mnoho let

Bílek: Djiny ádu jeaaitekébo. 22
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držáni byli v nejbroznjším vzení, každý ve sklep zvláš,

a teprv když r. 1560 arcikníxe Ferdinand pivedl na Kivoklát

manželku svou, slinou Filipinu Welserovu, slitovala se tato

mladá knžna nad utrpením vzv, a dostalo se jim lebkfcb

úlev. Téhož roku podal Augusta arciknížeti Ferdinandovi prosbu

o navrácení svobody, a když na nm bylo žádáno, aby odvolal

veejn, vytáel se, slíbil však piznati se ke stran podobojí.

Vazba jeho prodloužila se ješt nkolik let ; nebo posílán byl

od administrátora Mystopola zpt k jesuitm, neml však dost

odvahy odpisáhnutím vykoupiti si svobodu, znovu byl uvznn,
až konen r. 1564 byl propuštn bez vyznání víry. — Vazba

Augustova trvala šestnácte, Bílkova tinácte let. *)

Zatím rozkazy královské proti Jednot bratrské pozbývaly

konen oné povahy písné a obecné, kterou Jednota pipra-

vena byla skoro o polovinu pívrženc svých. Páni a rytíi

eští, jakmile se ponkud zpamatovali ze strachu, zpsobeného

bitvou mhlberskou a potrestáním stav odbojných, již jen

velmi vlažn vykonávali rozkazy královy. Také knžstvo utra-

kvistické, u nhož Mystopol s pátely svými pozbyl úplné d-
vry, jakož i knží katolití, závisíce píliš na patronech a

jsouce malého vzdlání a dosti nejasného pesvdení, upouštli

záhy od bedlivosti, která psobila jim mnohých velkých nesnází;

nevymáhali víc, aby Brati obcovali obadm kališnickým nebo

katolickým, nevšímali si již tajných sbor jejich. O nco pozdji

tu i tam nkteré chrámy Bratí byly znovu oteveny ; uprchlí

kazatelé vraceli se z východního Pruska a Polska, nové sbory

byly zízeny. V této dob mla Jednota více výtených pastý,
kteí k oslav by byli každé církvi, mezi nimi nejznámjší byli

Matj ervenka^ Jan erným Jií Izrael a zcela mladý ješt

Jan Blahoslav, osvíceností ducha a šlechetností duše nade

všecky vynikající, jenž stal se r. 1557 starším v Evanicích,

ml nejvtší úasti o znovuzízení církve zvlášt na Morav,
kam se utíkali skoro všickni Bratí z ech vypovzení, jsouce

tam jisti ped pronásledováním. Xebo na Morav té doby svo-

boda svdomí byla takka úplná; nejrznjší sekty, lutheráni,

*) Obšírnjší zprávy o této vazb viz Život Jana Augusty od jeho

souvzn Bílka sepsaný, jenž vydán jest v 3. svazku eskobratrské bibli-

otéky, nákladem spolku Komenského v Praze 1880.
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kalvinisté, novoktnci, žili tu pokojn vedle utrakvisti! a kato-

lík, kteí jim nepekáželi. Jenom král naléhal na snme
v Brn r. 1550 na to, aby vci náboženské uvedeny byly ve

stav, v jakém byly r. 1526; ale jménem stav opel se mu
nejvyšší hejtman moravský pan Václav x Ludenic tením pí-

sahy od markrabte uinné, do které svoboda náboženská byla

pojata. A tak naízení proti Jednot bratrské z veliké ásti

pozbývala platnosti své ; nebyla provádna v celé korun eské,
Jenom stedišt moci Bratrské peloženo bylo z ech (z Lito-

myšle a Boleslavi Ml.) do Moravy, kde Perov^ Prostjov a

zvlášt Evanice (Ivanice), stálé to sídlo Blahoslavovo, staly

se novými stedisky, v nichž potom obyejn scházely se sy-

nody bratrské.

Brzy po vydání písných rozkaz k pronásledování Bratí,

jímž Jednota jejich v echách byla skoro potlaena, pikroil

král proti všem rozkolníkm, zvlášt proti pokrokám, kteí

pod rouškou utrakvismu rozšiovali uení lutheranské. Admi-

nistrátoi podobojí sami domáhali se písných opatení krá-

lových proti lutheránm. Pedevším potlail král hned po ví-

tzství r. 1 547 svobodu tiskovou, takže žádný spis nesml vyjíti

z tiskárny k tomu výhradn oprávnné bez pipuštní admini-

strátora aneb konsistoe. Knihkupec udaný, že rozšioval knihy

zapovzené, vymrskán byl skrze všecka ti msta pražská

;

každý pak písn potrestán byl, u koho byly zabaveny knihy

podezelé.

Potom r. 1549 pedložil král konsistoi pražské 12 lánkv
o transsubstanciaci, o mši, o svatých, o postech, o modlitbách

za mrtvé a j., kterými zavrženy byly všecky novoty, jež zne-

náhla vloudily se do zem, a s nejvtší pesností prohlá-

šeno uení katolické : svátek Husv ml byt potlaen^ pijímání

pod obojí zpsobou, které Ferdinand i ve svých zemích ra-

kouských povoloval, bylo zachováno, ale uloženo knžím pouo-

vati lid, že každá z obou podstat obsahuje tlo a krev Pán.

K tmto opravám, jimiž ml umožnn býti smír s ímem, kon-

sisto svolovala, žádala jen, aby slovo trcmssuhstantiatio (pe-

podstatnní) nahrazeno bylo slovem traiismutatio (promnní)

též aby nebylo zakázáno podávati svátosti pijímání dtem dle

dosavadního zvyku; mimo to uinila konsisto návrh, aby roz-

22*
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bodnutí ponecháno bylo stavm. Avšak sjezd stav podobojí

nesvolil k pijetí vyznání víry od konsistoe pijaté a od admi-

nistrátora Mystopola horliv hájené, ale zamítnuté od univer-

sity, jejíž professoi vtšinou byli lutheráni. Proto král odroil

ihned sjezd stav a hledl pímti stavy k poslušnosti kom-

paktát, která byla zákonem zemským.

Xa prosbu kapitoty katolické za ochranu proti neposlušným

knžím, naízeno bylo obecným mandátem dne 8. ledna r. 1554

vydaným, aby vyobcováni byli všickni farái, kteí nebyli ádn
vysvceni. K tomu úelu zízena byla v Plzni pod pedsed-

nictvím arciknížete Ferdinanda kommisse, z administrátora

katolického složená, ped kterou obesláni byli páni, kteí ne-

uposlechli rozkazu královského i s knžími podezelými : tito

pak, když uznáni za nezpsobilé, vydáni administrátorovi k po-

trestání. A tak pes dv st knzi katolických a utrakvistických

zbaveno bylo far svých, které však pro nedostatek jiných knží

zstaly neobsazeny.

Naproti tomu lutheránství, na chvíli zastavené, poalo se

opt šíiti, zvlášt když smlouvou pasovskou, mírem aug-

špurským r. 1555 potvrzenou, protestante nmetí mnohých

úspch získali. K lutheránství odpadávalo v zemích království

eského nejen obyvatelstvo nmecké, nýbrž i mnozí utrakvisté

;

i stavové podobojí osazovali od r. 1555 konsisto svou tak,

že vtšinou záležela z lutherán osvdených. V" mstech, v nichž

protestantismus již byl zaveden, pilnula k nmu valná ás
obyvatel, kteí se ujímali správy msta a hledli se zbaviti

knží katolických a utrakvistických, jichž bohoslužb snažili se

odnímati kostely. Král Ferdinand, chtje tomu zabrániti, nedo-

pouštl v Praze a v ostatních mstech královských veejného

vykonávání služeb božích jiným než starodávným zpsobem.
Ale na statcích pán a rytí provozovalo se náboženství luthe-

ránské dle jich náchylnosti beze vší pekážky. (Denis-Yanura,

Konec samostatnosti eské.)



První doba psobení jesuit v zemích krá-

lovství eského od r. 1556-1618.

Povolání jesuit do Cech a poznenáhlé vzrstání jejich

psobení.

Vytené náboženské pomry za dob Ferdinanda I. byly

píinou, že strana katolická vždy více pdy ztrácela ; zvlášt

pak okolo roku 1552 byla již tak slabá, že nemla dosti ani

knzi ani uitel na školách svých, ííebo pi universit Kar-

lov vyuovali tehdáž výhradn misti vyznání podobojí, mezi

nimiž byli mnozí skrytí protestanti, takže tam jinoši katolití

studiím bohosloveckým oddati se nemohli.

Jak bídný za té doby byl stav katolík, poznati lze z listu,

v nmž si stžuje rtsek {Scrióonius) z Horsova, probošt kapi-

toly na hrad pražském, k Juliu Pflugiovi, biskupu naumbur-

skému, takto : »Nemáme žádných uených knží, nemáme též

žádných iditel škol, katolík, takže vtší ás Škol našich

ídí bud husité neb lutheráni : což nejvíce škody církvi pi-

náší, když od takých uitel útlá mládež se napájí jak pra-

vidly mluvnickými tak i náhledy nekatolickými,«

Z píin tch obrátila se strana katolická, zvlášt pak

probošt Jindich Písek z Horšova s kapitolou pražskou a tr-

nácti šlechtici — byli to zejména páni z Lobkovic, Berkové,

z Plavná, z Eožmberka, z Hradce (Jindichova), z Vartenberka,

z Kolovrat, z Donína, Švihovští, z Risenberka a ze Skály, Lev

z Rožmitálu a z Blatné — kteí vždy k prospchu a sláv ná-

boženství katolického pihlíželi, r, 1552 ke králi Ferdinandovi I.
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s prosbou snažnou, aby podle moci své novou akademii kato-

lickou v Praze zídil a náboženství katolickému, které takka

již dokonávalo, k pomoci pispl povoláním jesuitv^ kteí by

na akademii katolické zdarma uili krásným umním a boho-

sloví, aby z toho povstalo církvi mnoho služebník. (Pšina,

Gloria Metrop. Prag. Eccles. rádio 3. p. 330). K zatímnému

umístní kollegia jesuitského a nové akademie byla ochotna

kapitola pražská postoupiti jesuitm bývalý klášter sv. Máí
Magdaleny v Menším mst pražském se tymi domy vedlej-

šími (nynjší kasárny etnické na Djezd), jak to vše kapitole

od krále Ladislava díve bylo darováno.

Král Ferdinand, jemuž samému na zachování, povznesení

a rozšíení víry katolické v echách pede vším záleželo, hlavn

pak na seslabení utrakvismu, pesvden jsa, že mocnou stranu

pod obojí mocí potlaiti nelze, povolil milerád prosbám tmto,

a k jeho vyzvání pislíbil zakladatel ádu jesuitského Ignác

Loyolský, že 12 úd nové ehole své do ech pošle, aby zde

kollegium založili. Provedení vci svil král synu svému Ferdi-

nandovi, námstku svému v echách, a jesuitu Canisiovi, toho

asu správci biskupství vídeského.

K zaízení nového kollegia podán byl od námstka krá-

lovského Tovaryšstvu Ježíšovu znamenitý bývalý klášter mnich
Coelestin, Ojvm, tehdáž k echám náležitý (nyní v zíceninách

na strmé skále v Saské Lužici blíž msta Zitavy ležící), jehož

rozsáhlé statky, jimiž od zakladatele Karla IV. r. 1366 nadán

byl, král Ferdinand I. ku komoe potáhl. Avšak Canisius neml
klášter ten o samot ležící za píhodný k úelu svrchu vyte-

nému, dokládaje, že k vtší sláv Boží se pispje, když kolle-

gium zízeno bude v hlavním mst, kde vydatnjší žn duší

nadíti se lze. Proež vyzván králem Ferdinandem pišel sám

z Vídn do Prahy, kde kázáním u sv. Víta a obezelostí svou

nedotýkaje se v eích svých uení utrakvist, pro víru kato-

lickou blahodárn psobiti poal, takže i mnozí utrakvisté ke

katolicismu se klonili, akoliv vtšina jich podnikání Canisiovu

se opírala, nevoli a obavu svou na jevo dávajíc i vtipem po-

tupným, jímž se naráželo na jméno Canisia, od latinského slova

canis (pes) : »Hinc procul esto Canis, pro nobis excubat Anser

(i?w-s).« (Pry odtud s tím psem, pro nás bdí houser.)
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Avšak Canisius odpovdv na tuto urážku též dvtipn

slovy: sfAt^ qui Canem odere, haud Oves simt, sed Lu23Í« (Ale

kdož psa nenávidí, jsou sotva ovce, nýbrž vlci), hledl ukonej-

šiti obavy utrakvist, dokládaje, že Tovaryšstvo Ježíšovo ne-

pijde do Prahy za tím úmyslem, aby rozmíšky náboženské

poalo a poádek obecný rušilo, nýbrž aby dítky obyvatel,

jež by krásná umní si oblíbily, vyuovalo a vzdlávalo, nežá-

dajíc za to žádné odmny. Ostatn seznal Canisius za pobytí

svého v Praze, že utrakvisté znan, již se neliší od katolík,

ponvadž pi službách Božích obad katolických zachovávali a

povahou svou k šlechetnosti a poctivosti smovaU, a že jejich

mládež zpsobností svou i mravy ušlechtilými a ryzými vyniká.

Ukonejšiv takto mysl utrakvist, vyslovil k zakladateli ádu
pání, aby všickni tovaryši, kteí do Prahy k zaízení kollegia

posláni býti mají, dobe ozbrojeni byli svatou trplivostí a ve-

likou horlivostí ne tak k hádání se o sporných pedmtech ná-

boženských, jako k snášení se s jinovrci a ku zízení a vzd-

lání této nové provincie více iny nežli slovy.

íía to jal se vyjednávati s králem Ferdinandem o míst-

nost budoucímu kollegiu píhodnou. Z klášter opuštných a

bouemi husitskými spustlých navržen mu klášter u sv. Tomáše

na Malé Stran za sídlo kollegia. Avšak i tento klášter nezdál

se polohou a malou prostraností svou k úelm kollegia pi-

meným Canisiovi, jenž na Staré Msto zetel svj obracel,

kde by uprosted Prahy a strany utrakvistické, jakož i na

blízku university Tovaryšstvo Ježíšovo s lepším prospchem

jak ve školách tak i v chrámu Pán psobiti mohlo.

Proež s radostí pijal Canisius nabídnutí námstka krá«

lovského, aby nové koUegium umístno bylo v kláštee Domi-

nikánv u sv. Klimenta, v kterém za té doby jen pevor rádu

toho, Bedich Boekovský, s dvma bratry pebýval. Tento

starobylý klášter, od krále Pemysla Otakara I. r. 1226 zalo-

žený, pi nmž od r. 1366 až do jeho ásteného zboení roku

1420 v bouích husitských byla znamenitá škola (kollej) domini-

kánská, r. 1388 úpln pivtlená k universit Karlov, pokládal

Canisius za místo nejpíhodnjší k zaízení kollegia jesuitského,

dvuje se hlavn, že u sv. Klimenta, kde tak dlouho známe-



344

nitá škola Dominikán kvetla, brzo nová akademie katolická se

povznese.

Svolením papeže Pavla IV. r. 1555 byly zbytky kláštera

Svatoklimentského k žádosti krále Ferdinanda jesuitm od Do-

minikán postoupeny a Dominikánm náhradou penechán byl

klášter u sv. Anežky s kostelem sv. Salvátora a vedlejší opu-

štna klášter Františkán s kostelem sv. Barbory. Aby však

z toho nižádné záští proti jesuitm nepovstalo, ponechána byla

Dominikánm jejich fundace, ano i píjmy králem Ferdinandem

jim zvíšeny a v kláštee u sv. Anežky Canisiem upraveny byty

i nkteré nové na útraty královské vystavny. Mimo to dal si

prozetelný Canisius od všech Dominikán vlastnoruními spisy

potvrditi, že dobrovoln a mile rádi klášter Svatoklimentský je-

suitm postupují. Z toho patrno, jak velmi záleželo Canisiovi

na zachování tohoto místa pro kollegium pražské. A proto vy-

mohl si ád jesuitský i toho, že toto postoupení papež Pius V.

a pozdji Keho XlII. r. 1583 zvláštní bullou kollegiu jesuit-

skému poslanou navždy potvrdil a potvrzení tomu pevnosti do-

daly listy základní králv a císav, totiž Ferdinanda I. r. 1562,

Maximiliana II. r. 1567, Rudolfa II. r. 1581 a Matyáše r. 1616.

Pes to všechno poali Dominikáni asem postoupení klá-

štera Svatoklimentského litovati a žádali za navrácení v pe-

dešlý stav aneb za zadostiuinní jiným zpsobem. Sporu z toho

hrozícímu zabránili jesuité tím, že kapitola pražská ze zvláštní

k jesuitm pízn Dominikánm malostranský opuštný klášter

jeptišek sv. Máí Magdaleny na Oujezd r. 1604, jakož i kostel se

všemi statky, pozemky a právy k nmu náležejícími r. 1613

postoupila a k tomu ješt r. 1616 tyi domy pidala, jak to

vše prvotn jesuitm udleno býti mlo. Konen daroval král

Ferdinand 11. po bitv blohorské ádu dominikánskému chrám

u sv. Jiljí (od posledního biskupa pražského Jana IV. a prvního

arcibiskupa Arnošta vystavený a znamenit nadaný), v nmž
Husité, ušetivši ho proto, že se tam jazykem eským kázalo,

služby Boží dle obadu svého konali až do r. 1625, kteréhož

roku chrám ten i s farou a dvma kaplemi (u sv. Štpána Ma-

lého a sv. Jana na behu Vltavy) se všemi statky a právy ko-

stelm tm náležejícími utrakvistm odat a ádu dominikán-
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skému s povolením arcibiskupa kardinála z Harrachu odevzdán

byl. (Schmidl, Hist. Soc. Jesu, I. 67—79.)

Založení koUe^a jesuitského u sv. Klimenta a jeho dchody
až do r. 1618.

Canisius zaopativ takto bratím svým místo nejpíhod-

njší, poal ihned sám, odstraniv sesutiny kláštera Sv^atokliment-

ského, základy k novému koUegiu jesuitskému klásti, k emuž
král Ferdinand nákladu poskytoval

;
jednu zajisté ás ležící na

západní stran od kostela sv. Klimenta, již potom dle nho Ca-

nisiovou nazvali, nejdíve sám vystavti se snažil tak, aby v ní

onch 12 bratí, za které král Ferdinand žádal, pohodln bydleti

mohlo. A byl by i ostatní stavby provedl, kdyby uprosted

úkonu svého nebyl povolán do Bavorska k zaízení kollegia

v Ingolstadtu.

Tak zatím upraveno sídlo nové pro jesuity v kláštee Svato-

Klimentskóm. Než ale tito sem pibyli, žádal správce arcibiskup-

ství Jindich Scribonius snažn CanJsia, aby k prospchu eské
zem a zisku dusí co možná nejvíce bratí do Prahy sehnal,

kteí by se znali v jazyka eském a nmeckém ; beztoho, že

málo aneb nieho se nepoídí proti kacíství, které jen tím pro-

stedkem pemoci se mže. Podobnou žádos vyslovil král i ná-

mstek jeho a šlechta katolická k zakladateli ádu. Avšak žá-

dosti co do bratí mocných jazyka eského hned vyhovti ne-

mohl Canisius. Nebo akoliv již r. 1552 Pražan ValentýnVoyt

a rok po nm Wolfgang Maria z Horšova Týna vEím do ádu jesuit-

ského vstoupili, a z 12 jinoch eských, které král Ferdinand

do kollegia nmeckého, v ím ku vzdlání knzi svtských

pod správou jesuit r. 1552 zízeného, již r. 1554 poslal, opt

deset do ádu jesuitského vstoupilo, nebyl pece žádný z nich

ješt tak vzdlán a dosplý, aby již s prospchem dobrým v e-
chách psobiti mohl. Z jinoch tch, na jejichž vydržování král

Ferdinand podle své horlivosti pro rozšíení katolické víry v e-
chách kollegiu ímskému 400 dukát ron platil, pozdji vy-

nikali : Václav Šturm, jenž (od r. 1572— 1592) nejznamenitjším

professorem v Praze a pravou ohnivou metlou na eské Bratry
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a protestanty vbec byl (JuDgmann Liter., str. 638) ;
pak Bal-

tasar Hostounský, Ondej Bšín a Wolfgang z Horšova Týna.

Proež hled zakladatel ádu aspo ponkud pání krále

Ferdinanda a šlechty katolické vyhovti, vyvolil z kollegia ím-

ského 12 bratí jazyka nmeckého mocných, jak ueností tak

i ctností vynikajících, skoro veskrz z Belgie a Nmecka rozených,

jež dne 25. msíce ledna r. 1556 z íma do Prahy poslala

pislíbiv, že jim eení jinoši eští pozdji ku pomoci pijdou.

Tchto 12 bratí, zaopatených penzi potebnými od krále

Ferdinanda, pibylo po cest velmi obtížné, na níž mnoho ne-

snází^ nepíjemností a protivenství — obzvlášt v zemích neka-

tolických, kde jim lid papežencu a niemník nadával, ano

i ukamenováním hrozil — snášeti musili, konen dne 18. m-
síce dubna r. 1556 do Prahy, kdež od Canisia, jejž Ignác pro-

vincialem koUejí jesuitských ve Vídni, v Ingolstadtu a v Praze

toho asu zízených, ustanovil, jakož i ode všech katolík ra-

dostn pijati a do kláštera Svatoklimentského, k jich ubytování

již upraveného, uvedeni byli. Avšak píchod jesuit tžce nesli

utrakvisté, luteráne a Bratí eŠtí, iníce jim ihned rozliná

píkoí, zvlášt lid obecný, takže jesuite obávajíce se za první

doby urážek i násilí, na námstku královském si vyprosili, aby

je stráž vojenská na vycházkách z Klementina na hrad pražský

a nazpt provázela. Mimo pedsudky nekatolík mli jesuité

proti sob žárlivost ostatních ádv a nedvru skoro všeho

knžstva katolického, tehdáž dosti zpustlého, jehož klid brzy

horlivostí svou poali rušiti.

K vydržování kollegia pražského vnoval král Ferdinad I.

jesuitm statky kláštera ojvínského, o nmž jsme se již zmínili.

Když ale jesuité správu statk tch hned pevzíti nechtli, pro-

najal je Ferdinand mšanm žitavským na 10 let a ustanovil,

aby z jejich dchod kollegiu pražskému roních 1400 kop

míš. vypláceno bylo, vymíuiv si klášter samý, práva patronátní,

lesy a jisté jiné statky, které poslednímu lenu ádu coelestin,

jemuž až do té doby klášter ten náležel, totiž pozstalému pe-
voru Baltasaru Gottschalkovi, do správy odevzdal, po jehož

úmrtí roku 1559 již statky tyto kollegiu pražskému pipadly

a až do r. 1562 od bratra P. Hurtada Pereze. Španla, jakožto

rektora ojvínského, spravovány byly. K tomu pidal král kol-
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legiu pražskému z královské komory esté ron 300 kop mís.

a z dchod bývalého kláštera dobrolužského (Dobroluh v Dolní

Lužici), již r. 1540 sekularisovaného^ roních 450 kop míš., jež

však vynaložiti se mly na vydržování chudých student

Taký byl poátek kollegia pražského, jemuž král Ferdinand

píjmy tyto listem základním r. 1562 zaruil a již r. 1560

tyry obhájce (defensóres) ustanovil, kteí k výhodám kollegia

pihlížeti mli.

Roku 1564 zmenšeny byly píjmy kollegia ; nebo král

Ferdinand odal jesuitm dne 4. dubna dchody dobrolužské,

protože jich k potebám kollegia vbec a k vydržování studu-

jících z cizích národ užívali, jak to z listu králova arciknížeti

a místokráli Ferdinandovi r. 1560 zaslaného vysvítá. Psal král

námstku svému takto: »I pováživše My toho, že takové d-
chody na cizí národ nejsou od iSTás ustanoveny, nýbrž na vlastní

poddané naše, aby ti pi tom kollegiu uiti se mohli^ proto

porouíme, aby žádný z cizích národ než sami Xaši poddaní

nebyl pijímán. « (Arch. místodrž. Missiv. 62.191.) Ale jesuité

tohoto rozkazu králova nedbali. Jsouce proto zbavení znaného

dchodu, odhodlali se roku toho pijímati k vlastním potebám

dary, od píznivc jim hojn poskytované, jak na potrav tak na

penzích, jež až do té doby nemocnicím byli vnovali.

Avšak dchody kollegia asem nad míru vzrstaly zna-

menitými dary, jak od krále tak i od mnohých šlechtic kato-

lických vnovanými, kteréž až do roku 1618 úhrnem 88.276 zl. rýn,

vynášely. ás tchto daru naložili jesuité k rozšíení a vysta-

vní nového kollegia svatoklimentského. Tato rozsáhlá budova

(nynjší Klementinum) provedena byla od r. 1577 zponenáhla,

jak to jesuitm úspchy jejich a štdros jejich píznivc dovo-

lovala, na tak zvaném »Ostrov«, kde ped tím bylo 32 dom s temi

starými kostely, 7 prostrannými dvory a dvma ulicemi, kteréž

všecky jesuité k rozšíení pvodního stavení za 22.588 kop mís.

skoupili dle práva v základní listin jim vyhrazeného. *) — Mimo

dary dotené vydáno bylo jesuitm král. listem daným r. 1603

v úterý po sv. Prokopu od Rudolfa II. za dchod dobrolužský

roních 450 kop mís., pedešle jim odatý, z král. úadu rent-

') Obšírné zprávy o tom všem jsou ve spise našem >Statky a jmní

kollejí jesuitských, od císae Josefa II. zrušených*.
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mistrského 15.000 kop mís. penz hotových a zárove jim po-

voleno, aby za ty peníze ke koUeji své koupili si statek po-

zemsko"-. (D. Z. 16. C 25; 22. D. 23 & 131. O. 8.) Potom

dne 26. srpna r. 1616 král Matyáš uinil kolleji nadání, jímž

vykázal z pijmuv a dchod komorního statku Chlumeckého

jesuitm ron 2000 kop míš. ; kdyby však statek ten byl

prodán anebo jinak postoupen, mla se kolleji vyplatiti suma

hlavní 40.000 kop míš. k uložení na úroky nebo k zakoupení

statku. (D. Z. 138. J. 21.)

Konen nabyli jesuité, jimž teprv roku 1609 snmem
zemskfm povoleno bylo ke kolleji své kupovati statky po-

zemské (D. Z. kvat. 189. O. 9 ), znenáhla nkolik statk totiž :

E. 1567 koupili zahradu na Petín za 430 kop míš., pak

r. 1570 hospodáství ve vsi Nehmici za 350 zl. rýn. — R. 1573

postoupen byl od krále Matyáše kolleji dvr Kopanina oproti

upuštní od roního dchodu 300 kop míš. z král. komory.

(D. Z. 16. C. 25.) — R. 1600 darovala Marie Pernšteinská,

roz. Manriquez z Laru kolleji ddictví své za 7200 kop míš.

koupené, totiž domy a zahrady pi ece Vltav pod Bruskou

ležící (nynjší jesuitská zahrada). (D. Z. 129. G. 6.) — R. 1606

darovala paní Marie Waldsteinová, roz. Martinicová, kolleji sta-

teek svj v elákovicích, který jesuité r. 1616 za 22.000 kop

míš. králi Matyáši prodali. (D. Z. 189. O. 8.) — R. 1606

koupili jesuité ke kolleji své statek Bernartice na Bechysku
za 12.700 kop. míš. (D. Z. 133. K. 11.)

innos jesuit ve školách kollegia pražského až do r. 1618.

První údové kollegia Svatoklimentského, kteí tam z íma
r. 1556 pišli, byli mimo provinciála Canisia tito :

P. Ursmarus Goissonius z Lutichu, rektor kollegia až do

r. 1558; potom jmenován assistentem, v Itálii a Sicilii kollegia

ídil, naež se stal superintendentem semináe ímského a r. 1578

ve vlasti své (Belgii) morovou ranou zemel.

P. Cornelius Brogelmannus z Flander, správce domu
a spirituál kollegia (minister domus et spiritualis), zemel r. 1578

v kollegiu vídeském, kdež po nkolik let zpovdníkem byl.



349

P. Jindich Blyssemius z Bonnu, doktor a professor

theologie a jazyka eckého, pozdji i hebrejského a mathema-

tiky, výtený kazatel a katecheta nmecký na hlavním chrám
u sv. Yíta, od r. 1561—1574 rektor kollegia pražského, potom

ídil kollegium v Hradci Štýrském zízené po tyi léta, stal

se r. 1578 provincialem a zemel r. 1586 v Hradci Štýrském.

Jan Tillianiis z Geldern, doktor theologie a uitel filosofie,

který pro záští své proti Blyssemiovi již r. 1557 kollegium

opustiti musil a na cest své do Eíma zemel.

P, Vilém Oeldernský, klerik, za bakaláe filosofie v íme
povýšen, uitel rhetoriky, jenž již r. 1557 pro nespokojenost

svou z kollegia vylouen byl.

P. Petr Silvius Flanderský, klerik, bakalá filosofie, uitel

poesie, uil pozdji i rhetorice, poslán byl za uitele do Ingol-

stadtu a do Porýnska, kde v Mohui r. 1571 zemel.

Florianus Italus (Vlach), uitel skladby latinské (synta-

xeos) a jazyka eckého.

Baltaxar z Pfarrkirchen, Bavor, uitel grammatiky latinské,

jenž nejdíve ze všech úd kollegia neunavenou vytrvalostí

jazyku eskému se nauil.

Kašpar Konger z Lublan, uil zaátkm mluvnice latinské.

Konen Consalvus Calaber (z Kalabrie), Rogerius z Flander

a Bartolomj ze Svýcar, správcové domácnosti.

Z tchto nejvýtenjší byli: Provinciál Canisius, jenž

ostrostí ducha vždy hotovou, ueností, výmluvností, rázností a

obzvláštní opatrností mysli všech katolík, zvlášt šlechtic

i krále Ferdinanda sob získal. Z uitel, jichž bylo celkem

sedm, vynikal Blyssemius výbornou ueností a zvlášt pohnut-

livou výmluvností, znamenitou vlídností a ušlechtilým životem

svým.

Uitelé práv uvedení zídili hned po píchodu svém

v koUegiu u sv. Klimenta dvojí školu: jednu nixši^ totiž gy-

mnasium akademické^ jež se skládati mlo z patero tíd; druhou

vyšší, totiž akademii katolickou, která se skládala z fakulty

theologické a filosofické. Ye školách tch, které jakožto králov-

ské a katolické k rozkazu probošta Scribonia a kapitoly svato-

vítské knžstvo katolické pi kázání všem odporuovalo, poalo

se dne 7. ervence r. 1556 vyuovati. Podle zpráv utrakvist
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otereli jesuité školy své pednáškou o jazyku hebrejském

v chrám sv. Klimenta práv na den sv. Jana Husi dne 6. er-

vence. Každt z uitel vychvaloval, jak to tehdy obyejem

bylo, po nkolika dní své uení, povzbuzuje nové posluchae,

aby láskou k vdám se roznítili.

Zaátek tchto škol byl hlavn z nedostatku žák, z ásti

i uitel, velmi skrovný. Nebo gymiiasium akademické mlo
z poátku jen dv tídy, totiž gramatiku a poetiku. Rhetorika byla

žáku zcela prázdna a dostala teprv . 1559 nkolik žák, ba

i po roce tom škola ta nkdy celá léta zavena zstala. K tomu

pispli jesuité i tím, že r. 1558 žáky ve školách svých za

kruté zimy nechali mrznouti a pikázali jim, aby od rodi
svých vymohli si penz na díví potebné k topení síní škol-

ních. Proto jim mšanstvo veejn vytýkalo, že obracují píjm
svých jen na své vlastní poteby, a že patrno jest, eho bez-

platným — jak slibovali — vyuováním docíliti chtjí. I sám

námstek královský, arcivévoda Ferdinand pokáral proto písn
jesuity, dokládaje, že nemají potebí vydírati penz na žácích,

když král sám na poteby kolJegia jejich ron 1400 kop míš.

by] vykázal.

I na akadeinii katolické byl z poátku poet žák nepa-

trný, takže jen v oddlení bohosloveckém jediný professor jedné

vd theologické po druhé vyuoval. Oddlení filosofické zstalo

na poátku zcela prázdno a pednášky v nm poaly teprv r.

1559 tak, že jeden magister roku toho vyuoval v první tíd
(logice), rokem následujícím ml pejíti se žáky svými do tídy

druhé (fysiky) a po roce do tídy tetí (metafysikyj, naež se

navrátiti ml k novým žákm opt do logiky. Avšak nedostat-

kem žák jakož i uitel perušeno bylo nkolikrát vyuování

filosofické, takže teprv r. 1566 nový bh poal, v nmž bylo

jen sedm chovanc jesuitských a sedm poslucha venkovských.

Protož hledli jesuité pedevším odpomoci nedostatku

žákv a zaopatiti si uitelv a knží znalých jazyka eského.

Zaízení konviktu šlechtického.

Toho aby co nejdíve dosáhli, zídili již r. 1556 v koUegiu

vychovávací ústav šlechtický (convictus seu contubernium nobi-
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lium), do nhož nkolik mladík z bohatých rodin šlechtických

vstoupilo, k nimž námstek královský, arcivévoda Ferdinand

panoše své a královské hudebníky pipojil, aby po píkladu

jejich i jiní školy jesuit navštvovali. Do konviktu toho ode-

vzdal roku 1558 tajemník markrabte braniborského, Krištof

Astrasius, ti syny své a r. 1559 dáni tam k vychování dva

synové vévody bavorského Arnošta a dva synové nejvyššího

písae království eského, Wolfganga Vešovce. Roku 1560 pe-

sthovali se chovanci konviktu, jichž bylo již dvanáct, z kollegia

do zvláštního domu sousedního, jejž král Ferdinand I. od vdovy

Elišky Uzdakové k spolenému ubytování konviktistv a chu-

dých student kollegiu koupil (konvikt šlechtický u sv. Bartolo-

mje). Chovanc v konviktu šlechtickém pibývalo od roku

k roku, takže r. 1583 poet jich až na 57 vzrostl. R. 1579

vzbouili se konviktisté proto, že ze semináe vyloueni byli

dva soudruhové, z nichž Jan Týnský, žák tídy humanitní, pro

jakýsi pestupek metlou mrskati se nedal, a druhý Yáclav

Plzeský ostatní chovance k tomu ml, aby soudruha svého

se ujali a vbec mrskati se nedali. Vystoupili z konviktu všickni

až na pt, brzo se však navrátili, když jim rektor pislíbil, že

za vzpouru tu nebudou trestáni a že budoucn, jak si toho

páli, nebudou týráni eckými pednáškami.

Zaízení semináe chudýcli student.

Aby i z lidu samého žákv a sil národních nabyli, zalo-

žili jesuité v kollegiu r. 1559 též dm ili seminá pro chudé

žáky {seminarium seu domus pauperum též collegiiim 7iovum

zvaný), k jehož zaízení a vydržování král Ferdinand dchody
kláštera dobrolužského roních 450 zl., jež díve biskup mí-

šeský k vydržování knží katolických, pokud jich tam bylo,

dostával, povolením papeže Pavla lY. vnoval, jakož i nkteí

šlechticové dohromady 400 dolar hned složili, K úelu témuž

darovali arcivévoda Ferdinand 100 dolar, pak nejvyšší purk-

krabí, Jan mladší Popel z Lobkovic a Jindich správce arci-

biskupství po 20 dolarech a všickni ti slíbili, že po as živo-

bytí svého práv tolik ron pispívati budou. Mimo ty zavázal

se Arnošt kníže Bavorský a tehdy hrab Kladský k vydržování
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osmi neb devíti chudých studujících v dom tom na útraty své.

Roku 1561 vydržováno v seminái již 37 chudých studujících^

mezi nimiž byli i tyi hoši vyznání podobojí. Téhož roku

dostalo se chovancm chudým i zvláštního obleku knžského,

totiž taláru; jen kvadrátku nenosili, aby se tím lidu utrakvist-

skému nezavdala píina k posmchu. Roku toho opt daroval

arcivévoda Ferdinand znanou sumu penz k zaopatení chu-

dých student. I jiní dobrodinci, pede všemi pak rodina pán
z Lobkovic, neustále podporovali dm chudých studentv nejen

penzi, nýbrž i obilím a jinými potebami, zvlášt od r. 1564,

když král Ferdinand dchody dobrolužské kollegiu zastavil

z píin svrchu uvedených. Tak daroval Jan starší z Lobkovic

r. 1579 k ubytování chudých studujících, jichž tenkráte jen 9

spolen s chovanci šlechtickými v kollegiu bydlelo, rozsáhlý

dm v osad Matky Boží na Louži stojící. Dm ten vymnilo

koUegium svolením Krištofa Popela z Lobkovic r. 1586 za dva

domy v okrsku koUeje ležící, k jichž upravení Krištof z Lob-

kovic 1800 zl. vnoval, K témuž úelu pikoupil týž Lobkovic

r. 1587 ješt onen prostranný dm, který král Yáclav r, 1250

na Ostrov vystavil a v nmž desky království eského po delší

as uschovány byly. Y tchto domech, celou stranu koUegia

od rohu Kížovnické ulice až ke kostelu sv. Eligia v Platný-

ské ulici zaují majících, ubytováni byli chudí studující z rozli-

ných mst picházející, jichž poet r. 1583 již na 60 vzrostl a

mezi nimiž i 14 utrakvist bylo, kteí za krátkou dobu kato-

líky se stali. K vydržování semináe chudých daroval r. 1587

nejvyšší purkrabí Jií z Lobkovic jeden mlýn s pozemky, mající

cenu tí tisíc zlatých. Mimo to ujímal se chudých student P.

Alexandr Yoyt (Pražan), jejich pedstavený, sbíraje píspvky

v lidu zvlášt u šlechty katolické.

Nejvydatnjší podpory dostalo se domu chudých r. 1588

tím, že papež eho XIII. k žádosti Ladislava a Jiího z Lob-

kovic, již i král Rudolf sám u papeže podporoval, dchody na-

dání ímského Nejsv. Trojice k vychování chudých studujících,

jak katolík tak utrakvist, kollegiu pražskému pidlil. (Hammer-

schmidt. Prodrom. o. 5. pag. 112. 113.) Nadání to, které k ubo-

stní ech do íma putujících již kníže Spitihnv a sv.Václav

v íiím jménem ^hosjtale Romanm Ss. Trinitatis* založil
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(Hammerschmidt cit. c 5. pag. 112) a král a císa Karel IV.

znan rozmnožil, bylo znamenit vzrostlo, ponvadž od doby

rozmíšek husitsk<"ch žádný z ech jeho nepožíval. Vynaložení

tohoto nadání na seminá chudých kollegia pražského potvrdil

papež Sixtus V. zvláštní listinou r. 1588 dne 5. února danou,

ano pipojil k nmu i hojné dchody jiného ímského nadání

{S. Brigitae Gotho?'um regni Sueciae), takže seminái úhrnem

ron 500 skud zlata (scutorum auri ad rationem undecim

Juliorum) vykázal, z ehož 26 chudých studujících vyšších tíd se

vydržovalo. Pes to všechno rozpustili jesuité chovance chudé

v zim r. 1589 za píinou drahoty obilní. R. 1593 vzrostl poet

chovanc na 100 hlav. Téhož roku odkázala paní Wideriana

(snad Vidrová?) na vychování dvou chudých studujících semi-

nái ron 60 dolar mimo znanou knihovnu. — Roku 1594

bylo v seminái chudých 80 chovanc, k jichž výživ z et-

ných dobrodinc Adam z Lobkovic mnoho set zlatých rýnských,

Jan Václav z Lobkovic 80 rýnských daroval. Roku toho koupil

rektor Sturm seminái chudých z dar znaných dvr ve vsi

Motolech blíž Prahy za 500 kop a pikoupil k nmu tamtéž

r. 1595 ješt dv jiné živnosti za 1660 kop, jakož i asem ti

vinice, nkteré lesíky, zahrady a louky za 585 kop mís. (Knihy

Vinohrad. Lib. 17. fol. 211; 18. fol. 44, 91 a 143.) R. 1595

odkázal seminái chudých, v nmž na jedno sto chovanc bylo.

Zdenko Berka z Dubo a Lipého 200 dolar, k nimž bratr jeho

Ladislav 100 dolar pidal. Roku 1600 darováno chovancm

chudým na šatstvo mnoho sukna a plátna zvlášt od vdov Pern-

štejnských, mladší a starší Marie z Manriquez. Téhož roku od-

kázala vdova Markéta z Lobkovic pes 2000 dolar domu chu-

dých a taktéž r. 1604 Oldich Felix z Lobkovic 1000 dolar.

Roku 1605 vykázal staromstský mšan Kašpar Blovský z Pá-

latinu, 2000 dolar k nadání semináe chudých tak, aby se

uložily, až by vynášely tolik úrok, kolik by dostailo k vy-

držování dvou jinoch eských, zvláš jeho píbuzných, v semi-

nái pražském {nadání Blovské). — Roku 1609 prodány byly

živnosti v Motolech seminái chudých patící za 3000 dolar,

aby potebám jeho se vypomohlo. — Konen darovala na vždy

královna Anna r. 1618 stálé úroky z jistiny 17 tisíc kop mí-

šeských, kterou na statku Mlnickém v deskách zemských po-

Bílek : Djiny ádu jesnitskébo. 'iVi
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jištnou mla, obnášející roCn 900 kop raíš. (1500 zl. rÝn-

skfch), rektorovi koUegia k vydržování 10 chovanc, z polovice

šlechtic, z polovice takých, kteí ku stavu knžskému vzdlati

se mli.

Tmito znanými dary vzrstal seminá chudých studu-

jících v kollegiu pražském znamenit a stal se semeništm ná-

rodních jesuit, kteí mezi národem samým k vykoenní ka-

cístva pispti a lid pod obojí jakož i vyznání evangelického,

k nmuž vtšina obyvatelstva tehdáž pistoupila, v lno církve

ímskokatolické pivésti mli, ehož jesuité i missiemi po e-
chách a po Morav, jak pozdji ukážeme, dosíci hledli.

Seminá chovanc papežských.

Vedle semináe chudých uspoádáno bylo v kollegiu k roz-

množení duchovenstva silami domácími zvláštní oddlení, tak

zvané seminarium alu?miorum pontificum^ založené od papeže

ehoe XIII. r. 1575 pro dvanáct chudých eských synk šlech-

tických, na jichž vydržování z komory papežské ron 200 du-

kát vykázáno bylo. Udlování míst tchto penechal papež

Vilému z Kožemberka a Vratislavu z Pernštejna Roku 1583

bylo v seminái papežském, jemuž vyslanec papežský Bonho-

mius, dokud v Praze žil, ron pes 200 dukát pispíval, již

20 chovanc, a roku 1584 vzrostl jich poet na 26. Nebo
toho roku zvýšil papež nadání semináe papežského na roních

1530 dolar íšských a ustanovil, aby nejmén 20 chovanc,

totiž 8 z ech, 3 ze Slezska, 2 z Lužice, 2 z Kladska, 2 z Bra-

niborska, 2 ze Saska a jeden z Hesska nadáním tím ron se

vydržovalo. Kdyby však ze zemi mimo echy nebylo žádných

chovanc, mla se udliti všechna místa echm.

Uvedení slavností školních a církevních a provozování

her divadelních.

Ale nejen tmito ústavy v kollegiu pražském zízenými,

nýbrž i rozlinými slavnostmi ve Školách svých a ve chrám
uvedenými zvlášt pak provozováním divadelních her žáky svými

hledli jesuité vtší poet žák pivábiti.
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Tak zaídili r. 1559 na Boží hod svatodušní odpoledne

ve školách svfch u pítomnosti etného obecenstva slavnos

okolní, pi které žáci pednášeli ei latinské a ecké jakož

i básn o sedmero darech Ducha svatého veskrz sedmero ja-

zyky vkusn a umle složené, totiž hebrejsky, ecky, latinsky,

vlasky, nmecky, esky a konen latinsko-nmecky (druh to

básní nazvaný makaronskt). Avšak kdo nepedpojat vc tu

posuzuje, tomu patrno jest, že to zcela nemožno, aby mládež

v tak krátké dob, v tetím totiž roce po zízení škol jesuit-

ských, jen na dv neb ti tídy a nkolik uitel obmezených

tolika jazykm tak dkladn se nauila, aby jimi eí a básn
vkusn a umle sepsati a pednášeti dovedla, zvlášt když vt-

šin tch jazyk — jako vlaskému, nmeckému a eskému —
ve školách jesuitských ani se nevyuovalo a jediná latina hlav-

ním pedmtem celého vyuování byla. Jest tedy na bíledni,

že vše bylo strojeno jen k tomu konci, aby rozšíením povsti

o zdárném prospchu žák školám jesuitským žactva pibývalo.

— Koku 1563 uvedeny ve školách jesuitských veejné zápasy

ili zkoušky žák, pi nichž žáci jeden druhého pílí a horlivostí

v umní pediti a pedstihnouti usilovali. Yítzm . nejvý-

enjším udleny tenkrát odmny (praemia), totiž knížky po-

zlacené, obrázky a jiná vábidla mládeže. Podobné slavnosti ko-

naly se napotom každého roku nkolikrát, zvlášt na poátku

školního roku.

Roku 1559 zaízen poprvé na den Božího Tla slavný

prvod na prostoe v dom kollegia, kde postaven byl oltá,

jaksi oživený mládeneky studujícími, kteí za andle pevleení

a vnci okrášlení na oltái samém nad stánkem (tabernaculum)

zde onde jako sochy stáli, a když tam velebná svátost posta-

vena byla, všickni se sklonivše zpvy umlými Boha ve Svá-

tosti skrytého vzývali. I tato slavnos konána potom každého

roku.*) — Téhož roku zídili jesuité v chrám sv. Klimenta

poprvé Bozi hrob a jej co nejskvostnji ozdobili ; aby i my-

*) Ješt podnes zachoval se z dob jesuitských v Hradci Králové

ten obyej, že pi slavnosti Božího Tla v bývalém kostele jesuitském

tyi studující nejnižších tíd gymn. na zpsob panoš obleCení (od lidu

andlíky nazvaní) ped velebnou svátostí kráejíce, kvítj na cestu roz-

trušují.

23»
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šlemi divák pohnuli, zpívány byly od žák též chorály a žalmy

umlé, kteréž se stídaly s hudbou. Roku 1562 postaveny

tamtéž jesle o Vánocích, a o Velikonocích pedstavena v chrám

svato-klimentském studujícími i Poslední veee Pán jakož

i Utrpení Kristovo v zahrad Jethsemanské. I tyto slavnosti

opakovaly se za let následujících.

Obzvláštní péi vnovali jesuité hrá7n divadelním, jež

žáky svými v koUegiu aspo dvakráte do roka, obyejn na

poátku roku školního a o masopust, nemalým nákladem ped
obecenstvem etn shromáždným provozovati dali.*) Hry tyto,

obyejn obsahu náboženského, byly sepsány jazykem latinským,

a nesmla v nich žádná osoba ženská uvedena býti, ani žádný

herec za ženskou pevleen vystoupiti. První hra pro lid »Co-

moedia de ecdesia ejusque in populos auctoritate« (Církev a

moc její nad národy) provozovala S3 již r. 1558. O masopust

r. 1559 provozována byla hra >:>Piigna carnis et spirituse (Boj

tla a ducha) ped valným množstvím divák. Roku 1560 dne

18. února pedstavovala se na prostoe . dvoe koUegia ho-

niedie ^Eurij*, jíž nestálost' vcí lidských a krátkost života

našeho se líila, ped obecenstvem páícím se na 10 tisíc di-

vák. Když v komedii té i áblové vystoupili, ožívaly se v obe-

censtvu hlasy: » Vizte! Strojenými ábly strašiti chtjí nás je-

suité, jež praví áblové pohltí. « Avšak hra tato divadelní opojila

mysli divák tak, že za krátkou dobu tikrát po sob v kollegiu

a po tvrté na nejprostrannjším dvoe hradu pražského ped
samým námstkem královským, arciknížetem Ferdinandem, pro-

vozována a od tehdejšího rektora Hoffaea v jazyk nmecký pe-

ložena byla. Herci, jinoši studující, jichž bylo 50, pozváni byli

k hostin nádherné, kterou biskup vídenský, tenkráte v Praze

návštvou meškající, jim v kollegiu upraviti dal. Od té doby

bývali herci po pedstavení divadelním v kollegiu hostinou uctni

*) Zavedením her divadelních následovali jesuité píkladu jim

daného od university utrakvistické, na níž pijímání nového žactva pra-

videln provázeno bylo od žák pedstavením divadelním. Tak r. 1539

hrána byla v kolleji Karlov »Susana<^ kteréžto pedstavení opakováno

bylo r. 1548 s takým úspchem, že se musilo dávati i na hrad praž-

ském ped králem Ferdinandem a královnou Annou. (Jireek, Staré eské
divadelní hry v Památkách nové literatury eské, str. 111.)
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a zpsob ten zachovával se až do roku 1569. — Dne 15. záí

r. 1562 poátkem roku školního provozovali studující na dvoe
kollegia hru tragicko- komickou » Zahynutí Saula a korunování

Davida«, v níž nejvíc se líbil obecenstvu tábor Saulv a Fili-

štinskÝch, jakož i bitva na djišti svedená. — Dne 31. íjna

r. 1563 provozována na dvoe kollegia hra y>Philopedius«, jejímž

pedmtem bylo potrestání libosti v rozkoších. Obzvlášt prý

zajímalo obecenstvo unesení jinoch prostopášných od dábl do

pekel a jejich kvílení v ohni pekelném. — Roku 1566 ped-

stavovali studující o prázdninách velikononích hru ^Krista

z mrtvých vsiám« na hrad pražském a na to i v kollegiu,

kdež ped otevením škol dne 6. íjna truchlohra » Baptista

decollatus^ (Sttí sv. Jana Ktitele) a dne 21. prosince »(7^r?*sízs

a pastorihus adoratus« (Kristus od pastý ctný) se provozo-

valy. — Dne 15. íjna 1568 pedstavovali žáci v kollegiu na

dvoe truchlohru -^Sv. Václav mueníki poprvé jazykem e-
ským, již sepsal M. Mikuláš Salius, u pítomnosti tak etného

obecenstva, že ani místa dosti na dvoe nemlo. K nádhernému

upravení této hry poskytli konšelové msta též trubae a ko-

monstvo potebné. Pedstavením tím podailo se jesuitm na-

kloniti si i zastupitelstvo Nového Msta. Ano i sám lid ubíra-

jící se z divadla, volal veejn : »Teprv nyní zasluhují jesuité

eský náš chléb. Nech tedy pokraují, jak poali, vše ostatní

podá se samo sebou.« Patrno z toho, že jesuité chytrostí svou

dosáhli píchylnosti lidu eského. — R. 1569 oslaveno bylo

optné otevení škol divadelní hrou » Obraz kacíských ukrut-

ností spáchaných ve Francii<í^ které tehdáž vypravovány byly

po veškeré Evrop. Téhož roku provozována a ptkrát opako-

vána byla komedie ^Euripi^a, a r 1570 a 1571 provozováno

* Umuení PáTie« a truchlohra » Svatý Vavinec^. Tak i po-

zdji každý rok pekvapili jesuité Pražany novým pedstavením,

aby tím ád jejich nabýti mohl pdy pevné. — Pi tchto ped-

staveních bývalo na tisíce divák, z nichž mnozí vtipy svými

neušetili ani hercv ani jejich uitel ; vtšina sice nerozumla

nijak této latin, ale byla nadšena krásným uspoádáním divadla,

hudbou, vystrojením, prvody a zápasy. A pro žáky, jakým

požitkem byly tyto .slavnosti se zkouškami, jichž vyžadovaly,

« potleskem množství divák, s blahopáním vysokých osob-

ností, s hostinami jim vystrojenými

!
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Tmito prostedky docílili jesuité toho^ ze ve školách

jejich, jak v gymiiasiu akade?nickém, tak i v akademii kato-

lické, od roku k roku žactva víc a víc pibývalo. Již r. 1565

poCaly školy jesuitské poskytovali jistjší nadje k podporování

a rozšíení církve katolické. Nebo za té doby posílali i utra-

kvisté u vtším potu než posud do škol koUegia pražského

syny své, kteí píkladem katolických spolužák pohnutí k víe

katolické brzo pilnuli, ano mnozí z nich i rodie své k ní pi-

vedli. Koku 1567 posílal i správce konsištoe podobojí (. nižší)

Jan Mystopolus, muž to obojetný a ctižádostivý, jakož i tehdejší

rektor university Karlovy syny své do škol jesuitských.

Zprávy o školácli koUeje pražské až do r. 1618.

Jak si poínali jesuité ve školách kollegia pražského^

kterým pedmtm a jakým zpsobem v nich vyuovali za prvních

let až do roku 1599, kteréhož teprv zvláštní ád vyuování

(tak zvaná »ratio studiorum«, o níž jsme na míst svém již

pojednali) ve školách jesuitských uveden byl, a jaký osud školy

ty vbec až do roku 1618 mly, nelze nám zevrubn vylíiti,

nýbrž pestati jest na jednotlivých zprávách, zvlášt ve spise

iSchmidl, Historia Societatis Jesu«, o vci té zachovaných, které

podle dob sestavené zde následují.

Rok Školní poínal obyejn v msíci íjnu, nkdy v m-
síci listopadu zvláštní slavností r. 1559 uvedenou. U pítom-

nosti etných hostí tena jsou od jinocha nejvznešenjšího

jména nejvýbornjších žák každé tídy, kteížto pedstoupivše

ped obecenstvo od sboru žák básnikami pozdraveni a ze-

jména pochváleni byli.

Roku 1559 uil P. Blyssemius theologii, již jen osm knží
venkovských (extern) poslouchalo. P. mistr Gerardus uil dia-

lektice a poal vyuovati i logice, avšak tžce se roznemohl a

proto zastaveny opt pednášky filosofické. Dialektiku pevzal

rektor Hoffaeus, pednášeje dle dialektiky Titelmannovy, která

za nejdkladnjší a nejdmyslnjší tehdáž se pokládala. I v rhe-

torice, roku toho poprvé otevené, vykládal rektor Ciceronovy (?)

tyry knihy rhetorickó k Herenniovi, Ciceronovu e »pro

Archia*, jakož i Lukiana a uvedl cviení enická, k nimž látku
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na každý týden žákm ustanovil. Obyejn každou nedli a

o svátcích pednášel jeden žák rhetoriky v síni školní pede

všemi studujícími latinskou báse nebo e od nkterého pro-

fessora sepsanou. Urité dny vykládal Blyssemius žákm shro-

máždným evangelium sv. Matouše, ustanovení katolického ná-

boženství, život a smrt Krista Pána. Každý magister vyvolil

si jednoho žáka schopnjšího, jenž by ostatní soukrom napo-

mínal a cviil. K povzbuzování pilnosti zaízen byl každou so-

botu zápas mezi žáky tíd sousedních u pítomnosti uitel a

rodi, v nmž žáci výborní vdomosti svými jeden druhého

pedstihnouti se snažili. Každého sedmého dne pistupovali žáci

k stolu Pán; nkteí z nich i dvakrát týdn. Až do r. 1559

zpíval se ve školách ráno ped vyuováním tverozpv j>Jam

lucis orto sidere«, místo nhož roku toho uvedena spolená

modlitba.

Téhož roku prospívala prý mládež gymnasia akademie ve

vdách a mravnosti, takže nad mládeží utrakvistickou daleko

vynikala. Pes to všecko uznal rektor kollegia potebu toho,

ustanoviti ve školách biice (corrector), jenž by provinilé žáky

mrskal. Avšak tento brzo odstrann byl, protože rodie za ha-

nebné to mli, aby synové jejich od nkoho jiného mimo ma-

gistra, zvlášt od lovka sprostého trestáni byli.

Roku téhož vydán tiskem první spis v koUegiu pražském,

totiž katechismus P. Petra Canisia^ jazykem latinským, eským

a nmeckým a uveden ve školách. Že však spis ten bez povo-

lení akademie Karlovy vydán byl, pykal za to knihtiska delší

dobu v žalái. Ale marný byl odpor akademie Karlovy, luther-

sky smýšlející, proti katechismu Canisiovu, jenž krom výkladu

o všech láncích víry obsahoval též hojné modlitby, návody a

rady. Tento katechismus jakož i jiné knihy školní prodávali

jesuité sami v koUegiu žákm svým, kteí brzy katechism na

pam se nauili. Až do té doby (1559) uvedeny byly ve ško-

lách jesuit tyto knihy školní : gramatika od Donata a Despan-

teria, a kniha Erasma Roterodamského »De copia verhorum<í.

Poslední však vylouena byla roku toho ze škol, protože je-

suité Erasma, jenž prý kacíství dvée a okna otevel, za hod-

ného nemli, aby ponecháním knihy jeho ve školách jejich

ctn byl.
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Roku 1561 ve školácli vyšších, v nichž asto rozpravy

(disputace) theologické a filosofické se konaly,vyuoval P, Blys-

semius theologii, jazyku hebrejskému a mathematice, kterémuž

pedmtu, jakož i ethice (mravovd) roku toho uiti se po-

alo. Rektor P. Hoffaeus byl professorem rhetoriky a dialek-

tiky. Ludvík Flauder a ti magistrové uili v gymnasiu akade-

mickém, kde se zaalo vyuovati i jazyku eckému^ v nmž
nejenom žáci ádu, nýbrž i venkovští (externisté) prospívali tak,

že prý za krátkou dobu nejen ecky psáti, nýbrž i mluviti mezi

sebou dovedli ! Obzvláštní pée a pilnost vnována v gymnasiu

též hudb a zpvu církevnímu a zízeno zvláštní cviení kate-

chetické každou nedli odpoledne po službách Božích v kostele

u sv. Klimenta, takže dva studující nmecky, dva esky otázkami

a odpovmi, jim od uitel díve sepsanými, jednotlivé lánky

uení katolického na pam vykládali. — Roku 1562 pednášeli

žáci gymnasia akademického asto znamenitjší místa z Cice-

rona, Vergilia i Ovidia, jimž k napodobení jich na pam se

nauili. Filosofii poslouchalo osm studujících z konviktu a semi-

náe chudých a 13 venkovských ili extern, poet prý to na

dobu tu veliký.

Roku 1563 vyuovali jesuité jen soukrom v kollegiu

chovance konviktu a domu chudých; nebo roku toho byly

všechny Školy zaveny za píinou morové rány, která od

10. listopadu 1562 až do msíce íjna roku 1563 jak v Praze

tak i po celých echách strašn zuila. — Té doby jesuité

zneužívajíce moci své nad nkterým žákem nabyté, pemluvili

jej, aby do ádu jejich vstoupil a nevydali jinocha odloudného

rodim jeho ; tak r. 1563 pes všecky žaloby rodi a arci-

biskupa podrželi mladého Mikuláše Salia v noviciátu.

Roku 1565 bylo v kollegiu pražském i s nováky již 60

úd rozliné národnosti, totiž Uhi, Bavoi, eši, Vlaši, Angli-

ané, Moravané, Tyroláci, Slezáci, Poláci, Slovinci, Rakušané a

jiní mnozí; zvlášt v noviciátu pražském byla velká smsice
len, v nichž od prvopoátku utlumováno bylo vdomí národ-

nosti a city k vlasti, aby úpln splynuli v celek se všemi leny
kolleje. Z tch vyuovali ve školách: P. Ondej Pšin theo-

logii, Mag. Jií Varus filosofii, Antonín Flander rhetorice,Wolf-
gang Maria poesii a tyi uitelé gramatice v nižších školách,
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které roku toho ua ctyry tídy oddleny byly pro vetší poet

žák i ze stedního Nmecka do gymnasia pibylých. Jak ne-

patrného prospchu v gymnasiu až do r. 1565 bylo docíleno,

dkazem toho jest, že po celý tento rok i nkolik scholastik

jesuitských, kteí v gramatickém umní nebyli dosti zbhlí, do

škol nižšich chodilo, totiž 5 do rhetoriky, 2 do poetiky á 4 do

gramatiky. — Poátkem msíce íjna r. t. ukonen rok školní

a ku konci piveden poprvé tíletní bh filosofický M. Jiím

Varem, jenž celou látku o metafysice diktováním a vykládáním

probral. Ukonení tohoto prvního bhu filosofického oslaveno

zvláštním zpsobem. Ze šesti len kollegia pražského, kteí

bh filosofický vykonali, vyvoleni byli ti, totiž : Mikoláš Salius,

Alexandr Voyt (oba z Prahy) a Melchior Pichler (z Tyrolska),

kteí hájivše veejn po nkolik dní vty z oboru celé filosofie,

díve tiskem uveejnné, dne 11. íjna dstojnosti mistr svo-

bodných umní a filosofie na akademii Ferdinandov dosáhli.

{První promoce filosofická v akademii katolické.) Nebo král

Ferdinand I. udlil již roku 1562 akademii katolické právo,

aby povyšovala na dstojnost akademickou každého ze svých

žák neb uitel, kdo ve zkouškách toho za hodná uznán bude,

a ustanovil, že dstojenství tak nabyté míti má takou platnos,

jakoby udleno na universitách nmeckých, vlašských, španl-

ských neb francouzských

Roku 1566 žádali utrakvisté, kteí syny své do škol je-

suitských posílali, aby tito s ostatními žáky katechismu katoli-

ckému se uiti a službám Božím a vzývání Svatých obcovati

nemusili. Y žádost tuto jesuité k naízení papeže nesvolili

Roku 1571 udlil papež Pius Y. listem daným dne 10. bezna

Tovaryšstvu Ježíšovu právo, všude i tam, kde by akademie

byly, veejn vyuovati a na dstojnos akademickou povyšo-

vati každého, kdoby, vykonav studia na gymnasiích jesuitských,

písnými zkouškami uenost svou dokázal Na základ toho

povýšen byl téhož roku dne 16. íjna úd kollegia pražského,

Štpán Korvinus, jenž nedávno magistrem filosofie se stal, za

doktora theologie. (První promoce theologická na katolické

akademii.)

Roku 1572 pevzal pednášky theologické a mathematické,

jež na as pestati musily, P. Alexander Yoyt — Roku 1576
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poal M. Pavel Neukirch nový bh filosoficky, který 30 poslu-

cha, zvlášt šlechtic, prelát a knzi, navštvovalo.

Roku 1578 zídili jesuité pi gymnasiu akademickém též

Školu elementární (schola elementariorum) zvlášt proto, aby

dítky katolíkv od uitel kacíských, v jichž rukou veškeré

školy triviální v Praze tehdy byly, v bludech se nevyuovaly.

Škola ta svena dvma uitelm svtským, kteí chlapeky za-

átkm tení, psaní a katechismu jazykem mateským uili.

Roku 1579 vnovali všichni údové koUegia, jichž bylo

již pes ticet, denn hodinu uení se jazyku eskému aby lid,

zvlášt pak hošíky poátkm náboženství v chrám a ve škole

vyuovati mohli. Téhož roku ustanoven byl v tídách huma-

nitních zvláštní professor jazyka eckého.

Roku 1581 vyuovalo z 31 údv kollegia 12 mistrv ve

školách. V theologii, již jen jeden scholastik ádu poslouchal,

vyuováno jazyku hebrejskému a vykládán ímský katechism^

nauka o svátostech, listy sv. Pavla k Thimotheovi a žalmy

Davidovy.

Roku 1582 dne 25. ervna zaveli jesuité školy za pí-

inou moru, v Praze vypuklého a kollegium i akademii pe-

ložili do Plzn, kamž i konviktisté, chovanci papežští a vtšina

chudých studujících se odebrali. Avšak i v Plzni po dvou m-
sících mor se rozmohl a štoly i tam byly zaveny. Mnoho

údv Tovaryšstva zvlášt professorv morem uchváceno bylo.

Morová rána zuila v Praze tak strašn, že od konce msíce

ervna až do msíce listopadu 20 tisíc obyvatel jí podlehlo.

Mor tento prý zpsobila kometa, která dne 14. kvtna r. t.

od 3.-6. hodiny ranní v blížencích se objevila. Brzy potom

nastaly lijavce, vichry, prtrže mraen, povodn, krupobití a

konen mor. — Poátkem r. 1583 vrátili se lenové kollegia

z Plzn do Prahy a poet jich rozmnožen na 42, z nichž bylo

14 knží, 7 professor theologie a filosofie, 1 poslucha theo-

logie, 3 fysiky, 4 logiky, 2 rhetoriky, 10 koadjutor a 4 na

misiích. Do škol gymnasia, které poátkem msíce února opt
se otevely, sešlo se skoro 400 žákv, z nichž bylo 57 kon-

viktist, 20 chovanc papežských a 60 chovanc z domu chu-

dých studujících.
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Proto roku 1584 zamýšleli hodnostái církevní a šlechta

katolická k rad jesuit zrušiti universitu utrakvistickou a na

míst jí zíditi universitu katolickou. K tomu uelu sestoupili

se do rady dne 9. prosince u námstka královského Viléma

z Rožmberka : papežský vyslanec Frant. Bonhomius, arcibiskup

Martin Medek, nejvyšší komorník království eského Jií z Lob-

kovic, sudí král. Jií z Martinic a Oldich Felix z Lobkovic.

Tito pánové shledavše, že nejsou ješt tak mocni, aby univer-

situ utrakvistickou zrušiti aneb v moc svou uvésti mohli a že

by z takového podmanní university Karlovy, která ostatn

ledva 800 dolar roních dchod tehdáž mla, žádných veli-

kých výhod jim se nedostalo, usnesli se na tom, že v kollegiu

jesuitském, až bude dostaveno, zídí novou universitu katolickou

pod správou rektora kollegia, na níž jesuité podrží vyuování

filosofii a theologii, vyuování v právech a v lékaství že se

sví osmi doktorm a professorm svtským, veskrz jen kato-

líkm, jimž arcibiskup právo k pednáškám udíleti by ml.

V tomto úmyslu posilováni byli dotení hodnostái i dalším

pibýváním žák ve školách jesuitských, nebo r. 1588 vzrostl

poet žák v gymnasiu akademickém již na 500, mezi nimiž

bylo 31 stavu šlechtického a 100 konviktist ; roku 1598 bylo

ve všech školách již pes 700 studujících.

Za hlavní píinu tohoto vzrstu žactva v kolleji pražské

uvádí se, že ve školách jesuitských bylo vyuováni pravidel-

njší a káze písnjší, nežli ve školách utrakvistických.

Z pedešlého líení však jsme poznali, že jesuité dovedli

získati si žák hlavn tím, že všemožn se snažili je baviti a

prach házeti do oí rodim a obecenstvu. Yše bylo vypoteno

na okázalost, takže rok školní byl jen neustálou adou slav-

ností, jichž pípravy a provozování psobily velikou rados

žákm a jichž nádhera klamala posluchae. Mimo to znali je-

suité nejlépe umní vlouditi se do duší žák svých a zakrývati

jim nudu vdní. Vzdlávání nabývalo se u nich bez namáhání

a bez obtíží. Nebo jesuité pestávajíce na cviení pamti, vy-

hýbali se pi vyuování všemu, co by jen z daleka v žácích

budilo pemýšlení a bádání. Nevštpovali žákm svým zálibu

a úctu k vd, nehledli povznésti ducha jejich, ani vzdlati rozum

jejich. Ze žák svých chtli jen vychovati poslušné syny církve
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Pes to všechno byla nouze o knze katolické v echách

ješt r. 1598 tak veliká, že roku toho 14 chovanc panežských

na knžství posvceno bylo, a mnozí z nich pražádných studií

theologických nekonali, nýbrž teprv z logiky byli vystoupli.

A tento nedostatek knží byl mimo vytrvalost' utrakvist, lute-

rán a eských Bratí u víre své píinou toho, že jesuitm

za prvních let jejich psobení ve zpráv duchovní tak dobe

se nedailo, jako ve školách, pro které za kratší dobu dosta-

tený poet uitel si vychovali. Aby dotenému nedostatku

knžstva katolického se odpomohlo, povýšil král Matyáš k na-

léhání jesuit r. 1616 listinou danou dne 27. srpna akademii

katolickou (Ferdinandovou) na universitu s právem udíleti

akademických dstojností; zárove ustanovil pi ní dva profes-

sory k vyuování theologie scholastické, jímž ron 2000 kop

míš. z komory královské vykázal. (D. Z. 138, J 21.)

innos jesuit koUegia pražského ve správ duchovní.

Již r. 1558 jal se P. Jan Victoria (Španl), který toho

asu místo rektora v koUegiu zastával, zaizovati v nejbližším

okolí pražském missie . katechese jazykem nmeckým, jimiž

však pranieho nepoídil, protože, jak rektor Ursmarus sám za-

znamenal, ani jediný rolník jazyku nmeckému nerozuml. Také

v Praze nedocílili jesuité z poátku nieho, zvlášt proto, že

žádný z nich nebyl mocen jazyka eského. Teprve roku 1559

podailo se jesuitm jen velkým namáháním v Praze 14 ne-

katolík v lno církve katolické pivésti, kdežto téhož roku

piinním jediného knze podobojí u sv. Jindicha na 500 ka-

tolík k vyznání podobojí pestoupilo. Proež hledli jesuité

vc katolickou v Praze sesíliti, malý zbytek katolík všemožným

zpsobem ped zkázou zachovati a obzvlášt lid k sob pivá-

biti tím, že zaídili již roku 1559 zvláštní slavnosti, obady a

prvody o Vánocích, v post, o Velikonocích, pi vzkíšení, na

Nebevzetí Pán a o svátcích svatodušních v chrám u sv, Kli-

menta, jichž až do té doby v chrámech katolických nebylo, a

o nichž jsme se již na jiném míst zmínili. Obzvláštní inností

v úad kazatelském vynikal P. Blyssemius, jenž v nedli a ve
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svátek kázával k místokráli Ferdinandovi a k panstvu a v as
postní tikrát týdn k lidu s velkou pochvalou. Mimo to po-

jednáváno bylo od professor M. Blyssemia a Ludvíka Flandra

v chrám Svatoklimentském u pítomnosti hodnostá katoli-

ckých o pedmtech theologických, pi emž již se naráželo na

uení utrakvist a jim i kacíství vytýkáno. I ve školách svých

nezacházeli jesuité se syny utrakvist dosti šetrn a hledli je

získati církvi katolické rozliným zpsobem, nkdy i nelaska-

vostí, opovrhováním ano i astým týráním. Proto si stžovala

akademie Karlova (utrakvistská), že jesuité nešetí kompaktát

basilejských. Stížností tch ale nedbáno a z té píiny zanevev

lid utrakvistský na jesuity, rušil jejich disputace a slavnosti v ko-

stele SY. Klimenta tluením na dvée a vytloukáním oken, vy-

smíváním se jejich obadm modláským nov zízeným a jinak

neslušným se chováním. Tomuto nechvalnému lidu poínání

hledl arcivévoda Ferdinand k žádosti jesuit zabrániti, zastrašiv

utrakvisty tím, že mnoho Bratí eských, které jesuité obyejn
zatvrzelými pikharty nazývali, dne 25. dubna 1560 v Praze

na veejných místech u pítomnosti etného obyvatelstva zajati

a na galeje odvésti dal. Nepíze z toho povstalou hledli je-

suité odstraniti a lid sob získati tím, že se ujímali obyvatel

nešastných a nouzi trpících a* že navštvovali nemocnice a ká-

znice, zastávali se uvznných pi úadech, vymáhajíce i nej-

vtším zloincm (jako jistému Mošusovi), hrdel již odsouzeným,

když k víe katolické pestoupili, nejenom milosti, nýbrž i na

svobodu propuštní.

Aby však jesuité s lidem eským bez pomoci tlumoník,

(obyejn nkterých studujících) sami mluviti mohli, poali

všickni r. 1560 piln se uiti jazyku eskému po píkladu bratra

P. Baltasara Pfarrkirchena, jenž neunavenou pilností v jazyku

eském tak pokroil, že již roku toho esky zpovídati mohl.

Roku 1561 uinili jesuité pokus získati církvi katolické

i %idy^ k nimž ml P. Blyssemius jednou za týden kázání, jemuž

všickni židé v Praze bydlící k rozkazu námstka královského,

arcivévody Ferdinanda, obcovati musili. Avšak tvrdošijnos žid,,

z nichž vtšina pi kázání i uši sob prsty zacpávala, nebyl sto zlo-

miti Blyssemius, takže velkým namáháním jen ti židy získal.

Marná byla i práce Blyssemiova, aby hochy židovské, které
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arcivévoda do kollegia asto posílal, na víru katolickou obrátil.

(Schmidl, Hist. S. J. I., 159).

Ale i nekatolíci setrvali ve své tvrdošíjnosti a urputnosti,

takže z nich téhož roku jenom 29 církvi katolické získáno bylo,

akoliv k pokynutí arcivévody zaídil Blyssemius kázání svá

v chrám kathedrálním tak, že v prvé ásti evangelium vykládal,

v druhé pak kacíství vyvracoval. Aby tedy vtších úspch
mezi nekatolíky bylo docíleno, postoupili mnichové ádu sv.

Františka kazatelnu svou u sv. Jakuba na Starém mst, pro

eská kázání ustanovenou, jesuitm, kteí tam od té doby po

70 let kázali. Roku 1562 spálili jesuité velké množství knih

kacísk^^ch, které jim jakfsi šlechtic do kollegia byl odevzdal.

Téhož roku svil král Ferdinand jesuitm prohledávání a po-

suzování (censuru) spis, které tiskem vydati se mly. Úad
ten vykonávali jesuité velmi písn a jak sami praví, svdomit.

Výsledky práce jesuit byly posud ješt nejasné, ale nikoliv

ledabylé. Pokraovali ve svých missiích, nejprve v okolí praž-

ském, potom v ostatní zemi
;
pestup k víe katolické takto

získaných nebylo mnoho a byly bezvýznamné.

Brzy však jesuité podnikali vyvraceti uení nekatolík,

hledli rozvinouti výmluvnost a uenos, než by se pikroilo

k násilí. Pedevším snažili se potlaiti protestanství rozšiující

se mezi knžími kališními, z nichž dkan kutnohorský Benedikt

r. 1561 obvinn z blud cvinglianských, po dlouhém žaláování

odsouzen byl k vyhnanství ze zemí eských i všech císaských.

Tím povzbuzeni jsouce jesuité, k potlaení protestant získali

nkteré z knzi strany kališnické již již umdlévající, zejména

neupímného knze utrakvistského mistra Havla Oelasta A''od-

anského, probošta kolleje Všech Svatých, jenž s nimi již od

r. 1559 v dvrném byl spojení. Návodem jesuit podal Gela-

stus r. 1562 jménem svým a svých spojenc (22 knží kališ-

ních) králi samému žalobu na více knží utrakvistických pro bludy a

kacíství. Mezi tmito obžalovanými byli zejména Jan Mystopol,

kazatel Betlémský, farái v Praze u sv. Vojtcha, u sv. Michala

a v Týn, pak arcidkan v Hradci Králové, dkanové v Rakov-

níku, v eském Brod, v Nymburce, v áslavi, v Chrudimi,

v Jiín a v Pardubicích, farái v Roudnici, v Dobrušce, v No-

vém Mst, Hradišti, v Sezemicích, ve Dvoe a v Kolín. Ob
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vinní knží dle král. rozkazu vyslýcháni byli pi arciknížecím

soudu komorním od soudc zemských právním processem, který

však z dležitých píin byl odložen král. rozhodnutím, jímž

jen farái z Dobrušky a ze Sezemic zbaveni byli služby knžbké,

ostatní však knží propuštni byli s napomenutím, aby drželi

se kompaktát a nic nového v ceremoniích nezamýšleli, »nebo

JMC. ráil poruiti na to zvláštní pozor míti a trestati*. A tak

jesuité pomocí Gelasta, zamezili ponkud odpadávání knží

k protestanství a pohnuli mnohého knze utrakvistického, že

se odekl kalicha, zvlášt pak získali Gelasta, jejž zovou Husi-

tou nejuenjším (doctissimus), takže astým obcováním s nimi

pohnut, konen odpisáhl husitství své a v kšafte roku 1577

vyznal, že jest mu matkou církev ímská. (Arch. místodrž.

R. 109, 15. — Schmidl, Hist. Soc. Jes. I. 398.)

Roku 1563 vystupovali jesuité již i proti uení podobojí

veejn v kázáních svých. Tak professor theologie P. "Wolf-

gang, jenž každou nedli v chrám u sv. Jakuba esky kázal,

pravil k lidu shromáždnému, že za kacíe pokládán má býti

každý, kdo urputn pikládá víru k tomu, že všem k spasení

potebí jest pijímání svátosti oltání pod obojí zpsobou. Tím

pohoršeny jsou mysle utrakvist tak, že nkteí z lidu odvážli-

vjší se zapísáhli P. Wolfganga zbaviti života. Rozumnjší z nich

hledli tomu zabrániti a podali jen stížnost na jesuity arcivé-

vodovi Ferdinandovi, avšak jak obyejn, beze všeho výsledku.

Tak i marn si stžovali rodie jednoho jinocha, jenž do ádu
jesuitského vstoupiti hodlal, u arcibiskupa a kanovník na je-

suity, že tito zneužívajíce nezkušenosti mládeže, sladkými slovy

a sliby syna jejich k sob pivábili a jim jej vyrvali.

Z toho, co jsme o duchovní innosti jesuitv až posavad

uvedli, jest patrno, že první práce jejich duchovní pes všecko

úsilí krále Ferdinanda I. k upevnní a rozšíení katolictví v e-
chách ješt málo pisply. Píinou toho bylo jednak píkré

jejich vystupování proti utrakvistm, zvlášt pak neblahé po-

mry církve katolické v echách. Nebo v mstech královských

bylo té doby obyvatelstvo skoro veskrz lutheránské
;
jen v Plzni

a Budjovicích udrželi se katolíci. I vyšší stavové na statcích

svých vedeni jsouce svými prospchy, zabrali dchody církevní,

povzbuzovali poddané své, aby farám neplatili desátk, ba
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rozdlovali mezi n nkdy statky církevní. Marné byly stížnosti

fará administrátorovi podávané.

Aby tedy katolictví nové síly nabylo, obnovil král Fer-

dinand I. k rad dkana kapitoly pražské Scribonia (Píška)

r. 1561 arcibiskupství pražské, již od poátku válek husitských

pestoupením arcibiskupa Konráda z Vechty ke kališníkm

uprázdnné, a dosadil na toto nov zízené arcibiskupství býva-

lého velmistra ádu kížovnickébo a dosavadního (od r. 1558)

biskupa vídeiíského Antonína Brusa x, Mohelnice. Tento nový

arcibiskup usiloval o to, aby utrakvisty spojil s církví katoli-

ckou. Proto na tridentském snmu církevním pomocí uherského

biskupa ptikostelského, Jiího Drazkovíe^ domáhal se toho,

aby utrakvistm povoleno bylo pijímání podobojí zpsobou

i ve chrámech katolických, k emuž papež Pius IV. po delším

váhání konen k žádosti krále Ferdinanda dne 16. dubna 1564

pod jistými výminkami pes odpor jesuit Laineza a Saime-

rona*) svolil. Dne 21. ervence arcibiskup Brus radostn ohlásil

toto povolení kalicha a napomínal knze, aby se dva dni po-

stili a modlili, aby to povolení bylo k svornosti, lásce, míru a

pokoji vrných. A tedy musili také jesuité po dlouhém se zdrá-

hání dle rozkazu arcibiskupa a k rad pátel svých i v chrám

svém u sv. Klimenta. a velmi neradi podávati svátos oltání

podobojí zpsobou, inili to však jen v kaplice Matky Boží

a sv. Anny tm, kdož z hích svých knzi ádnému se vyznali.

Tímto obmezením udílení kalicha vlastn jen katolíkm bylo

povoleno. Akoliv jesuité potom velmi se vynasnažili, aby dotené

povolení papežské bylo zrušeno, tvrdíce, že tím chrámy kato-

lické se znesvcují, že Husité (utrakvisté) podmínce dané ne-

dostávají, opomíjejíce vyznání hích ped sv. pijímáním, a že

takto více katolík Husity než Husit katolíky se stává; pece

udržel se tento obad k naízení papeže až do r. 1622, tedy

ješt po 58 let v zemích království eského, neml však ná-

sledk, od arcibiskupa Brusa oekávaných. Nebo ani konsisto

*) O zhoubném psobení tchto jesuit na snme tridentském po-

jednali jsme již pedešle v lánku >Jesuité v Nmecku*. Nejvášnivji po-

ínal si na snmu jesuita Lainez, jehož dvody výmluvn potíral arci-

biskup Brus, domlouvaje mu, aby radji dbal o nápravu mrav nežli

o rozmnožení dogmat. (Borový, Brus 83. 38.)
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ani knzi podobojí nechtli se podati moci arcibiskupa a slou-

iti se s církví katolickou, když se doléhalo na to, aby upu-

stili od pijímání nemluvátek a zrušili svátek kacíe Husa,

k emuž také rektor koUeje jesuitské Blyssemius stále pe-
mlouval Mystopola, administrátora podobojí.

Pece však arcibiskup Brus k jinovrcm se choval se

zvláštní šetrností, Byl nejen poslušným synem církve, ale

i spravedlivým a lidským ke všem i dobrým vlastencem ; nekato-

líci eští vážili si pi nm, že pál národnosti jejich. O šetrnosti

jeho k jinovrcm svdí zvlášt slova, jimiž r. 1578 na otázku,

co uiniti s kacíem, odvtil: »Na malou haeresi zákon žádá

ztrátu ruky, za velkou chce upálení — ale knz k tomu ni-

emu nebude raditi. « (Borový, Brus, str. 54, 227). Ale všecka

jeho horlivost a upímná snaha o povznesení katolictví nepotká-

vala se s výsledkem píznivým; bylo mu zápasiti s mnohými

nesnázemi, k nimž náležely : nedostatek knží, úchvaty patron,

hmotná i duševní bída, nevdomost fará, jich nedostatek vro-

uný i mravní, obyejné výjevy pohoršlivé, hádky, opilství,

souložnictví. Knží nenosili odv církevní, chodili se zbrojí,

prali se s osadníky svými, hrdlili se s duchovními utrakvisti-

ckými. Mnozí knží zanedbávali i povinnosti své, nesloužili ani

mší; zvykli neobmezené svobod a vzpírali se všeliké kázni,

kterou arcibiskup mezi nimi pomocí dkan opt zavésti se

snažil, protože svazky poslušenství od dávna byly pervány.

Z té píiny dkanové po nkolika letech prohlásili, že síly

jejich jsou vyerpány, a prosili arcibiskupa, aby zprostil je

úkolu velmi tžkého. Tak psal dkan litomický r. 1570 arci-

biskupovi : »Církvi hrozí zkáza; ejhle kam nás pivedly naše

spory, naše roztržky, naše záští, naše nenávist, naše touha po

pomst. «*)

Reformaní snahy jesuit za panování krále Mazimiliana II.

(1564—1576).

Za takovýchto pomr jesuité pochybovali sice o obrácení

nekatolík, ale nevzdávali se nadje, že toho dosáhnou. Poet

*) Viz Borový, Antonín Brus, str. 98, 165, 210 a n., kdež uvedeny

jsou obšírné zprávy o zhýralosti a hrubosti knžstva katolického, svt-

ského i eholního.

Bílek: Djiny ádu jesuitského. 24
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vrných svých chtli nahraditi výteností a ozbrojovali se pro

blízkf boj, k nmuž sbírali znenáhla pomocníky své zvlášt

v urozených spoleeuostech ; zejména purkrab Jan x Lol>lcovic

a kanclé Vratislav x Permteina, kteí, jsouce hned od poátku

na radách jesuit zcela závislí, brzy innos svou v smyslu

jejich patrn osvdili. Ale pece zmocnil se jesuit nepokoj

veliký, když mírný a shovívavý Maxiniilian II. (r. 1564) ujal

se vlády v echách, kde protestanství se šíilo a upevovalo,

utišili se však ponkud, vidouce, jak v prvních letech král za-

mítá pání protestant. Nebo Maximilian vyhovl sice žádosti

stav r. 1567 na snme podané za xriisení kompaktát, jež dle

mínní ech mlo zahájiti plnou snášelivost náboženskou, a

slíbil chrániti stejn utrakvisty i katolíky. Za to vyžádal si od

stav slib, že nedovolí pístupu do zem sektám kacíským, ale

trpti budou jen ty, kteí spravují se slovem Božím. Naproti

tomu ponechal nerozhodnutou žádost stav, aby navrátil jim

právo osazování konsistoe strany podobojí ; slíbil však, že

vyhoví této žádosti stav, jest-liže výsadami svými prokážou

k tomu právo své.

Té doby poali jesuité z koUegia pražského býti innými

také na Morav, kde jim biskup olomoucký, Vilém Pnismovsktj

X Vyškova, jenž všecky síly své vnoval zniení kací, r. 156<6

v Olornouci novou kollej založil, aby k rozšíení víry kato-

lické, mající na Morav u porovnání s jinými vyznáními jen

málo pívrženc, co možná nejvíce pispli. Jesuité v Olomouci

zídili ihned školy se semináem pro mládež Šlechtickou, které

pes všechen odpor a pes všecky pekážky protestant r. 1572

za akademii od papeže byly potvrzeny. Potom obrátili se jesuité

vší silou zvlášt horlivou polemikou náboženskou proti protes-

tantismu a proti Jednot bratrské, dokazujíce, že nauky jejich

nezakládají se na pravd zjevené. Pes to všecko nedocílili

jesuité velkých výhod církvi katolické pro zatvrzelos nekatolík,

jež senát olomoucký mocí svou podporoval a hájil, pak pro

pílišnou horlivost biskupa Viléma, který k rad jesuit r. 1571

naídil, aby kacíi v chrámech nebyli pochováváni a aby pi

pohbech jejich ani se nezvonilo ani nezpívalo. Tím rozileny

byly mysle nekatolík tak, že usnesli se na tom, všechny knze
katolické a pede všemi jesuity z Olomouce vyhnati, emuž
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však zabránil podkomoí Jáchym ze Zoubku a biskup Vilém,

jenž zvlášt jesuitm k pomoci pispl. — E. 1573 nabyli je-

suité stálého sídla též v Bni^ kde jim bratí Grodetí % Grody
(šlechticové slezští), Jan, biskup olomoucký, a Václav, dkan
kapitoly brnnské, dm pro nováky (domus probationis) za-

ložili, k nmuž r. 1578 král Rudolf II. postoupil klášter Augu-
stinek s mnohými statky, v nmž si jesuité kollej zídili.*)

V Brn, kde katolictví zastoupeno bylo tém jen nkolika ka-

novníky, a kde bohoslužby nekatolické veejn byly konány,

poínali si jesuité z poátku velmi opatrn: netupili nikterak

jinovrc v kázáních svých, ímž si i mstskou radu prote-

stantskou získali, takže jim sama kostel nabídla. (ScbmidK

Soc. J. 207. 211. 330.)

Zatím pokraovali jesuité v duchovní innosti své také

v echách. V Praze, kde poet kazatel jejich rozmnožen byl

r. 1566 posvcením na knžství mistr filosofie, Antonína Flan-

dera, Jiího Vára, Jana Herrmanna a "Wolfganga Marie (mlad-

šího), jesuité r. 1567 obrátili k církvi katolické 160 osob ká-

záními svými, jež mli v jazyku eském u sv. Jakuba, u sv.

Benedikta na Hradanech a u kižovník; v chrám svém

u sv. Klimenta pestali však r. 1567 esky kázati, protože tam

nemli žádných poslucha; nmecky kázali u sv. Klimenta

dopoledne i odpoledne. K žádosti pak nkolika Vlach, jichž

na ten as mnoho za píinou obchodu a provozování emesel

v Praze se zdržovalo, a valná ás i k utrakvistm pecházela,

zídili r. 1569 kázání vlašská ve zvláštní kaplice, v koUegiu

založené, z níž pozdji nádherná kaple vlaáská povstala. —
Také vysílali jesuité, od r. 1566 poínajíce, z kollegia svého

knze jazyka eského již mocné, do mst i vesnic k žádosti

šlechtic katolických (prv?ií missie v echách), z nichž mnozí,

zejména Vilém x Rožmberka^ nejvyšší komorník království,

Adam x Hradce, nejvyšší kanclé, a Vratislav z Pernsteina,

již na to pomýšleli, založiti v msteoh svých, totiž v Teboni,

v Hradci Jindichov a v Litomyšli, kollegia jesuitská; zvlášt

nabídl k tomu úelu jesuitm Vilém z Rožmberka r. 1566

opuštný klášter Augustian i s farním kostelem v Teboni^

*) Obšírná zpráva o koUejích olomoucké a brnnské jest ve spise

našem »Jmní a statky kollej í jesuitských«.

24*
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který však jesuita P. Václav Šturm, z kollegia pražského tam

poslaný", nepijal, protože dchod slibovaný byl nepatrným. Této

píležitosti použil tam Šturm k obrácení nekatolík, jichž až

do r. 1570 na 50 získal, mezi nimiž i ti Bratry eské, proti

nimž zvlášt horliv si poínal. Téže doby (r. 1567) zaali je-

suité navštvovati také nejbližší msta u Prahy, zejména Bu-

šthrad^ kde jesuita P, Tolmaier tamjšího pána Jáchima Novo-

hradského % Kolovraty utrakvistu, kázáním svým získal církvi

katolické. Taktéž asto kázal jesuita P. Volfgang Maria v Bu-

sthrade, na Mlníce u Zdislava Bei'ky, v Brandýse nad Labem

a v Staré Boleslavi^ kde jesuité pozdji stálého sídla nabyvše,

piinním svým k oslavení zázraného obrazu Panny Marie

hlavn pispli. Roku 1568 posláni byli z kollegia pražského

dva jesuité též do Roudnice k žádosti tamjšího pána, vévody

Jana x Ostrova^ aby tam kázali a vyuovali; tito nejenom

knížete samého, nýbrž i etné jeho dvoanstvo vycviili ve

víe katolické, a i ti kacíe uvedli na pravou cestu. — Téhož

asu získali jesuité v Praze dva výborné jinochy šlechtické,

Signnnida a Jindicha v Pisnice, které z moci nekatolických

píbuzných jejich vyprostili a do Vídn poslali, aby tam opt

k víe katolické byli pivedeni.*)

Avšak za krátkou dobu kollegium pražské, které tehdáž

43 leny ítalo, utrplo velmi vystoupením z ádu dvou úd již

starších. Xebo r. 1568 P. Wolfgang Maria (starší) z Horšova

Týna, který již r. 1552 v ím vstoupil do ádu, vystoupil

z nho pes všecko domlouvání pedstavených svých, když do

Prahy zpt povolán byl z Hradce Jindichova, kde za píinou

zízení nového kollegia po dv léta byl meškal. Roku pak 1569

P. Adam Haller^ pedstavený konviktu (od r. 1553 údem ádu),,

tajn uprchl z kollegia pražského do Vídn, rodišt svého, vy-

stoupiv nejenom z ádu, nýbrž i z církve katolické. Téhož roku

pozbyli jesuité vážnosti, z níž i u mnohých nekatolík již se

tšili, také tím, že jejich psobením v Praze tajn jat a potom

v ím uvznn a usmrcen byl Jakub Olynipidar Palaeolog^

*) Jindich z Písnice odbyv studia vyšší ve Vídni a v Jngolstadt

u jesuit vynikl pozdji a stal se konen r. 1601 místokancléem krá-

lovství eského a podporoval až do své smrti (f 1608) vydatn snahy

jesuit.
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pocházející z rodu vznešeného císa eckých, jenž byl díve
mnichem ádu dominikánského v ím, z nhož pak vystoupil

a uchfliv se v mnohých láncích od víry katolické, po Nmecku
uení své rozšioval a proto mnohdy pronásledován jsa, konen
do Prahy útoišt vzal. Zde, jakmile od jesuit byl poznán,

hned zrazen jest a pomocí katolických pán bez hluku popaden

a do íma k soudu podán. K znepokojení nekatolík zadali je-

suité píinu r. 1571 také tím, že jejich návodem stavitelé a

kamenníci italští, v Praze pebývající, a dle píkladu jejich i jiní

misti katolití se zavázali, že nepijmou žádného tovaryše ani

ueníka, který by nebyl náboženství katolického.

Ješt více popudili jesuité nekatolíky proti sob, když

jejich piinním nesvolil král Maximilian v %ádosf šlechty

eské (200 pán a rytí), na snmu v Praze v msíci kvtnu

r. 1571 podanou xa schválení konfesse augšpurské. Taktéž pe-

kazili jesuité zvláštním piinním P. Sturma a Hostiviiia

(Hostounského) r. 1575 namáhám hdherán^ eských Bratí a

kalvinist na snem pražském, aby se jim^ jako šlecht ra-

kouské, dostalo svobody náboženské. Lutheráni byli tehdáž beze

vší pochyby již velikou vtšinou obyvatelstva v Cechách, kdežto

poet katolík r. 1575 páil se dle zprávy papežského nuncia,

Jana Vescova, biskupa z Torcella, jenom na 304.000 hlav.

(Theiner, Annal. eccles. 11. 452). Také Bratí eští pomrn
byli mén etní v mstech, takže poet jejich nepesahoval

nijak desetinu všeho obyvatelstva; též seznamy šlechty, pi-

znávající se k Jednot bratrské svdí, že kolem r. 1575 ani

desátý díl stavu rytíského a 15. díl stavu panského nehlásil se

k Bratím, jichž tehdáž nebylo ani na 60.000 osob. Ale Jednota

bratrská byla silná dstojností len svých.*)

*) Mezi Bratími bývalo také vždy hojn spisovatel, takže poet

spis složených od len jednoty páí se skoro na tetinu všech plod

literárních v echách za XVI. století. Spisy tyto jsou náboženské a dje-

pisné; k náboženským spism náleží díla polemická, katechismy rozsáh-

lejší a malé, zpvníky (kancionály) a peklady písem svatých, zvlášt

Blahoslavv Nový zákon (r. 1564) a Bible Králická r. 1579—1593 od star-

ších Jednoty podporou pana Jana staršího z Žerotína vydaná. Tento

vzácný pramen zpráv o mravném stavu a pravém uení Jednoty posu-

zovali spravedliv i sami katolíci. Také pravé a jediné djepisce eské

v XVI. století dlužno hledati v Jednot bratrské. K nim náleží nejprve
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Proto lutheráni pijali výminky Bratí, když se jednalo-

na snme r. 1575 o návrhu »Jconfesse eskéa, ke které však

Bratí prost a pímo nechtli pistoupiti, prohlásivše jen, že

chtjí kráeti spolen s druhými protestanty Dle snmovního

snesení vtšiny stav o xnovuxíxení církve eské mla v cele

jejím býti konsisto, složená z administrátora a konsistorián^

od stav volená; vedle ní mli býti defensoi svtští, rovnž

od snmu zvolení, kteí by dohlíželi nad ní a chránili ji.

Konsistoi obecné podízeny mly býti konsistoe krajské. Jme-

nování fará nadále náležeti mlo patronm, ale musilo býti

schváleno od moci církevní. Knží mli býti svceni od admi-

nistrátora.

Král Maximilian II. pijal žádost stavu evangelických za

schválení konfesse eské, dne 18. kvtna 1575 mu podanou,

s obvyklou laskavostí k uvážení. Na radu arcibiskupa odevzdána

byla konfesse eská jesuitíím Sturmovi a Hostounskému, aby

k ní vypracovali odpov i zamítnutí, jež pozdji vydáno bylo

tiskem. Zatím král hledl vc protáhnouti, aby vyhovl pání

papeže a stav katolických, kteí dle rady arcibiskupa, kapi-

toly, prelát a jesuit na snme odepeli docela pistoupiti

k vtšin a domáhati se na králi svolení k pemn církve

eské. Tímto protahováním rozilovaly se rychle mysli stav.

Kazatelé katolití i knží kališní rozncovali vášn, zejména

mistr uení pražského Václav Franta (Fronto, Frontha)

z Plzn, jenž v metropohtním chrám na hrad pražském v apo-

logii své lutherány pirovnával k šelm ze zjevení, zvlášt pak

nadával Bratím »prašivých ovcí« a vybízel k vyrocení jich,

prav, že nepišel Kristus pokoj dáti na svt, ale me. (Snmy
IV. 439.) Kázání Frantovo bylo vbec tak ostré a svárlivé, že

kazatel proto od arcibiskupa byl pokárán. Proto protestante

stžovali si trpce a obviovali katolíky z nejhorších zámr.

Mate) ervenka, jenž sepsal >Dje eské* v 1. 1530—154.5; potom Jan

Ctml] (t 1565), jenž podnikl proslulé dílo obnovení archivu bratrského,

r. 1546 v Litomyšli shoelého, jehož VII. a VIII. foliant obsahuje Bohu-

slavovy historické zprávy o djinách Jednoty v 1. 1547—1552; zvlášt

pak Jan Blahoslav, jehož zprávy o cestách do Vídn (1555—1557) a do

Magdeburgu (1556) obsahem jsou dležité a formou dokonalé; poslední

z etných djepisc této doby jest prosluiý spisovatel a knihtiska mistr

Adam Daniel z Veletilavina (1545— 1599).

J
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zvlášt jesuity, kteí prý obmýšlejí noc svatobartolomjskou a

v kázáních svých vynášejí vévodu z Alby. Naproti tomu kato-

líci tvrdili, že evangelíci strojí se k eži a zamýšlejí sesaditi

Maximiliana, (Snmy IV. 437.)

Král hled stavy evangelické ponkud ukonejšiti, aby nej-

staršího syna jeho Rudolfa za krále eského pijali, svaloval

váhavos svou na katolíky, k jichž žádosti papež ustavin prý

na nho doléhá pod klatbou, aby toho nijakž nedopouštl, eho
stavové evangelití žádají. (Theiner, Annales eccles. II. 7. 8.)

Z té píiny naléhal Maximilian na náelníky evangelík skrze

presidenta komory eské, aby nežádali ped snmem odpovdi

veejné. K tomu když stavové svolili, pipovdl jim král u pí-

tomnosti syna svého Rudolfa, že všecko to, co stavové pod-

obojí pi nm žádali, dovolí a jim i majestátem svým potvrdí.

(Arch. místodr. R 109. 14. — Snmy eské IV. 452.) A tak

zjednána byla shoda stav s králem a doba pronásledování

zdánliv minula. Stavové evangelití zvolili si ihned 15 defen-

sor k zabezpeení svobody vyznání protestantského, kteréž však

zstalo podrobeno konsistoi utrakvistické. Xebo král nesvolil

k zaízení nové konsistoe dle pání stav evangelických, takže

konsisto utrakvistická i potom osazována byla od krále vždy

jen knžími ze starých utrakvist, a poet jejich byl již malý

a i ve mstech královských ady jejich se udržovaly více p-
sobením vlády, než píchylností obyvatelstva.

Tímto jednáním Maximiliana znepokojen byl vyslanec pa-

pežský, král však ho ubezpeoval, že se chopí, až nastane chvíle

vhodná, píslušných prostedk k povznesení katolictví, k emuž
prý zvlášt pispje pobyt jeho syna Rudolfa v Cechách. Také

jesuité uznávali, že všecka nebezpeí nejsou odstranna, a že

zajisté jsou cíle koneného ješt dalecí ; ale práv že unikli

Šastn velikému nebezpeí. Téhož mínní byl arcibiskup, jenž

upokojil i papeže listem svým, dne 17. záí 1575 daným,

v nmž pravil ; ^Nikdy náboženství katolické nebylo tak nebe-

zpen ohroženo ; obludy hrozné a všecko stádo pozemské sbe
a pekelné jeskyn se pozvedly se svými šípy jedovatými a

s tou potupnou konfessí nebo lépe konfusi na úplné a ko-

nené zahubení, zniení a shoení zbytku církve katolické.

A rád vím, že všickni dáblové s etnými kacíi již zeme-
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Itmi opustili peklo a vešli do nkter<ch pán eskách. Ale

dábel nezískal nieho, nebo Yaše Svatos ví, že mimo to, co

od dávna trvá v této zemi, nic nového nebylo zavedeno. (Theiner,

Annales eccles. II. 20.) A tak katolíci nepokládali se býti za-

vázáni k tomu, aby ohled mli na konfessi eskou, od krále

Maximiliana nekatolíkm jen ústn pipovdnou. Protož také

jali se protestante viniti stranu katolickou, že drží se zásady

jesuit, jakoby vrchnos slibu kací^m daného nemusila plniti.

(Arch. místodrž. R. 109 14. — Skála III. 253.)

Jak nepatrny-ch úspch protestante docílili na snme
r. 1575 od 21. února až do 27. záí trvajícím a nejd-

ležitjším v djinách eskfch, a jak i nadál obmezena z-
stávala svoboda náboženství vysvítá z toho, že král Maximi-

limi ped odjezdem svým z ech xakáxal vytištní konfesse

eské; z Rezna pak vydal mandát, kterým hejtmanm krajským

pikazoval písné vykonávání dekret Vladislavových a Ferdi-

na7i,dových proti Bratím eským, zakazoval mstm králov-

ským zavádti všeliké novoty náboženské a naizoval jim po-

slouchati rozkazu ko?isistoe utrakvistické.

Z toho však povstalo pohnutí veliké mezi protestanty,

k nimž i mnozí od strany utrakvistické pestupovali, zvlášt

páni a rytíi ; tito pak s ostatní šlechtou na statcích svých ne-

spravovali se konsistoí utrakvistickou, nad to i mocí a násilím

zpsobili obrácení poddaných svých dle tehdejší zásady : »Ja-

kého náboženství jest pán, takového musí býti i poddaní jeho.«

Z pán vtšina pestoupila k lutheranství z pohnutek hmotných

a protože hledli spíše využitkovati výhod reformace, nežli za-

bezpeiti vítzství její, zanedbávali obnoviti a dokoniti dílo

r. 1575 navržené. Farái nemli nijakého vlivu, asto žádné

mravní hodnoty, a nemajíce své vlastní konsistoe, zstávali

beze vší církevní jednoty a beze vší kázn. ímž náboženství

jejich samo hynulo, a jen náboženské hádky mly nerušený

prchod k nemalé zkáze mrav a duchovního vzdlání v ná-

rod. Když tak jednota víry protestant po odtržení jejich od

konsistoe utrakvistické chránna nebyla žádnou autoritou, de-

fensoi nemajíce moci a nemohouce konati úkol svj, vzdali

se úadu svého a vysvtlili ústup svj v prudkém provolání,

jež bylo tém vyzváním k odboji.
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Také Bratí eští nedbajíce zákazu králova, konali ve-

ejn shromáždní svá v Praze i mimo Prahu, v jejíž okolí

zídili sbory bratrské v iovicích, Dubi, Nižburce a Tucho-

micích na statku Ctibora Služského z Chlumu, zvlášt pak

oteveli slavn opt sbor svj v Mladé Boleslavi, k rozkazu

Ferdinanda I. zavený, za velikého shluku šlechty i lidí. Podle

žaloby konsistoe utrakvistické, Bratí schze své inili u veli-

kém potu nejen po domích, nýbrž i v kostelích ve vsi Vidimi

na statku pana Hrzan z Harasova, ve vsi Nechanicích na

statku pana Mikuláše Pecingara, ve vsi Stžeích na statku p.

Šastného Pravtického z Pravtic, ve vsi Boharyn na statku

ddic po panu Jestibském ; nad to i v mst Turnov v jednom

dom sbor sob nov zarazili. (Snmy eské IV. 4:32 a 434.)

Eozšiujíce se takto v zemi, získali též mnohé leny ze stavu

panského a rytíského, jichž synové studovali na akademiích

kalvinských v Basileji a Genev ve Švýcarsku, Montpellieru a

La Rochelle ve Francii Z toho se vysvtluje patrná promna
Bratí eských, takže vzdali se bývalé neinnosti a vystupo-

vali již výbojn. Knžím jejich dostávalo se vychování velmi

pelivého, obyejn studovali nkolik let na universitách; již

r. 1575 skoro 40 studujících dlelo takto v cizin, aby pipra-

vovali se k úadu posvátnému. Také v Ivanicích na 3Iorav

založena byla vyšší škola, na níž se vyuovalo též etin a

hebrejštin. (Denis-Yanura, Konec samostatnosti eské.)

Vzrst moci jesuitv a útoky jejich proti nekatolíkm za

Rudolfa II.

Po smrti krále Maximiliana (12. íjna r. 1576) za pano-

vání syna jeho Rudolfa II. (r. 1576— 1612) obnoveny byly

opt spory náboženské. Protestante rozhoeni porážkami svými,

sdružovali se po dlouhé dob ztrnulosti opt k nejtužšímu

úsilí. Zvlášt dosáhli nadvlády v severních echách zejména

v mstech Kadani, Most, Žatci, Maštov, Chebe, Lokti, Tepli-

cích a Litomicích; msta pak Boleslav, Jiín, Nymburk, Par-

dubice, Chrudim, Hora Kutná, Lede, Benešov, Pelhimov a

Písek, hlásila se r. 1578 docela k lutheránství neb ke kalvi-

nismu ; také msta Louny, Rakovník, Beroun, Slané, Mlník,
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Kolín, Kouím, Brod Nmecký, Domažlice, Sušice, Klatovy a

Vodany byla rozhodn protestantská. I mimo msta vytená

šíilo se protestantství od r. 1578— 1600 zvlášt na panstvích

Podbradském, Lanškrounském a Lanšperském, jakož i v Ko-

stomlatech a ve Yelvarech; též v jižních Cechách usazovalo se

protestanství zejména v dkanát Pracheském, kde již r. 1578

obsazeno bylo 16 far veskrz lutherskými knzi, i v msteku
Vyšším Brod pod samou pravomocí Cisterciak vzrostlo

protestanství tou mrou, že se vyznávai jeho bouili proti fa-

rái od Cisterciak dosazenému. (Arch. místodrž. Missiv. . 101,.

fol. 30, 52, 65, 104, 128, 138.)

Také na Morav dobývalo si protestanství od zaátku pa-

nování Eudoifova vždy více pdy, akoliv císa již r. 1577

všem mstm markrabství, zvlášt pak mstm Olomouci, Brnu,

Znojmu, Jihiav, Uniovu a Hradišti, rozkázal, aby se v nich

mimo starou víru kesanskou petrhly všeliké sekty, které se

tam rozmáhaly. Tento rozkaz však neml žádných následk

;

nebo obyvatelstvo protestantské dotených mst nechtlo se

úastniti ani processí, a marné byly žaloby, od biskupa olomou-

ckého a mnohých knží dle rady jesuit vedené. (Archiv

místodrž. Missiv. . 97. fol. 110; . 111. fol. 138, 147 : . 113.

fol. 52.)

Jaký téže doby byl stav náboženský v echách, poznáme

z listu tehdejšího arcibiskupa Martina Medka, r. 1589 papeži

Sixtovi Y. zaslaného, v nmž mezi jiným praví: »Ze tí tisíc

kostel farních v diecesi sotva ti sta jsou v rukou katolických

;

kacíi jsou všude, jen v Budjovicích, v Plzni, v Most a Krum-

lov nevystupují tak veejn jako jinde; v Praze z tak etného

obyvatelstva jest 2000 lidí katolických.«

Proto strana katolická, jejíž innost okolo r. 1575 na

chvíli byla perušena, dávala se na nový postup proti ne-

katolíkm.

Zvlášt jesuité, unášeni jsouce úspchy innosti ádu jejich

ve Francii, v Nizozemí, v jižním Nmecku a v Rakousku do-

cílenými, zdvojnásobnovali úsilí své. Poznavše, že budoucnos

katolicismu závisela na výsledku událostí v echách, snažili se

hned po nastoupení Rudolfa II. zmocniti se území ztraceného.

Cítili se také již býti ponkud silnými, aby poali s útokem na
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nekatolíky v echách. Mli již dv st len v zerai této vesms
inných, zbožných a poslušnj^cb. Horlivost jejich nesla již ovoce.

Zídili již r. 1575 v kollegiu pražském mezi studujícími druž-

stvo Mariánské (Sodalitas seu congregatio Mariana) ili kon-

gregaci T>Neposkvrnného poetí Panny 3Ia)'ie«, která pozdji

název ^Družstvo pozdravení andlského^ pijala, obzvláštní

horlivostí ctní nejblaženjší Panny se oddalo a na ti sbory

spojené v jedno názvem » Družstvo latmské« rozdleno bylo,,

totiž : První sbor hodnostá duchovních a svtských ; druhý

sbor professor a studujících filosofie v akademii katolické, a

tetí sbor student v konviktu sv. Bartolomje v kollegiu praž-

ském. Každý sbor volil si svého pedsedu a své správce, —
Zárove zídili jesuité též kongregaci mezi bohatými kupci

vlašskými u valném potu v Praze meškajícími, k podporování

nepatrného a skoro vesms chudobou stísnného potu katoli-

ckých mšan pražských. K této kongregaci nazvané »Nanehe-

vzetí Panny Marie« pipojili jesuité také katolické mšany
eské, jichž bylo tak málo na poet, že k zaízení zvláštní kon-

gregace nestaili.

Vtšího úspchu nežli zízením družstev v Praze docílili

jesuité missiemi^ které zaídili r. 1579—1581 v Mostu, Duch-

cov. Blatné, Smené, Chlumci, Kadani, Plzni, Bílin a v Lito-

myšli (proti eským Bratím), potom r. 1582 v Blatné, Lito-

myšli a Plzni, též ve Vratislavi a v Mikulov; pozdji r. 1588

v Kosti, v Kladn a Smené. Tmito missiemi zpsobili jesuité,

zejména Šturm a Hostounský, tžké škody , Jednot bratrské

v Litomyšli a na druhých rozsáhlých panstvích Pernštejnských,

kde Jednota pomrn nejetnji v echách byla zastoupena.

Jesuitm poskytoval tu ochotné podpory nejvyšší kanclé

Vratislav z Pernštejna (f 1582); nebo na rozkaz jeho vypu-

zeni byli r. 15S1 bratrští knzi od 36 chrám, zejména z Lito-

myšle, z Oustí, z Tebové a Chocn, a pozavírány byly sbory

bratrské v Litomyšli, v Lanškroune, v Potštein a v Kostelci

nad Orlicí. V Lanškroune sbor r. 1582 dokonce byl stržen a

do základ zboen a škola bratrská odtud jinam peložena. Pod

pokutou 10 kop, vzením a trestáním zapovzena i všeliká shro-

máždní tajná. Proti Bratím sousteovali jesuité také všecku

polemickou innost svou ; zejména P. Šturm uveejnil proti
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nim r. 1582 spis ^Srovnání víry a uení Bratí starsích«^

pomrn dosti umírnný, v nmž i chválu vydává mravouce

Bratí, jich zásluhám o literaturu a zpv, ímž však jsou váž-

njší druhé jeho obžaloby Bratí, týkající se jejich nestálosti

v dogmatice. (Schmidl, Hist. Soc. J. I. 351, 457, 479 a 487.)

Naproti tomu málo prosplo vynasnažení jesuit v Praze,

kde po celf rok 1582 pes všecko namáhání jen 1500 komu-

nikantu v chrám svém mli a jen 13 lutherán a 10 utra-

kvist získali; zaneveli nekatolíci v Praze proti jesuitm.

Píinu k tomu zavdal již r. 1577 jistý fará katolický, horlivý

pívrženec jesuit, kázáním svým, v nmž tvrdil, že Husité

k dobrému se ?ieskloní, dokud brannotc mocí nehudou podmanni.

Z toho povstalo vzbouení se lidu proti jesuitm, k jejichž

ochran senát pražský (pedseda jeho Jan Dra^ický) kollegium

i vojskem stežiti musil. Nebo lid vykládal si slova doteného

kazatele v ten smysl, že jesuité se spikli k zavraždní utra-

kvist a že k úelu tomu dle povsti v kollegiu pražském a na

svém statku Kopanin zbra a na 1200 ozbrojenc uschovávají.

Povstí tou rozkvašeny jsouce davy lidu, obklíily kollegium,

aby ozbrojenc v nm ukrytých, jakož i jesuit se zmocnili, a

neupokojili se díve, až když král Rudolf zvláštním listem

msta pražská ujistil, že zpráva o spiknutí jesuit proti utra

kvistm jest jen smyšlená. Brzy potom opt rozechvny byly

mysli nekatolíku bullou papeže ehoe XIIL, dne 15. bezna

r. 1580 v Rímé piinním jesuit vydanou, kterou vyluováni

byli Husité, Viklefisté, Lutheráni, Zvingliani, Kalvíni a všichni

jiní kacíi všelijací, a s veškerými píznivci a rozšiovateli jejich

uení za zjevné kacíe se pokládali a proklínali. Bullu tuto,

která dle naízení arcibiskupa pražského Martina Medka (1581

až 1590) na dveích kostel pražských zvlášt u sv. Víta a

u sv. Jakuba veejn byla prohlášena, pibili také jesuité na

kollegiu svém, ímž nekatolíky proti sob popudili.

Jesuité však rozhoení nekatolík nedbali; byli podpo-

rováni vydatn od arcibiskupa Martina Medka, jenž s nimi

T innosti reformaní závodil, vyhánje všecky knze kacístvím

podezelé z far císaských jeho správ od císae odevzdaných

v Pardubicích, v Brandýse, v Benátkách a na panstvích Kivo-
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klátskétn, Zbirovském, Tonickém, Chlutneckéra, Dobíšském a

Kolínském. (Arch. místodrž. R. 109. 15.)

Mimo to nabyli jesuité velké moci hlavn tím, že se jim

podailo získati jisté pány katolické, mající neobmezenó právo,

ve vcech náboženských nad poddanými svými, jakož i odstraniti

lhostejnost onch stav katolických, kteí neten pihlíželi ku

úchvatm nekatolík. K tomu zvlášt pisply jesuitm man-

želky nkterých mocných pán, rozené Španlky a Vlasky, vy-

chované v citlivé zbožnosti, v níž od jesuit obratn byly po-

silovány. Zejména manželka nejvyššího kanclée Vratislava

X Fernšteina, španlka Marie ze slavného rodu Manriquez de

Lara, pedcházela ostatním píkladem; brzo zaaly opt pro-

cessí, pouti a obady, pi kterých náboženství se stkvlo a roz-

ncovalo. Nžným a obratným nátlakem dotených šlechtien

na jejich manžele získáni byli i tito pro jesuity, takže jich vy-

datn podporovali hojnými dary, zvlášt pak pispli pes 30.000

kop. mís. k vystavní nového nádherného chráinu sv. Salvá-

tora (r. 1578— 1582), v nmž k žádosti šlechty katolické, která

si tam i hrobky zakiipovala, jen esky kázati se mlo.*) (Scbmidl,

Hist. Soc. J. II. 215.)

A ponvadž jesuité také pipomínali doteným šlechtinám,

že nad dary píjemnjší jest Pánu Bohu obrácení kací, p-
sobily tyto i v tomto ohledu na manžely své. Tak na Morav
postoupil Vratislav % Fernšteina biskupovi Pavlovskému r. 1579

právo, aby na jeho statcích faráe katolické usazoval ; Adam
X Ditrichšteina vypudil z Mikulova všecky nekatolíky ; Zdenek

Berka potlail Bratrství v Meziíí a totéž uinil Mikuláš

X Hrádku. A takto povstala na Morav piinním jesuit ve

šlecht mocná strana katolická, ne tak potem jak odhodlaností

a neúnavnou inností. — Také v echách od té doby vtšina

vznešených rod šlechtických oddána by i a jesuitm, zejména

páni z Pernšteina, z Rožmberka, z Lobkovic, z Hradce, a mnozí

jiní jichž poet byl ješt malý, avšak pevážen byl sjednoce-

ností jejich a stkvlým postavením, jaké zaujímali. Tito vyni-

kající šlechtici katolití povolávali jesuity na statky své, zakládali

jim nové kolleje^ zavírali školy kacíské, vyhánli knze luthe-

•; Obšírná zpráva o tomto chrámu jest ve spise našem > Statky

a jmní kollejí jesuitských* (Str. 11.)
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ranské, a zapovídali obady bratrské. Zejména založil Vilém

z Roxeinherka jesuitm kollej v Krumlov (r. 1584), Jií Popel

X Lobkovic kollej v Chomutov (r. 1591), a Adam z Hradce

kollej v Hradci Jindichov (r. 1594)*) Od zakladatel tchto

kollejí jesuité obdrželi s král. povolením také právo patronátní

kostel ve všech místech, k statkm zakladatel náležejících.

Tak odevzdal zakladatel koUeje krumlovské rektorovi koUaturu

fary v eském Krumlov se vším píslušenstvím i všech far

na panství Krumlovském. Také zakladatel kolleje chomutovské

podídil faráe v Chomutov co do správy duchovní rektorovi

kolleje, jemuž i patronát všech farních chrám i filiálek na

panstvích sv^ch postoupil, tak že rektor na 24 fary panství

Chomutovského, na 8 far statku Libochovického a na 7 far

statku Likovického, jichž poddaní skoro veskrz byli vyznání

lutheránského, faráe katolické dosazoval. Taktéž postoupil Adam
z Hradce rektorovi koleje patronát 10 far a 9 filiálek, akoliv

obyvatelstvo všech tch míst vtšinou bylo vyznání podobojí.

Týž rektor ml i patronát šesti far na panství Telském na

Morav. — Mimo to udlena byla rektorm dotených kollejí

od zakladatel též správa všech obecných škol na panstvích

jejich, tak že uitelé pi nich podízeni byli rektorovi kolle^ia,

vázáni jsouce pi vyuování na jeho pedpisy. Nikdo neml od

obcí neb fará dosazen býti za uitele, kdo by od rektora

v náboženství nebyl zkoušen a schopným uznán.

Jesuité jsouce takto podporováni nejbohatší a nejvážnjší

stranou vyšší šlechty a chránni vládou, cítili se konen dosti

silnými, aby zejm eliti mohli protivníkm svým. Když

r. 1584 stavové znovu domáhali se na králi práva osazovati

konsisto, Rudolf návodem jesuit odpovdl jim odporn. Hned

potom na radu jesuit, provinciála P. Blyssemia a P. Posevína,

zakázal sbory eských Bratí, obnovil staré mandáty proti pik-

hartm (31. ervence 1584). Zárove naídil, aby jména Jana

Husa a Jeronýma z kalendáe byla vypuštna. Taktéž od toho

roku poínaje král dosazoval za hejtmany a úedníky mst
pražských a královských obyejn jen katolíky. Proto pohnutí

bylo veliké; evangelíci v rozhodnutí králov vidli prohlášení

*) O tchto kollejích obšírné zprávy podány jsou ve spisu našem

* Statky a jmni kollejí jesuitských*.
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boje a chystali se k obran. Na snme roku 1585 stavové ne-

chtli svoliti k berni a mluví stavu rytíského Vilém x, Ma-
lovic, smlÝ zeman bratrský, zejm vyhrožoval odbojem.

Potom však náhle nastalo nové upokojení. Stavové pro-

testantští jsouce povahy bázlivé a majíce strach z následk

možného odboje, a nejasn tušili léky jim strojené, zdráhali

«e uznati, že vc jejich spolená jest s vcí Jednoty bratrské

a stavu mstského. Úadové mstští a tím spíše vyšší stavové

odpírali vykonávati rozkazy panovníkovy, když jim byly ne-

píjemné ; ostatn z hodnostá královských mnozí, zvlášt nižší

úedníci páli protestantm, tak že jejich liknavostí naízení

královská pivedena byla na zmar; nad to Rudolf, a byl hor-

livý katolík, té chvíle neprovádl zámra svých s vytrvalostí,

uspokojil svdomí své vydáním nálezu proti kacím, avšak

pohroužen ve své zábavy, zapomínal na n, jakmile byly pro-

hlášeny.

Z píin tch také jesuité po nkolik let spokojili se opa-

trným vykáváním ; nepestali však býti innými, nýbrž popu-

zovali ob strany, jak katolickou, tak protestanskou proti sob
rozliným zpsobem, takže tyto asto ulevovaly svému záští

hanlivými a rouhavými písnmi i skutky násilnými. Zvlášt za-

dávali jesuité píiny k rznicím a nepokojm tím, že v ká-

záních svých i pi veejných výstupech a divadlech náboženství

nekatolické odsuzovali a tupili. Návodem jejich také strana ka-

tolická vymohla tém každý rok pi císai rozkaz, aby strana

podobojí úastnila se processí zvlášt o slavnosti Božího tla.

Tomu však všemožn vzpírala se universita a školy, jichž

uitelé již naklonni byli protestantství, jakož i konšelé staro-

mstští, do nichž i konsisto utrakvistská r. 1589 žalovala, že

na processí Božího tla jenom rychtáe vyšlou, konšelé však

a písai že hledí s oken, smjíce se a prsty ukazujíce.

Téže doby okolo r 1589 vydávány byly astji z král.

kanceláe rozkazy proti knžím nepoádným (protestantským),

kteí se v mstech za faráe a dkany dosazovali a konsistoí

podobojí se nespravovali. Nebo msta královská zpovala se

bráti od konsistoe utrakvistské knze, protože administrátor její

Táclav BeneSovský již r. 1581 zejm pisahal arcibiskupovi

poslušenství, ímž utrakvismus zbaven byl samostatnosti své
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arci již jen zdánlivé. Tak r. 1589 král. msta Beroun, Do-

niazlice, Nymhurk a Sušice, v nichž valná ás mšan k pro-

testantství pestoupila, zjevn se vzpírala proti konsistoi utra-

kvistické a jen písným zakroením král. kanceláe, která zápas

s protestanty vedla sama za pomoci arcibiskupa a rady jesuitv^

ponkud pivedena byla k poslušenství. Nejvtší pak náchylnos ku

vzpourám byla tam, kde jesuité mli kolleje své. Zvlášt v Praze

zmáhala se nenávis nekatolík k jesuitm tou mrou, že r. 1590

na pouhou povst, že katolíci návodem jesuit hodlají pepad-

nouti jinovrce, hrozilo jesuitm velké nebezpeí, a bylo by

došlo k boui krvavé, kdyby byl císa Rudolf 11. zvláštním

mandátem pobouených myslí neztišil.

Ale brzy potom horší boui zavinili jesuité r. 1591 v Cho-

mutov^ kde jejich návodem Jií Popel z Lobkovic, pán na

Chomutov a nejvyšší purkrabí, pikázal, aby nikdy se nezvo-

nilo pi pohbu nekatolík, kteí by zemeli nejsouce zaopateni

svátostmi katolickým zpsobem. Tak dovoleno nebylo zvonní

ani k pohbu protestantského primase Jana Urgla. Zákazem tím

potom pi pohbu jednoho nekatolíka v msíci ervenci r. 1591

lid náram rozilený vyvrátil dvée u vže a nedbaje zákazu,

všemi zvony zvonil. Když pak nkteí z tch, kteí se toho

dopustili, byli uvznni, vzbouil se lid nejenom v mst, nýbrž

i v pedmstích a rozsekal brány, jimiž zameziti se ml vpád

lidu do msta. Davy lidu ozbrojeného hnaly se k hradu a hroz-

bami svými vymohly propuštní uvznných. Ale tím neuko-

nejšila se rozilenos lidu, nýbrž zuivost jeho obrátila se proti

jesuitm, toho všeho pvodcm. Jesuité však vyvázli z nebez

péí života jedin náhodou, že se ukryli v sousedním dom,
když lid kollej stekl a zpustošoval, a potom uprchli v noci do

Libochovic. Za tuto vzpouru Chomutovští pykali strašn; dva

hlavní pvodcové vzbouení toho odsouzeni byli hrdla a nkolik

mšan potrestáno vzením, nadto i mstu odata jsou privilegia

a uložena pokuta za škodu uinnou jesuitm, kteí již dne

23. srpna r. 1591 slavným zpsobem nazpt do kolleje byli

uvedeni. (Schmidl, Histr. Soc. Jesu.)

Zatím vystoupil nepátelsky proti jesuitm bratr a ddic

pana Viléma z Rožmberka (f 1592), Petr Vok, poslední len

tohoto starožitného rodu. Tento získán byv manželkou svou
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Kateinou z Ludanic, pestoupil r. 1582 k Jednot bratrské,

kteréž pinášel pomoc svým bohatstvím, jež vynikalo nad krá-

lovské, a svým jménem, jehož všickni echové vážili si již od sta-

letí. Petr Yok povolal kazatele lutheránského do Krumlova, kdež

zídil i Školy lutheranské, do nichž synové rodi utrakvistických

ze škol jesuitských hned pestoupili, a založil lutheránm r. 1598

i kapli v dom mšanském. Ale tato kaple r. 1600 piinním
jesuit k rozkazu krále byla zavena a kazatel lutheránský

z Krumlova vypovzen. Proto odal Petr Vok koUegiu koUa-

turu fary krumlovské, jakož i roních 500 kop. míš. k vydržo-

vání semináe ádu až do té doby poskytovaných.

Avšak toto zkrácení píjm svých mohli jesuité lehce snésti;

nebo nedávno pedtím r. 1597 dostali v Kladskti nové sídlo,

arci zpsobem velmi lstivým a ošemetným. Získali již r. 1592

probošta kláštera kanovník ádu sv. Augustina v Kladsku,

Krištofa Kirmisera, podplacením 700 dolar a mimo to opa-

tením mu dstojnosti opatské v kláštee Svatolamberském ve

Štýrsku, takže jim bez vdomí spoluklášterník svých klášter

kladský co » pustý a ádu Augustian nepotebný dm« i se-

všemi statky jeho k založení nové koUeje postoupil.*)

Píkré a násilné vystupování strany katolické proti neka-

tolíkm z návodu a psobením jesuit.

Teprve poátkem 17. století nastal rozhoduý útok strany

katolické, vedené jesuity, na nekatolíky v echách. V ele kato-

lík stál Zdenek Vojtch Popel % Lobkovic, pán na Chlumci

a Jistebnici, od r. 1599 nejvyšší kanclé království eského.

Tento jsa vychovancem jesuit a velice horlivým katolíkem,

všemožn se snažil, aby víru katolickou v echách povznesl

a nekatolíky zhubil. K tomu úelu rozhodn odmítal všeliké

narovnání s nekatolíky a vlivem svým, jejž si zjednal u krále

Rudolfa osvdenou vrností a nezlomnou vlí, vydatn pod-

poroval arcibiskupa Zbyka Berku % Dube, strýce svého jakož

i jesuity v jejich snahách reformaních.

Vedle Zdeka Popela z Lobkovic vedli k útoku stranu

*) Viz »Stalky a jmní koUejí jesuitských*.

Bílek : Djiuy ádu jesuitakého. 2a
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katolickou Jaroslav Boita % Martinic a Vilém Slavata % Chlumu

a Košmherka. Martmic pocházel z rodiny velmi staré a slavné,

která nikdy neoddlila se od Kíma; jmní jeho nebylo veliké

i nemohl mnoho ztratiti, ale všecko získati pevratem. — Sla-

vata náležel k rodin pející Jednot bratrské, pestoupil však

psobením jesuit ke katolictví z pohnutek rzných, jimiž vy-

svtluje se odpadnutí mnohých nekatolík za této doby, a k nimž

náleželo pání dostati se na blízko králi, domoci se bohatství

a skvlého postavení v zemi zvlášt satkem vznešeným. Aspo
mínní veejné velmi obviovalo Slavatu (r. 1597), že toužil

hlavn po statcích bohatého rodu pán z Hradce, jichž ddiku
Lucii Otilii, jedinou dceru nkdejšího purkrabí Adama z Hradce,

r. 1602 skuten pojal za manželku. Bohatství manželky a píze
králova získaly mu brzo veliký vliv na osudy zem zvlášt pi-

spním jesuit, k jichž naléhání zastával potom v rad královské

horliv prospchy strany katolické.

V^ Lobkovice vi, Martinicovi a Slavatovi jesuité a papežové

konen nalezli nástroje dle svého pání. Páni tito neznali než

církev; kdyby k vyhubení nekatolík (kací) teba bylo zahu-

biti národ a království eské, uinili by tak bez milosrdenství.

Všeliké šetení nekatolík zdálo se jim býti zpozdilostí a vše-

liká snášelivost zloinem.

A tak psobením jesuit brzy poínaly písné kroky proti

nekatolíkm zvlášt proti protestantm
;

jednotlivé vrchnosti

dovolovaly si proti zákonm zemským pivádti nekatolické

poddané své nucením k víe katolické, což nazýváno »fíe/br-

Quaci Jcatolíckou*. O násilnostech pán katolických proti neka-

tolickým jejich poddaným, plno jest zpráv v pramenech této

doby, bili je, násilím cpali jim hostie do úst, štvali psy na

sedláky, kteí nechtli jíti do kostela. Také svdectví úední

nezstavují žádné pochybnosti o skuteném pronásledování ne-

katolík. Martinic^ udluje výsady mstu svému Muncifaji,

kladl mu za podmínku, že nikdy nepijme kacíe mezi oby-

vatele své ; kdo aspo jednou za rok nebude pijímati pod

jednou zpsobou, bude vyhnán a statky jeho zabaveny budou,

tak že jedna tetina pipadne mstu, druhá pánu a zbytek ode-

vzdá se odsouzenému na cestu. (Rybika, Martinic a msto

jeho Muncifaj v 1. 1600— 1612, v zprávách král. eské spole-

?l
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•nosti nauk r. 1882 str. 100.) Za horlivost', jakou Martinic pod-

dané své k náboženství katolickému pivádl, dostalo se mu od

•císae pochvaly s milostivým napomenutím, aby v pobožném
a chvalitebném poínání svém setrval: Martinic to také uinil;

nebo podle žalob protestantu (v druhé Apologii) nutil potom
poddané své i násilnými prostedky, divnfmi nástroji a štvaním

anglických ps k víe katolické. (Arch. místodržit. R. 109.15.

—

Skala, I. 49). — Taktéž na panství JindncJiohradeckém^ zvlášt

v mst Hradci Jindichov, kde nejvyšší purkrabí zemský-

Adam x Hradce nekatolíkm popával úplného pokoje a do-

volil jim r. 1594 i postaviti kostel na hbitov u sv. Trojice,

nastal po smrti jeho (f r. 1596.) náhlý obrat z návodu jesuit.

Syn jeho Jáchym Oldidi horliv jal se obnovovati víru kato-

lickou rozlinými pedpisy ; obyvatelé nemli se utíkati k cizím

knžím, rádné knžstvo podávati mlo svátost oltání též pod-

obojí zpsobou tm, kdo toho požádají: kdokoli by zemel bez

pijetí svátosti posledního pomazání a sv. pijímání od knze
pravovrného, neml býti pohben na hbitov mstském ; všickni

obyvatelé byli povinni obcovati službám božím katolickým a cho-

diti na processí, zvlášt úastniti se slavného prvodu Božího

tla; nikdo nesml se usaditi v mst bez svolení vrchnosti

a dokud ped dkanem víry své nevyznal ; rodim a poru-

•níkm písnými tresty pikázáno, aby dti do žádných škol

uení nového mimo koUej jesuitskou aneb jinší katolické školy

nedávali. .Konen r. 1599 Jáchym Oldich z Hradce vypovdl

všecky knze nekatolické na panství Jindicho-Hradeckém a

Telském. a naídil, aby nekatolíci ani slavn ani na hbitov

katolickém nebyli pochováváni, ímž zadal píinu ke vzbouení

se lidu, které však bylo potlaeno- Tato naízení proti nekato-

líkm smující zostena byla, když po smrti Jáchyma (po-

sledního z toho rodu) jeho sestru a jedinou ddiku panství

po nm pozstalých, Lucii Otilii, r. 1602 za manželku získal

VHéin Slavata x, Chlumce a Kosumherka, jenž innost' jesuit,

zvlášt rektora Pistoriusa, nesmírnou horlivostí podporoval. —
Podobné vci dly se tehdáž z návodu jesuit na všech panstvích

katolických ; zvlášt provozovali píšt reformaci katolickou cho-

vanci a píznivci jesuit, Zdenk Vojtch Popel x T^ohkovic na

'Chlumci, Ladislav starší x Lobkovic na Ledi, Oldich Felix

25*
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Popel X Lobkovic na Bílin, Boskovicích a Kosti, Václav hrab
X Roxdražova na Blatné a jiní.

Takovým jednáním pán katolických vysvtluje se ne-

katolík nepokoj a nespokojenosf, jež poaly se jeviti. Všeobecné

však bylo pohnutí, když král Rudolf II. k naléhání jesuit

a nejvyššího kanclée Lobkovice dne 2. záí r. 1602 hlasateli

královskými za zvuku trub a bubn vlaských po všech mstech

pražských vyhlásiti dal mandáty jímž obnovovaly se rozkazy

Vladislavovy a Ferdinandovy proti Bratím eským, zapovídala

se shromáždní jejich, knžím katolickým neb utrakvistickým

rozkazováno zmocniti se chrám jejich a za nepítele obecného

dobra zemského prohlášen každý, kdo by neposlechl naízení

královských. Tento mandát nejistými a dvojsmyslnými výrazy

netýkal se jenom Bratí, nýbrž i protestantv a vbec všech,^

kteí nebyli katolíky nebo pravovrnými utrakvisty. (Skála, L.

30.) Po vydání tohoto osudného mandátu, jenž (dle zprávy

souvkého Skály) byl první a pravý poátek všech všudyž ná-

sledujících nevolí*), dva komisai královští vypraveni byli do

Mladé Boleslavi, kde 11. listopadu r. 1602 sbor bratrský byl

zaven, potom zabavena také Škola a dm bratrský ; novým pak

rozkazem r. 1603 zabaven byl Bratím všecken majetek nemo-

vitý. Tak smutnou zkázu vzala v djinách bratrských peslavná

hora Karmel (Boleslav), stedisko Jednoty bratrské v Cechách.

Bratí však i protestante nalezli rozhodného zastance ve

Václavu Biidovci x Budova^ vynikajícím lenu Jednoty bra-

trské, kterýž od té doby až do smrti své zstal jedním z nej-

pednjších vdc strany nekatolické a dožadoval se svobody

pro všecky, jak pro lutherany tak pro Bratry, jak pro pány,.

tak pro lid poddaný.

Budovec, jehož heslem bylo >->Ia Deo fortitudo« (v Bohu

neohroženos), hotov byl, vci náboženské obtovati statky své-

•) Proti tomuto král. mandátu vydal knihtiska Sixt. Palma man-

dáty parodující, z nichž jeden, mandát Kristv, podepsaný od Jana Evan-

gelisty jakožto kanclée a od Husa a Lutbera jakožto služebník božích^

posiloval vící k odporu •, necM prý se hnvá ábel se svou rotou Anti-

krist, modlá a svdc, my se držme KrJsla. Mimo to vydal Palma

písefi o Husovi, v níž se zle nadává jesuitm. Proto byl Palma nejprve:

uvznn a polom ze zem vyhnán (Skála, I. 33, 37.)
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i život svj, a tímto zapením sebe podnikl boj z povinnosti

proti lané vášni jesuitv. Xa snme v lednu r. 1603. Budovec

nechtje, aby vc náboženská se splétala s vcmi finaními, ne

bez nesnází pohnul stav rytíský-, že penžité pomoci, od krále

žádané, povolil díve, než pednesl mu stížnosti své. Teprve

potom, když povolena byla bern, shrnul v znamenité ei
všecky stížnosti a žaloby protestant: »Pipomenul sliby Maxi-

milianovy a Rudolfovy. Pod záminkou obnovy starých obyej,
pravil, evangelíkm všude iní se násilí, chtjí je podbrobiti

konsistoi utrakvistické, jejíž moc již nikdo neuznává. Maxi-

milian schválil zrušení kompaktát a uznal konfessi eskou, k níž

hlásí se všickni rozkolníci. Touto konfessi spravovalo se mnoho

vítzných vojín, kteí na v^zev králv táhli proti úhlavnímu

nepíteli Turku a krví svou speetili vrnos svou k panovníku.

Jejich vdovám, dtem a pátelm za odmnu dostati se má pro-

následování a vyhnanství. Taková myšlenka nemohla pijíti na

mysl královu. Vinníky jsou nevrní a cizí rádcové, kteí ne-

znajíce práv a snmovních snesení oklamali Jeho Milost Krá-

lovskou a vymámili na nm osudný mandát. Táhne-li se proti

nevícím, kesané neoddlují se vyznáním, bojují všickni ve

jménu svaté Trojice; podobn echové mají býti sjednoceni

v obran svobody náboženské. My všickni platíme dan, jsme

ochotni obtovati život svj za Vaši Milos, proto všickni máme

právo na stejnou ochranu a spravedlnost*. (Skála, I. 53— 60).

— Po této vci, kterou hluboké pohnutí zmocnilo se snmu,

,pednesena byla panovníku žádost velmi drazná, jejíž hlavním

•skladatelem byl též Budovec. Rádcové Rudolfovy však odpo-

vdli rozpuštním snmu, kdežto Budovec, proti nmuž zave-

deno bylo ízení soudní, vzat byl od krále na závazek zacho-

vati mlení na snmích.

A tak jesuité a katolíci zvítzili. Naízení z roku 1602

zstalo v platnosti ; zakázáno dosazovati na fary knze, kteí by

•neuznávali moc bu arcibiskupa pražského nebo konsistoe utra-

kvistické. Jesuité a dvrníci královi jednali pak o prostedcích

ješt ráznjších. Biskup vídeský Khlesl, kterýž osvdil se

v Rakousích proti nekatolíkm a jesuita Lanoy pedložili arci-

biskupu pražskému Zbykovi Berkovi z Dube (1592— 1606)

•návrhy na obnovu katolickou velmi obratn sestavené, dle nichž
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král z mst královských, vrných u víe katolické, ml vypo-

vdti všecky cizozemce, zvlášt pak vyznávafe jiného nábo-

ženství ; ve všech mstech dosaditi se mli farái pravovrní

;

školmisti mli býti podrobeni písnému dozoru, uitelé pode-

zelí odstranni a na jich místa postaveni jesuité. (Skála I. 73-

a 75. O zámrech Khleslových a Lanoyových.) Nejvyšší úedníci

Lobkovic, Slavata, Martinic, arcibiskup pražský a generální viká

jeho Berthold z Breitenberku, též sekretá královský Pavel

Michna byli poslušnými vykonavateli rozkaz Tovaryšstva Je-

žíšova, jehož cílem bylo zniiti nekatolíky i nejostejšími pro-

stedky. Roku 1603 vypuštn z kalendáe a zapovzen byl

svátek a památka starodávní mistra Jana Husa a Jeronýma

k rozkazu král kanclée Lobkovice ; a aby táže památka do-

konce k zahlazení pišla, každého roku knží pražští podobojí

na hrad pražský do král. kanceláe beze vší poteby, toliko aby

slovo boží na ten den se nekázalo, obsíláni a tam pes poledne

zdržováni bývali. (Pamti liral). Slavaty L 239.) lenové kon-

sistoe utrakvistické vybíráni na píšt jen z tch fará praž-

ských, na nž možná bylo spolehnouti. Na mnohé fary, kde

až po tu dobu bývali knží podobojí, dosazováni byli knží kato-

lití. Knží utrakvistití, kteí od arcibiskupa odstoupili, sesta-

veni byli do zvláštního seznamu a pro pouhé podezení, že

pejí lutheránm, nemilosrdn byli pronásledováni. Stíháni byli

k rozkazu kanclée Lobkovice i knží podobojí, kteí se oženili.

Tak Daniel Plesnivec, syn dkana hoického, ve Wittenberku

na knžství posvcený, oženiv se, z Malé Bukoviny povolán

byl r 1601 cis. rozkazem do Prahy, a hned dán do vzení

s dvodem, že se v Cechách svcení wittenberské nebo lipské

domnlé neuznává, a když z vzení byl propuštn, zakázáno

mu užívání stavu knžského. (Arch. místodrž. R. 109. 14.)

I administrátor konsistoe podobojí, Václav Daccký, jenž vstoupil

v manželství, také knežím podobojí od arcibiskupa Zbyka
Berky zakázané, zbaven byl správy konsistoe dolejší a vydán

úadu arcibiskupskému na trestání.

Ješt písnji vystupovalo se proti protestantm. Obady
a slavnosti vyznání protestantského byly zakázány; farái jejich

byli vyhánni ; obyvatelm na panstvích královských a na stat-

cích pán, Jiího z Lobkovic, Jaroslava z Martinic, Jindicha

li
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Písnice a mnohých jiných, jakož i na statcích duchovních, ze-

jména opat zbraslavského, strahovského a broumovského, dáno

bylo na vli bu choditi na mši nebo se vyprodati. Tímto pro-

následováním nesmírn znepokojeni byli protestante. Kolem nich

tvoilo se spiknutí, jež neskrývalo zámr svých. Zprávy do-

cházející odjinud zvyšovaly úzkostlivos jejich ; v Slezsku, v Lu-

žici, v Rakousích a v Uhích dobývala katolická reakce vítz-

ství za vítzstvím ; i v sousedním Xmecku zaal se na pro-

testanty útok, jehož pvodci byli jesuité; nebo v patentu kní-

žete saského, jenž v echách r. 1603 byl rozšiován, praví se,

že psobením té nepokojné sekty jesuit na mnoha místech

tm, kteí augšpurskou konfessi vyznávají, vypovídání a vybí-

jení se dje. Toto pronásledování protestant bylo hlavní pí-

inou, že nkteí pánové strany protestantské urputn vzdoro-

vali cis. mandátu a podrželi praedikanty na farách svých ; byli

to zejména pánové Smiití, z Vartemberka, z Štubenberka

Štpán Šternberk, Trka, Karel Bechyn z Lažan a Petr Vok

z Rožmberka, jenž také r. 1606 koupil sbor bratrský v Mladé

Boleslavi, císaem r. 1602 zavený, a vydal jej opt Bratím.

Protestanský pán Vilém z Lobkovic na panství svéoi Horšovo-

týnském r 1604 vyhnal i nkteré katolické knze a uvedl tam

své. (Arch. místodrž. Missiv. . 111. 102; . 113. 22.)

Také na Morav, kde svoboda náboženská chránna byla

ústavou zemskou, zaal král Rudolf II. podporovati stranu ka-

tolickou jmenováním katolík na dležité úady zemské, zvlášt

návodem biskupa olomouckého, kardinála Františka z Ditrich-

šteina. Psobením tohoto biskupa, jenž byl jedním z nejzna-

menitjších pedstavitel politicko-náboženské školy, od jesuit

založené, církev ímská rychle se povznesla na Morav Vyšší

stavové nekatolití, jejichž privilegia byla chránna smlouvami,

a jejichž odpor by byl píliš nebezpený, nebyli pímo ohro-

žováni. Ale na statcích církevních i na panstvích komornísh a

v mstech královských dle rozkazu biskupa Ditrichšteina obno-

vena byla bohoslužba katolická; katolickým farám zakázáno

bylo podávati svátost oltární podobojí zpsobou ;
protestante

odstraováni byli z úad veejných, vyluováni z cech i vy-

puzováni z mst, což bylo tak p-ísn provádno, že protestantští

mšané z Brna a Olomouce, kdež mstské rady pouze katolíky
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byly osazenv, Duceni byly žádati na zemském snmu za ochranu

prostednictvím protestantských rad jihlavské a znojemské. Mimo

to ucházel se kardinál Ditrichštein u mnohých pán katolických

o právo osazovati všecky fary na jejich panstvích jedin kato-

lick5'nii knžími ; toto právo penechali mu zejména držitelé

panství Velkého Meziíí, Jaroslavovic a Nového Hrádku. Kde

však restaurace katolická narazila na odpor, biskup užíval moci

;

tak potrestána byla r. 1607 exekucí vojenskou Opava^ ježto

nkolik let odpírala rozkazm kanceláe královské. (Arch. místo-

držitelský. Missiv. . 111. 208; . 116. 193.)

Z píin vytených, jakož i pro rozliné útoky na svo-

bodu zemskou, jichž se katolický hejtman zemský, Ladislav

Berka x Diib r. 1607 dopouštl zvlášt porušováním práva

snmu moravského obsazovati nejvyšší úady a nešetením práv

nejvyššího soudu zemského, nastala na Morav nejvtší nespo-

kojenost s Eudolfem a vládou jeho. Stavové moravští k vy-

zvání vdce svého Karla z Žeroiína na snmu ivanickém dne

13. dubna r. 1608 sesadili Berku, zídili prozatímní vládu a

postavili se pod ochranu arciknížete Matyáše a sjednotili se

s Uhry a Rakousy k spolenému odporu proti králi Eudolovi,

který vpádem Matyáše do ech konen pinucen byl smlouvou

v Libni u Prahy dne 2-4. ervna r. 1608 uinnou arciknížeti

Matyáši, bratru svému, postoupiti Moravu, Uhry a Rakousy,

jakož i nápadnictví na korunu eskou. Hned po smlouv li-

beské protestantští stavové moravští, uzaveli se stavy rakou-

skými a uherskými dne 29. ervna r. 1608 ve Štrboholích

u Prahy tajnou smlouvu, v níž se zavázali vespolek odepíti

arciknížeti Matyášovi holdování, kdyby se zdráhal povoliti jim

svobody náboženské. Dle návrhu Karla ze Zerotína^ jejž sta-

vové, na snmu v Olomouci v msíci ervenci .shromáždní, za

hejtmana zemského zvolili, žádáno bylo za úplnou svobodu ná-

boženskou skrze zvláštní komissi, jež arciknížete Matyáše k hol-

dování na Moravu pozvati mla. Na tuto žádost Matyáš odpo-

vdl vyhýbav, slíbiv toliko, že bude vše zachovávati, co ped-

kové jeho slíbili a zachovávali. (Památky snmovní k r. 1608.

V. 398, 400.)

Proto stavové moravští umluvili se na snmu v Brn
v msíci srpnu r. 1608 držaném též o nkteré lánky k vcem
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náboenským smující, jež hodlali pedložiti Matyášovi ped
holdováním, totiž: 1. aby mohli stavové o statcích svých poí-

zení initi bez mocného listu královského, avšak tak, aby žádná

strana kollatur svých nepenášela na osobu náboženství odpor-

ného ;
— 2, aby jesuité byli povinni stávati k soudu zemskému

tím zpsobem, jak to v království eskéDi pi minulém snmu
jest naízeno ;

— 3. aby stav duchovní bez vdomí nejvyššího

komorníka markrabství Moravského nic od duchovenstva odpro-

dávati nemohl ;
— 4. aby každý vil to^ k emu jej vlastní jeho

svdomí vede a víZe hex, pekážky druhého; — 5. aby úadové

obecní osazovali se osobami hodnými beze všeho ohledu a roz-

dílu, jakéhož by náboženství následovaly. (Skála I. 117).

Avšak kardinál František z Ditrichšteina vyzval stavy ka-

tolické, aby se rozhodne protivily všem požadavkm protestantu,

a k žádosti jeho i vyslance papežského prohlásil Matyáš na snmu
brnnském, že radji panství na Morav se vzdá, než by po-

volil úplnou svobodu náboženskou. Konen sjednotili se sta-

vové s Matyášem v ten zpsob, že Šlechta požívati má úplné

svobody náboženské, mšanm pak v královských mstech, že

se veejné vykonávání náboženských obad evangelických za-

povídá, avšak jen ve mst ; mimo msto že mají míti volnos

náboženskou. Na témž snmu piknuta byla biskupovi olomou-

ckému ta výhoda, že mže kupovati ddiné statky, a kdo by

mu zadávání kollatury své postoupiti chtl, že toho svobodu

míti má, avšak že biskup má býti za n zodpovdným ped

právem zemským. Naproti tomu potvrdil Matyáš stavm ped

holdováním všechna stará privilegia zemská v plném znní a

mimo to také dovolil, že žádný šlechtic ani mšan nesmí nucen

býti k písaze, když v písežní formuli jména Marie a svatých

se jmenovati budou; též že každý schopný oban jakéhokoliv

vyznání smí se státi mšanem v mstech moravských, a každý

schopný mšan že smí dosíci úadv a dstojností. Jenom

stížnosti stavu rytíského a mšan nekatolických, že se jim

od nkolika let pohb v kostelích a místech pohebních od

strany pod jednou bránilo, odloženy byly na budoucí snm.

A tak nabyla Morava vedle politické neodvislosti aspo

ponkud i náboženské svobody ; ve všech komissích a výborech

v této dob mla místo vždy polovice katolík a polovice ne-
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katolík; každý pak obyvatel byl co do víry své prost všeho

zevnjšího nátlaku, mohl žíti dle vlastního pesvdení svého.

Ale tento klidný stav netrval dlouho na Morav. Nepatrná

strana katolická nebyla spokojená s ústupky nekatolíkm od

arciknížete Matyáše uinnými a proto pála si toužebn obno-

vení panství Rudolfova na Morav. Tyto snahy strany katolické,

zvlášt kardinála Františka z Ditrichšteina, pán Rožmitala a

Berky, pro panství Rudolfovo dosply již až k spiknutí, v nmž
úastenství ml Jan Sarkander, dkan opavský, ped tím fará

ve Velkém Meziíí na panství pana Ladislava Berky. Proto

byl Sarkander ve Víškov uvznn a muením k vyznání pi-

veden, unikl však spravedlnosti útkem z vzení. Následkem

tchto událostí pikroila strana nekatolická k obran své, zvlášt

pak stavové moravští obnovili r. 1610 dívjší jednotu s ne-

katolickými stavy uherskými a rakouskými.

Podobný osud jako na Morav mla strana nekatolická

v echách. Také stavové cešií^ kteí ve sporu krále Rudolfa

s bratrem jeho Matyášem osvdili vrnost svou Rudolfovi, od-

mnou za to r. 1608 na snmu dosáhli mnohých výhod ve

vcech politických. Ale mén šastni byli stavové ve vci ná-

boženské; nebo snesení snmu r. 1608, týkající se svobody

náboženské, vyhnul se král Rudolf. Následek toho byl, že hned,

když arcikníže Matyáš s vojskem vytáhl z Cech, poaly opt

útisky protestant. Každým dnem jasnji vynikalo psobení

strany katolické. Tato vytiskla již nekatolíky z nejdležitjších

úad veejných ; ze všech 12 korunních úad vyšších a 10

nižších drželi nekatolíci jen 6 míst, ostatní i místa hejtman

pražských obsazena byla rozhodnými katolíky. Vládnouc takto

strana katolichá svrchovanou mocí, oboila se nejprve na ony

nekatolíky, kteí nebyli výslovn chránni zákony a závazky

královskými. V mstech královských podkomoí Purkhart Trník

z Kimic a sudí dvorský (hofrychtá) Mates Prekl z Prekelsdorfu,

odstranili k rozkazu nejvyššího kanclée Lobkovice z rad mst-

ských všecky osoby, které byly v podezení, že jsou Pikharty

(Bratry eskými) nebo kalvinisty, takžo ve vtšin mst krá-

lovských, kde katolíci byli jen v slabé menšin, správa pešla

do rukou katolík nebo nejmírnjších utrakvist. (Arch. místo-

držitelský. Missiv. . 111. 91.) Kam smovaly tyto podniky
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strany katolické, ukazoval s dostatek píklad zemí sousedních;

práv tak jednáno bylo v Rakousích, práv tak arcikníže Ferdi-

nand postupoval ve Štfrsku, práv tak jesuité znovu dobyli,

Polska — Z toho všeho patrný byly poátky reformace katolické.

Dosažení svobody náboženské pes nesmírný odpor jesuit

a výstedních katolík.

Tmto podnikm strany katolické, aby pítrž byla uinna,
stavové evangelití na snmu, který Rudolf v msíci lednu

r. 1609 k vyrovnání všech vcí sporných svolal, pedložili králi

žádos za svobodu náboženskou. Ale výstední katolíci a jesuité

po šest msíc bojovali s odhodlano.gtí zoufanlivou, aby krále

odvrátili od schválení žádosti stav evangelických a až do po-

slední chvíle doufali v úspch; nebo arcibiskup pražský a je-

suité mli v okolí králov oddané služebníky, Martinice, Slavatu

a zvlášt Zdeka z Lobkovic, za kteréhož kancelá eská více

se podobala knžské konsistoi, nežli kancelái královské. (Skála

I. 206.) Tmto výstedkníkm v rad královské podailo se po

nkolik msíc zdržovati krále, kdykoli již chtl svoliti, jakož

i na uzd držeti vtšinu stav na snme.

Lid však pokládaje jesuity za hlavní pvodce tohoto od-

poru, dopouštl se proti nim rozliných surovostí; chátra vy-

loupila jejich kapli sv. Michala v Jesuitské zahrad pod Letnou,,

stílela na hlavní jejich kostel i do oken kolleje; zvlášt pak

dne IL kvtna obyvatelstvo Nového msta pražského, vymy-

šlenou zprávou, že z Bavor táhne vojsko králi Rudolfovi na

pomoc, rozníceno bylo tak, že davy jeho ozbrojené uinily útok

na kollej jesuitskou, který však zakroením Budovce a jeho

pátel byl zmaen. Protestante pak nad tímto odporem výstedních

stav katolických projevili nespokojenos svou velmi odvod-

nnou; požadavky jejich ve vci náboženské byly velmi opráv-

nné a tudíž rozhodnutí jejich urité. Proež stavové evangelití

chopili se prostedk násilných ; sjíždli se v Praze a konali

sjezdy své pes zákazy královy, posílali posly k mocnostem

cizím, naizovali sbírání vojska a zídili si i prozatímní vládu.

30 direktor.
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Pes to všecko strana výstedních katolík nejevila žád-

ného pohnutí; úmysln dráždila stavy evangelické, hnala je ke

krajním rozhodnutím. Tak pekvapeni a rozhoeni byli stavové

evangelití rozkazem, kterfm porueno bylo purkmistrm a kon-

šelm všech tí mst pražských, pedstaveným všech cechv
a všem mistrm a kollegiatm university pražské, úastniti se

prvodu a slavnosti Božího Tla. Pro tento rozkaz, proti nmuž
i knží nekatolití v kostelích kázali, inil Budovec kancléi

Lobkovicovi výitky tak zlé, že již tehdy málem byli by stavové

oknem vyhodili Lobkovice, jejž za hlavního rušitele obecného

pokoje prohlásili. (Skála, I. 220 a 222.) — Když pak rokovalo

se o pijetí majestátu, Slavata, Martinic a kanclé Lobkovic od-

pírali tomu z dvou hlavních dvod, protože svdomí nedovo-

luje jim, aby otázky náboženské ešeny byly od shromáždní

politických, a protože tím majestátem jiné scestné náboženství

mimo katolické se stvrzuje a schvaluje. (Slavata, Pamti L 381,

391.) Z tchže dvodu upírali také králi právo pijímati žádost

snmu, dokládajíce, že*ve vcech címevních králi nepísluší za-

kroovati, jenom prý papeži náleží tato moc. Této nesmílivosti

ultramontánské divil se i nejvyšší purkrabí, velice pobožný

katolík Adam xc, Šternberka; protivil se, aby zadávány byly

svobody zemské, hájil výsad stavv a práv panovnických; pi-

pomínal události pedchozí, dokazoval, že králové eští se stavy

na snme shromáždnými tu moc mli a mají ve vcech du-

chovních tak jednati a povolovati, jako u vcech svtských

a politických; žádal však od stavu podobojí záruk pro katolíky

zvlášt proto, že prý na jednu osobu pod jednou dobe se na-

chází 30 osob podobojí stavu panského a rytíského.*)

A tak zvlášt piinním nejvyššího purkrabí Adama ze

Šternberka v poslední chvíli nabyly pevahy rady mírnjší.

*) Dle seznamu z r. 1609 piznávalo se z 2B2 dorostlých osob

stavu panského v echách k víe katolické jenom 61 osob, a z 2086

osob dorostlých stavu rytíského bylo toliko 141 osob víry katolické.

(Rezek, Sborník histor. II. 280—288.) Naproti tomu dle seznamu z roku

1609 (konceptu esky sepsaného bezpochyby Slavatou neb Martinicem,

uloženého v archivu c. k. místodržit. eského pod Sig. K. 1.) bylo v král.

eském osob mužských dosplých 2118, totiž 2.32 pán a 2086 rytí

víry katolické.
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Mnozí páni katolití nebyli tak vášniví jako Lobkovic, Martiuic

a Slavata, od nhož nazýváni byli katolíky politickými, bázli-

vfmi (Slavata, Pamti, I. 394). Tito mírní páni katolití jsouce

oddanjší vlasti nežli církvi, cítili bol v srdci svém pi myšlence

na hrzy, jež by rozpoutala válka obanská. Byli to mimo nej-

vyššího purkrabí jeho pátelé, Adam z Waldšteina, Ferdinand

z Donína, Jan Zbynk Zajíc z Hasenburka, Vilém z Landšteina,

Jan z Klenového, Purkhart Toník z Kinic, Ctibor Žárský ze

Zdaru, Zacharyáš Kaba z Kyban, Fridrich z Písnice a mnozí

jiní. Také nekatolík Petr Vok z Rožmberka hledl získati ujce

svého, pana Wolfa Novohradského z Kolovrat, tuhého papežence,

listem svým tohoto obsahu : »Však spolu jsme kesané a po-

ktni jsouce ve jméno nerozdílné blahoslavené Trojice rozdílné

dary boží máme ; avšak není zde v nás obojích dokonalosti

žádné, ale té v nebi oekáváme. Sama pak láska Boha a bliž-

ního jest svazek dokonalosti. Jsme všickni Cechové, jsme krev

jedni druhých
;
jednoho pána Boha, jednoho krále, jediné právo

eské máme ; trpme radji Cechové sebe, než abychom potom

trpti musili jiné cizí a daleké národy^ kteréž by nás všech

mezi sebou trpti nechtli, ale usilovali, by nás všecky trápLU

a snad i ven ze zem potomn vyhnall.« (Skála, I. 170.) —
O nkolik msíc pozdji ohlašoval stavm shromáždným Ba-

dovec úklady nkterých nepokojných a škodlivých osob duchov-

ních a politických náboženství ímského, které jak králi tak

i celému království a všem jeho pokojným obyvatelm šlechet-

ným naprosto nic dobrého nepejí a o nich neobmýšlejí, chtjíce

snad skrze uvedení do nho njaké cizí pomoci vojenské dotené

obyvatele nenadále potlaiti, sebe pak samé s náhoními svými

zbohatiti jejich statky a nade všecky jiné zdstojniti.

Tchto výstrah a tchto napomenutí nebylo od mírných

katolík oslyšáno ; vtšina katolík opustila výstední vdce

své, Lobkovice, Martinice a Slavatu, spojila se upímn s Bu-

dovcem, jenž láskou k zemi rodné a snášelivostí dovedl utišiti

vášn a povstání zachoval ráz pouze náboženský. Tím však vý-

stední katolíci byli všickni ustrnulí, obávajíce se ústupk krá-

lovských. Naídili v Praze modlení na tyicet hodin, které

zvlášt jesuité v chrám svém zavedli, aby pán Bh víru jejich

ímskou v celosti ped tak škodlivým pedsevzetím kací chrá^
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niti, kacíe pak vytiladiti ráil. Jeden z nejoblíbenjších kazatel

jesuitských páter Andreas, potvrzoval s kazatelny, že v království

leském s strany náboženství ím dále, tím vždycky heji díti

se poíná a nákvasa kacíská den po dni vzrst a posilu svou

bére. (Skála, I. 246.).

Docela nespravedliv obvinují se evangelití stavové, že

ukládají o zkázu strany katolické. Požadavkem jejich byla pouze

svoboda náboženská
; poueni jsouce dlouhou a krutou zkuše-

ností nepožadovali více než to, eho "vymáhalo jejich postavení;

následovali píkladu, jejž dávali jim sami jesuité ; naopak ne-

upírali katolíkm svobodu spravovati se a íditi zpsobem svým

a nechtli podíditi všecky rozkolníky témuž vyznání, nýbrž

pedsevzali si jen odstraniti zejmé nedostatky a uiniti konec

nesnášelivému bezvládí. A proto vtšina stav vlivem a pso-
bením Budovcovým pijala podmínky evangelíkv. Zoufalé prosby

Martinicovy, Slavatovy a Lobkovicovy nezabránily ústupu Ru-

dolfovu.

A tak zásluhou Budovcovou dostalo se evangelíkm po-

sledního vítzství ; Mdost jejich xa svobodu náboženskou po

dlouhém vyjednávání s nkterými nepatrnými zmnami byla

schválena od krále majestátem daným dne 9. ervence roku

1809 a dne 12. ervence ochráncm víry (defensorm) ode-

vzdaným, jenž následující artikule obsahuje: 1. Všem tem
stavm království eského povoluje se svoboda náboženství

dle eské konfessí z r. 1575 a tedy nejsou povinni spravovati

se kompaktáty basilejskými. 2. Stavm dává se v moc a správu

akademie Karlova i konsisto podobojí, která bude zizovati

knžstvo eské i nmecké a dosazovati je bez pekážky arci-

biskupa. 3. Jestli že by podobojí budovati chtli více chrám
a škol v mstech, v mstekách i vesnicích, toho mají mítí

svobodu. 4. V mstech lidé pod jednou i podobojí mají se sná-

šeti a nehraniti pohbm mrtvých tl ve chrámech a na hbi-

tovech. 5. Žádný ze stav neb poddaných nemá nucen býti

k jiné víe. 6. Král zachová se k podobojím jako ke stavm

íše Nmecké dle náboženského míru z r. 1555. — 7. Král

proti tomu náboženskému míru nic nebude naizovati a nic naP

nm mniti. Pedešlé mandáty, jež proti tomu smovaly, sej

ruší. — Tento majestát, od krále Rudolfa II. podepsaný, pode-
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psali pan Adam ze Šternberka a tajemník Pavel Michna z Va-

cínova, na míst kanclée Lobkovice a jeho tajemníka Jana

Mencla z Kolsdorfu, kteí podpis svj naprosto odepeli.

Na potvrzení a doplnní majestátu uinno bylo dle pání

králova zvláštní písemné porovnání mezi podobojí (konfessio-

nisty) a katolíky obsahu tohoto : 1. Podobojí zstavují katolíky

pi kostelích, obadech, koUaturách, klášteích, koUejích, výsa-

dách, platech a desátcích bez pekážky; tolikéž slíbili katolíci

druhé stran.*) 2. Král mže na svých koUaturách dosazovati

knží od arcibiskupa svcené, pod jednou i podobojí ; z toho

vyjímají se královská msta, ježto tvoí tetí stav zemský. Jestli

by v obci se nalezl kdo, který by se chtl spravovati knzem
katolickým, má toho užiti bez rznice. V lánku 3. vymezují

se vci o pohbích a právích patron; a v lánku 4. se sta-

noví, že podobojí mohou stavti sob nové kostely v králov-

ských mstech (tedy i kde byla vtšina katolík), též v mstech

vnných i na statcích královských.

Mimo to sprostedkovali mírní katolíci dokonalou amnestii

konfessionistm ii krále, že proti nmu vojsko sbírali ; výlohy

pak na to vojsko vzešlé na 150.000 kop raíš. uloženy byly

k zaplacení celé zemi, tedy i katolíkm. Proto Slavata ve svých

pamtích nadává mírným katolíkm idiot nevzdlaných v ná-

boženství a literním umní, a neuznával s páteli svými ono

porovnání pro sebe nikdy za závazné. (Slavata, Pamti, I. 396.).

Zizování nové církve eské, majestátem do desk zem-

ských vloženým potvrzené, v posledních msících r. 1609 ped-

sevzato a provedeno bylo zvláštní inností Budovcovou; jeho

dstojností a klidem petrženy byly spory vzniklé mezi boho-

slove! lutheranskými a bratrskými. Nová konsisto skládala se

ze šesti knží lutheranských, tí Bratí a tí len university
;

v elo spolené konsistoe zvolen byl od stavv a knžstva

Eliáš Súd xe Semanína^ lutheránský fará u Matky Boží na

Louži, jakožto administrátor, na druhé místo po nm jakožto

senior postaven byl Mat^ Cyrus, starší Jednoty bratrské. Luthe-

ráni a Bratí, a úzce spojení, zachovali sré zvláštní obyeje,

*) Téže doby bylo v Praze kostel a kaplí nekatolických 51, kato-

'lických -iO, mezi nimi 16 kostel klášterních.
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ády, vyznání ; užívali plné svobody co do vzdlání a zizování

knzi svých. Taktéž pedsevzíata byla dležitá opatení, aby

universita znovu se povznesla, aby zvýšen byl vliv její nad

Školami nižšími a zvelebena byla studia. Po dlouhé dob útisku

a pronásledování Bratí r. 1609 slavili voln bohoslužby své

v Praze v kostele sv. Benedikta a v kapli Betlémské, která jim

zvláštní smlouvou spolu s kollejí Nazaretskou od university

pražské za roní plat 100 kop gr. míš. dne 7. bezna byla po-

stoupena. Y kolleji Nazaretské oteveli Bratí školu svou, jejíž

uitelé povinni byli se žáky svými choditi do university a ped-

nášky tamjší doma ve své škole s nimi opakovati.

Když tedy ty všecky vci stav podobojí byly na tak

dobré a bezpené míe i ujištním náboženství jich postaveny,

byla vbec nadje pevná a neomylná, že žádný tak snadn se

o to nepokusí, aby to, co jsou obojí stavové království eského

podobojí i pod jednou spolen na snmu obecném se svým

zdravým rozmyslem za právo ustanovili, i král jim toho všeho

znamenit potvrdil, rušiti, zízením obecným pohrdnouti a

tudy dstojnost královskou potupiti sml. Však s tím se vším

pece našly se osoby, kteréž stavy podobojí v té nadji ná-

ramn zmýlily, a to pede všemi tytéž, o nichž svrchu nejednou

zmínka uinna jest, totiž platní nástrojové jesuitští. (Skála,.

I. 254.) — Tito výstední katolíci v skutku nespokojili se sná-

šelivostí práv tak, jako Rudolf nemohl oželiti ztrát svých.

Neuplynul ani rok a echy uvrženy byly v nové zmatky,

které tentokrát vedly k neodvratnému osudnému pevratu.

Snahy jesuit a výstedních katolík o zrušení svobody

náboženské.

Z muž, kteí až do poslední chvíle naléhali na krále

Eudolfa, aby nepodpisoval majestát, nejzarputilejší a nej-

prudší byl arcikníže Leopoldy jenž, jako bratr jeho Ferdinan

štýrský, vychován byl od jesuit v obmezené zbožnosti. Jme-

nován byv biskupem pasovským a strassburským díve, než

dosáhl vysvcení, necítil se povolaným ke stavu knžskému a

nespokojen jsa podízeným postavením svým, podncoval Ru-

dolfa již choromysiného s rádci jeho záštím zaslepenými k od-

il
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volání majestátu a obnovení moci královské; posilnn prvními

úspchy, doufal, že vypudí Matyáše, a odmnou za služby své,

že od Eudolfá ustanoven bude za nástupce jeho. Za všeobec-

ného hnutí a zmatku v Nmecku Leopold sebral potichu na

12 tisíc žoldné, s nimiž nenadr.le v lednu r. 1611 vpadl do

Cech, kde se mu bez odporu vzdala msta Budjovice a Tábor.

Píliš pozd naízena byla hotovos zemská, takže po nešastné

šarvátce již dne 13. února i Menší msto pražské bylo osa-

zeno od rot Leopoldov5'ch a zloinnou smlouvou vydán jim

hrad královský. Pední náelníci stav byli nepítomni neb

uvznni zejmou zradou Berk, Martinic a Slavat. Spiklenci

žádali za zrušení majestátu a ukládali o zavraždní pedních

pán protestanských. Rudolf však váhal vykonati zloin, jejž

schválil. Obyvatelstvo pražské rozhoeno pleny a ukrutnostrai

žoldné, bylo již v plném odboji; lid pobouen povstí, že je-

suité jsou pvodci vpádu Pasovských, ano že i v koUeji své

v Starém mst na 300 ozbrojených nepátel uschovali, obléhal

u velikém množství koUej a byl by se jí i jesuit zmocnil,

kdyby A^ratislav z Mitrovic, vdce oddlení jízdy u mostu se-

adného, lid zuící byl nerozehnal a kollej vojskem byl ne-

osadil. (Schmidl, Histor. Soc. Jesu.) Lid pak maje i ostatní

mnichy v podezení, že jsou tajnými pomocníky Leopoldovými,

vrhl se v zuivosti své na nkteré kláštery, trýznil a vraždil

mnichy; zejména poplenil dne 15. února klášter Augustián na

Karlov, kdež opata s nkolika mnichy ukrutn zavraždil. Upro-

sted této vzpoury a hrozícího povstání všeobecného Leopold

pokládal postavení své za velmi nebezpené, takže dne 11. bezna

vojsko jeho opustilo Malou stranu i dalo se na ústup skrze

jižní echy, pronásledováno jsouc od vojska stavovského.

Stavové neodpustili Rudolfovi úskonost jeho ; král pozbyl

posledních pívrženc svých, a Matyáš od protestant rozho-

ených i od katolík povolán byl do zem. Teprv po dlouhém

odporu Rudolf vzdal se moci své a podepsal dne 11. srpna

r. 1611 odeknutí své. Brzy potom dne 20. ledna r. 1612 zemel

král Rudolf a jednoduše bez vší slávy v tichosti pochován

v hrobce královské u sv. Víta na hrad pražském, poslední

z králv eských. — Že pak tak letitému a tolik mnoho let

v císaském a královském dstojenství dosti platn trvajícímu

Bílek : Djiny ;«iii jesuitského. "26
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potentátu žádný zjevný poheb a pompa slavná jako otci a ddu
jeho nebyl uinn a držán, to bylo nejvíce v cest, že jest

stavm evangelickým jak v íši tak ovšem v královstvích a

zemích svých pílišn vyhovoval a proti vší vli papežov a

jesuitské ten slavný a vné pochvaly hodný majestát na svo-

bodné náboženství provozování jim dal. S tím však se vším

pece jest dosti vzácn a ozdobn v stálé a neumírající pamti

všechnch pobožných srdcí pochován, a duše jeho do rukou

a do slávy vykupitele svého se dostala. (Skála I. 331.)

Matyáš od stav za krále pijat jen z nevyhnutelné po-

teby, pi zvolení svém zavázal se šetiti všech svobod zemských,

spolu i majestátu. Ale vedle toho stavové eští, mezi jejichž

vdci nyní zvlášt stál v popedí pán protestanský rodu nme-
ckého, nedávno teprv do zem ipriiatého, Jindich Matyáš hrab
z Thurnu^ návodem jeho pedložili Matyáši ped jeho koruno-

váním tyry nové žádosti, totiž : aby mli právo konati sjezdy

krajské, které Ferdinand I. potlail bez zvláštního povolení krá-

lovského; aby mohli sbírati vojsko k obran, kdykoli by uznali

toho potebu pro hájení svobody náboženské ; aby Matyáš stvrdil

konfederaci mezi stavy eskými a slezskými ped vydáním ma-

jestátu uzavenou a schválil podobnou smlouvu, kterou uinili

s druhými zemmi koruny eské a se stavy uherskými a

rakouskými. Žádosti tyto, jichž vyízení na ten as zvlášt pi-

inním Khlesla, prvního ministra Matyášova a biskupa víde-

ského, k píštímu snmování bylo odloženo a potom optn od-

kládáno, vdcm odporu stavovského po celý as panovaní Ma-

tyášova byly vhodnou zbraní k zahrožování dvoru do Vídn
z Prahy již pesídleného, aby musil státi o jich píze. O žá-

dostech tch jednáno astji, zvlášt na snmu v msíci lednu

r 1614, jenž pro zrušení moru v Praze držáu byl v Budjo-

vicích. Matyáš tam pivedl s sebou generála Buquoye, který

všeobecn byl vyhlašován za vdce kížové výpravy proti ka-

cím. Jesuité na poest Buquoye poádali v Budjovicích slav-

nosti, zvlášt pedstavení divadelní, jimiž neopatrn vykládali

zejm, co od nho oekávají. Proto stavové eští, když král

žádal, aby svolili penžitou pomoc na válku proti Turkm, od-

mítli krátce, že nedají ani halíe, pokud žádosti jejich nebudou

vyízeny; pece však svolili nco penz, když Matyáš slíbil, že
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^a poátku píštího roku svolá snm generální, kde shromáždí

se zástupcové jednotlivých zemí jeho, a kde konen rozhod-

nuto bude o dotených tyech žádostech stav evangelických.

Tito pak zídili výbor obranný, který zasedati ml v Praze, a kdyby

'teba bylo, sebrati vojsko. Oba pední náelníci, Kolona z Felsu

a Matyáš z Thurnu podali králi Matyáši spis, který byl tém
-vypovdním války

; pravili v nm, že jest holou pošetilostí,

-sbírati vojsko proti Turkm ; lépe že jest trvati v pokoji ; není

tprý ješt zapomenuto výpravy žoldné pasovských, a všeliké

dobrodružné tažení mohlo by lehce Matyáše pipraviti o všecky

ti koruny. Ministr Khlesl však neupustil od myšlenky své pod-

'niknouti výpravu kížovou proti mohamedánm, a aby vyhnul

se generálnímu snmu, na nmž podle slibu králova pedevším

jednati se mlo o tyech žádostech stav eských, svolal

v srpnu r. 1614 do Lince sjezd zástupc jednotlivých zemí

habsburských, od nichž doufal dosáhnouti pomocí penžitých.

Ale sjezd tento rozešel se bez výsledku a Matyáš byl konen
nucen svolati do Prahy snm generální, jehož hlavním úelem

bylo spojiti v užší konfederaci jednotlivé zem Matyášovy a

•slouiti v jednu obrannou jednotu protestanty eské, rakouské

a uherské. Avšak pro nesvornos stav, rozncovanou ministrem

Khleslem, stží podailo se vypracovati velmi neúplný plán jed-

-noty obranné, který zstal jen pokusem. Mnozí spokojujíce

se již tím, eho dosáhli, nežádali sob více, než nkterým

'ústupkem usnadniti upímný smír; vtšina odlouila se od

vdc svých v otázce o sjezdech krajských ; stavové pak svolili

k znané pomoci penžité, (Denis-Vanura, Konec samostatnosti

'eské.)

Utiskování a potlaování strany nekatolické od výstedních

katolík návodem jesuit.

Když tak žádostem stavv evangelických nebylo vyhovno

vdcové strany protestantské vidouce, že král Matyáš jim nebude

po vli, zaali si dopisovati s protestanty ostatních zemí habsbur-

ských. Pohnuti k tomu byli zvlášt jednáním výstedních pán

-katolických, kteí vedením jesuit nešetíce ani majestátu, prese

všecky závazky své nutili poddané, aby chodili na mše a pi-

26-
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jímali pod jednou zpsobou. Tak Vilém Slavnta neudlil m-
šanm v Hradci Jindichov svobodného chrámu, ano schválit

in jesuitu, kteí ujali podobojím kostel sv. Trojice na nemalé

zjitení obce, dokládaje, že majestát nedává lidem poddaným

práva držeti neb stavti kostely proti vli vrchnosti. Potom nrlvodem

jesuit r. 1616 písn naídil Slavata, aby na jeho panstvích

všechna mládež obojího pohlaví svátosti oltání jen pod jednou

zpsobou pijímala, a aby nikdo, kdo by se neodekl kalicha,

v stav manželský nevstupoval, ani v mstech práva obanského

neobdržel. (Slavata, Pamti 11. 130, 138. — Schraidl, Histor.

Soc. Jes. III. 23, 329.) Taktéž pronásledoval MarUnic na statcích

svých protestanty, nedbaje hrozeb jejich ani majestátu. Na jeho

panství Slánském zvlášt inným byl od r. 1615 Jan Ctibor

Kotva, dkan na Sraen, jenž stíhal protestanty, jež ústn

i písemn tepal, zvlášt pak Jednotu bratrskou, proti níž napsal

»Mumraj«, polemický to spis plný nadávek; pálil též knihy

jejich, zvlášt pak sebral v Knževsi r. 1615 z kostela 22 knihy,

jež na Smen v Bílou sobotu veejn spálil. (Kiss. as. Cesk.

Mus. 1880 str. 470, 475.) Píkladu pak tchto náelník
následovali mnozí výstední páni katolití. I na statcích

korunních porušeno bylo právo obyvatelm majestátem pi-

znané zizovati sob kostely evangelické; nebo král Matyáš

odevzdal duchovní správu na statcích svých arcibiskupu praž-

skému Janu Loheliovi (1612— 1622), který znenáhla odstranil

všecky duchovní protestantské a nahradil je knžími katolickými

nebo spolehlivými utrakvisty ; nkteí poddaní, zvlášt v Hrob,

jechtíce se vzdáti víry své, byli pokutováni a trýznni, musili

prodávati pozemky své nebo krut byli vyhnáni a oprávnný

hnv svj šíili po všem království. Ani mšan nebylo více

šeteno a na stížnosti defensor Matyáš odpovídal, že na stat-

cích svých chce míti tolik moci, kolik páni na statcích svých.

Také na Morav poal Matyáš k rad a naléhání víde-

ského biskupa Khlesla stranu nekatolickou potlaovati. Nejvyšší

úady zemské zase osazovány byly pouze rozhodnými katolíky.

Do rad mst královských bráni byli proti všemu právu a slibu

královskému výhradn katolíci. Mstské rady v Brn a Olo-

mouci, pouhými kakolíky osazené, uvznovaly nekatolické spolu-

obany své, kteí navštvovali soukromé bohoslužby protestantské
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šlechty. Taktéž trestán byl vzením, kdo do msta si pozval

nekatolického knze bud k nemocnému nebo ke ktu. Aby ne-

katolití mšané v nedli nemohli obcovati ani venkovským
bohoslužbám, brány mst již v sobotu velmi záhy byly uzaví-

rány a v nedli pozd otvírány. V nekatolick^^ch osadách od

katolických pán chrámy byly zapeetny, v mnohých osa-

dách proti privilegiím a nadáním také kostely, domy a užitky

farní nekatolíkíim byly odaty a dány farám katolickým,

akoliv v takových osadách nebylo ani jediného katolíka. Kato-

lití obyvatelé a knží nedopouštli, aby tla mrtvých osob pod

obojí netoliko lidu obecného a poddaných, ale i také osob stavu

panského a rytíského na hbitovech pochována byla ádným
zpsobem, a když se to stalo, takové mrtvoly po delší dob
asto byly vykopávány a ze hbitova odstraovány. Aby se tak

nedlo, musili nekatolíci tla mrtvých asto až nfiolik mil cesty

pevážeti, pi emž provázeni byli posmchem katolíkv jim

spílajících, že by radji hovadm a psm pokoje popáli, nežli

kacím. Písaha nekatolíkm proti jich svdomí k Matce Boží

a všem svatým od úedník katolických pímo byla vnucována,

akoliv to snesením snmovním bylo zakázáno. Vdovám neka-

tolickým nebývalo dopuštno zase se vdávati, le když pestou-

pily k víe katolické. K dítkám svým nesml si nikdo vzíti

evangelíka za uitele
;
pakli se toho nkdo dopustil, trestán byl

proto písn dlouhým a tžkým vzením. Mnozí páni katolití

nekatolické poddané své, když odstoupiti nechtli od víry své

ze statkíiv a živností jejich vyhánli, asto i nemilosrdným

bitím a muením je nutili katolické služby boží navštvovati.

Také zakazovali katolití páni poddaným platiti desátky knžím

nekatolickým, jimž od katolík všelijaká píkoí byla inna
potupném povoláváním, házením za nimi kamením, nkdy i bitím

na veejných místech.

S takovým úsilím provádna byla obnova náboženství

katolického na Morav za panování Matyášova, a to hlavnp-
-sohenim kardinála Františka % Dietrichšteina, jenž nejvíce brojil

proti Bratím eským, jichž gymnasium ve Chropín dal zbo-

iti a tam katolickou školu zíditi, aby okolí Chropiské, e-

skými Bratry a Lutherány osazené, pivedl k víe katolické.

-Jeho píkladu následovaly katolické rody panské Dietrichštein
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Pernštein, Berk, LichtenŠtein, Lobkovic, Haugvic a ji

kteí zvlášt pomocí a psobením jesuit, pak kapucín a^

františkán, hledli obnoviti víru katolickou na panstvích svých..

Jejich snahy bylo pozorovati jak na panstvích jejich Bystrickéra^

Telském, Joslovickém, Velko a Valašsko-Meziíském, Jedov-

nickém, Tovaovském. Bohdalickém, jHabovanském, Vysovickém,.

Chropiském a j., tak také v elnjších mstech moravských,.

v Brn, Olomouci, Mikulov, Holešov, Opav, Jihlav, Znojm,

Kyjov, Byteši, Kostelci, Libav a jiných. Násilné obrácení ne-

katolických poddaných pány katolickými zvlášt pomocíjesuit

optn bylo pedsevzato. Lid poddaný pro víru svou byl mrskán,

knží jeho honni, kamenováni a spolu s lidem všelijak týráni.

Missie jesuitské podnikány byly z kollejí olomoucké a brnnské

do všech elnjších sídel nekatolických, zvlášt do Ousova,.

Habrovan, Zdounek, Lulce, Brumova (Broumovic), Klobouk,

Dubu a do Vsetína. I na statky biskupské, jako do Kromíže,.

Mohelnice, Svitav, Bezové a do Libavy, posílal kardinál Diet-

richstein jesuitské missionáe. Jmenovit jesuita Dingenauer

z kolleje olomoucké provedl ve Vsetín, na panství Albrechta

z "Waldšteina, obnovu katolickou i s pomocí vojska tak úsiln,

že mu tyto vojenské exekuce církevní musil zapovditi zemský

hejtman Karel % Žerotína, jenž ve své snášelivosti náboženské

káral pehmaty katolík i nekatolík. (Schmidl, Histor. Soc.

Jesu IL 631).

Proti vyteným píkoím nekatolíkm na Morav inným
podala strana nekatolická k snmu zemskému, v Brn dne 13. pro-

since r. 1618 držanému, stížnos s prosbou, aby pehmaty a

nepoádky takové byly zastaveny. Stavové katolití, uznávajíce-

stížnosti stav nekatolických za oprávnné, pislíbili páním je-

jich vyhovti ; obávali se, aby nekatolití stavové moravští ne-

spojili se s echy proti panovníku svému. Ze se spojení to-

ješt nestalo, toho hlavní píinou byl Karel starší ze Zerotína,.

jenž, akoliv se již r, 1615 vzdal úadu hejtmanského, pece
i napotom ml velé úastenství v záležitostech veejných, a na

snmích stavy moravské i eské k smíení s panovníkem Ma-

tyášem napomínal. Bohužel nebylo slovm Žerotínovým dána

prchodu.

Cechové pak pevn pi tom stáli, že pouze hájí práv a
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svobod sv^^ch, králem jim daných a potvrzených, naproti jich

škdcm a nepátelm. — Rozhoení protestant v echách

bylo již veliké a horlivost katolické strany výstední roznítila

se ješt více, když její piinním na snmu r 1617 pijat byl

arcikníže Ferdinand štýrský za krále eského. Ferdinand vy-

plnil podmínku, bez níž nemohl býti korunován; potvrdil totiž

majestát císae Rudolfa II., ímž svoboda náboženská trvati

mla dále. K tomuto ústupku neodhodlal se bez nepokoje a bez

úzkosti ; tyi jesuité otázáni o radu prohlásili, že Ferdinand

bez nebezpeí pro spasení své nemohl by udliti majestát, ale

že nedopustí se smrtelného híchu pijetím skutku hotového;

ostatnS co prý 'platí slib vynuce7if/? » Chvála Pánu bohu,«

(pravil Ferdinand Slavatovi), »že toto korunování mé vykoná

se bez urážky svdomí mého«. Slavata však i muži, kteí vy

hlasovali sebe za katolíky horlivé, s nejvtší péí prohlásili, že

oni sami necítí se tímto potvrzením majestátu zavázáni. Fer-

dinandy byv vychován u jesuit v Ingolstadtu, neodvažoval se žád-

ného rozhodnutí vážného, aby neotázal se jesuit, není-li híšné.

Zpovdníci jeho, Villery (1597— 1619), pozdji Becain a La-

mormain^ byli muži, hluboce proniklí pravidly Tovaryšstva

Ježíšova ; Lamormain vypravuje, že hrozil jednou císai ode-

pením rozhešení, jestliže by z dvod lidských nechtl uiniti

opatení žádaného.

Uení jesuitv o kacíství nezmnilo se nikdy; nyní po-

kládali dobu za vhodQOU prohlásiti se k Ferdinandovi jasnji:

^Katolický vládce dopouští se híchu, nechá-li kací bez trestu

;

více heší se mírností nežli násilností. Svoboda náboženská od-

poruje vli boží a snášelivost jest píinou všeho zla.« V tomto

výroku obsaženo jest všecko uení vštípené Ferdinandovi za

jeho pobytu v Ingolstadte; on jest vyslancem nebes, ustano-

veným, aby mír uvedl na zemi vyhlazením odbojník církve a

bezbožník. Po celý život jeho zpovdníci vyliovali mu tato

povinnost jeho, a kdyby váhal, ukazovali mu peklo otevené.

Zachované výpisky z jakési píruní knihy zpovdníka panov-

níkova svdí o tom, v jaké škole byl vychován. »Protože vlád-

cové jsou Bohem ustanovení ochránci víry svaté a církve, zda

pihlížel císa, aby církvi dostalo se opt práva jejího, a aby

poddaní vzdávali úctu duchovenstvu, farám a vyšším ádm ?
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— Zda nezdržoval innos svaté inquisice proti kacím a od-

padlíkm? Zda nezanedbával vykonávati její nálezy a poskytovati

jí Žádoucí ochrany? — Protože cílem života jest spása vná,
povinností panovníkovou jest vésti podané sv6 k dobrému ži-

votu, aby zasloužili si blaženost vnou, a naizovati vci po-

tebné k spasení. — Vzorem této vlády byla patriarchální ne-

obraezenos (absolutismus). Panovník ustanovený od Boha slyší

sice pání poddaných, ale vle jeho jest všemocná; svobody

stav jsou jen žalostným následkem roztržek náboženských «

»V zemích, kde jest nkolik vyznání (odpovídal Ferdinand

roku 1609 stavm št<'rsk<m), nevládne ani vzájemná dvra
ani milost pána nebeského, ale dvrou vždy vzrstající roz-

máhá se zkáza a porušuje blaho politické « -- »Poddaní a ma-

nové* (praví Ferdinand jinde) >; mají vyznávati totéž náboženství,

jako pán jejich.

«

Heslem Ferdinanda bylo: »Lcgitime certantibus corona*^^

koruna písluší bojujícím za právo. Úspchy prvních let svých

potvrzen byl v mínní svém. Bez vážného odporu obnovil víru

katolickou násiln v zemích svých vnitrozemských, jež od dávna

kacístvím byly nakaženy; to bylo pro nho povzbuzením

k témuž podniku v Cechách, kde Lobkovicovi, Slavatovi a Mar-

tinicovi konen naskýtal se vládce dle srdce jejich.

Hned po pijetí Ferdinanda za krále rada královská ped-

volala nkolik pedních len odporu a trpké inila jim výitky,

Ferdinand byl rozhodnut postupovati proti všem, kdo se mu
protivili; tak zbaven byl pi novém osazování nejvyšších úad
zemských dne 5. íjna 1617 vdce strany odporné, hrab Jindich

Matyáš T/iani, výnosného úadu purkrabství Karlšteinského

ron 8000 tolar vynášejícího, kteréž propjeno bylo Jaro-

slavu z Marti nic, kdežto Thurn zdánliv povýšen na úad su

dího dvorského, jenom na 400 tolar vynášející, hmotn velmi

tžce byl poškozen.

Nejvyšší úedníci zemští, výstední to katolíci, bez odkladu

dali se do díla od nového krále návodem Jesuit podniknutého.

Evangelíci byli zahrnováni potupami a urážkami ; v Kladsku

spílali jesuité protestantm tašká lutheranských, zlodjíi a

zrádc ; o Lutherovi íkali, že byl zlodj, lupi, odpadlík a

dáblu soudruh
;

jeho uení že jest bezbožné, lstivé a nepravé
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a víra jeho víra áblova; v Hlohov Hoejním byli protestantští

píbuzní katolík od biic veejn prohlášeni za kivopísež-
níky a lidi nevrné. Knží pak protestant byli udáváni, knihy

jejich zakazovány a zabavovány ; majestát Rudolfv vyhlášen

za smlouvu hanebnou a neplatnou. Protestantm odnímány
chrámy a hbitovy jejich, jesthže scházeli se potaji, obvio-
váni z úkladv, ohrožováni, vznni a na svobodu propuštni

teprve, když odekli se víry své. Odstraováni byli z úad
veejných a všecka místa vyhrazena odpadlíkm

;
pestupy byly

zjednány za peníze. Dchody nekatolických duchovních zaba-

vovány. Za nemanželské pokládány dti, jichž rodie oddáni

byli od kazatel lutheranských. Sirotci, ba i dti rodi ješt

žijících byli unášeny a zavírány do kollejí jesuitských, kde sv-
domí jejich znásilováno. Poddaní byli nuceni obcovati obadm
kotolickým a piznávati se, že touží po návratu k víe ímské;

když odpírali, byli vyhnáni neb uvznni Kneží katolití všemi

prostedky rozncovali horlivost vících svých, zavrhovali ob-

vyklou snášenlivost', jež znenáhla vnikala do života, nechtli

dáti rozhešení osadníkm, kteí pítomni byli ktm, svatbám

nebo pohbm kacíským, nedopouštli manželství smíšených

než výminen a v pípadech s velkou opatrností ustanovených.

Jesuita P. Ondej kázal v Praze, že lépe jest v dom míti

íerta, nežli ženu lutheranskou, ponvadž ábel mže prý za-

klínáním a svcenou vodou vymítn býti, kdežto u protestant-

ských žen nic to není plátno.

Hlavní úsilí reakce katolické smovalo proti mstm
královským. Naízením daným dne 4. listopadu 1617 rozšíena

byla pravomoc rychtá královských tak, že potlaeny byly

tém všecky svobody obecní : píští rychtá ml ve všech

shromáždních obce sedati na pedním míst, zkoumati a pro-

hlížeti úty obecní ; nic nemlo odtud býti v poradu vzato,

aniž usneseno bez vdomí jeho, aniž jaké shromáždní rad nebo

Udu státi se bez pedchozího svolení jeho — Pikazováno také

rychtám, aby všeliká nadání zádušní neobracela se na nic

jiného nežli na to, k emu vlastn odkázána jsou, to jest, pro-

tože všecky takové odkazy pocházely z dob ped reformací,

mly vráceny býti náboženství katolickému. Byl to jakýsi edikt

restituní : poprvé v echách použito politiky, kterou Ferdinand
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o Dekolik let pozdji snažil se uložiti celému Nmecku. — Po-

hnutí zpsobené naízením z dne 4. listopadu 1617 neutišilo-

se ješt, když nový dekret zapovídal uveejovati všeliké spisy

náboženství katolickému protivné nebo vlád nepátelské; na-

ízeno, aby všecky rukopisy k vytištní ustanovené prve da

kanceláe eské ukázány a pak odtud dovoleny byly. — Mstské-

úady, kteréž odvážily se nkterého odporu, obdržely písná

napomenutí: písa a radní Nového msta pražského mistr Va-

lentin Kochan z Prachové a primas žatecký Maxmilián Ko-

sfálek, kteí jménem stavu mstského žádali na snmu r. 1617,.

aby Ferdinand ped pijetím za krále potvrdil majestát, bylis

sesazeni s úadu a nahrazeni katolíky. — V Litojnicích žádal

podkomoí Purkhart Toník z Kimic, aby právo mstské ud-
leno bylo dvma katolíkm, kteí výstednostmi sv^mi lušill

od njakého asu již pokoj msta; když konšelé to odmítli, za-

hrnul je výitkami a nadávkami, primasa a dv osoby radní,,

mezi nimi mistra Pavla Stránského^ dal uvzniti a držel je

v žalái potud, až druzí ustoupili. Potom pi první obnov rady

jeden z dotených obou mšan od podkomoího byl jmenován

konšelem, a neobdržel ani jediného hlasu od volencv a ne-

vyhovoval podmínkám zákonným. — Podobn postupováno ve-

vtšin mst. Brzo ozývaly ae odevšad náky. Malostranští st-

žovali si v kvtnu r. 1618, že hejtmanové královští zacházejí,

s nimi jako s poddanými svými: katolíkm udluje se právo

mstské na pouhé poruení z kanceláe neb z komory aneb

i jen na pouhé vzkázání, kdežto protestante nemohou je obdr-

žeti. Podobn že s nimi zachází i podkomoí. Když obnovoval

radu, byli mu z obce voleny a pidleny podle obyeje staro-

bylého a dobrého ádu jisté osoby za volence ; avšak on jim

opt obzvláštní neobyejnou písahu vydal, a a oni hodné^

rozumné, zpsobné, právu a mstu užitené a platné osoby vo-

lili, on nicmén jiné »prostó právních a jiných starých zvyk-

lostí dobrých i jazyka eského nepovdomé, též psáti a ísti

neumjící osoby*, jenom když byli pod jednou, dosazoval. —
Tímto nestoudným nátlakem moc tém ve všech mstech krá-^

lovských pešla do rukou stoupenc dvoru: když defenso roku

1618 svolali obecný sjezd, aby protestovali proti útokm na

n konaným, vtšina mst se nedostavila ; nkterá zastrašena
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jsouce dokonce oddlila se od stav, prohlásivše, že krom-

císae žádného jiného za krále, pána a defensora znáti nechtjí,

a nepotebují. Z toho vysvtliti lze, pro stav mstský dlouho-

zstával nerozhodný, když vzpoura stavv evangelických po-

vstala.

Míra útisk a kivd, jimž vydáváni byli protestante, do-

vršena byla událostmi ve dvou mstech nmeckých na pomezí

zem ležících, v Broumov a v Hrobe. Opat hroiímovský

Wolfgang Selender tamnjším protestantm zakázel konati

služby boží v kostele jejich, r. 1612 nov vystavném, a dostal

k tomu výslovné naízení rady královské. Obyvatelé však ne-

dbali toho a defensoi ujali se jich, takže obnovených naízení,

rady královské, aby byl zaven chrám, nebylo vykonáno. Ani

písného rozkazu, který r. 1617 král Matyáš, vraceje se do

Yídn, v Pardubicích zástupcm obyvatelstva broumovskébo

dal, aby klíe chrámu odevzdali opatu, obyvatelé neposlechli a

chopili se i zbran, když za tímž úelem v beznu r. 1618.

do Boumova pibyla komise královská, takže tato bez poízení

odjeti musila. Akoliv pak osm pedních mšan do Prahy

obeslaných vrženo bylo do vzení, obec pece neupustila od

svého odporu. — Taktéž v msteku Hrob arcibiskup pražský-

Jan Loheliiis r. 1614 dal zavíti kostel protestantský, akoliv

právo jeho k mstu bylo pochybné ; nespokojil se však jen tím,,

že protestantm zakázal konání služeb božích; kiklavjším zá-

kona porušením zapovídal jim choditi do chrám okolních a

trestal osoby vzpouzející se; úedník jeho dr. Ponzon hrozbami

a týráním hledl poddaný lid pivésti k víe ímské ; arcibiskup

pak konen rozkázal zboiti kostel protestantský, takže v-

trech dnech (11.— 13. prosince 1617) s zemí byl srovnán.

Odpor stav evangelických proti porušování majestátu.

Tyto události, jimiž katolíci práva protestant majestátem

jim potvrzená v zásad popírali, obmezujíce je vskutku, zp-

sobily ohromné pohnutí nejen v echách nýbrž i v Nmecku.

Defensoi podle privilegia povoleného jim majestátem svolali do

Prahy dne 5. bezna roku 1618 sjezd protestantský, na nmž
Thurn pednesl stížnosti evangelíkv, kteréž shromáždní po-
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slalo císai, dožadujíc se spravedlnosti. Zárove domáhal se

sjezd zakroení druhfch zemí korunuích a cliápal se takto opt

konfederace; potom odroil se k msíci kvtnu, aby vyslechl

odpov panovníkovu. Matyáš pijav velmi nelib stížnosti

evangelík, nejen odepel jim zadostiuinní, ale písn zakázal

i všeliké nové shromáždní a hnvem svým hrozil tm, kdo by

neuposlechli rozkazu jeho. Touto odpovdí Matyášovou stavové

protestantští velice rozhoeni a uraženi jsouce, obviovali král.

místodržící, zvlášt Martinice a Slavatu', že odpov tu sepsali,

ímž neoblíbenos jejich ješt více vzrostla. Defensoi projevili

pevný zámr neu pustiti od sjezdu na msíc kvten svolaného;

jsouce v postavení zákonné obrany, musili pihlížeti v pro-

stedcích k vlastnímu prospchu svému.

Nedá se upíti, že osobní záští a ješitné pletichy hrabte

Thurna a mnohých jeho pomocník byly znanou píinou od-

boje ; avšak soukromé snahy ctižádostivé nebyly by strhly vtšinu

stav evangelických, kdyby tito nebyli ohrožováni spiknutím

proti náboženství jejich. O tom nelze pochybovati ; dosvdují

to pikle dvoru osnované prvním ministrem Khleslem, jenž se

vyslovil pro násilné rozhodnutí sepsáním dotené odpovdi

Matyášovy. Pikle tyto byly od mnohých prozrazovány. Tak

Pavel Michna, tajemník královské kanceláe eské a pravý ná-

elník spiknutí strany katolické, ohlašoval, že defensoi pohnáni

budou ped soud; jen co Ferdinand ujme se vlády, Praha do-

stane stálou posádku vojenskou, a pak nemine pl roku, že

všickni mšané katolíky býti musí ; též že jest prý snesení

domu Rakouského takové, aby budoucn žádná jiná víra než

katolická v zemích tchto nebyla trpna. — Jakub % Tepence^

hejtman královského panství Mlnického, posmíval se, když

nový král dosedne, potom že musí všickni jednoho náboženství

býti a že bude mnoho Petr. K námitce : »Kemu král písahu

uinil?«, odpovdl Tepenec : »Když jest Ferdinand zemím d-

diným podobné písahy zdržeti nebyl povinen, že ani Cechm
nebude.* — Jesuita jistý mšana krumlovskóho, jenž do Prahy

se pesthoval, ponvadž pronásledován byl pro víru v obci

své, zrázel takto: „Neml-U jste žádné jiné píiny, mohl jste

dobe tam zstati a do Prahy se nedávati ; neb díve než pt

let mine, v Praze též tak bude.« — Nejvyšší mincmistr Vilém
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X Vesovic prorokoval, že Thurn, Šlik, Vilém starší z Lobkovic

a »Kozí bradka « (Budovec) svých prázdných makovic z Prahy

dom neponesou. (Gindelj, I. 238— 239).

Tímto a podobným vyhrožováním stavové protestantští

byli rozníceni tak, že odhodlali se k odboji. Vdcové shromáždili

se dne 18. kvtna 1618 v Praze a složili jisté prohlášení, které

následující nedli od fará mstských ve všech kostelích teno
bylo s kazatelen. Potom dne 21. kvtna zahájen byl sjezd pro-

testantský, který prese všecky hrozby a úsilí král. místodržitei

byl etnji obeslán nežli pedešlý. Stavové usnesli se podati

královským místodržícím odpov svou na list královský, po-

pírající jim zákonitost' sjezdu. Thurn a pátelé jeho pokládali

píležitost tu za vhodnou, aby vykonali zámr dávno již za-

mýšlený a vyvrátili v echách dynastii Habsburskou; k tomu

odhodlali se stavy pinutiti mocí a pekaziti všeliký pokus o smír

optný. Dne 22. kvtna v tajné schzi konané v dom Albrechta

ze Smiic (nyní »U Montág« zvaném) náelníci stavovští,

Henrich Mates hrab z Thurnu, Václav Vilém z Eoupova,

Linhart Colona z Felsu, Oldich Vchynský z Vchynic, Václav

Budovec a Albrecht ze Smiic, umluvili se vydati na smr nej-

vtší protivníky své, zvlášt Martinice a Slavatu. Když stavové

dne 23. kvtna r. 1618 na hrad pražském shromáždní vyslovili

pesvdení své, že Martinic a Slavata mají považováni býti za

rušitele majestátu a proto je prohlásili za nepátele své a obec-

ního dobrého i za odbojníky království eského vbec; vijhoxem

hijli od Thurna a jeho soudruh Martinic a Slavata i tajemník

jejich Filip Fahridus % okna ven, zstali však všichni tí bez

úrazu; spadli na smetišt, hromadu to spukelého papíru.

(Archiv místodržit. K. 1/138).

Toto násilí na nich vykonané a vskutku zloinné zahájilo

povstání zpsobem nejžalostnjším. »Den 23. kvtna, praví

Skála, byl poátek a dvée všech našich bd a neestí.* —
Thurn a spoluvinníci jeho dosáhli zloinem cíle svého. Stavové

evangelití, jichž povinností bylo proti zámrm katolík státi

na ústav a pipoutati k ní krále, hned téhož dne zídili pro-

zatímní vládu, složenou z 30 direkter, naídili sebrání vojska,

za jehož vdce zvolen byl Thurn, hlavní pvodce a hlava po-

vstání ; vyslali posly ke knížatm nmeckým, aby domáhali se
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pomoci jejich, a ke snmm druhých zemí rakouských, aby do-

sáhli podpory jejich; sepsali dne 25. kvtna obranu (apologii)

svou, v níž vyteny jsou všecky jejich stížnosti ; žádali na

králi odvolání rozkazu jeho, týkajícího se kostel broumov-

ského a hrobského, a po odmítnutí té žádosti zpurn proti

katolíkm vystoupili. Všickni, kdo nepodrobili se nové vlád,

byli prohlášeni za nepátele veejné; arcibiskup a opat brou-

movský byli ze zem vypovzeni. Týž osud zastihl jesuity,

kteí proti sob popudili celý národ eský všemožným potlao-

- váním a utiskováním všech tch, kdož nebyli katolíci.

Vypovdní jesuit ze zemí království eského.

Direktorové k správ zem od stav odbojných naízení,

dali dne 1. ervna r. 1618 zhotoviti dekret jesuitm na ten

as v království eském se zdržujícím v ta slova svdící

:

»Ponvadž všem vdomé jest, že jsou jesuité jako i všeckna

škola jejich jesuitská království eskému posavad k znamenité

škod byli a praktikami svými stavm téhož království všelijaké

ouklady strojili a totéž až po dnešní den konají, skrze to s po-

mocníky svými v témž království ád, právo, svobody zemské,

obecný pokoj rušili a mnoha zlého pvodové a píina byli,

což všichni ti páni stavové do týchž jesuit sob stžují; po-

nvadž by tedy rádi, co na nich jest, ráili chtíti to s dodatkem

opatiti, aby království eské i budoucn pod šastným J. M. C.

jakožto krále eského kralováním ped dalším nebezpeenstvím

v pokoji zstávati mohlo: protož že ráí na míst všech tí

stavv království eského podobojí podlé moci sob dané a spo-

leného stavv snesení je i všecky jiné jesuity, kdež se ti koli

v témž království zdržují, z téhož království eského nyní i na

asy budoucí a vné vypovídati a písn jim poroueti, aby

hned a to nejdéleji od dnešního dne v témždni poád zbhlém,

totiž do pátku po památce seslání Ducha sv. na apoštoly, z téhož

království jinam pokojn se odebrali, i také jiným jesuitm, kdež

ti koli v témž království jsou a se zdržují, o tom zprávu dali,

že i sami z tohoto království se vypovídají, ano i onm se po-

rouí, aby se tolikéž v jmenovaný den z království eského vy-

sthovali a odebrali a na vnost se do nho nenavracovali,
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•aneb aby znáti dali, že chtjí se navrátiti. Nebo nestalo-li by

se toho od nich a po projití asu toho, že by kteí ješt v tomto

království postiženi byli, ta aby nejenom na ty, nýbrž i na

každého, kdož by jesuitu pijal aneb pechovával, aneb se je-

suitv ujímal aneb je chrániti chtl, vším zlým a protivným se

dokroilo ; tím že direktorové ani stavové vinni nebudou a býti

nechtjí.*

» Kteréžto jesuitv spravedlivé z království eského vypo-

vdní že také skrze otevené patenty vbec po všem království

vyhlášeno a oznámeno bude. Co pak se jiných osob eholních

náboženství ímského pod jednou v klášteích i jinde zstáva-

jících a pokojn se chovajících dotýe, na ty tento dekret se

nevztahuje, než toliko na samé již svrchu psané jesuity. Kte-

rážto škodlivá a boulivá sekta jesuitská pro své hrozné ouklady,

kteréž jest vrchnostem svta a celým zemím strojila, že pede-

šlého asu také i v jiných královstvích a zemích od vrchností

a lidí náboženství ímského pod jednou z týchž království

a zemí, v nichž pokoj uinn býti ml, vypovdína býti musila

a byla. O emž vdouce, aby se tak a ne jinak zachovali.

«

Tento dekret 21 peemi opatený hned dne 2. ervna

ráno jest jesuitm do kollegia iejich seslán a odevzdán rektorovi

kollegia u pítomnosti všech bratí shromáždoých od devíti

osob, ze všech tí stavv k tomu schváln obraných, s takovým

pi tom jim oznámením: že sice pes nastávající svatodušní

svátky budou moci v mstech pražských se pozdržeti, po projití

pak slavnosti té aby hledli úsudku direktorv zadosti uiniti,

a nechtjí-li se s ním nepíhoduým potkati.

A tu také hned osazeno kollegium jesuit vnit i zevnit

stráží silnou, aby z nho niehož ustraovati a odvážeti ne-

mohli. I zakázali se jesuité tak poslušné zachovati. A na to

v nedli den památný seslání Ducha sv. na apoštoly (3. ervna)

uinili v kostele svém rozžehnání veejné s posluchai svými

s nemalým zármutkem a toužením. Zatím pak hledli milosti

pi direktoích skrze nejvyššího purkrabího, Adama ze Štern-

berka a nejvyššího hofmistra král. eského, Adama z Waldsteina,

si získati, aby na n kvapeno nebylo pro dluhy, kterýmiž jak

oni jiným lidem, tak zase jiní mnozí ze stavv a z obyvatelv

království eského jim povinni jsou, až by vci sob náležit
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k místu a konci pivésti mohli. Ale není jim žádné lhty delší:

dáno, ponvadž pod zámyslem toho chtli se doekati pímluvy

k stavm od císae i od papeže. A tak když lhta jim vym-
ená vycházela, vol neb nevol opustili všichni Prahu. Dostalo

se jim však na cestu prvodních listin, jimiž direktorové na-

ídili, aby sthujícím se jesuitm všude volný prchod dán

byl, a aby nikdo ani na n ani na vci, jež by sebou mli,

nesáhal, nechce-li propadnouti trestu písnému. Co bylo ped-

njších osob v kollegiu, ty také nejdíve vyjeli z Prahy na

tyech vozích s nákladem dosti velikým a to 8. ervna po

tetí hodin na veer. Potom šli ostatní a mladší s erným
kížem co s njakou processí skrze Staré a Nové msto Pražské,

a následovali touž cestou otce své tím zpsobem, jakž na onen

as r. 1556 za císae Ferdinanda se do Prahy dostali. Velká

ás jesuit z Prahy vypovzených usadila se v kollegiu olo-

múckém. Jen rektor kollegia, Valentinus Coronius s jedním

bratrem odebral se do Yídn a scholastikové ádu do Hradce

Štýrského, aby tam v studiích pokraovali.

Mezi jinými vcmi zanecháno od jesuit v kollegiu praž-

ském 5 velikých truhel zapeetných, o nichž jesuité starší dá-

vali zprávu, že by mly býti vci legatu španlskému náležité

a od nho u nich zanechané
;
proež byly také bez odporu vy-

dány jistým osobám a odneseny na Malou stranu.

Co se pak zinventování vcí vlastních jesuitských tklo,

chtli direktorové tu vc vložiti na samé Pražany staromstské,

aby oni takový inventá zhotovili a dotené svršky a nábytky

v kollegiu jich zastižené spolu i s celým koUegiem sami v své

opatrování pijali. Pražané však toho k sob pijíti nechtli,

ohlásivše se v direkci, že jim toho uiniti nenáleží ; než aby

stavové neb direktoi na míst jich jisté osoby ze všech tí

stavv, ponvadž již všichni za jednoho lovka jsou, té vci

za komissae a opatrovníky volili, že oni také pi tom na

svém míst rádi popracovati i ze stavu svého osoby zvoliti chtjí.

Na emž i zstáno, a podle vyššího stavu pidáni z Pražan

staromstských za opatrovníky osoby dv, Simon Sušický z Son-

nenšteina a Václav Maštrovský z Jizbice.

Zatím hned v sobotu po sv. Duše t, j. dne 9. ervna vydán

jest o vypovdní jesuit z království eského veejný mandát
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a rozeslán po krajích jménem všech tí stav království eského
podobojí, jenž zní takto: »Jakož všem vbec povdomo jest,

v jakých velikých nebezpeenstvích si. království eské po všecka
ta léta, jakž ta tvárn náboženská sekta jesuitská do nho uve-
dena byla, ustavin zstávalo, a jaké asté promny a potržky
vystáti musilo, a toho všeho stavové sami jako i lidé poddaní
jejich i jiní obyvatelé tžce pociovati a zakoušeti i statky a
hrdla svá na to vynasazovati musili: i shledali to skuten, že
takových neestí žádní vtší pvodcové nejsou jako táž svrchu
pipomenutá jedovatá ehole jesuitská, kteráž vydavši se na to

samé, kterak by stolici ímskou utvrditi a všecka království

i zem svta tohoto pod jho a moc její uvésti mohla, beze všeho
na svrchovaného Pána Boha ohledu tch prostedk všudy a

vždycky v tom užívati hledla : aby slavné potentáty svta
jedny proti druhým podpalovala, mezi stavy jedné každé zem,
obzvláštn kdež jest rozdílnost v náboženství, rozbroje a bouky
tropila, vrchnosti proti poddaným a poddané zase proti vrch-

nostem pozdvihovala; na krále a pomazané Pán, po zlých

radách jejich pro Boha a svdomí svá postupovati se ostýchající,

každému vrahu sáhnouti dovolovala, ano i k takové lehko-

myslnosti srdce vražedníkv obzvláštními sliby dojití vné
slávy a pominutí oistce nastrojovala; pátely proti pátelm
v boj splítala ; skrze zpovdi všeliké tajnosti vyzvzovala a sv-

domím lidským tak vládla, aby kající netoliko uiniti co dobrého

bez vle jejich (Jes.), ale ani toho, co by od nich komu ulo-

ženo a porueno bylo, by pak to jakkoli proti Bohu a piká-

zání jeho elilo, opominouti ani v jaké rozmýšlení a pochyb-

nost bráti nemohli
;
píkladem onch Templáv znamenité statky

veliké na sebe pivozovala ; v politickou vládu a v správu svtskou

ve všech koutech se vtírala; a vyhlašujíc všecky ty, kdo ím-

ské církvi poddáni nejsou, za kacíe, tomu vbec uila, že k nim

víra míti se nemá.«

»Tchto jejich praktik jsou obzvlášt zem franská a an-

glická, uherská a sedmihradská, Belgie a jiné íše krajiny zna-

menití svdkové, a jisto jest, že i v království eském práv

tak ádili. Nebo, akoliv stavové podobojí po mnohých nátis-

cích, jim pedešle beze vší pochybnosti pvodem jesuitv v ná-

boženství inných, pro budoucí opatení proti jesuitm a ná-

Bllek : Djiny ádu jesuitskáho. 27
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strojm jejich majestát od slavné pamti cis. Kudolfa, krále at

pána svého, na svobodné náboženství provozování dosáhli, ana-

i se stranou pod jednou jisté porovnání — aby každá strana

náboženství své voln a svobodn bez hanní a odsuzování jedni

druhých provozovati mohla — uinili, a to i od J. M. C. sob
potvrzené mli i v desky zemské pro stálejší toho jedni druhým

zdržení vložili; toho všeho nevšímajíce sob jesuité a nedbajíce

pokut, týmž majestátem na rušitele jeho uložených, hanli smle,,

kaceovali a spasení odsuzovali naše náboženství a jeho vyzná-

vae na kázáních i v spisech svých vbec vydaných, inili

slovm v témž majestátu položeným stranný a odporný výklad

a dávali jemu cizí smysl, jako by se týž majestát na lidi pod-

dané J. M. C. komorní a klášterské neboližto duchovní, též

stavv pod jednou nevztahoval.*

»K tomu i dstojnos a velebnost královskou v echách

lehili, zjevn tvrdíce, že J. M. K. nám stavm, vrným podda-

ným svým takového majestátu v píin náboženství bez po-

volení biskupa ímského dávati nemohl : kdežto tento ani nad

námi, stavy, tím mén nad králem a pánem naším žádného

práva ani panství nemá. A tak vc konen k tomu pivedli, že

utrakvisté na panstvích krále a jiných pán katolických utiskováni,,

k náboženství pod jednou vzeními i jinak rozlinými nástroji

a pípravami zjevn i pod zpsobem a titulem politických píin
proti vli své nuceni ; kostely jinde zavírány, jinde ze základ

boeny a služby boží zapovídány; všechny pední úady jak

královské tak zemské i mstské katolíky osazovány ; ti,

kteí jsouce podobojí pi jakýchkoli píinách králi a vlasti k do-

brému podle svdomí svých se pimlouvali a do jejich praktik

jim jíti nechtli, z úad se znamenitou lehkostí a potupou sha-

zováni byli. Summou nkolika osobám téhož náboženství pod

jednou, zpronevilým synm vlasti — skrze nž tíž jizliví e-

holníci naši milou vlas k tžkému pádu a zahynutí pivésti a

nás stavy, vrné její milovníky, vyhladiti se vynasnažili —
všecka správa království v ruce uvedena, a takm všecko ky-

nutím jejich zle ízeno a spravováno bylo s dokonalou záhubou

všech stav jižjiž nastávající, kdyby byl Pán Bh sám toho

z lásky a z milosrdenství svého svatého, kterouž k slovu svému

svatému a k stavm míti ráí, nepedešel. Ponvadž tedy je-
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silite tolik zla, o nmž jsme práv se zmínili, v království eské
zavedli, zasluhují toho spravedliv, aby více v nm trpni nebyli,«

»A protož z tch všech pedcházejících i jiných slušných

píin, znamenajíce dobe, dokudžby táž sekta v království

eském zstávala, že by tch neestí nikde neubývalo, a trvan-

livý pokoj v nm uinn býti nemohl; nýbrž jak pedn J. M. C.

král i pán náš nejmilostivjší, tak podle nho i všickni stavové

ústavn u velikém nebezpeenství hrdel i statkv svých zstá-

vati by musili, známo iníme všem obecn : že jsme ze spole-

ného svého usnesení tuto všecku eholi jesuitskou z celého krá-

lovství i ze všech mst a míst téhož království, v nichž na ten

as kollegia a obydlí svá mají, jmenovit z mst Pražských

z Krumlova eského, z Chomutova, z Jindichova Hradce a

z Kladska i odjinud odevšad, kde se koli v témž království

zdržovali neb zdržují, vypovdli a tímto listem na vnost vy-

povídáme, tak a na ten zpsob, aby ihned všickni, co jich ješt

koli, kdežkoli a u kohokoli v království eském jest, z nho
pokojn se odebrali a nikdy zase na budoucí a vné asy do

zem eské žádným vymyšleným zpsobem, bud pod svým

vlastním aneb jiné jakékoli ehole jménem, se nenavracovali.

«

»Pakli by kdo z nich, kdokoli a u kohokoli, pod jakou-

koli záminkou potom nalezen byl, tehdy má na každého, kdož

by jesuity u sebe pechovával, jakožto na rušitele obecného

dobrého, nepítele a zhoubce vlasti podle vymení zízení zem-

ského sazeno býti. Mimo to obecným usnesením ustanoveno

jest, že táž ehole jesuitská po tomto ze zem vypovzení ani

na ímského biskupa aneb na íkoli pímluvu ani žádným jiným

zpsobem neb lstí, již by lidský duch vymysliti mohl, nikdy

na asy budoucí a vné zase do království uvedena býti

nemá.«

»Jestliže by pak jakoukoli zchytralostí, již plni jsou, kdy-

koli budoucn to od nich zpsobeno bylo, že bud na snmích

obecných neb krom snmu o to, mli-li by zase do zem pi-

jati býti, jednáno bylo; tehdy že žádný ze stav tohoto krá-

lovství pod pokutou, na rušitele obecného dobrého, nepítele

a zhoubce vlasti zízením zemským vymenou a uloženou

k tomu pimlouvati se nemá.«

»Což vše pro budoucí toho vnou pam tímto patentem

27*
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všem v známos uvésti jsme chtli. Co se pak jinfch eholních

osob náboženství ímského pod jednou v klášteích i jinde z-
stávajících a pokojn se chovajících dotyce, na ty ten patent

se nevztahuje, než toliko na samé svrchu psané jesuity, kterážto

škodlivá a boulivá sekta pro hrozné úklady, kteréž vrchnostem

svta i celým zemím strojila, pedešlého asu také i z jinÝch

království a zemí, v nichž pokoj uinn býti ml, od vrchností

a lidí náboženství ímského podjednou vypovdína býti musila

a byla.«

»Na potvrzení toho jest patent tento peetmi (asi 50)

jistých stedu našeho na míst všech tí stav království e-
ského podobojí opaten.

«

Na základ toho mandátu jakož i k rozkazu direktor

díve uvedenému vypuzeni jsou jesuité i z ostatních kollegií

v echách. Tak doruen byl rozkaz direktor rektorovi kollegia

krumlovského dne 6. ervna. Tomuto však nebezpeí hrozící již

díve oznámeno bylo jakýmsi píznivcem a proto poslal mnohé

vci vzácnjší a dražší ihned do Passova, kamž se i s ostatními

bratry dne 8. ervna na povozech od velitele hradu krumlov-

ského zdarma daných bez všech nesnází a píkoí odebral. Ješt

dne 7. ervna prodávali jesuité v kollegiu svém víno a jiné

vci, aby si penz na cestu zaopatili. Po odchodu jejich bylo

kollegium krumlovské od lidu zvlášt pak od vojska vydran-

cováno. — Z kollegia hradeckého vysthovali se jesuité již dne

6. ervna, a obyvatelstvo s nimi mírn tak jako v Praze a

Krumlov naložilo. — Jinak tomu bylo v Chomutov, odkud

vtší poet jesuit (10) díve, než jim rozkaz direktor dodán

byl, k rozkazu provinciála potichmo a znenáhla do rozliných

zemí a míst utekl. Obávali se pomsty lidu, jenž ješt pamtliv

byl utiskování jesuity mu zpsobeného. Jen sedm jich zstalo

v kollegiu zataraseném a stráží silnou proti lidu rozilenému

chránném, až i tito, obdrževše rozkaz direktor, pestrojení do

Erfurtu se vysthovali. I kollegium chomutovské vydrancoval

lid hned po odchodu jesuitv. — Nejzuivji proti jesuitm po-

ínalo si obyvatelstvo kladské. Nebo když jesuité se zdráhal

k rozkazu direktor jim dne 13. ervna dodaného % Kladska

se vysthovati, vtrhl lid rozkvašený do kollegia a jesuity z nho
vyhnal, vykikujíc: »Kli(fte se niemové, pry lotrové, pry
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šibeniníci!« Na to lid a vojsko kollegium i chrám strašn spu-

stošili, ano z ásti i zboili a vypálili, volajíce, že rozmetati se

musí hnízdo krkavc, aby nikdy více se nenavrátili krkavci.

Konen vypovzeni jsou jesuité i z Moravy k rozkazu

direktor moravských danému dne 8. kvtna r. 1619. (Skála,

Hist. III. 131) Z kollegia brn?iského Yjdalo sedne 11. kvtna

37 jesuit po 11 povozech na cestu k Yídni. ííovákové byli

již díve z kollegia propuštni. — Z olomúckého kollegia

v nmž za té doby i mnoho jesuit z ech vypovzených meškalo,

kteí tušili co je oekává, prchali jesuité poznenáhla již ode

dne 6. kvtna, akoliv jim dodán byl teprv dne 11. kvtna

rozkaz, k nmuž i ostatní dne 14. kvtna z Olomúce a z Mo-

ravy odešli.*)

Takto bylo Tovaryšstvo Ježíšovo ze všech zemí království

eského vypuzeno v 63. roce od svého pisthování se do Prahy.

A jakož to obyejn bývá dle starého písloví starého »kdo

s jakou Škodou neb neštstím se potkává, že mu není potebí

mnoho o posmch se starati«: tak tuto i jesuitm se toho do-

stalo, že ím pedešle po mnoho let se provinili proti nekato-

líkm, i na kázáních i v spisech svých je i uení jejich na-

nejvýš hanjíce, tím zase od jiných káráni a vysmíváni byli ne-

toliko v jazyku eském ale i v latinském, jak se tomu z níže

pipomenutých dvou básní na potupu jesuit v tu dobu vyda-

ných sieji rozumí.

První báse vyšla s nápisem tímto : Volání Jesuitu k sv.

Václavu a Krištofovi, jejichžto obrazové na kostele jejich {sv.

Salvátora) u mostu postaveny jsou, aby se tíž svatí xa nS

k stavm království eského podobojí pimluvili, i co jim xa

odpov na to dáno.

Jesuité. K tob vším hlasem voláme,

Tebe prosíme, žádáme,

Ó svatý, milý Václave! Vzhlédniž milostiv na nás..

Jenžs vývoda eské zem, Pimluviž se mile za nás

*) Ve všech tchto kollejích bylo r. 1616 (dle Schmidla Hist Soc.

Jesu) 278 úd Tovaryšstva Ježíšova, z nichž kollej pražská u sv. KUraenta

55, olomoucká 51, brnnská s domem novic 100, krumlovská 22, cho-

mutovská 17, jindicho-hradecká 17 a kladská 16 osob v sob chovaly
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K stavm království Ceskšho

A národu vznešeného,

Kteížto pro své soužení

V evangelickém uení

Zasadili se i svedli,

eho žádali, dovedli.

Myf jsme jina se nadali

A tím se pochlubovali,

Že vítzství obdržíme

A kacíe zahladíme:

My hyneme, oni rostou,

Neb nemají radu prostou,

Za n andlé bojují.

Knížat jejich posilují.

Strach, bychom nebyli hnáni.

Nepišli na roztrhání.

Co z Frankreichu, z Engelandu,

Z Švábské zem i Liflandu,

Z Niederlandu i z Benátek,

Z Uher; neb dosti šarvátek

I bouek jsme natropili,

Potentáty turbovali,

Chtíc se papeži zachova,

Slávy jeho obhajovat'.

Jak se stalo; již darmo jest,

Hrne se na nás zlá nees.

Ó svatý Václave milý!

Popros za nás v tuto chvíli,

A stavové pod obojí.

Kteíž podle sebe stojí,

Nedadí nás chase práti

A pre za moe zahnati.

Svatý Václav.

Darmo vy ke ran voláte!

Zdaliž pak toho neznáte,

Že já nejsem Bh nebeský,

Sluji svatý ddic eský?
I kterakž bych proti svému
Ddictví vždycky milému
Ml se slušn pimlouvati

A za vás orodovati,

Kteíž byste velmi rádi

Jako ábhkové mladí

Vrné echy vyhladili,

Zemi eskou osadili

Spanely ukrutnými.

Lidmi nemilosrdnými

;

Kteížto bouky tropíte

A vrn kaceujete

Proti zákonu božskému

Též i zízení zemskému?

Nejste mé pímluvy hodni,

Neb jste zemi velmi škodni.

Co jste svedli s zemí štýrskou.

Chtli jste svésti i s eskou.

Vdouc to vrní Cechové,

Že, když jsou jejích pedkové

kalich se zasadili

A krve nevinných mstili,

Angel mn Bohem daný,

Emanuelem nazvaný,

Na míst mém ped vojskem jich

S jinými na koních bílých

Vidti jsou se dávali,

Nepátcly pre zahnali.

Jesti ti pjdou proti vám,

Budete prcha sem i tam.

Protož jdte pry ke všem zlým,

Povzte o tom asn svým.

Jesuité.

Ach, smutnét" jsou tyto ei!
Kamž my pak m?,me utéci?

1 kacíi nejsou hloupí.

Nijakž svého neustoupí;

Proti nám velký hnv mají

Praktiky naše již znají.

I což jest jednou dlati?

Slušíf retuku hledati.

Máme tu ješt druhého

Svatého dost velikého,

Krištofora; jest dost mocný.

Mže býti nám pomocný.

Za pímluvu ho žádejme,

K nmu svým hlasem volejme

:

Ó Krištofe, Krištofoe

!

Což jde na nás velké hoe!
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Ty víš, že jsme tebe ctili,

Obraz tob postavili;

Prosíme, neopouštj nás,

Pimluviž se platn za nás

K stavm eského království,

AC nás pro naše lotrovství

Ven z zem nevyhánjí,

Cepami neodhánjí.

Krištoforus.

Dete se dost nepíjemn,
Nekite jednodaremn !

Nemohu nic uiniti.

Jak by se mohlo trefiti,

Nejsa já té zem ddic,

Známosti v ní nemaje nic,

Kterak se mám pimluviti? —
Nežli chci tak uiniti.

Ponvadž lidi penáším,

Pes vody jinam zanáším;

Byste Cechm s oí sešli,

Mezi n nikdy nepišli,

Pes Vltavu vás penesu,

Za moe podál zanesu.

Tebas až do Ameriky

Mezi lidojedce Krky.

Ti vás tam upekouc, sndí.

Dív než to echové zvdí.

Nuže, strojte se, jižE je a
Dív než chasa pijde na vás!

Kristus Pán.

Duší lidských vražedníci,

Cti, slávy mé loupežníci.

Cech vrných protivníci

I falešní erbovníci!

Chtli jste se mn vrovnati,

Smvše ?ob titul dáti

>Tovaryši Ježíšovi*,

Jsouce psi Antikristovi.

J!íeb za n dobe štkáte,

Yrným pokoje nedáte,

Hrozné modláství pácháte,

K svatým, umrlým, voláte,

iníte pekážku mému
Evangelium svatému;

Sami v koUeji své spíte.

Jako v brlohu ležíte.

Mj obraz jste postavili,

Na krov svrchu vystrili,

Aby na nj ptáci s . . . .,

Neb z runic k nmu bouchali.

Dosti dlouho jste bouili,

Lidi svodili, hešili.

Nechci vás dél v Praze míti.

Místa zaneprázdovati.

Mž' se díti v vašem chrámu

Pravá pocta jménu mému;
Nebo jest k mé cti postaven.

Ne modlám nmým ustaven.

Protož chci v nm býti slaven

Od svých vrných stále. Amen.

Jesuité.

Darmo proti tomu mluvif,

Neslyšit' nás ni svatý Vít.

Bh t žehnej, milý chráme.

Však tebe v echách necháme,

Kýž jsme pak t nestavh

A zboží nekupovali,

Radši peníze skládali.

Snáz bychom se s nimi brali!

Jen až klenoty vezmeme.

Na veškeren svt pjdeme.

Lid obecný.

Ach, což chcete brát klenoty?

Od nás zavésti? a to ty.

Kterýchž jste zde našidili.

Lidi šálili, zloupili?

Klenotv vám jest neteba.

Ale nám bude poteba.

Jdtííž co kdy vás Bokaj hnal.

Kapounovati vaše dal;
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Jdtež pry co zloeení, Bude v zemi pokoj stálý.

Neb pi vás není spasení. Pute je velicí, malí!

Budef chválen, ctn pán Bh náš, Vsta, vymlaf je, chaso pražská,

Kdyžto nás vyprostí od vás; A jich nezstává ástka!

Druhá báse jest s nápisem tímto: »Miserere mei«

jesuitské aneb ise kající^ kterou% sedmkráte každodenní íkati

mají na bezích pi ekách tureckých a indiánských.

Jesuité.

Acii Bože ! hrozný v dstojenství

Ui pro své milosrdenství.

Nedej echm vzpomínati,

Praktik našich vytýkati.

Ach, slož z nás bím chytrosti,

Pro njž jsme tob v mrzkosti!

Neb nás sužují svírání,

Svdomí našeho žráni,

Pro zjevení praktik našich

Voleným tvým nastrojených.

Ach Bože! k tob voláme,

Již vyhnanci t žádáme.

Ra nás, smutné, uslyšeti,

Zase nás do ech pivésti.

To vyznáváme spolen
a dokazujem skuten.

Ze jsme zlostmi nakvašeni.

Ve všech praktikách zkušeni;

Proti tob jsme hešili.

Tob samému škodili

Tím, co jsme echm tropili.

Je z svobod loupiti chtli.

Od poetí naší sekty

ábel vynauil nás všecky,

Jak bychom svatým škodili,

Všerké praktiky skládali.

Ale ty, jenž vždy miluješ

Pravdu a ji obhajuješ,

Nám cestu svou jsi ukázal,

Pravdu svou ctíti kázal;

My však z srdce urputného,

Divné chytrosti plného,

Prebendy jsme milovah,

Skrz praktiky k nim nutili.

Proež ra nás pokropiti,

Izopem englickým zmýti,

Bychom dobe zmyti byli,

Dobrých více neernih!

Akoli krkaví barva

Vždycky bývá jednotvárná;

Však když nás tak ráíš zmýti,

Mužem trochu -epší býti.

Odvra tvá svou od chytrosti

A naší ošemetnosti,

Ra Pražskou kollej zas dáti

I s zahradou navrátiti!

Tak bude srdce plesati

V nás, s Brnem poskakovati,

Hradec též se radovati

A papež to schvalovati.

Srdce naše ra zistiti,

Ducha zlého obnoviti,

Steva falešná zmniti.

Ledví chlípná umoiti.

Aby lidem neškodilo.

Praktik zlých nepsobilo.

Dobrých neposkvrovalo,

Duší nezavazovalo.

Ach, nera nás zavrhnouti

A od ech odtrhnouti;

Nýbrž ra nás zas uvésti

Do peleše všech chytrostí t

Zlostné budeme uiti

Proti tob neceliti,

Pokudž se k tob obrátí

A praktik svých poukrátí.



Ra nás sám vysvoboditi,

tvrtého stavu zbaviti;

Tak t budeme slaviti,

Na trouby, bubny plesati!

Ra, Bože! rty otevíti,

Naše híchy pedložiti,

Kteréž my nepoznáváme

A k nim se nepiznáváme.

Aby ústa zvolených tvých

Vyznala moc skutk divných.

Divné své vysvobození,

Praktik našich vyjevení.

Kdyby chtl, hned bychom mšili.

T podle svých štrych ctili *,

Ty však na tu ob nedbáš,

Neb ji vždy za nic pokládáš,

Tob se líbí duch istý.

Ach, což jsme my blázni istí,

Že tebe chceme šiditi

I lid tvj svatý šáliti!

Ob, kterou ty miluješ,

Vždycky sob obhbuješ.

Jest duch svatý a pokorný,

Ne náš s odpustky potvorný

;

Srdce pokorné, zkroušené

Chceš od nás neposkvrnné.
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Ale jakž je tob dáme,

Když je zlostmi nakvašené?

Ach ra, Bože! zkrz milos svou

Siónu dáti moc silnou

Nám vyhnaným, zloeeným
Mnichm i jiným škodlivým,

Aby zdí okolo naše

Byly vzdlány peleše

K provozování chytrosti

Pod pláštíkem pobožnosti.

Ach, Bože ! hrozný v dstoj enství

Ui pro své milosrdenství,

A není k našemu zhanní
To naše kající volání.

Tak budem obtovati, mšíti

A na zvuné varhany pískati,

Na oltáe reliquias

Klásti za Deo gratias.

Lid zavírá.

Chvála bu Bohu nebeskému,

Že nedá kmenu lojolskému

V echách více se rojiti

A lstiv praktikovati ! Amen.

Mimo to vydáno bylo na potupu jesuit vyhnaných mnoho

iiných spis eských, zejména >:> Zrcadlo jesuit* (r. 1619 v Praze).

Z nmeckých pak spis rozšíen byl »Postport der Jesuiten^^

jednající o vyhnání jesuit a jich vinách s tou výslovnou na-

djí, že budou i z Nmecka všude vyhnáni; zovou se tu jani-

ary tureckými, a obrázkem rytým naznaeno, kterak se z Cech

sthují s pytly plnými penz. (Mus. . 42. F. 25.)

Spisy hájící jesuity vypovdné.

Tovaryšstva Ježíšova, z ech dekretem direktor vypo-

vdného, ujímali se píznivcové jeho ve dvou spisech obranných,

které již koncem msíce ervna roku 1618 proti apologii*) ili

*) Obsah apologie této, sepsané pi sjezdu stav království e-
ského podobojí dne 25. kvtna 1618, viz Skály rukopis VIII. 663.
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>>Osvdení všech tí stavv království eského podobojí* jménem

císaským v jazyku nmeckém byly vydány.

V prvním spisu, jenž vyšel pod názvem »Informací neb

zprávy císaské s strany pozdvižení eského «, vytýká se stavm
podobojí mezi jiným, že duchovní kolleje (jesuitské) neb eholy

proti patrnému snesení snmovnímu i zejmému textu porov-

nání mezi stranou podjeduou a podobojí uinného složili a zru-

šili, statk jejich ve dsky zemské poádn vložených skuten
je zbavili, osoby pak eholník (jesuit) sami o své újm na

asy budoucí i vné ven ze zem vypovdli; školu jejich

z císaské a královské Štdroty od mnoha let s jednomyslným

stav království eského snesením a povolením založenou, a tu

vzácnou a znamenitou akademii, kteráž mládež eskou ve všem

dobrém zdržovala a poestné mravy a šlechetnost v ní zdárn

vštpovala, zrušili
;

její professory, uitele i s jinými duchov-

ními osobami cvienými a vysoce uenými ven z celé zem
vyhnali a do bídného pohostinství vypudili; kostelv a statk

jejich mocn se ujali, je zloupili a zpustošili.

V druhém spisu píznivc jesuit, vytištném též v ja-

zyku nmeckém pod titulem »Dostatené evangelické vysvtlení

apologie eské«, uvádí se k obran jesuit toto: »De facto,

podle samého úinku a ne podle práva vyhlásili direktorové

jesuity za sektu takovou, kterážto svými ponoukáními, obmysly

a snažnostmi na to se vydala, aby netoliko JMC. ale i celého

království eského stavové a obyvatelé podobojí chyte a pod-

vodn ímské stolici jakožto vrchnosti cizí a pespolní pod moc

a jho její uvedeni a podrobeni býti mohli. A nemvše dosti na

tom, i otevenými patenty, s mnohými tžkými na cti jich

dtkami, jež sob ze všech zemí a konin, z nichž jesuité byli

vyhnáni, do týchž list shledaH, z celého království na vné
asy vypovdli, nic toho nevšímavše a pi sob zdrav nepo-

váživše, že jest je císa Ferdinand I , svaté a slavné pamti,

jakožto panující eský král nejdíve do zem uvedl, jistou fun-

dací a nadání ke kolleji jich uinil a zvláštním majestátem

i dchody obdail ; což vše do desk zemských vešlo, ode všech

tí stav schváleno a stvrzeno, od císae Muximiliana II., Ru-

dolfa i nynjšího císae (Matyáše) potvrzeno, a od císae Fer-

-dinanda nadání jim stále zlepšeno a zvtšeno bylo. Ano, když
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^a onen as mniši františkáni v kláštee u matky boží Snžné
na Novém mst pražském v tu potržku Pasovskou od zšílené

chasy obecné byli žalostiv povraždni a muednikou korunou

poctni, tedy sam;fch stav podobojí lid vojenskf i nejvyšší

nad ním dotené jesuity ped podobným násilím obhájili a pi
hrdle zachovali, davše jim obzvláštní vysvdení, že by niímž
tím vinni nebyli, z ehož je nyní protivníci jich nedvodn ob-

viují a vbec pomlouvají
;
jakž se to vše v otevené zpráv

a shotoveném vysvdení jejich, jehož jest datum v Praze dne

23. záí léta Pán 1611, s podpisy rukou vlastních i s peetmi

asto jmenovaného hrabte z Turnu, Linharta z Felsu a jiných

osob ze stavv království eského patrnji vysvduje, obsa-

huje a zavírá. Odkudž jeden každý poznati a jaksi rukama

omakati mže, jak te nyní nenáležit a neprav protivníci je-

suit s nimi skuten nakládati smjí, ježto jim pedtím samí

pro zvelebení pravdy hojné vysvdení neviny jich pede vším

svtem vydali. Konen pak jesuité, na nž ta zbouená rota

neb fakcí eská mocn sáhla, praví to : že se jim v té píin
ped Bohem i pede vším svtem kivda dje, a žádají býti

v tom rozeznáni (rozsouzeni) od nepodezelých soudc, jakého-

koli by ti náboženství byli, a spravedlivým rozsudkem neb ná-

lezem podleni ; zakazujíce se v tom, že to vše za pravé pro-

kázati chtjí, že totiž to obvinní jich prosté a pouhé kivé

pomluvy, smyšlenky, domnní a potahové nedvodní a tak samé

toliko náruživosti a vášn postranní jsou. A ponvadž žádný

vrah, lupi aneb jacíkoli jiní zloincové bez poádného vysly-

šení a pesvdení hrdla odsuzováni nebývají, an i sám Bh,

jsa stvoitelem, Adama a Evy bez náležitého vyslyšení souditi

neráil; z té píiny ohlašují jesuité o tom, že na ty tyrany

a hance své chtjí to podle práva dostaten provésti a pro-

kázati, že se jim tu ped Bohem i ped spravedlností bez-

práví iní.«

Mimo tyto obrané spisy, po stran císaské k ospravedl-

nní jesuitv jakož i pe císae proti stavm podobojí na jevo

vydané, položena byla i v patentu císaském — kterýž Janovi

Eusebiu Khánovi, generálnímu komisai císaskému v echách,

odevzdán byl, aby jej po krajích posílal a publikovati dal —
mezi jinými stížnostmi, kteréž sob císa do stav podobojí
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v rozdílných artikulích pokládal, jmenovit i ta stížnost: že

jsou stavové lidem duchovním (t. j. jesuitm) statky, kreréž

ve dsky zemské vložené mli, pobrali a je ze zem vyhnali.

Proti tmto stížnostem, vyteným v obou listech svrchu

uvedených i v patentu císaském, hájili se stavové podobojí

a jich jménem direktorové, dokládajíce, že jesuity z píin pod-

statných, jež patent o vypovdní této sekty odporné na vtším

díle obšírn obsahuje, náležit a práv ze zem vypovdli.

Zvlášt pak usnesli se stavové podobojí pi svém obecném

sjezdu na hrad pražském dne 28 srpna 1618 na tom, aby

se k stížnosti v patentu císaském vytené odpovdlo takto:

»0d nepátel našich dává se nám též za vinu, že jsme jesuitm,

jež lidmi duchovními císa nazývá, statky pobrali a je ze zem
vypovdli. Vc tato slušná stala se proto : Pedn, že jsou je-

suité vždycky buiové a rušitelé pokoje obecného bývali, na

kázáních svých nás podobojí kaceovali, hanli a o nás, že nám

víra držána býti nemá, jako ten jízlivý Pater Scipio Gentilis

nešlechetn mluvívali, anobrž i o majestátu našem od císae

Rudolfa nám daném^ T.e múze xrušen býti, po7tivad£ od pa-

jyeze potvrzen není, potupn v uši vrchnosti vtrušovali. Druhé

že nás pi dvoe JMC. i jinde ošklivili a hanli. Tetí, že

v mst Chomutov píinou jich a praktikou mnoho krve ne-

vinné jest vycezeno. tvrté, že komedie a tragedie na potupu

strany podobojí zaasto strojívali, dávajíce v nich na jevo zá-

sadu: »Fidem Evaiigelicam exstirpandatn esse^ (víra evange-

lická musí se z koene vypleniti). Páté, že bez povolení stav

léta 1556 do kláštera Dominikán naproti špitálu blíže mostu

(u sv. Klimenta) se veteli, ano i do eského království pijati

byli. Šesté, že pozemské statky kupovali, ve dsky zemské proti

dobrému zpsobu a obyeji království eského a slavnému na-

ízení slavné pamti císae Karla IV. je klásti dali, ježto

k tomu cíli dsky zemské od téhož císae Karla naízeny nejsou,

aby ledajakés knžstvo statky své, jež však skupovati žádného

práva nemá, v n sob klásti dáti mlo. Sedmé, že privilegium

na novou universitu prostedkováním svých patron, nkdy
mezi nimi chytrostem vyuených a vychovaných, sob od cí-

sae Matiáše vyžebrali, zamýšlejíce tím universitu utrakvistskou

zrušiti, ježto v jednom a témž mst dvojí universita býti ne-
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mže. Osmé, že Pater Ferdinand z Kolovrat, kazatel nmeckf.

v kolleji pražské, s P. Lukášem Fanini, kazatelem vlašským

proti nekatolickému kazateli v novém chrámu sv, Salvátora (po-

zdji klášter P. Paulán), D. Helvíkovi Garthiovi, spis hanlivý,

v nmž všecky evangelíky k ohni, vod, mei a provazu od-

suzují, poátkem r. 1618 sepsali a na velikou potupu strany

podobojí jej k vytištní podati a vbec uveejniti dali, což proti

porovnání mezi stranami elilo. Deváté, že Pater Gregorius

Kumerus,*) provinciál rakouský, v listu svém k P. rektorov,

Vilému Lamormainovi, zpovdníku císae, z Passova do Hradce

Štýrského psal slova tato : Intelligo scrihi militem pro Caesare

contra Bohemos. Si milite agatur, ego brevi bene spero. Si ad

compositionem ventum fuerit^ timeo ne maneamus foris, sicut

ex Verietia^ etc. Status {Bohemiae) erte nos non admittent

nisi vi coacti^ etc. Deus det nostris Principibus bonm animum
Nunquam, erat major occasio eripiendi Bohemis omnia pri-

vilegia, quae šunt in detrivientn?n Religionis^ literas Maje-

statis, et recuperandi templa. Hic tamen magno animo opus

erit, quia Status dicuntnr scribere militem continuo. Utinam

cum Venetis sit pax, et ille miles, qui fuit Qoriciae, huc

veniat.^ {Jivsi^ že najímá se lid pro císae proti Cechm. Sáhne-li

se k mei, doufám, že bude brzy dobe; pijde-li vsak k po-

rovnání, obávám se, že zstaneme za hranicemi eské zem
Stavové království eského zajisté nás nepijmou, leda by pe-

moženi a mocí k tomu donuceni byli. Udliž Bh knížatm

našim dobré mysli. Nikdy nebylo lepší píležitosti echm
všecka privilegia, která jsou ke zkáze náboženství katolického,

a svobody jich i s majestátem odníti a chrámy jich nazpt ob-

držeti. K tomu ale bude potebí veliké zmužilosti, ponvadž prý

stavové ustavin vojsko najímají. Kéž by byl mír s Benátany,

aby ono vojsko, jež bylo v Grorici, sem pijíti mohlo.)

Mimo tuto odpovd, danou od direktor k stížnosti do-

stavené v patentu císaském, nepominuli direktorové roku 1619

vydati na svtlo o tom jiný obšírný spis v jazyku eském a n-

meckém pod titulem: »Krátká zpráva a odvod stíz7iostí, kteréž

*) Tento byl od roku 1623 pedstaveným nov zízené provincie

eské.
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stavm evangelickým v království eském k zošklivení jich pi-
pisovati se chtjí.^*)

Na dkaz toho, že stavové podobojí s jesuity po právu

naložili, uveejnili direktorové i psaní dvojí, které jim také-

okolo tchto as sjednocení stavové v Nizozemsku 20. dne

záí roku 1618 a Moric kníže z Oránie a hrab z Nassavj

23. dne záí z msta Hagu uiniU. V Hstu stav sjednocených

jest mezi jiným uvedeno toto: »0 tom také že nemají sjedno-

cení stavové pochybnosti žádné, aby stavové podobojí v e-
chách nemli tak šastn ouklad jesuitských zniknouti, jako

tam na onen as pedkové jejich to, aby jim pravé a isté

o Ježíši Kristu uení hrzou císae ímského, nesmyslnou pa-

peže vzteklostí a zpronevilostí sboru basilejského odato ne-

bylo, rozšafn a zmužile sob opatili. Proež že stavové sjedoo-

cení o tom tak soudí, %e stavové království eského podobojí

moude a ádn uinili to, když tu jedovatou neest z krá-

lovství svého vypovdli a vyhnali ; nebo %e není nadje žádné

aby prve obnovené náboženství v jakém pokoji a utišení trvati

mohlo tu, kdež se jesuitm, to jest úhlavním a písežným vši

bohomyslnosti nepátelm, to nejmenší místeko a prchod
peje. Z té píiny, že vidí se stavm sjednoceným za potebné

aby stavové království eského bedliv to opatiti hledh, aby

ani pro ní píze, ani pro strach a pohržky, ani na žádné

prosby tm píšerám a obludám navrátiti se zase do zem eské
nepovolovali, ani jich nikda více do spolenosti své nepijímali

«

Psaní prince Morice obsahovalo v sob to : »Ze z psaní

stav království eského k nmu 28. ervna, jako i z pilo-

žených v nm pípis jest upímnou myslí docela nerad vy-

rozuml tomu, s jak neslušným a nenáležitým bezprávím a

zkrácením dotení stavové od nkterých obecného pokoje ne-

návidících domácích i pespolních nepátel, v emž ta ošklivá

sekta jesuitská nejvtší a nejhlavnjší píinou a podntem jest,.

jsou se potkali.*

) Tento spis, obsahující dvanáct artikul, nalázá se v rukopisu

Skály hist. díl VIII. str. 853.-865.; též se chová exemplá eský v knihovn

musejní a nmecký v knihovn university pražské.
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Obrana jesuit proti nákm stav království eského.

Naproti tomu aby jesuité sami nezdáli se mlením svým
tch nák všech, jimiž je stavové jak v apologii obojí tak

ovšem v patentu vypovdní jejich tžce obvinili, za pravé

uznávati a na sebe vztahovati : z té píiny vynaložili na to

všecko úsilí, umní a výmluvnost svou, již prve proti Francii

v podobné píin šastn a platn potebovanou, aby spisem

odporným takové náky stav se sebe smyli, nevinu svou

vbec osvdili, a nepodstatu dekretu stavovského prokázati mohli

Což brzo po vyjití svém z království* eského dvovali se

dovésti nížepsanou obranou ili apologií*), kterážto obsahuje

v sob odvody jich mnohé, ve smyslu tomto :

»Když jsme my z mandátu pán stav podobojí, jímž jsme,

z království eského vypovdni byli, dobe porozumli tomu,

že tu žádné právo, ani obhajování sebe právní více žádného místa

nemá, nýbrž kdybychom v takovém zpsobu v království e-
ském pece se zdržovati a zstávati chtli, že by to tak dobe

nám samým, jako i našim bližním, pro nž jsme my se až

dosavad tam zdržovali, netoliko k žádné platnosti, alebrž

také k dokonalé záhub sloužiti a vztahovati se mohlo : protož

umínili jsme sob nelibosti proti nám vzaté a hnvu na n-
který as ustoupiti a toho prostedku se ujíti, jehož nám sám

rozum postauje a dodává do rukou; anobrž kteréhož sám pán

náš Kristus Ježíš v podobné pípadnosti apoštolm svým užívati

pikázal, ka: Když se vám budou protiviti v tom mst, utete

do jiného. Jakož pak nekuli sami apoštolov, ale i jiní mnozí

svatí a uení muži, anobrž biskupové a zástupcové církve nej-

pednjší tak se chovati hledli. I nebylo by ovšem nám v tomto

zpsobu našem, kdybychom toliko na náš vlastní zisk a po-

hodlí a náruživos (píchylnost) ohledati se chtli, nic milejšího

a vítanjšího, jako abychom všeho zanechajíce na stran toho

nás zastávání a ospravedlování, pánu Bohu v jeho milostivou

vli a opatrování mocné cele a dokonale se poruili, a netoliko

to nám prokázané bezpráví, kteréž my pánm stavm z toho-

*) Schmidl, hist. Soc. Jes. Provin. Boh. p. III. pag. 131—141.; pak

Pavla Skály rukopis hist. esk. VIII. sir. 1204;-1236. — Také v archivu

kapituly Svatovítské.



432

srdce odpouštíme, alebrž také i naši duchovní povinnos a pro-

fessí sob ped oi pedstavili, a tak s dobrým a neposkvrnným

svdomím ostatek dn života našeho strávili, nic pi tom ne-

dbajíce a se neohlédajíce na všecky ty falešné náky a pomluvy

;

pedn pak toto od nás nikda nezasloužené, ale pro samu toliko

víru na nás uložené vypovdní a kletbu trpliv nésti a vy-

státi mohli, ponvadž ona potšitelná slova pána a spasitele na-

šeho Ježíše Krista ustavin nám ped oima a v srdci našem

vzí a leží ; kdež takto dí : Blahoslavení jste, když vám zlo-

eiti budou lidé a protivenství initi, a mluviti všecko zlé

o vás lhouce, pro mne. Radujte se a veselte se, nebo odplata

vaše hojná jest v nebesích.

S tím však se vším, ponvadž my pi tom také i na po-

voláni a stav náš, kterýž pináší s sebou to, abychom nejen

sami o sebe, alebrž i o bližního našeho a jeho spasení nále-

žitou péi a starost vedli, slušný a bedlivý pozor míti máme a

musíme; k užitenému pak vci té vykonávání potebí jest nám
nekuli svdomí neposkvrnného, ale také i spolu útrpné mysli

:

z tch píin nemohli jsme pominouti toho, abychom proti svrchu

dotenému patentu pán stav podobojí a vinám tm, kteréž

se nám v nm od nich pipisovati chtjí, naši zjevnou obranu

aneb apologii sob sepsati a na svtlo vydati nemli, zachová-

vajíce pi tom mírnost a rozšafnos náležitou, a jsouce pi tom

také celé a neomylné nadje, že i sami páni stavové nic se na

to neohlédajíce, že na ten as naši nepátelé jsou, tuto naši

tak vysoce potebnou, a od samého pirození všechnm nespra-

vedliv uváženým a potištným propjenou obranu a zastání

na zlou stránku nám obrátiti neráí. Akoli zajisté oni z hor-

livé k náboženství svému náklonnosti — jež sme my, k emuž
se rádi a neukryt piznáváme^ nikde za slušné a pravé ne-

uznávali^ nýbrž za asté dvody našimi jemu se na odpor

stavli a je jJoráželi — jako i na falešnou nkterých zprávu

a z dvodu svého zastaralého o nás scestn smýšlejí i ortel

vynášejí: pes to však nemáme o nich pochybnosti žádné, že

oni, jak jsou upímné a otevené mysli, kteráž bezpochyby až

dosavad nalézá se pi nich, tak dobe nás, jako i druhou ješt

náležit nevyslyšenou stranu, s strany tch nák ku právnímu

a poádnému odpovídání pipustí a shledajíce nevinu naši po
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dokonalejším vší té vci vyslyšení a uvážení, daleko jinaeji

o nás smýšleti budou, a ten dekret svj sami rádi promní a

umoí. My pak mezi tím s pomocí boží vykonáme mínní a

pedsevzetí naše, povážíce pedn s pilností veejn a vbec
toho : Zdali jakou velikou týz dekret vyšlý platnost proti nám
jim s sebou pinášeti milze neb má? To spravivše, hned za

tím vydáme se v náležité odpovídání na jeden každt z punkt
tch, kteréž nám v tom patentu svém pipisovati chtjí.

Všichni pak lidé v právích duchovních i svtských vý-

born zbhlí mají to za jistou a nepochybnou pravdu, anobrž

i samo pirozené právo to s sebou pináší: že k jednomu ka-

ždému spravedlivému a stranu odsouzenou vížícímu orteli neb

náku právnímu potebí jest této trojí vci: 1, Soudce takového,

k jehožto rozsudku vc ta, o niž initi jest, vlastn náleží.

2. Aby pi ní náležitý process neb poad práva zachován, a vc
sama dle náležitosti k dokonalému vyslyšení a rozeznání pi-

puštna i dovedena byla. 3. Aby podle pednesených prvodv
a allegat spravedlivá výpovd se vynesla. — To pak jest pa-

trná a po vrchu ležící vc, že jmenovaný pán stav dekret

netoliko v jednom, ale hned ve všech tch punktech hrubý ne-

dostatek má, a tou mrou sám v sob neplatný, nedostatený

a naprosto niímž jest. My prve zajisté, co se první vci^ totii,

soudce poádného dotyce^ o tom v právích císaských to se vý-

slovn vymuje: Že žádný není povinen nálezu cizího soudce

folkovati (dáti se jím vázati) a jemu zadosti initi. To pak jest

vbec vdomé a známé: že asto jmenovaní páni stavové naši

soudcové nejsou, a že jsou ve vci této výnos jaký právní initi,

aneb výpovd jakou vynášeti žádného nejmenšího práva aneb

moci nemli. Žádné poádné jurisdikcí nemohou sob v tom

nijakž osobovati
;
ponvadž ta toliko samému králi podle všech

tí spolených stav téhož království eského bez oddlování

katolických od nekatolických náleží, a to zpsobem ovšem ta-

kovým, že podle obecného práva a ádu téhož království ani

dotení stavové spolení žádných artikul právních, kteížby

po celém království držáni a zachováváni býti mli, bez vle a

povolení krále eského pedpisovati, naizovati; mnohem pak

mén toho, což jednou do desk zemských vepsáno a vloženo

jest, aneb pedešle králem ustanoveno a porueno jest, v em
Bílek: Djiny ádu jesuitakého. 28
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nejmenším mniti a jinaiti nemohou. I ponvadž my na onen

as od samého eského krále a prostedkováním mocnosti, vle

a Štdroty jeho od krále eského byli jsme povoláni a obdaeni

netoliko plnou mocí a svobodou tam, abychom v nm úad
neb povolání vykonávali, ale nad to výše i dchody a platy

jistými pro náležité vychování naše ; k obydlí pak našemu jsou

námi zvláštní kolleje vystavné a to vše pro lepší a stálejší

bezpenost do desk zemských s dodatkem vepsáno a ingrossováno

jest. Proti tomu pak asto jmenovaný, dekret ani od krále sa-

mého, ani ode všech tí stav ze spolku, nýbrž mnohem víceji

proti vli královské a stav katolických pod jednou sepsán (sko-

pírován) a vydán byl. Tou píinou to jest více nežli náleží

vc patrná, že páni stavové podobojí žádné moci ani práva a

jurisdikcí poádné k uinní a naízení doteného dekretu ne-

mli; ponvadž sami v nápisu jeho znají se k tomu, že od

samých tohko stav podobojí pvod svj má, a tou mrou že

tak dobe jmenovaný dekret králi, jako i stavm pod jednou,

od nichžto onino druzí beze vší píiny se oddlují, penáramn
se nelíbí. Mnohem tedy ménji mohou se hájiti tím, že by jim

náka taková jurisdikcí od nkoho byla svena a poruena:

ponvadž i to vbec zejmé jest, že když se JMC. z království

eského pry odebrati ráil, že jest všecku takovou moc a ju-

risdikcí toliko nejvyššímu purkrabí pražskému a jiným místo-

držícím svým spolen poruiti a sviti ráil. Ponvadž pak

v potu týchž místodržících jakož purkrab, tak skoro i všichni

jiní k náboženství katolickému se piznávající, s strany pak

stav podobojí, ježto týž domnlý mandát mezi sebou ukovali,

velmi málo se nachází ; tedy jsou se dotení stavové takové

mocnosti nikda ujímati a ji sob osobovati nemli a nemohli, an
ani sami páni místodržící ze spolku všickni nemli dané sob
moci a svobody takové bez zvláštníhoporuení a komisí JMKrál-

proti pedešlým snesením a naízením království eského nás

ven ze zem vypovdíti a vyhnati. Aby pak kdy v tom JMKr,

vle býti mla, toho nesmjí ani nemohou sami stavové íci;

nýbrž že jinaejší vle byl král a jest posavad, to jest vbec
dosti patrné a zejmé. Z toho ze všeho již nad slunce denní

jasnji se spatuje, že páni stavové rovn tak málo moci, práva

a svobody mli, jako kdyby stavové katolití sami mezi sebou
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•snesli se bez vle a rozkazu krále JM. jako i bez jich stav

podobojí o to povolení: aby praedikanty neb služebníky jich

anebo tebas jen samé stavy podobojí ven z království eského
vyhnali. Jest jistá vc, kdyby se co toho stalo, ze by nepo-

chybn páni stavové podobojí uinili vskok proti torna snesení

protestací svou a ohlášení : že druhá strana proti všemu rádu

a právu s nimi zachází, a že takový nález aneb výpov není

vynesen od ádného soudce ; nýbrž že se jim tu proti vrchnosti

jich ádu a právu náležitému pouhé násilí iní. Ale ani pod tím

titulem a zámyslem, jakoby to uinili pro obhájení a zastání

majestátu svého, nemohou sob moci takové pivlastovati; po-

nvadž všem vbec vdomé jest, že takový titul jim nikdy

k tomu cíli dán a propjen není, ani aby mohli jaké násilí

nad kým provozovati, neb koho po své libosti ortelovati ; ale

toliko k tomu, aby se o své vci domlouvati, v nich prosted-

kovati, je podporovati a opatrovati moc mli. Dále sami se znají

k tomu v apologii své : že tec nedávno od JMC. a krále zapo-

povdíno jest, aby defensorové neb zástupcové majestátu, až do

jeho zase do zem píjezdu aneb do dalšího vymení, žádných

sjezd sob nepokládali, ani obyvatelé království eského na

obeslání jich k nim se nacházeti nedávali. I kterakž tedy mohou

páni stavové podobojí pod titulem tím práva a svobody k po-

kládání a držení sjezdu, k vynášení nález na lidi, k vypoví-

dání a vyhánní lidí poddaných a JMC. vrných ven ze zem

i k postupování proti nim naskrze nemilostivému a nenáležitému

svévoln se ujímati a beze vší spravedlnosti o toho se pokoušeti ?

Ale mohli by se snad hájiti tím: že proti násilné moci

a bezpráví svému pro obhájení samých sebe takové vci ped

sebe vzíti rausili. Avšak ani tím slušn vymlouvati se nemohou.

Nebo takové právo, totiž sebe samého obhajování, tu žádného

místa nemá, když strana slušn a spravedliv na zjevnou a ná-

silnou moc naíkati a stžovati sob nemže, a kdvž také

k vrchnosti své poádné, totiž k samému králi aneb k jeho místo-

držícím a nejvyšším úadm zemským, svobodný a bezpený

pístup, útoišt míti a od nich pichrántií svého náležitého

dojíti mže. Pakli by chtli vycházeti opt tím : ponvadž rovné

titíž raístodržící s nimi víceji násiln nežli podle ádu a práva

zacházeli, proež že jsou slušn na nich samých zaátek ná-

28*
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pravý své uinili, a jim náležitou [uzdu pojíti musili. Nech

hledí, jak s tou výmluvou ostojí; ponvadž nekuli tou mrou

nic sob nepomohou, v svém bezpráví se nepichrání, alebrž

spíšeji proti vrchnosti a pánu svému sami sob právo vypoví-

dati budou, J. M. královské a vrchnosti od nho poádn jim

vystavené soud a výpovd zlehí, práva svého samodk se zbaví,

a tak toho nejtžšího hicnu a výstupku, totiž urážky veleb-

nosti císaské a královské úastné sebe uiní. Ale uchovej Bh
pány stavy podobojí, aby jim kdy co .takového na mysl pi-

padnouti mlo.

Dále co se tkne roxexnáni právního véd ^e, a zachování

pi ní processu náležitého^ tomu se odepíti nemže : že v ta-

kových píbzích ob dv strany zárove ku právu obeslány

neb pohnány i vyslyšány býti musejí
;
jakž to vše práva císaská

s sebou sieji pinášejí. Ale i to nemén jest jisté a bez odporu

všelikého: že jsme my od pánu stav podobojí nikda prve, nežli

ten dekret na nás vyšel, od nich ani citováni, ani v niemž

slyšáni nebyli : anobrž oni k takovému obsílání nás ped sebe

naprosto práva a moci žádné jsou nemli, jakž již pedešle toho

dotknuto. I kterakž bychom tedy mli, jako ti, ježto jsme nikda

nic toho citováni ani slyšáni nebyli, za odsouzené jmíni a držáni

býti. Na tom pak punktu tak veliká podstata záleží, že by
krásn pi takovém processu mnohé jiné nesíslné viny a ne-

šlechetnosti se nám pipisovaly, ty všecky mohly by se prostým

toliko jich odepením dostaten a podstatn poraziti a svésti;

ponvadž byli bychom jedinkým slovem íci a hájiti se mohli,

že jsme nikda od žádného k tomu citováni, nikda v niem tom

slyšáni, mnohem pak mén pesvdeni nebyli. Za to vše, což-

koli se na nás vzkládá a sítá, že jest pouhá faleš a smyšlenka,

anobrž nic jiného, jediné samotné hanní a pomluvy.

Jestit i ten pán stav podobojí proti nám vyšlý mandát

i pro nedostatek tetí vci pi nem^ toti^ výpovdi právní a

spravedlivé^ naskrze neplatný a niclmž. Pedn zajisté elí ta

jich výpovd! proti mnohým vrchnosti jich totiž JMC. poruením

milostivým. A takový proti právu a ádu prošlý nález neb ortel

jest i beze všeho odvolání neb appellací naší sám v sob ne-

užitenýma nepodstatný. 11. Ortel ten stal se na ty, ježto nikda

ani z niehož obsíláni, mnohem pak mén v jakém výstupku
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pemoženi byli, jakž se to v následujících píinách obšírnji

ukáže. Text pak patrný právní to s sebou pináší: Kdyby
kdo mocí njakého ortele neb dekretu, kterýž ani otevín, ani

stran nepítomné v známost uveden není, byl odsouzen, že ta-

kový ortel a výpov žádné moci a platnosti v sob nemívá,

nýbrž jest naskrze niímž. TIL Jmenovaná výpovd vztahuje se

všem tem stavm král. esk. k veliké ouhon, ujm a zkrácení

a v tom : když páni stavové podobojí nemají na tom dosti,

abychom na budoucí a vné asy (jakoby oni vností vládli)

z království eského byli vypovdíni, a do nho se nikda víceji

nenavracovali ; ale nad to výše chtjí tomu a vymují ješt

pi tom i to : aby žádný stav téhož království bud spolen

neb rozdíln neml moci a svobody té, nám do téhož království

zase pomáhati a uvésti, anebo k jiným pimlouvati se za nás.

Jak jest pak to vc nad míru nemotorná a proti právu a zá-

konm, též privilegiím jich zemským elící, mže tomu každý

sám od sebe snadno vyrozumti. Nebo ponvadž žádný nad

svou rvní žádné moci a práva sob osobovati a v nem roz-

kazovati nemže, a druzí stavovépod jednou v království eském

rovn tak mnoho, anobrž víceji moci a práva v nm mají, nežli

tito stavové podobojí, kteíž toliko jedna ástka stav jsou:

proež nemohou a s právem nemají týmž všem tem stavm

tím svým dekretem v práv jejich v niemž nejmenším žádného

zkrácení initi, ani je zbavovati svobody, práva a moci té, kdyby

chtli, aby Tovaryšstva našeho jen do téhož království eského

zase uvésti nemohli. Kdyby také pítomní páni stavové podobojí^

psobením milosti božské jsouce v tom dokonaleji vyueni,

k víe katolické a náboženství ímskému, jakož se to dobe státi

mže, se piznali, a tou mrou to celé království k staré víe

zase pivedeno bylo: i kdožby soudil, že by dotení stavové

tehdáž na jmenovaný dekret svj mnoho dbáti chtli a nechtli

by radji Jesuity, kdyby to za slušné a užitené bylo uznáno,

ihned zase do zem eské povolati i uvésti? Jest snadno viti

tomu, že by se hájili tím, že tak dobrou moc a právo mají

k kassírování a zrušení svého dekretu, jako jsou prve mli k na-

ízení ho.

I ponvadž z toho ze všeho již svtle a neukryt se se-

znává, že stavové podobojí pi spisování dekretu toho na poádnou
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jurisdikcí žádného ohledu nemli, v processu svém píliš hrub

na nás se ukvapili a unáhlili, a tou píinou i neprávní ortel

proti nám vynesli : tedy beze všeho odporu musí z toho ná-

sledovati to, že dotený dekret byl by sám v sob niemný a

neplatný, a to takovouto ovšem mrou, že proti nmu žádného

naprosto odvolání neb appellací potebí není, protože dekret

žádným projitím a vydržením let právních, jako sice jiní vý-

nosové právní, žádné náležité moci a podstaty nabýti nemže.

Zatím, co se nápisu na témž dekretu dotýe, kterýž po-

dobn pán stav podobojí patrnou nenávist a nelibost k nám

v sob obsahuje a pináší, toto my na ten as pi tom zane-

cháváme. Jmenují se ovšem v nm páni, rytíi, Pražané a jiní

vyslaní z mst všickni ti sjednocení stavové království eského.

Jednou ví se o tom dobe, co se náboženství jich tkne, že

z nich nkteí jsou Husité, druzí Luteráni, teti pikharté neb

kalvinistov: všickni sice ouhrnkem nekatolití, ale s strany ná-

boženství naskrze rozdílného mezi sebou smyslu : a také tak

vespolek sjednoceni a svázáni, že náboženství to, kteréž v krá-

lovství eském po katolickém první a nejmocnjší bylo v tom

ase, co tyto poslednjší víry nové do nho se dostaly, již jest

všecko doista udušeno a uhašeno od nich A to jsou ti, kteíž

pod zástrou náboženství mezi sebou tak jednomyslní a sjed-

noceni jsou, ježto nejpednjší z nich s druhými s nimi spoje-

nými stavy, co se víry a náboženství dotýe, mnohem ménji

v tom, nežli s námi katolíky za jedno se snášejí. To jsou ti,

kteíž tlo a krev spasitele našeho podobojí zpsobou pijímají

;

ježto velmi mnozí a tém ti nejonaejší z prostedku jejich,

podle znní a prvodu náboženství a umní jejich piznávají

se k tomu, a o tom pevn ví: že pravé tlo a krev Kristova

tak daleko od veee Pán vzdálené jsou, jak dalece nebe od

zem se dlí: a že na tuž veei nic pítomno není, jedin

ten suchý chléb a víno prosté. A jakkoli všecko to již prve

vbec dosti známé jest, tím pak ménji mohou nyní toho po-

pírati a ák to premovati, kdyžt jeden kazatel jejich u sv.

Jiljí v Starém mst pražském, Havel Zalanský jménem, te
pi pominulé památce tla božího, pítomného roku v svém

zjevném kázání, kteréž také k vytištní pišlo, nekuli pravé

pítomnosti tla Kristova na veei Svaté odepel, ale i tu nej-
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velebnjší hostii, kterouž staí eští kesané podobojí aneb Ha-

sitové vždycky každého asu, v znamenité vážnosti mívali, anobrž

ped kterouž i sami angele boží tesou se, jak nejheji mohl

zhanti rouhav a zlehiti se neostýchal.

A pak nebylo potebí Dám na jeden každý punkt nákv
tch, kteréž v jmenovaném dekretu páni stavové podobojí je-

suitm piítati chtjí, obzvláštn odpovídati; ponvadž to již

prokázáno jest, že takový dekret sám v sob naskrze nepod-

statný a neprávný jest, a že všickni ti nákové v nm dosta-

vení tím jediným odporem a odvodem »Není toho tak«, svedeni

a opraveni býti by mohli. S tím však se vším, aby žádný ne-

domníval se, že bychom víceji tu šli na to, abychom protiv-

níkm našim z rány ujíti, nežli je v prvodu jich pemoci

mohli; z té píiny vidí se nám za slušné a náležité, abychom

jim na jeden každý punkt ten obzvláštní odpovd dali.

Co se náku neb obvinní prvního tkne, ten jest od pánv

stavv v slovích tch zahrnut: „Vdomé jest všem vúbec^

r jakých velikých nebexpeenstvích jest slavné království eské

po všecka ta léta, jak% ta tvárn náboženská sekta jesuitská

do téhož království uvedena byla, ustavin zstávalo, a jaké

asté promny a potržky vystáti musilo. ehož všeho stavové

jako i lidé poddaní jich idod obojí i jiní obyvatelé téžce jsou

pociovati a zakoušeti, i statky a hrdla svá na to vynasaditi

musili.« Dále dokládají toho: »že jsou to shledali skuten,

že takových neestí žádní vtší pvodové nejsou, jako ta jedo-

vatá ehola jesuitská. A dokiidž by ta sekta v království eském

zstávala, že by tch neestí nikdy neubývalo a trvanlivý pokoj

v království tom uinn býti nemohl : nýbrž jak JMC. král a

pán jich nejmilostivjší tak podlé iiho i všickni stavové usta-

vin u velikém nebezpeenství hrdel i statk svých zstávati

by musiti. K tomu dvojímu pináleží také i tento tetí náek,

že jmenovaní jesuité .slavné potentáty svta, obzvláštn ty, ježto

náboženství rozdílného jsou, jedny proti druhým podpalujít

rozbroje a bouky mezi vrchnostmi a poddanými tropí, apátele

protipátelm v hromadu strubují: poddané i jiné vrahy

lehkovážné k mordování oukladnému králv a pánv jích ob-

zvláštními sliby, radami a uením svým nastrojují, pipovi-
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dajíce jim, %€ skrxe to oistce ujdou a do vcné slávy konen
se dostanou. *^

Tato útržka není nová, nýbrž již dávno potkávali se s ní

a byli s ní stžováni od nepátel náboženství pravého ti nej-

pednjší zástupcové víry kesanské. S podobnou zajisté vejtkou

i apoštolé Pán obešli se od nevících. I jest ovšem to tak a

toho žádný zapíti nemže, že kde není v náboženství jedno-

myslnosti, tu velmi lehce ledajací rozbrojové a roztržitosti mezi

lidmi vznikají
;
ponvadž kázání a hlásání víry pravé naskrze

jest odporné a protimyslné lidem tm, kteíž pro uení své fa-

lešné horlí, a píinou tou prav vícících a zvlášt pedních

náboženství pravého ochráncv a zástupcv co hadv neb pa-

voukv jedovatých penáramn nenávidí. Tou mrou, ponvadž

Kristus a apoštolé jeho s takovou opravdovou ducha vroucností

a snažností náboženství falešnému na odpor se stavli, pravé

pak štípili a vzdlávali, nepátely víry slovy mocnými vytre-

stávali, bludy jich jim vystavovali a ukazovali, ved jejich ne-

istých rukama živ se dotýkali, hanní jich s sebe smítali, a

ouklady jich pevrácené a zlé v nivec obraceli : upadali lidem

bohaprázdným v tak náramnou ošklivost a nenávist, takže i sami

o bezhrdlí jich všelijak pemýšleli, i všecky vbec proti nim,

aby je sklidili se svta, jizliv ponoukali. Proež sám Pán a

Spasitel náš dává nám návští v tom : že lovk pobožný pro

víru a blahomyslnos svou asem i se svými krevními páteli

a domácími rozlouiti se musí, kdež takto uedlník svých na-

pomíná, ka : »Nedomnívejte se, že bych pišel pokoj dáti na

zemi; nepišel jsem, abych pokoj uvedl, ale me; pišel jsem

zajisté, abych rozdlil lovka proti otci jeho, a dceru proti

matei její, a nevstu proti švegruši její a nepátelé lovka
budou domácí jeho. Y té pak pípadnosti nemusí se šetiti na

to, což dje se, alebrž kdo takovými rozkazy a nevolemi, které

v místech tch, v nichž náboženství rozdílné panuje, povstávají

vinen jest. Nebo kdoby chtl tak bohaprázdný a bezectný býti'

aby to mluviti sml: že Kristus a jeho apoštolé kázáním svým

nepokoj a nevole v svt tropili, a války i pozdvižení lidu p-
sobili: a bez toho není, že vci takové kázání jejich jako ka
v patách následovaly? Což bychom musili pána Krista proto za

pvoda takových hrozných bíd, neestí a pohoršení držeti a uzná-
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Táti; ponvadž, nežli skoro acky na svt pisel, ten zšílenf

lyran Herodes tak veliké množství nemluvat nevinných po-

mordovati rozkázal? Aneb, ponvadž nejvyšší biskupové a kní-

žata pední v lidu židovském, vidouce divy a zázraky od nho
inné, jemu na hrdlo stáli, až naposledy jej o n i pipravili

;

sebe pak samé se vším pokolením svým do nejtžší záhuby

pivedli? Aneb že pro uení kesanské (ježto, ím ono silnji

rostlo a zmáhalo se, tím ukrutnji a jizlivji knížata a mocná-

ové svta proti nmu se bouili a vztekali) toUk mnoho množství

tisíc vrných peukrutn trápeno a trtznno bývalo ? Byl-li

Pavel tím vinen, že povstali jednomysln židé proti nmu, a

pivedli jej ped soudnou stolici? Ml-li on v tom jakou nej-

menší vinu, když v Efesu modláství tupil a množství lidu hla-

sit volalo: »Veliká jest Diana Efezských«, že celé msto se

vzbouilo a naplnno jest rozbrojem ? A abychom jiných mno-

hých píkladv pominuli mlením : co Pavel proti tomu mohl,

že židé uzevše ho v chrám jeruzalémském vzbouili všecken

lid a vztáhli na ruce, kiíce: »Muži izraelští, pomozte, toto

jest ten lovk, kterýž proti lidu i zákonu i místu tomuto všecky

všudy uí«; takže vzbouilo se všecko msto, a sbhli se lidé,

táhnouce Pavla ven z chrámu. Mli-li bychom tedy Kristu Pánu

a jeho apoštolm (což bychom mli) vinu takových a tm po-

dobných povykv a rozbrojv piítati? — Kovn tak v pí-

in této dje se i s námi. Ydí odporníci naši dobe, anobrž

i vyznávají to sami ne bez bolesti srdce svého, že Tovaryšstvo

naše^ jakkoli ono nejchatrnjší a podle posloupnosti asu nej-

poslednjší jest, nepátelm církve, nech ti kteíkoli jsou a

jejich škodlivým praktykám a obmyslm vždycky kaMého asu

dle wé nejvyšší snažnosti na odpor se postavovalo, a jako n-

jakou zdí pevnou domu Pán bývalo. Jakož pak obzvláštn

v tchto plnoních krajinách uením, disputováním, kázáními,

napomenutími, spisy a naueními svými všemi k tomu toliko

cíli ustavin smovalo, aby pravé katolické náboženství v nich

v celosti a podstat své držáno, zachováno i zdárn rozšiováno

bylo. I ponvadž nepátelé víry proti tomu úsilí jejímu všelijak

na odpor se stavjí, ano i zjevn lermo proti ní troubí, k ne-

pokoji a k rozbrojm vrn radíce i skutkem napomáhajíce

;

tedy není žádný div, že asem v týchž krajinách njaké po-
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tržky a vojny se sbíhají, zvlášt, kde jim naši v niCemž ustou-

piti a niehož pehlídati nechtjí. Tu hned zacíaají divn hanti

tt tupti katolické, a obzvlášt jesuity, kteíž jim nejvíce na

srdci leží a je vi bodou : vzbuzujíce v zemích neb v obcích

roztržky, nesvornost rozbroje a války, jimiž ne ovšem strana

katolická, alebrž protivníci její sami vinni bývají. Proež lidem

katolickÝm tak málo mže se toho právem piítati, jako dra-

hého vlka ukrutnos mdlé a nestatené ovci. Pakli by v tom

jaká píina se nacházela, tedy katolití a jesuité nejsou jí vinni

ale strana jich odporná. Ze pak tato pomluva odnikudž jinud

proti nám nevyplývá, potvrzuje toho nekuli každodenní zkušení

ale i sami páni stavové podobojí vlastním dekretem svým,.

v nmžto samým toliko jesuitm, a mimo n žádné jiné eholi

duchovní, do vlas se vpeili, jakžto vlastní jich výminka neb

výhrada tam dostavená to patrn na rozum dává, kdež takto

píší : »Co se jiných osob eholních náboženství ímského pod

jednou v klášteích i jinde zstávajících a pokojn se chova-

jících dotýe, na ty se tento patent nevztahuje, než toliko na

samé jesuity.* Pro to ? Ponvadž dobe to zkusili a vdí, že

tito mezi všechnmi jinými reholníky proti nim a praktikám

jejich nejživji a nejudatnji stavjí se na odpor, jakž se tomu

z následujícího rozdílu neb paragrafu zetelnji vyrozumí. Toho
my zajisté nijak nepíme, nýbrž z té duše rádi a zejm pi-

znáváme se k tomu : že i jiní eholníci duchovní ze strany

odpírání a kacíství plenní, náboženství pak katolického vzd-

lávání pi tchto národech plnoních také se chovali, jak nej-

lépe umli a mohli. Nicmén však vdí dotení eholníci také

a rozumjí tomu výborn, co protivníci naši v píin té o nás

a Tovaryšstvu našem drží a smýšlejí. Aniž to také nezapou,

že my k jmenované práci a povolání tomu našemu máme ped
rukama nkteré prostedky obzvláštní ped nimi, jacíž jsou,

mládeže vyuování umní svobodnému, a mnohonásobné úsil

a zaneprázdnní uitel našich v spisování knh mnohých proti

kacím a knhám jejich rozmanitým. A to jedno i druhé pi-

dává nám velmi mnoho nenávisti i závisti protivník našich

:

onnno pak druhým eholníkm v pochvale jich žádného zkrá-

cení a ujmy neiní. Když pak páni stavové podobojí nám také

to pipisovati chtjí: že nejvyšší kesanská vrchnost dle po-
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vinnosti své pro zachování království a zemí svých v míru a

a v pokoji, skrze nové své mandáty a rozkazy nové a v krá-

lovství eském nikda prvé nedovolené a nepijaté sekty tuze

zapovídala a ven z království vyhánla a asem k tm, ježto

se píliš urputn v té vci chovali, i s náležitou pokutou a tre-

stáním pikraovala
;
jak se toho nco od císae Ferdinnnda I.,

Maximiliaua 11. a Rudolfa II. vše slavné a svaté pamti král

eských, obzvláštn pak a díve nežli kdo z jesuit se zrodil

na svt, za krále Vladislava zbhlo, kteížto svými astokráte

opáenými mandáty otevenými sektu pikhartskou dokonce za-

povídali a ven ze zem vypovídali: tím prokazují nám es
vtší a hojnjší, a drží ó nás víceji, nežli na nás náleží, a nežli

jsme my toho na nich kdy zasloužili; ponvadž uikdež se to

nenajde, aby jmenovaní potentáti pi vykonávání úadu a po-

volání svého kdy rady jesuitské potebovati a jí užívati mli.

A by pak krásn byii i k tomu jesuité rukou svých piinili,

a jim k emu tomu radili, což by mli hned proto za rušitele

míru a pokoje obecného a strjce všelijakých v zemi roztrži-

tostí a nevolí jmíni býti a vbec vyhlašováni. Dotení zajisté

mandátové císaští a královští byli jsou aneb právní a spra-

vedliví, kterak mohou ti, ježto k nim jakkoli napomáhali, za

rušitele obecného pokoje a svornosti, a strjce rozbroj v, které

snad spíšeji nkteí poddaní pílišnou zarputilostí svou vzbudili^

se vyhlašovati Pro radji vina ta nepiítá se lidem tm,

ježto takovým mandátm poslušn chovati se nechtli? Nale-

zala-li se pak v týchž mandátech nespravedlnost jaká: proež

nenechají mee svého v pošv, a nechopí se mnohem radji

pera, aby dívji prokázali, v em se taková nespravedlnost

nachází, nežli by ty, kteíž radili k nim i napomáhali, za lidi

pokoje nenávidící a za nepátely vlasti zjevnými patenty vy-

hlásili? Jestliže tedy páni stavové, anebo poddaní jejich pro

pestoupení jmenovaných mandátv v jaké nebezpeenství vešli,

to nech ne nám, alebrž samýna sob a poddaným svým pií-

tají. Což jest to slušná vc, když sami vodu tu zkahli, aby

nyní na nás vinu cpali ? Proež by jesuitm nemlo býti dovo-

leno tak dobe katolického, starožitného náboženství eského

zastávati, jako jim, kteíž je proti vší vli vrchnosti nejvyšší

a rozkazu potlaiti, a kdyby bylo možné, i z koene vypleniti
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usilují? Ježto ti mandátové proti pikhartum vyšlí nemohou se

stavm podobojí k žádné ujm, zkrácení ani k nebezpeenství

jakému vztahovati : ponvadž tch as jmenovaní pihkarti ne-

toliko v žádnf ze stavu slavného království eského se nepo-

ítali a nepináleželi, ale ani skro za žádné osedlé obyvatele,

anobrž mnohem spíšeji za lidi cizí a pespolní jmíni a držáni

byli. Tou píinou stavové slušn by to uznávati a vyznati

mli, že takové naízení a dekret naprosto k žádné újm a

škod ani stavv nekatolických nebylo uinno, ale radji k jejich

lepší bezpenosti; a že skrze to byla by cesta zamezena ke

všechnm vzácným úadm a povinnostem všechnm tm,
kteížto jsouce nyní od starých Husitv eských pláštm kon-

fesí eské pikrytí a do spolku jich pijatí, již všelijak pemý-
šlejí na to, aby dotené Husity staré doista vyžrali a potiskli, proti

tomu pak sektu svou o to víceji ssílili a sob upevnili, tak

aby budoucn, kdyžby se jim k tomu píležitos dobrá naskytla,

svou zlos a nenávist na jesuity i na jiné všecky katolíky tím

lépeji vylíti, a krví i statky jich svou nenasycenou, lakomou

a žíznivou mysl a vli nasytiti mohli.

Ale toliko jest mnohem hmotnjší a vbec známjší útržka,

kteréž jest již množstvíkráte odpor vložen od bratrstva našeho,

jakž ji páni stavové podobojí piítají v dekretu svém jesuitm,

jakoby toti£ oni (jesuité) každého poddaného a krvežíznivého

zlosyna navozovali na to, a moc jim dávali, aby 7ia krále a

pomaxatié páné sami o své újmé úkladn sáhati a je vražditi

mohli : pidávajíce jim k tomu srdce a smlosti emi slibnými^

%e pro spáchání vražd takových života vné slávy dojdou. —
Odstup, odstup od nás takov proklaté a bohaprázdné uení,

jehož v školách našich bylo nikda slýchati, ani v spisích našich

ítati; alebrž všickni jesuité jednomysln a hlasem jedním ve

všech zemích za scestné a proklaté uznali a odsoudili : jakož

pak i my tuto je tupíme a proklínáme A naši protivníci ne-

mohou té tlusté a neokrouhané pomluvy na vky žádnou po-

dobiznou pravdy provésti a prokázati na nás, léby chtli zp-

sobem práv nemotorným a bohaprázdným z králv a pomazaných

hospodinových všecko pouhých tyran nadlati: ježto ani ta-

kové podle uení a smyslu jesuitského ne každému vbec
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vražditi se dopouští.*) — Kdjby pak bylo se zlíbilo odprcm
našim, aby radji sami na sebe a náboženství své nežli na

jesuity zdrav pohlídli, a toho, kdoby byli praví a vlastenští

pvodové i strjcové nesvorností, roztržek a rozbrojv, kteíž

jsou ped tím i ješt nyní v echách povstali a povstávají,

byli-li by s bedlivostí posoudili: tedy byli by konen ti, jeito

mrvy v oku bratí svých hledali, v svém vlastním oku veliké

bevno našli. Nebo kdo, medle, za panování krále Václava, cí-

sae Karla IV. syna, radil k tomu: aby konšelé v mstech

pražských z oken radního domu na ulici dol smetáni byli?

Kdo Tábory proti císai Sigmundovi zbouil ? Kdo to pehrozné

protivenství za Jana Zižky zdvihli ? V nmž neku-li mnichy

a knžstvo ímské, ale summou všecky lidi katolické jako vzteklé

psy mordovali, znamenit nákladné kláštery a kostely doista

vybíjeli a popelem kladli, statky duchovní mezi lidi svtské

rozbitovali (rozdlovali), arcibiskupství pražské dokonce složili

a vyzdvihli, všecko všudy na ruby zpevraceli a naposledy

s stranou katolickou tak nakládali, že kdyby byl sám pán Bh
tomu nepekazil, byla by jich ani noha neušla, a ani nejmenší

znaménky nepozstalo ? — Kdo jest za asu císae Sigmunda

v echách ty nevole zaal, kdy tém celé království svému

pravému a pirozenému králi se protivilo^ a jednoho cizího, a

k tomu ješt od císae do achtu (kletby) zjevn daného knížete

se pichytilo, odkudž podobn bídy a neesti nesíslné povstaly

a následovaly? — Kdo jest císae Kudolfa II. na hrad pražském

jako ka jatého zdržoval v zatení a uvznní, a na nm ten

dalece rozkien;^ majestát, podle nhož strana naše odporná

domnívá se, že jí již všecko svobodn sluší, proti jeho vší vli

jen toliko proti urovnání neho horšího, mocí vymohl a vy-

tiskl ? — Na í rozkaz byl jest 20. dne máje roku 1618 v m-
stech pražských po všech kostelích husitských ten jedovatý neb

jízlivý spis na kazatelnicích ten, kterýžto pod zámyslem ná-

boženského napomenutí k modlitbám nebyl nic jiného, jediné

nadutý mchý aneb polní trouba k zbouení obce proti jesuitm

a jiným lidem katolickým, jakož pak hned to za ním v patách

*) Že to jesuité dopouštli, o tom svdí jejich spisy, v první ásti

tchto djin vytené.
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následovalo ? — Naposledy kdo jest žalobníky naše, jmenovit

pány stavy podobojí, tomu nauil a na to pemluvil: aby se

tak svévoln a hrd proti JMC. a vli Matyáše 11. pozdvihli,

jeho nejonaejší a vrné sluhy a v království eském od nho
zanechané místodržící a nejvyšší úadníky zemské ven z okna

vyhodili, a by byl jich bh zpsobem práv zázran;fm pi

hrdle nezachoval, co na nich bylo, o životy jich pipravili^ pro

zastání takového pkného kouska lid vojenský zajímali, peníze

k zaplacení dluh království eského svolené sob pivlastnili,

JMC. hejtmany i jiné osoby písežné na jeho vlastních statcích

a panstvích z povinnosti jich propouštli: a aby se jim jinými

závazky novými zavazovali, k tomu je nutiti smli ? Díve nežli

páni stavové tu hru sob zaali, všudy po všem království byl

dobrý mír a pokoj. A aby takovou rumrejšku v nm zaali

nemli dané sob k tomu od žádného žádné píiny. Jestliže

jsou se pak domnívali, že by nkteí služebníci a úedníci krá-

lovští tím nebo oním vinni byli, mli jsou dle chvalitebného

ádu a zvyklosti, ano i vymení práva a zemských zákon

svou vc práv sob k místu a konci vésti, a ubohých pod-

daných až i celého království do tak pevelikého neštstí, ne-

bezpeenství a bíd nikoli neuvozovati. — Nech nám nyní pro-

tivníci naši to poví: Kdo jsou to ti, ježto v zemi rozbroje a

roztržky tropí ? Kdo obecný mír, pokoj a svornos ruší ? Kdo

války a pozdvižení vzbuzuje? Kdo posazuje poddané proti jejich

poádné a nejvyšší vrchnosti? Kdo obyvatele a mšany v hro-

madu štve a ztrubuje ? — Nech se jak chtjí proti tovaryšstvu

našemu vztekají, nech povolávají na nás plnými ústy íkajíce

:

Zdaliž vy nejste ti, kteíž kormoutíte lid israelský? Máme již

na n odpov hotovou a pipravenou. My nekormoutíme lidu

israelského, ale vy i dm otce vašeho, když opouštíte píka-

xání, Hospodinova {pravou starou církev a víru pedkv vašich)

a následujete Bálu ! To jest : Pijali jste divné sekty nové,

ježto, kdyby se ty byly do království eského nevloudily^

nikda by bylo to království takových neestí, válek, pozdvižení

nepocítilo.

Druhá stížnos, kterou se jesuiti v dobrotu pánv stavv

podobojí stžují, jest ta: Že jesuité vMycky k tomu smovali,

a a% dosavad smiují, aby stolici ímskou utvrdili a všecka
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království i xeme svta tohoto pod jho a moc její uvésti mohli

S tím také srovnává se i to^ a ^ všecky ty^ kdož ímské
církvi poddáni nejsou, xa kacíe vyhlašujeme^ i tomu vbec
uíme, ze jim víra drzána býti nemá.« Na to na všecko dá-

váme jim obzvláštn za odpovéci toto : Nejprve co se moci pa-

pežské a ímské stolice dotyce, ta jest ovšem dvojí: jedna asná
neb svtská, jakouž všecka jiná knížata a mocnái svta nad

poddanými svými mají; druhá jest duchovní, a ta záleží v ro-

zeznávání, vymování a v péi o vci duchovní i o všecko to,

ehož lidem k vnému duší jich spasení dležit jest potebí.

O první moci papežové uíme to, že náleží biskupu ímskému
v zemích a místech tch, kteréž k asné moci a jurisdikcí sto-

lice ímské pináležejí ; ale ta nevztahuje se na veškeren svt

aneb ke všechnm naskrze koninám svta. Odkudž mže se

již dobe poznati, zdali mi uením naším smujeme k tomu

:

aby všecka království a zem svta tohoto asné moci a pano-

vání papeže poddána byla. Toho našeho mínní neb smyslu

doliují a dotvrzují mnohé znamenité knihy, jež tovaryšstvo

naše, a zvlášt kardinál Bellarmín, Grregorius de Valeptia, Fran-

tišek Suarez a jiní na svtlo vydali.*) Toho též potvrditi mohou

ti nejvelikomocnjší potentati v celém kesanstvu, kteíž v N-
mecké íši, ve Ylaších^ v Hispanii, ve Frankreichu, v Polšt

našemu bratrstvu tolik drahn let mnohé a veliké milosti a do-

brodiní prokazovali, je všelijak dobrotiv a štde vychovávali

a koUeje a residencí naše znamenitými dchody a platy nada-

rovali, i ješt den ode dne hojnji daí a opatrují ; což byli by

ovšem nikoli neinili, kdyby byli pi nás nco toho nejmén

vyzkoumali, že bychom my pemýšleli na to, abychom je o je-

jich království, zem, i poddané pipravili, a je papeži v moc

asnou a svtskou uvedli a podrobili. Ano i sama statuta, práva

a regule tovaryšstva našeho, to také osvdují, v nichžto nevy-

stavuje a nepedpisuje se nám cíl takový, ale daleko jinaejší,

k nmuž my všemi obyeji našimi smovati máme, a to v re-

guli a v slovích následujících: Cíl prý aneb zvole Tovaryšstva

tohoto jest ten, aby ono nekuli o své vlastní dobré a doko-

nalost péi a starost vedlo, ale podle toho a obzvlášt i jiných

*) O tchto spisech vb. pedcházející: Djiny Jesuitu vbec
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bližních svÝch pohodlí a dokonalosti bedlivé vyhledávalo. A na

jiném míst stojí psáno takto : Aby pak dotené bratrstvo podle

reguli a ustanovení svého vci duchovní tím lépeji a podstat-

nji íditi a vykonávati mohlo, budou povinni, pokudž jen nej-

výše možné, od všech asných jednání a zaneprázdnní se zdržo-

vati, a žádnými prosbami a žádostmi na to, aby se s ím tím

zamstnávati mli, žádnému naprositi a navozovati nedali. Z toho

již patrn se seznává : že našeho Tovaryšstva naízení, regule

a pedsevzetí naprosto k tomu nesmuje, abychom se vcmi
svtskými zanášeli a obtžovali, aneb ní panování svtské fe-

drovali a zvelebovali. — A co chtjí víceji nad to, an samo

každodenní zkušení toho též zeteln doliuje? Nebo bratrstvo

naše již pes padesáte let netoliko v samé Evrop, ale také

i v tch zadních a dalekých koninách indických, a tak tém
po celém okršlku zemském bydlelo, a podle vymení statut a

reguli jeho povolání a úad svj vykonávalo; avšak s tím se

vším neshledalo se to na n nikdež od žádného, aby jediného

pána neb potentata o jeho zemi a lidi poddané pipraviti a ji

na papeže pevésti mlo. Anobrž i samo království eské ne-

má-liž ješt dosavad svých poádných králv a pánv svtských^

jakkoliv Tovaryšstvo naše v nm již pes jmenovaných padesáte

let se zdržovalo a potebovati dalo ? Takovou tedy mrou, jakož

práce a inové naši, tak i naše zahálka nejsou nameni k tomu

cíli, abychom svta toho království, zem a obyvatele papeži

pod jeho asnou aneb svtskou moc a poddanost uvozovati a

podvolovati mli. Toho také nebojíme se nic, aby protivníci

naši sami, kteíž pánm stavm takovou útržku k rukoum po-

skytli, nás z eho toho opravdov a s dobrým svdomím vi-

niti, a takovou vc na nás s dostatkem provésti smli. —
Jestliže pak míní a mluví o duchovní moci biskupa ímského

jelikož ona sama v sob k prospchu a vzdlávání vného
lidí spasení se vztahuje, a v niemž nejmenším asné neb

svtské moci knížat a králv zemských žádného zkrácení a ujmy

neiní ; k tomut my se piznáváme svtle a neukryt, %e dle

xnní a moci statut a reguli tovaryšstva našeho a nosí nej-

vyšší mo^7iosti na to dostatený pozor máme, i všelijak starost

o to vedeme: aby všecka království a Iconiny svta tohoto ta-

kovou duchovní mocnost pape^ nad celou kresatiskou církvi
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poznávati, a jemu se vsí uctivosti v poslušnost se vydávati
mohli, podle onoho propovdní Izaiaše proroka: Národ ten

a království, kteréžby nesloužilo tob, zahyne. A za to uení
nestydíme se dokonce nic, jako ani za to, že pro n z krá-

lovství eského vyhnáni a vypovdíni býti máme: nýbrž sou-

díme o tom také, že skrze to protivníci naši prokázali nám
znamenitou poctivost Nebo tudy pronášejí se v tom zetedln
že my všemu tomu^ což se koli v regulích našich vymuje
nám, piln a snažn zadosti iníme, totiž : že o jiných lidí

dobré i spasitedlné opravdov peujeme ; kteréžto spasení jinde,

krom v církvi ani jinak, le vrou pravou a poslušností, kteráž

papeži, jakožto místodržícímu Krista Pána a viditelné hlav

církve zde na zemi náleží, žádný dojíti nemže. Nebo podlé

písma svatého plná moc nade vší církví svta jest skrze jistou

a obzvláštní pednos stolice apoštolské t. j. papežské dána. Kdož

tedy moci té se protiví, božímu ízení se protiví. I ponvadž

tomu tak jest, a vc neb uení toho tak dobe od jiných kato-

lík jako i od nás se vede a zastává, mohl by se nkdo
s právem podiviti tomu, pro jsou páni stavové podobojí samé

toliko jesuity z království eského vypovdli? ímž oni

opt tovaryšstvo naše mnohem víceji velebí, nežli ono snad

toho zasloužilo na nich
;
ponvadž tiže páni stavové dávají

tudy na rozum, že jmenované bratrstvo naše snaží se o to

nad jiné katolíky nejbedlivji, aby stolici ímské její náležitá

poslušnost všudyž a ve všech koninách svta donášeti se

mohla. ehož my sice sami sob pipisovati nesmíme, ale

toliko ponoukáme se tudy a napomínáme k tomu, abychom

povolání a závazku našeho povinného tím bedlivjší a pilnjší

býti hledli.

Co se druhého punktu žaloby té druhé tkne, my nikoli

všech tch, ježto stolici ímské netrvají v poslušnosti, beze

všeho rozdílu za kacíe nemáme ani nevyvoláváme. Nebo mže
dobe to býti, že rozkaz nkterý její vztahoval by se toliko na

njakou vc asnou neb politickou, aneb na skutek áký ob-

zvláštní. Anobrž i to mohlo by se pihoditi, že by nkdo

i v píin nkteré duchovní a náboženství se dotýkající, ku

píkladu s strany postu a jiných vcí zachovávání, ne úmyslem

ovšem bludným, ímské stolici poslušnosti náležité donášeti ne-

Bíl«k: Déjiny fádu jesaitského. 29
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chtl. V takových jist pípadnostech my takové lidi sice vždycky

za nepovolné, ale ne za kacíské, nýbrž asem toliko za stržky

a pvody nejednomyslnosti, kterouž v církvi tropí, držíme a vy-

hlašujeme. Za kacíe pak máme a vyznáváme toliko ty, jich%to

víra s ímskou církví nesrovnává se zajedno^ aneb kteíž sto-

lici ímské odporní jsou, a jinaeji o artikulích víry soudí a

uM, nexli církev ímská, a na tom svém zarytém omylu urputné"

stojí, a jeho nijakž ustoupiti nechtjí: bez kteréžto urputné

zarytosti a neústupnosti žádný kacíem býti aneb slouti nemže.

Ti tedy, ježto toliko v jednom nkterém artikuli bloudí, a jeho

urputn zastávají, nechtjíce se dáti žádnému z takového bludu

vyvésti a povolovati pravd, ty držíme my spolu se všechnmi

práv vícími rovn tak konen za kacíe, jak jistotn víme,

že naše katolická víra pravá a neomylná jest. Jakž o tom i sám

Kristus pán takovou výpov vynáší, kdež dí, že toho každého,

jenž církve neposlouchá, za pohana a publikána míti a držeti

máme. Kdož zajisté dle zdání Cipriana sv. odtrhuje se od církve,

a k cizoložnici se pipojuje, ten také jest oddlen ode všech

zaslíbení církve. A kdo se církve Kristovy zhosuje, nikdy mzdy

své od Krista nedojde, alebrž jest od nho odcizený, jest ne-

istý, ba jest sprostá nepítel Kristv. A žádný nemže míti"

Boha za otce, kdo církve nemá za matku. — A co chtjí k tomu

íci? Což nemusejí mnozí z nich, kteíž mezi echy k nábo-

ženství podobojí se znají, od samého Lutera doslýchati o sob
toho, že kacíi jsou? Tak zajisté na jednom míst praví o nich:

Nech se ti penešastní kacíi, pikharti, nedomnívají, že bych já

je zastávati chtl. A jinde: Kdyby tedy i za asu apoštolv,

jakž ten pyšný pikhart jistí, žádného oistce nebylo ; co bychom

mli hned proto tomu kacíi, kterýž s tžkostí od padesáti let

na svt jest, viti, že to, emuž lidé mnoho set let vili, fa-

lešné a nepravé jest? — Jest-li tudy našim protivníkm svo-

bodno a dobrovolné, katolické lidi za modláe a modloslužeb-

níky a samého ímského biskupa neb papeže za antikrista naíkati

a vyhlašovati : — i což bychom my podobn Lutra, Kalvína

aneb Pikharta, z nichž žádný mezi stavy království eského

nikdy nepináležel, kacíi nazývati nesmli ? Ze pak páni sta-

vové podobojí dokládají pi tom, jako bychom my uili zjevn

a neukryt, že kacím víra drzána býti nemá: v tom iní

I
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tiám zetedlné násilí a kivdu znamenitou. Nebo my nic toho

naprosto neuíme, nýbrž smýšlíme o tom mnohem jinaeji

na odpor, jakž to spisové naši dostaten ukazují. A my o tom,

co kdo tak dobe nevícím jako vícím lidem, nech pak ti

jsou tebas kacíi, židé aneb Turci, pislíbí a písahou pikne,
vbec smýšlíme upímn takto : Že všelijaké pípovdi a pí-

sahy, slušných a dovolených vcí se dotýkající, od jednoho kaž-

dého mají a musejí: v píinách jjak neslušných^ a kteréž se

právy nepropújujl^ ani nemají ani nemiisejí se držeti a jim

zadosti se initi; ponvadž písaha, jakž sv. Augustin dí,

svazkem žádné nepravosti a nespravedlnosti býti nemá. Ale

ponvadž o té vci na jiném míst od uitelv našich jest dosti

obšírn psáno a rokováno,*) z té píiny nevidí se nám za-

potebné, abychom tuto víceji toho šíiti mli.

tvrtý náek obsahuje se v témž dekretu pán stav pod

obojí v slovích tchto : Jesuité skrze zpovdi všelijaké tajemství

vyzvídají a svdomími lidskými tak vládnou : aby netoliko ui-

nili co dobrého bez vle jejich, ale ani toho, co by komu od

nich uloženo a porueno bylo^ byt pak to jakkoli bohu a pi-

kázání jeho elilo, v jaké rozmýšlení a pochybnost bráti ne-

mohli. — Nu, pedn toho my sice nepopíráme, že jsme té

ástky úadu a povinnosti naší, co se zpovdi vyslýchání do-

tyce, vždycky každého asu velice pilni a bedlivi bývali a do-

savad jsme, jakž toho regule naše samy vyhledávají od nás,

kdežto takto o tom vymují: Yšickni ti, jimžto z poslušnosti

«vatý úad vyslýchání zpovdi poruen neb sven bude. mají

o to bedliv peovati, a jakožto zvláštní vc, kteráž ku povo-

lání našemu náleží, na pilném pozoru míti. I to také vyznáváme

s vdnou myslí a srdcem ped pánem Bohem všemohoucím, že

jsme vždycky každé chvíle v píin té jakousi obzvláštní nám

píchylnost práv vících kesanv znamenali a vyšetili, když

z jakési dvrnosti k zvláštní vrnosti a zpsobnosti k té ástce

úadu a povolání našeho, ne bez znamenitého užitku a potšení

duší svých, nás za zpovdníky své užívají: tak že pro veliké

množství k nám se o to ucházejících, aby v svdomích svých

*) Viz v pedcházejících Djinách jesuit vbec ,Pojednání o Mravo-

uce jesuit.«

29*



452

utšení a obvlažení dojíti mohli, jakkoli drahn knžstva mezi

sebou máme, s tím však se vším není jim možné žádost všech

jich naplniti a zadosti jí uiniti. Dále víme také i místy zjevn-

vyznáváme spolu s katolickou církví, že knžím od Krista pána

k vykonávání povolání takového zvláštní moc a právo dáno

jest. — Jestliže tedy protivníci naši tuto od Boha samého

knžím poruenou a danou moc chtjí panováním nad svdomími

lidskými nazývati, v samé sice vci nikoli se nemýlí; pi tom

však nic mén užívají takového neobyejného zpsobu mluvení,

kteréž jest vbec u lidí ošklivé a nepíjemné, o církvi pak

pán neobyejné : aniž mže se mu tak vlastn rozumti, jakž

sice samá slova v sob znjí
;
ponvadž tomu samému toliko

Tlastn to náleží, nad svdomím lidským panovati, jenž srdce

i ledví v lovku zpytuje a zná, totiž, pánu Bohu všemohoucímu.

A tak nehned to mže za panování aneb donutkávání svdomí

lidského
i
mino a držáno býti, když se nco u toho samého lo-

vka, komu se co tak v zpovdi vymuje a ukládá a ne u toho,

kdož dotené vci ukládá, jako se tu v píin této dje, po-

rouí a naizuje. Jiného ákého panování aneb mody, kterouž

bychom lidi nám se zpovídající mli chtíti od dobrého odvo-

zovati, anebo ku zlému ponoukati a dohánti, nikdy jsme se

neujímali. Mohli by však páni stavové podobojí, kteíž dekretem

a naízením víry katolické jsou odporní, za zlé a neslušné držeti

a uznávati, což my a jiní katolití za nejlepší, nejpotebnjší

a nejsvtjší vc držíme a sob pokládáme, totiž, že my lidi

nám se zpovídající od víry podobojí odvozujeme, ku poslouchání

kázání kacíských choditi, aneb knihy jejich ítati jim zapoví-

dáme, že jim poslušnost církvi náležitou i všelijaké ustanovení

i zapovdí její s pilností zostujeme a v srdce ukládáme. Kdy-

,bychom tedy neinili toho, ale nco tomu odporného, nepochy-

chybujeme, žeby protivníci naši nás v tom velice chválili a

velebili. Ale odstup to od nás, abychom my na víru a povolání

naše zapomínah, k nepátelm církve se pivinovali, a jejich

oukladv a obrnyslv zlých úastní se initi mli. Jiných taj-

ností nežádáme my pi zpovdi naprosto nic vyzvídati, jakož

také to nám v našich regulech výslovn zapovídá se : abychom

;pi zpovdi neinili žádné nejmenší zmínky o vcech tch,

kteréž k zpovdi nepináležejí. Pakli by odprcové naši vdli
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o tom, kter;fž by se tu eho toho nenáležit dopustí] a jmeno-
vanou reguli v em pestoupil: pro jsou to na vrchní jejich

správce asn nevznesli a pi nich ho neobžalovali, aby oni se

na to bedliv poptatí, a kdo by byl viny nalezen, takového dle

zasloužení slušn ztrestati mohli? — Aby pak nebylo reno
jakoby páni stavové podobojí to z ákého prázdného hrnce roz-

právli a beze vší podstaty a podobizny pravdy takové tžké
vci nám piítati chtli, že my lidi k zlým a všemi právy

tžce zapovdným kouskm neb skutkm ponoukáme, dokládají

dále v témž dekretu vcí nkterých, kteréž dle zdání jich samy
v sob sice byly zlé a neužitené, nic mén však, že by se

od nás vskutku a v pravd díti mly, kdežto takto dí : » Jesuiti

prý vc i k tomu pivedli, že lidé poddaní na panstvích JMC.
a klášterských, jakož osob z stavv pod jednou, od náboženství

byli utiskováni, k náboženství pod jednou vzením i jinak roz-

linými, proto samé vymyšlenými nástroji a pípravami zjevn
i pod zpsobem a titulem politických píin proti vli své nuceni

;

kostelové jinde zavíráni, jinde z gruntu boeni; služby boží

zapovídány ; všickni pední úadové království, zemští i mští

osobami náboženství podjednou osazováni ; ti, kteíž jsouce

podobojí pi jakýchkoli píinách králi a vlasti k dobrému podlé

svdomí svých se pimlouvali, a do jejich praktik jim jíti ne-

chtli, s úad s znamenitou lehkostí á potupou shazováni, a

sumou kolikas málo osobám téhož náboženství pod jednou, zpro-

nevilým synm vlasti — skrze nž tíž jizliví eholníci naši

milou vlas k tžkému pádu a zahynutí pivésti, a nás, vrné

její milovníky, vyhladiti se vynasnažili — všecken regiment

a správa království v ruce uvedena, a takm všecko kynutím

a cknutím jejich zle ízeno a spravováno bylo s dokonalou zá-

hubou všech stav již již nastávající, kdyby byl pán Bh sám

toho z lásky a z milosrdenství svého svatého, kterouž k slovu

svému svatému i k nám míti ráí, nepedešel.* V tomto punktu

opt protivníci naši zasekávají se sami velice a mnohými zp-

soby shromažujíce spíše sob ím dále tím více vlastní vinu

svou, nežli aby na nás aneb na jiné katolíky tudy co dokazo-

vati mli, akoli zajisté nás i jiné katolické a vrné služebníky

a úedníky královské z vcí mnohých obviují. Avšak nepro-

vozují tou žalobou svou nic, aniž prokazují co toho, kdy, kde
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skrze koho a s 5ím toto neb odo, což mlo tak zlé a nespra-

vedlivé psobeno býti, z našeho nabádání, po vli a rad naší

se zbhlo, anebo ízeno bylo. Ten zastaralý dmysl a soud

jejich toliko se tu spatuje, že totiž všeho toho, cožkoli pro

prospch a zvelebení náboženství katolického a petržení ka-

cíství — kteréž v království eském pod zástrou a titulem

náboženství podobojí ím dále tím silnji se rozmáhají a okolo

sebe co rak rozžírají — nkde se konalo a ped se bralo, je-

suitm samým vina se piítá toliko pro to samo, ponvadž

my bližních našich pohodlí a spasení sob vysoce poruené

máme, a píinou tou vidli bychom rádi, aby všecky sekty

aneb k jich vlastnímu dobrému a užitku se od bludv svých

obrátily, anebo tou svou zarputilostí žádnému jinému, než samým
sob, ke škod a záhub nebyly. Tomu jsme se my sice od

samých apoštolv vynauili, kteíž nám o tom, abychom se tak

chovali, opravdov pikazují. Apoštol sv. Pavel zajisté tak o tom

praví: lovka kacíe po jednom neb druhém napomínání vyvrž,

vda, že takový jest pevrácený a heší, svým vlastním soudem

jsa odsouzen. A jinde opt uí takto : O, by radji odezáni

byli, kteíž vás nepokojí ! — Kdybychom byli my tato a tm
podobná apoštolská napomenutí a rozkazy pro obecné dobré

a vzdlání duchovních zpsob a církve v celém království

eském zjevn a vbec lidem a poslucham našim na kázá-

ních našich mnohem pilnji zostovali/ a okolo uší otloukali, což

bychom se byli tu neho zlého a nenáležitého dopustili? A by
tebas to všecko zcela a zouplna pravdivé bylo, cožkoli oni

o nás píší a jistí, že jsme pro fedrunk a rozšíení katolické

víry ped se brali a inili ; tedy byli bychom toliko to uinili,

což Kristus pán i jeho apoštolé sv. nám pedpisují a pikazují.

Píliš studený a jalový katolík musí býti každý ten, kdožkoli

by božské a apoštolské naízení a rozkazy, jimiž oni katolické

náboženství jakoka podepeli, z mysli a pamti své vypouštti,

anobrž za neslušné a nenáležité míti o sob pokládati by chtl.

A kterak bychom o tch lidech jalových, kteíž takové vci

chvalitebné za nešlechetnosti a híchy sob pokládají, íci mohli,

že by jedinkou jiskiku kesanské bohomyslnosti v srdci svém

mli? — Nedopouštjí pak nám toho ani naše statuta neb re-

gule, ani kesanských knížat a potentátv dstojnost a mocnos,
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abychom my jira ve vcech království iich se dotýkajících,

o rozdávání úad zemských, aby se tato neb onano povinnost'

tomuto neb onomu porouela, a v tm podobných pípadnostech

jaké vymení inili, a tou mrou v svtskou neb politickou

správu se míchati, anebo o tom, aby všecko všudyž po naší

vli a mínní ped se bráno bylo, poroueti mli. Knížata a

králové mají pi zpráv obecné své rady; a mezi tím od toho

nejsme, abychom pro tu milost a lásku, kterouž jak k víe ka-

tolické tak i k vlasti máme, sob vinšovati nemli z toho srdce,

aby dotené rady jejich vrné a k víe katolické píchylné býti

mohly. My pak máme naše práce a zamstknání obzvláštní*

nám v statutích našich vykázané, totiž: abychom s ítáním a

spisováním knh, s vyuováním mládeže ve školách, s kázáním

slova božího na kazatelnicech, s navštvováním lidí chudých

v špitálích, vzv v žaláích, s zpovdí vyslýcháním i s jinými

tm podobnými vcmi, kteréž my sob vysoce poruené a na

bedlivém pozoru máme, se zaneprazdovali: aniž pebíhá nám

tak mnoho asu k tomu, abychom se cizími a k nám nic ee

nevztahujícími pracemi a starostmi zanášeti a obtžovati mli.

Že pak asem od nkterého knížete v píin správy svdomí

jeho býváme do rady povoláváni, a takoví páni berou s námi

o vci takové nauení, toho my jim, patíce na cíl povolání

našeho jako i na nevinnou povinnost kesanskou, nikoli odepíti

nemžeme, rovn jako kterému jinému z lidí prostých; neb

se to vného jich spasení vlastn dotý^e. Ale aby tento do

vzení vsazen, druhý pak aby vysoce zdstojnn byl; jeden

s úadu svého svržen, a druhý- na místo jeho dosazen, aneb

nco více tomu podobného od nich díti se mlo; to in parti-

culari initi nám nikoli nesluší, jako ani to, abychom jim k emu
tomu obzvlášt raditi a jaké vymení pedpisovati mU. A akoli

my známe se k tomu a xa to konen máme: že vlastn

v tom pípad, kde není ped rukama žádných královských neb

knížecích slibv a pípovdí, aneb že njaké smlouvy tomu

v cest neleží, lidé kacíští nkterými pokutami a trestáními

ku pijetí a k vyznáváni víry katolické slušn nuceni a pir-

drzáni býti mohou
;

jakož o tom i sv. Augustin píše takto

:

Což nenáleží pilnému pastýi, aby on také ovce ty, kteréž ne

násilnou mocí jemu od ostatního stáda odtržené, ale úlisnými
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a lahodnými emi neb sliby odvedeny, a nyní již jiného cizího

pastýe uinny jsou, pokudžby se témuž pastýi svému opírati

chtly, strašením aneb bolestí, šviháním a pokáráním zase

k ovinci pán pivozoval? Pes to však tomu my nijakž ne-

víme, aby poddaní podobojí v echách, jimžto svoboda o víe

povolena, trestáním jich, vzením aneb jinaejšími prostedky

od pánv svých katolických stžováni býti mli. Anobrž víme

cosi víceji, že nkteí katolických pánv poddaní podobojí, když

bývali od nich pro své jiné výstrahy a peinní trestáni, hned

pouštli o paních svých hlas jen k tomu cíli, aby je jiným

stavm podobojí zošklivili, že to vše pro náboženství a víru

svou snášeti a podnikati musejí. Což mohlo by se dokázati mno-

hými píklady : ale ponvadž mínní naše tuto není na jiné

žaloby vésti, ale abychom toliko samých sebe hájili a zastávali,

proež také toho na ten as pomíjíme mlením. To pak mohou

viti nám protivníci naši, kdyby bylo v království eském
všecko po naší vli a mínní jíti a konati se mlo, byli by

nyní páni stavové toho pozdvižení nikoli neztropili, ani lidí du-

chovních i vbec všechnch katolíkv tak násiln nesužovali,

anebo nám, vypovdným jesuitm, po hlavách tak nejezdili

a netancovali. Ale to vše, praví páni stavové, bh sám z lásky

a milosrdenství svého svatého, kterouž k slovu s^ému svatému

a k nim míti ráí, pedešel a zmnil. Ale nech mi povdí:

Jaké to slovo jest ? Jestli luteránské ? ili kalvinickó ? ili pik-

hartské, aneb Husitv, kteíž v echách pro svou starožitnost

víceji práva a svobody mají nežli všickni jiní? Takovou mrou
já doslýchám toho, a rozumím tomu : že slovo boží již jest

mnohonásobní a samo sob odporné. A tak království boží jest

mezi sebou rozdvojeno a bezpochyby proto rozdleno, aby sob
odporným sektám bylo na ruku a ku pomoci, aby lží zastávalo,

kacístí^a vzdlávalo, a rozmanité sekty pichraovalo Jesti

to skutek a psobení milosrdenství božského, že strana podobojí

v echách až dosavad se zdržovala a v zpsobe tom svém z-
stávala : í tedy dílo neb ouinek jest to, že ti noví podobojí

onyno staré a v málokolikasi láncích víry bloudící tak pkn
na mizinu pivodí a zžírají? Hus t sice sám i spolu s onmi
starými Husity o vzývání svatých, o ctní obrazv, o reliquiích

svátosti, o stavu panickém knžstva, mnichv a jeptišek, o sedmi
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•svátostech zákona nového ; o obti pi mŠi, o promnní chleba

a vína v tlo a krev Kristovu, o oistci, o poteb dobrých

skutkv pi dosažení života vného ; o poutech, o procesích

i o jiných více nad ty láncích víry uení katolického nekuli

vil, ale i všeho toho zastával : ježto nynjší podobojí všecky

ty artikule doista tupí a zamítají. Kdo tedy toho nevidí, že

by to bylo mnohem spíseji rouhání se bohu a jeho svatému

slovu, nežli práv dobroty a milosrdenství božského poznání?

Kteréž aby protivníci naši byli mohli slušn a nábožn slaviti

a veseliti, nemli k tomu nic píhodnjšího jako to, aby byli

ekli a v tom svém dekretu dostavili toho : Ze tatáž dobrotivost

božská, jakž sám pán a spasitel náš v evangelium to svditi

ráí, slunci svému velí vcházeti na dobré i na zlé, a déš dává

na spravedlivé i na nespravedlivé. Ale mliby pitom povážiti

piln onch slov apoštola sv. Pavla, kdež dí : Zdali se domníváš,

o love ! jenž soudíš ty, kdož takové vci iní, a sám totéž

íin, že ty ujdeš soudu božího? ili bohatstvím dobrotivosti

jeho, a snášelivostí i dlouhoekáním pohrdáš, nevda, že dobro-

tivost boží ku pokání tebe vede? Ale podle tvrdosti své a srdce

nekajícího shromažuješ sob hnv ke dni hnvu a zjevení spra-

vedlivého soudu božího, kterýž odplatí jednomu každému podle

skutk jeho.

Pátá a šestá stížnost zni sama v sob iokio: Jesuitépí-

kladem onch templáv snaží se veliké statky na sebe pivo-

xovati a v správu svtskou ve všech koutech se vtírají.*. Ale

jak by obé to falešné bylo, to z následující zprávy zeteln se

ukáže a spatí. Co se shromáždní statk tkne, jimiž my v krá-

lovství eském vládneme, to jest v zpsobu takovém postaveno :

Y celém tom království máme koUegií pt; mezi nimi obzvlášt

to, kteréž v Praze jest, nemá žádných jiných statkv aneb d-
chodv krom jediný dvr poplažní, z nhož toliko chléb bére,

a pl jedné vesnice, kterouž nám JMK. pi vyzdvižení koUeje

té darovati ráil. Kolleji pak v mst Kladsku, kteréžto však

hrabství dle zdání nkterých jest ven z koruny eské, byl asi

ped tyrmecítma lety s jistým papeže vdomím a povolením

beze vší ujmy a zkrácení též koruny eské císa Rudolf klášter

jeden daroval a postoupil. K ostatním tem koUejem nenáleží

žádní statkové nemohovití, krom že chomutovská a v Jindft-
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chove Hradci koUeje mají po jednom chatrném dvoreku : takže-

dchodové roní všech tch kollejí, v nichžto krom osob pes-

polních a hostí, do 70 osob ustavin se vychovává, s tžkostí

pes 10.000 zlatých víceji vynesou, a to ješt tak tžce a s tak

velikou nesnází, že dotené kolleje všecky ve velikých dluzích

a závadách vzejí.*) Tož hle jsou ti statkové a ta peveliká

bohatství a zboží, kteráž se zbožím a statky onch Templáv
rovnati se chtjí ! Ježto dotení rytíi celá msta, anobrž kra-

jiny a národy pod svou mocí mli a vládli jimi, takže na své

vlastní peníze a dchody celá vojska sob zpraviti a do pole

vyvozovati mohli. Jest se emu diviti, že páni stavové podobojí

nepirovnali spíšeji Jesuitv k lidem duchovním tm, ježto pe-
dešlých let živi byli, a jakž nkteí dávají o tom zprávu, tetím

dílem království eského mocn vládli, nyní pak píinou tch
znamenitých škod a pohubení království eského od kacív
stálých s velikou tžkostí sotva tak mnoho tch statkv neb

dchodv jim pozstalo, aby se z nich poctiv vychovávati

mohli. Ped asy echové kladli sob za slavnou pochvalu to,.

*) Tato zpráva jesuit také nesrovnává se s pravdou Nebo d-
chody jediné kotkje práíské vynášely až do r. 1618 na 10.000 zl. rýn.

;

mla kollej tato stálých dchod roních 3580 kop míš. a dvr Kopa-

ninu jí postoupený místo roních HOO kop míš. z král. komory, pak statek

Bernartice r. 1606 koupený za 12.700 kop míš., mimo to na jistinách:

22 000 kop míš., které za statek v elákovicích jí darovaný dostala roku

1616 od krále Matyáše a 12.600 kop míš. jí darovaných a na statcích

pojištných; k tomu darováno jí bylo od krále Rudolfa II. a od mnohých
šlechtic až do r. 1618 na 88.276 zl. botových penz, z nichž jí po vy-

dání 16.888 kop míš. za domy k rozmnoženi kolleje skoupené a po za-

placení 12.7Ci0 kop míš. za statek Bernartice ješt zstalo 58.756 zl. rýn.

— Kollej kladská obdržela statky bývalého kláštera Augu^tian v mst
Kladsku; totiž: dvr pi mst a dva statky s pti vesnicemi, na 60000

dolar odhadnuté, pak roních dchod 300 dolar. — Kollej krumlovská

mla vedle znaného deputátu stálých dchod roních 1.700 kop míš.

a k tomu statek Vrcov (r. 1774 za 18.048 zl. rýn. prodaný). — Kollej

chomutovská 2000 kop míš. ron; kollej jindicho-hradecká lóOO kop míš.

a znamenitý deputát, dvr na 8000 zl. rýn. odhadnutý; kollej olomoucká

mla fundaci obnášející roních dchod 8600 zl. a dvr poplužní v Ra-

díkov, který r. 1601 z etných dar koupila, na 11.000 zl. odhadnutý;

kolleji brnnské náležely znané statky. (Bílek, Statky a jmní kollejí je-

suitských, sir. 7—12, 128 a 124, 55—57, 59, 68, 4, 100, 107.)
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když kostely a kláštery stavli, které ale potom novovrcové-

hanebn do gruntu rozboili a v pustinu pivedli. Onino dávali

služebníkm božím pro zvolnjší služeb božských ve dne i v noci

vykonávání hojné a bohaté vychovávání : tito pak vyhánjí, vy-

povídají, ba i dokonce usmrcují je. Onino statky duchovní zlepšo-

vali a rozmnožovali: ale tito penášejí je na sebe. Ale jaký

zisk budoucn z toho jim pojde, nech se oni sami o to starají;

ponvadž každodenní zkušení to osvduje, že asná zboží a

statkové s pipojením k nim statkv zádušních netoliko žádného

výrostu neberou, nýbrž mnohem víceji od nich, jako jiných

ptákv peí od peí orlového, se zžírají a ztenují, tak že zídka

na tetího ddice picházejí. I nechmež tedy tch závistníkv

o naší chudob chatrné mluviti, co sami chtjí. My od osob

samých pejeme sob toliko to: aby jiné eholy a osoby du-

chovní k statkm svým v království eském zase pijíti mohly;

nemajíce o tom pochybnosti žádné, že jejich plnos, když ony

nejprve budou nasyceny, potom i chudob naší na pomoc také

pispje. A kdyby Tovaryšstvo naše mlo tak velikou líbos a

žádos k shromažování neb k shánní sob statkv a zboží

asných, bylo by se dobrovoln nezbavilo práva nápadního

v statcích ddictví lidí tch, kteí se do spolenosti jeho dávají;

ani by v regulech svých za právo toho neustanovilo : Aby

všickni spoluúdové téhož bratrstva to, co jsou sami darmo pi-

jali, také zase darmo dávali; a aby té nejmenší mzdy, záplaty

aneb almužny za sloužení mše, za zpov, za kázání aneb za

jakékoli vci jiné od lidí nebrali, až by mli moc a svobodu

dle naízení bratrstva to uiniti, mnohem pak mén co toho od

nich sami žádali, proto aby s tím vtší svobodou a vzdláním

bližního službám božským obcovati a je tím volnji vykoná-

vati mohli.

S strany stížnosti druhé, %e se ve všech koutech v správu

svtskou vtíráme, v tom dává nám vysvdení jisté a dosta-

tené nekuli naše vlastní, ale i samy nejvyšší hlavy v krá-

lovství eském, což vlastn jí se dotýe, svdomí a výpov:

že se nám tu opt znamenité bezpráví, násilí a kivda dje.

Nebo taková vc zapovídá a zamezuje se nám na nejvýše v re-

gulech a statutích našich následujícími slovy : Abychom se pak

od všeliké tvánosti neb zámyslu zlého zdržovali, a všelijakému
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naíkání a pomluvám, kteréž jen z domaí falešného pocházejí,

pokudž jen nejv5^š možné, cesta se zamezovala
;
proež se všech-

nm vbec i jednomu každému obzvláštn toto porouí, aby se

žádný v svtská jednání a zaneprázdnní knížat, ponvadž se

to správy jich dotfe, žádnou mrou nevtíral a nepletl, ani

žádntch jednání a rokování takov;f-ch, nech by jakkoli a od

kohokoli vysoce v em tom žádán a pohledáván byl, k vyizo-

vání v niemž nejmenším na sebe nepijímal. A pi tom po-

rouí se písn vrchním správcm bratrstva nedopouštti žád-

nému z svých mladších, aby se s takovými vcmi jakým nej-

menším zpsobem zanášeti a zamstnávati mli. Znamenal i-li

by pak pi tom, že by k emu tomu kLopotný byl, tedy aby

toho neb ty, bylo-li by jaké nebezpeenství ped rukama, že

by se v takové vci zapletli ák, vskok odtud vyzdvihli a do

jiného místa podali. — Odkudž již svtle a patrn jse seznává,

jak vysoce a opravdov dotené míchání se do vcí svtských

bylo by nám zapovdíno, takže i to, což jiným lidem duchov-

ním a eholníkm k velké pochvale a poctivosti sloužiti mže,

nám dokonce a doista odato a zahájeno jest, aniž skoro v em
jiném má se na nás vtší pozor od starších našich jako v pí-

sn té. Jestliže jest pak pes to všecko kdo z nás tak dalece

na professí svou se zapomenul a dopustil se neho proti ní,

emuž my však nevíme: už by proto hned celý ád náš a

tak veliké množství nevinných, kteíž dle vší možnosti své zna-

menit bedlivý pozor na to mají, aby se nikda nic toho nedalo,

obviováno, a pro jedinkého zrádce Jidáše celé Tovaryšstvo apo-

štolv odsuzováno býti mlo? Ale víme výborn, z kterého

neb ího toule takoví utrhaví a hanliví šípové proti nám vzati

jsou. Ydí i závistníci naši o tom dobe, a patí na to ne bez

srdené bolesti oima svýma, že katolití potentáti a knížata

asem nkteré osoby z prostedku našeho sob za své zpovd-

níky zvolují a berou, a že jmenovaní knížata a potentáti ovšem

pro ty neb tm podobné píiny naše koUeje pro své duchovní

potšení a z pouhé lásky a dobrotivosti, kterouž mají k nám,

zaasté navštvují, jako zase že i my pro dokázání k nim po-

ctivosti a vdné mysli a zvlášt, jestliže jsou sami takové kol-

leje nám založili a nadali aneb jiné áké milosti a dobrodiní

Tovaryšstvu našemu prokázali, ke dvorm jejich zhusta pichá-
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xíme a navštvujeme je^ ani% také toho popíráme ped kým r

abychom týchž potentátv kesanských podlé vymení cíle

našeho (kterýžto s sebou pináší, abychom byli volní a hotoví

jednomu každému ve všem dobrém) nkdy u víe katolické a

v správ svdomí jich cviiti, jim v tom dobrého nauení du-

chovního udíleti nemli, ovšem proto, aby oni svdomí nepo-

skvrnné sob zachovati, a to, ímž Bohu, bližnímu i poddaným

svým povinni jsou, náležit jim prokazovati, a pokudž nejvýš

jim slušné a možné jest, nad vírou katolickou ruku ochrannou

držeti, a ji vzdlávati vrn se snažili. Ta vc trápí protivníky

naše v srdci jich pevelice, že by se v nich velikou zlostí neb

bolestí rozpuknouti mohlo. A ponvadž velmi rádi vidí, když

my od takových potentátv co nejvíce vzdáleni jsme; proež

také vbec o nás falešn a nedvodn roztrušují to, že se do

správy regimentu svtského všeten mícháme a pleteme. V" emž
však mýlí se náramn ; léby chtli totéž o sv. Janu Ktiteli

mluviti, že i on do regimentu politického se te, když Hero-

desa krále pro Herodianu manželku bratra jeho i ze všech zlých

vcí, kteréž on inil, vytrestával. Jakým tedy právem mže se

Tovaryšstvu našemu za vinu dávati neb míti za zle, že kní-

žatm a jiným mocnám svta, kteíž zem a panství svá

zpravují, na žádost' jich v píbzích duchovních rady dobré a

nauení prospšného udílejí?

Ale páni stavové podobojí nejsou s tím dobe spokojeni,

a na tom samém nemají dosti, že Jesuity obviují ze všeho

toho, cožkoli dle zprávy jich v království eském zlého se sbhlo

;

nýbrž vypjují sob proti nim i z jiných okolních zemí a krá-

lovství, nevím jakých, prvodv, kteíž nic jiného neobsahují

v sob, jediné pouze náky ty, jimiž nám staí kacíi, ježto kdy

proti Tovaryšstvu našemu až posavad psali, vytýkají oi. Po-

nvadž pak všecko to již prve od našich s dostatkem a se vší

podstatou jest poraženo, proež my na ten as toliko tu nej-

pednjší dtku kratice pebhneme a porazíme; odkudž ne-

vina naše zeteln se pozná. Co se pedn Frankreichu dotýe,

tak jest^ že tec nedávno pominulých let Tovaryšstvo naše v nm
mnoho petrpti, a nkolik tuhých šus vystáti musilo: s tím

však se vším to všecko neštstí vzalo takové skonení, že ne-

ku-li téhož Tovaryšstva nevina jest dostaten na svtlo vyve-
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deuá, ale nad to vše i všecky jeho pedešlé neesti a nesnáze

tím šastným skonením, kteréž je potom následovalo, jsou jim

bohat vynahraženy, a v prelibé oerstvení promnny. Byli

jsme v ty asy obžalováni z toho, že o bezhrdlí králv ke-

sanských stojíme : avšak ti nejkesanštjší králové, Henrich IV.

a Ludvík XIII., jichžto životm mli jsme úklady strojiti, ne-

toliko prostými slovy a spisy, ale i samým skutkem a proka-

zováním k nám veliké milosti a štdroty nevinu naši, jak nej-

vzácnji mohli, všemu svtu osvdili á to tak, když jsou To-

varyšstvo naše, kteréž za nkterý as ne pro njakou nepravos,

ale samou toliko píinou asv zlých z téhož království vy-

hnáno bylo, zase do nho povolali, a skrze zvláštní dekrety a

poruení svá je v nm náležit utvrdili, dovolivše nám anobrž

to s dostatkem naídivše, abychom ve všech všudyž místech

téhož království, kamž bychom od kohokoli byli povoláni, svo-

bodn a bezpen živi býti a bydleti mohli. A co více, i sami

králové z svých vlastních poklad v koUeje nové nám vystavli,

a zjevnými mandáty mocí svou královskou Tovaryšstvo naše ne-

ku- li všech všudyž žalob a nákv, jakž náleželo, osvobodili

a istili, anobrž mimo to ješt znamenitou pochvalou ozdobili

jakožto ty, kteíž králm samým tak hrub píjemní jsme byli,

že oba dva syn i matka tomu chtli a to naídili, aby nebož-

tíka Henricha lY. krále srdoe, což jist jest drahý a tak pe-

vzácný základ lásky jejich k nám, že se mu pod nebem nic

vyrovnati nemže, do našich rukou odevzdáno a v kolleje od

nebožtíka vystavné slavn pohbíno bylo Tuto mohli bychom

pipomenouti i výpovdi a nálezy v píin naší na soudu zem-

ském v Paíži i jinde stalé, mnohých mst a obcí poctivá vy-

svdení nám dána, jako i mnohých pedních prelátv vychva-

lování, jímž naše Tovaryšstvo poctili. Což vše od našich roz-

linými spisy a apologiemi v rozmanitých jazycích vydanými

na svtlo všechnm vbec i jednomu každému obzvlášt pro

dokonalou zprávu ped oi pedstaveno a prokázáno jest. A pro

tu píinu není potebí toho zde opakovati. Toho však mlením

pominouti nemžeme, jaké psaní nebožtík král Henrich IV.

slavné a svaté pamti v píin naší k poddaným svým, a to

ne katolickým, ale podobojí, jmenovit k obyvatelm msta

Rossely léta 1606 dne 17. záí odeslal, abychom tuto jeho
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hodnovrného pípisu doložiti nemli, kteréž samo v sob znf

takto: »Yrní naší milí! Jakož jsme my v rozli5n;fch mstech
království našeho šlechetnosti a rozvážlivosti otcv Tovaryšstva

Ježíšova dostaten skusili a seznali, kterou oni v uení, v ži-

vot i v obcování svém hojn dokazují toho, že nic jiného ped
oima a na pozoru svém nemají, jedin es a slávu boží : z té

píiny ráili jsme to pi sob uznati za dobré a užitené,

abychom z doteného Tovaryšstva kazatele Psequiru do msta
našeho Rossely vypraviti ráili, jakožto jednoho z tch, kteíž

všelikými dary k konání úadu takového dležit potebnými

•obdaen a ozdoben byl.« Takové svdectví ten nejkesanštjší

trál vydal jesuitm ped mšany a obyvateli msta Rossely,

'kteíž v náboženství se stavy království eského podobojí tém
za jedno se snášejí. Když tedy podle toho na nynjší zpsob
a píležitos vcí našich v království franském popatíme, najde

•se to vskok, že všech protivníkv, závistníkv a sokv našich

útržky a pomluvy co dým komínem vymizely, a již nyní do-

ista udušeny a uhašeny jsou. asem mže se to dobe státi,

že nevinní skrze falešnou pomluvu sokv svých závistivých po-

tlaeni a tebas i ven z zem dokonce vyhnáni bývají. Ale to

velmi zídka, anobrž nikdá nepihází se, aby takoví na cti zma-

ilí a tak hanebnými nešlechetnostmi poskvrnní lidé, anobrž

úkladní králv a pomazaných Pán vrahové nejen v zemi které

trpíni, ale nad to výše i znamenitou poctivostí obdaeni a vše-

lijak podporováni býti mli; jakož my to z milosti boží vidíme

díti se Tovaryšstvu v Frankreichu, kteréž den po dni zdárnji

roste a zvelebuje se. Nemají-li vdomosti o tom žádné protiv-

níci naši, tedy my jim tuto krátkou zprávu o tom uiníme.

Nemíníme pak vyítati zejména, kde jaké koleje onde i onde

po krajích koruny franské v tom ase nám pibyly, ale uká-

žeme jim toliko na samou Paíž, kdežto sotva tomu rok jest,

jak nynjší král Ludvík XIII. témuž bratrstvu našemu dovolil

aby v jednom znamenit rozkošném a nad míru píhodn le-

žícím míst všelijakým svobodoým umním, jako i filosofii i theo-

logii, mládež poctivou zjevn a svobodn vyuovati mohli. Kdo

by tedy to íci chtl, aby tak vzácní parlamentové a soudcové

zemští, anobrž knížata, preláti, až i král sám ve vcech svých

tak nesmyslní byli, aby tomu zlému nekuli náležitou pítrž
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neuinili, ale místo toho ješt sami svévoln dvée i brány mu
otvírati mli? Z toho ze všeho již svtle a patrn se poznává^

že kdobj chtl na všecko to upímnýma a nestrannýma oima
popatiti, a myslí svou pi tom bedliv se pozastaviti, co se

dosavad s námi v Frankreichu dalo, ten každý najde to pi
sob: že ty vci nižádnou mrou k njaké hanb a lehkosti

Tovaryšstva našeho se nevztahují, alebrž ku pochvale zname-

nité a k osvdení neviny jeho.*) Proež i my nemli a ne-

mohli bychom na tom svt žádného lepšího skonení vypov-
dní našeho z Cech sob páti, jako takového, jakož se všemu

bratrstvu, když trochu málo kíže svého potrplo mile, piho-

dilo v Frankreichu.

Z Anglicka já nevím, ím by nám odporníci naši s právem

vytýkati mli? Nebo že v království tom velké množství lidí

katolických, a obzvláštn nemalá hrstka osob z Tovaryšstva na-

šeho, bylo do tžkých žaláv vmetáno a právem outrpným

trýznno, Šibenicemi, meem, katem, ohnm a jinými zpsoby

strašlivými s svta zprovozeno, zaež my se naprosto nic nesty-

díme ; nýbrž všecky ty muky za obzvláštní okrasu, anobrž úto-

išt ádu našeho, a osoby ty pak, kteréž takové trápení vy-

stály, za muedlníky svaté u sebe pokládáme a je v náležité

poctivosti proto máme. Naši pak protivníci mohou jíti, kde s&

jim líbí, a nech umrou smrtí jakoukoli chtjí, ba by tebas

i do tch nejzadnjších indiánských konin zabhli, a dali se

tam tm neznabohm muiti a trápiti: nikdy nedoekají toho^

aby se jim ta podobná es díti, a oni tak svat a pobožn

smrti doekati se mohli, odkudž by všelikého nepátelství proti

nám doista se neshostili, a u víe spolu s námi za jedno se

nesrovnah. Ale ani z tch celých akt a pe vedení proti Hen-

richovi Garnetovi naízeného nenajde se docela nic jiného, je-

din pouhá nevina jeho ; míním pamt tu, kteráž o nm, ne od

jeho protivník, ale od vrné ruky poznamenána a v spis uve-

dena jest. (Yiz apologii jesuity P. Joannis Eudemonis pro

Garneto a naproti tomu náš odstavec » Jesuité v Anglii«.)

*) Opak toho dokázán jest v pedcházejících djinách Tovaryšstva

všeobecných a zvlášt v odstavci > Jesuité ve Francii* 5 taktéž i v Anglii,.

v Uhrách, v Sedmihradsku, v Benátkách a v Nizozemsku.
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Z Uher a z zem Sedmihradské nic jiného nevyhnalo

jesuity, anobrž nejen samy jesuity, ale skoro i všecky jiné lidi

duchovní, jedin hrozná nenávis nkterých osob, kterouž mli
k náboženství katolickému, jakž se k tomu ti, ježto ten poslední

patent proti nám vydali, sami patrn znají a jistí to : že otcové

Tovaryšstva Ježíšova, jakožto dobí a mnohými ctnostmi ozdo-

bení muži, z svých koUejí a statkv ne pro njaké iny své

zlé, aneb že by snad nkdo z nich neho neslušného dopustiti

se ml, ale toliko na nezbedné vyhledávání tch, ježto s ímskou
a katolickou vírou se nesrovnávají, jsou vysazeni neb vybytí

a pinuceni k tomu, aby se do jiných míst podali a obrátili.

Jak dlouho tedy protivníci naši budou nám ty píklady okolo

uší otloukati, tak dlouho my zase nazpt nepestaneme Pánu

Bohu díky a chvály vzdávati za-to, jakožto ti, kteíž o tom

soudíme tak : že nás žádná vtší es a pochvala zde v svt
potkati nemže nad tu, kterouž sami odprcové naši ústy svými

vzdávají nám ; že spolutovaryši pro víru katolickou z rozliných

zemí se vyhánjí, trýzní a vraždí. — Abychom my proti vli

pak naší x Benátek i z celého panství Benátského mli býti

vyhnáni, toho o nás žádný povdíti nemže. Když v tu dobu

byla tuhá rozepe a hádka mezi lidmi uenými o poslušnosti

té, kterouž lidé katolití papeži povinni a zavázáni jsou : proež

Jeho Svatost Pavel V., nynjší papež, pikázal Tovaryšstvu na-

šemu, pokudž Benatané v tehdejší pípadnosti a nevoli mezi

ním a nimi zbhlé nebudou chtíti prokazovati mu žádné po-

slušnosti, aby všech všudyž služeb církevních dokonce pestali.

Tomu jeho rozkazu snažilo se bratrstvo naše poslušn initi

zadosti, a donášelo vrchní hlav církve, kteréž my sice bez

toho podle reguly ádu našeho nco víceji a toužeji zavázáni

jsme nežli jiní eholníci, poslušenství jí náležité; tak že na-

posledy pro tu samotnou píinu z doteného panství Benát-

ského vyhnáno bylo. Ale kdyby byli naši zvolili sob radji

uposlechnouti rozkazu Benatanv, nežli poruení papežského,

a chtli pe i poestnosti jejich, tak jakž se oni domnívali,

dalším služeb církevních proti zapovdí papežov vykonávání

hájiti a zastávati : není pochybnosti o tom žádné, že by byli

Benatané jim tak dobe jako i ostatním eholníkm bytu dal-

šího mezi sebou páli, ale nad to výše i hojnjšími milostmi a

Bílek: Djiny ádu jesuitského. 30
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pízní novou je obdaili. Takovou mrou nic jiného nás z pan-

ství Benátského nevypudilo, jediné to, že jsme naízení a regule

ádu našeho spolu s hlavním cílem naším na bedlivém pozoru

míti a jeho svatosti papežské pede všemi jinými povinné po-

slušenství donášeti a vhod se initi musili. Pi tom však máme

nadji tu, aniž pochybujeme o tom : když jmenovaní páni Be-

natané jednou z mysli své celé vypustí tu nelibost, v kterouž

sob nás tehdáž vzali, a pováží s pilností pi sob jakž neviny

naší tak i obecného užitku a pohodlí, ze budou hledti násle-

dovati v tom píkladu Franskóho krále a dovolí nám, abychom

zase na panství jich se dostati a ke všechnm koUejem našim

pijíti mohli. Pakli by se to státi nemohlo, nech dje se vle

Pán, jenž je král kralujících a pán panujících.

Co pak X Nixoxemska protivníci naši dokazují na nás?

Jediné to, což poestného a chvály hodného jest. My o niemž

jiném vdomosti žádné nemáme : léby mli njaké lži, njaké

tlusté, smrduté, za nž by se již i ti sami, ježto je nejdíve

mezi lidmi roztrousili, a oni nikda se k tomu dokonale znáti

nechtjí, stydti musili. Jakož pak to vbec vdomé a známé

jest, že sama vrchnost ta, pod níž se mli jesuiti takových ne-

ádných vcí dopustiti, je v tom náležit zastala a výmluvné

mla. Jakož pak i páni stav podobojí království eského mohou

se v tom sami dobe upamatovati : že když na onen as v krá-

lovství eském vbec vzešel veliký kik o nás, anobrž i zvláštní

knížka o tom vydána byla proti ctihodným otcm, jakž se v ní

tak titulují, Tovaryšstva Ježíšova, v níž dokládalo se i toho

:

kterak by v Praze v kolleji jejich veliká summa a zásobení

rozliné municí vojenské podle nemalého potu vojákv v ní

ukrytých nalézti se mla, s nimiž umínili msta pražská i celou

vlast jich ztéci a podmaniti; také daremní a jízlivá povst a

obvinní jich zvláštním týchž pánv stavv a hodnovrným vy-

svdením ponížena, a lež ta na svtlo vynesena jest. Mohou
odporníci naši takové a tm podobné vci tak dlouho nám

okolo uší otloukati, jak dlouho budou sami chtíti. Ale nech

vdí pi tom o jesuitích také konen to : že oni, díky Bohu,

tak choulostiví a ženkylové nejsou, aby pro katolickou víru a

poslušnos papeži povinnou neho petrpti a vystáti nemohli.

K tomu ani tak nesmyslní nejsou, aby mli sob to, co by se
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jim pro píiny ty odporného kdy pihodilo, k hanb a k leh-

kosti pokládati; ale ani takové nevdnosti nevdí do sebe, aby

ze všeho toho Pánu Bohu, jako za áký zvláštní dar a milos,

dkovati a jeho oslavovati nemli.

Dále stžují sob do nás páni stavové podobojí, %e jsme

proti majestátu císae Rudolfa i proti spolenému strany pod-

obojí porovnáni od téhož císae potvrzenému tžce se pro-

vinili v tom : když jsme stranu podobojí na kázáních i v Spi-

ších našich vbec vydaných smle hanli, kaceovali a spasení

vného odsuzovali. Pi tom však in specie nedokládající nic

kdy, od koho a kde komu z nich se co toho dalo a jakými

slovy forjnálními taková hanní se pronášela. My sice nevíme

"tuto co jiného sob pomysliti, nežli to, že jsou sob stavové

podobojí ty staré šrámy zase poznovu zdlali a zjitili, chtjíce

pronésti na sob tou mrou nechu a nelibos, proto, že bychom

je kacíi jmenovati a naíkati mli, jakž výše pi pátém

punktu o tom dotknuto. Ale neuznáváme toho za žádnou po-

tebu s tou vcí déleji se zaneprázdovati
;
ponvadž toho

žádný íci nemže, aby v doteném majestátu to bylo zapo-

vdíno, jakož pak nemže býti zapovdíno lidi tj kacíi jme-

novati, kteíž pijavše jednou svátos víry, potom od víry ka-

tolické církve odpadají, a jí urputn a tvrdošíjn opomítají. Co

se výkladu téhož majestátu dotýe snad domnívají se páni sta-

vové podobojí, že nás tu ním podstatnjším trefí, ponvadž

praví, že slovm v témž majestátu doloženým stranný a od-

porný výklad iníme, a cizí smysl, jakoby se týž majestát na lidi

poddané JMC. komorní, a klášterské neb duchovní, tež stavv pod

jednou nevztahoval, jemu dáváme. I akoli my o tom žádné

vdomosti nemáme, aby kdo z nás jmenovaný majestát ex pro-

cesso schváln a výslovn v em vykládati, a o nm jaký soud

a ortel vynášeti chtl
;
ponvadž ta vc k nám a ku poddaným

našim, jichž jsme my v echách dosti na mále mh, velmi na

skrovn patila a se vztahovala. A ani v tom nemžeme se

nijakž upamatovati, zdali kdy kopie aneb pepis takového listu

v našich kollejích vidin byl. Ale s tím se vším, by pak krásn

i nco toho od koho z nás se stalo, a takový výklad témuž

majestátu, jakž páni stavové podobojí zpravují, dáván byl: protoliž

mlo hned celé Tovaryšstvo naše z království eského vypoví-

30*
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dáno a vyháníno býti? Pedn zajisté, by tebas takový výklad

falešný a stranný od koho se stal, melt býti dotený omyl

pipsán toliko osobám nkterým, a ne, aby jiní lidé nevinn

za to tžce vypíjeli a pokutu podniknouti musili : nýbrž náleželo,

aby se ta vc poadem práva ped vrchností s dodatkem vy-

hledala, a potom teprva výpovdí spravedlivou rozeznána a po-

dlena byla; ponvadž jmenované vrchnosti povinnost to s sebou

pináší, smyslu pochybnému a zatmlému práva nkterého vlastní

výklad dávati. A tou mrou náleželo tak dobe pánm stavm
podobojí (neb oni v pi té ne soudcové, .ale toliko strana jedna

jsou) jako i jesuitm, aby se byli dotené vrchnosti v tom

k spravedlivému rozsudku poruili, a vlastního výkladu téhož

majestátu oekávali odtud. A by tebas i ped poádným soudcem

všecko to vyízeno a na míst postaveno bylo, takže by do-

tený našich výklad byl shledán v tom, že by patentu jich elil

na odpor: s tím pak se vším s tžkostí by se nalezl snadn

tak tuhý a píkrý soudce, kterýž by pro samotné pochybného

práva neb artikule nkterého zlosování, což se lidem ueným
nikoli nezapovídá, neostýchal se stranu vinou tak tžkou pokutou

vypovdní ven z zem stížiti. Ale, milý Bože, jak mnohonásobní

a sob odporní i naskrze netrefní výkladové a smyslové tchto

nebo onýchno artikulv sbíhají se netoliko v akademiích aneb

po školách mezi muži uenými, ale i v spisích jejich vycházejí

na svtlo. Kdo však tedy k tomu radil aneb za to ml, aby

k nim o toho s tak tžkým a písným trestáním pistupovati

se mlo ? Což by bželo takovou mrou mnohým juristm, ba

mnohým theologm o jejich est i hrdlo, kdy by všech svých

výkladv a glossování nemotorných neb stranných tak pern

zažívati a odbývati musili? Naposledy, což nejpodstatnjší vc
jest, neprokázali a ani dosavad ješt neprokazují toho páni sta-

vové podobojí niímž, že takový stranný výklad náš jakož samým
slovm, tak ovšem pedsevzetí a mínní ustanovitele téhož práva

neb majestátu na odpor elí, a s nimi se nesrovnává. Pedn^
ponvadž pánv stavv podobojí smysl neb zdání v tom všechnm
stavm království eského daném majestátu nikdež výslovn

dostavený se nenachází
;
ježto podle obecného všech lidí a ui-

telv o právích zbhlých soudu neb mínní všecka taková pri-

vilegia a majestátevé, kteréž se k tetího lovka ujm a zkrácení
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Tztahují, velmi ouzce a skrbn vykládána, a ne skrze ní pí-

padné dmysly a konsequencí prostranné natahována a rozši-

ována býti musejí.
^
Ano i sám rozum to s sebou pináší, že

jak JMQ. tak ovšem ani stavové katolití téhož království nikda

nemyslili na to a nechtli sob tím majestátem tak velikého

zkrácení a ujmy v svobod své initi, le by byli tu vc zej-

mými a výslovnými slovy v nm doložili a vyjádili, totiž :

aby dotení stavové podobojí mli tu dokonalou moc, svobodu

a právo na gruntech a pd všech pánv katolických, bu že

by ti byli duchovní neb svtští, pro vykonání náboženství jich

podobojí chrámy stavti, katolití pak stavové aby proti tomu

jaké odmny podobné oekávati, aneb na nco toho potahovati

se nemohli. Naposledy jmenovaní páni stavové podobojí znají

se k tomu v apologii své sami, že astoeený majestát nebyl

od JMK. nikde tak vykládán, jakž jsou oni sice toho se nadali

a sob páli. Nebo mezi jinými vcmi praví tam takto : Že JMC.

v jednom svém psaní tžce jim to vyzdvihuje, že by od nich

dáleji, než majestát a porovnání na to mezi stranami pod jednou

a podobojí uinné propjuje, sazeno bylo. Co se pak tch

obou kostelv v mstech v Hrob a v Broumov, též trestání

neposlušných poddaných klášterských z msta Broumova dotýe,

to obé, jakkoli stalo se, že jest se na spravedlivé poruení JMC.

stalo. I proež tedy pánm stavm podobojí, ježto v té pi

nejsou žádní soudcové ale toliko strana jedna, ten jesuitský

majestátu jich výklad jest naskrze odporný, anobrž dle zdání

jejich vypovdní z zem hodný ; an sami piznávají se k tomu

a proti vší své vli, že se s vlí a s mínním JMC. datele

téhož majestátu srovnává. A o tom již mlím, že asto jme-

novaný majestát jest na císai Rudolfovi slavné pamti pouhou

mocí vymožen a vynucen, aniž ode všech, jimžto náleželo,

zouplna podepsán ; naež sami v apologii své naíkají, a my
také na díle málo výše v tetí kapitole toho jsme dotkli. Po-

dobn jest i s tím mezi obma stranami uinným porovnáním.

Má sice ono na oko zetel a zámysl takový, jakoby pro samé

toliko obecného pokoje a svornosti zachování bylo naízeno:

ale vskutku a v pravd stavové podobojí jdou v nm na to,

aby katolické knžstvo ze všech jich far a kollatur dokonce

vybyti a vylouiti mohli ; katolití pak stavové aby proti tomu
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niehož toho uiniti moci nemohli. Jak pak jest to slušné a spra-

vedlivé, a zvlášt pi lidech tch. kteíž ped tím v království

eském žádného práva aneb privilegium, ba hned ani žádného

místa a pístupu svobodného k takovým vcem nemli, míním

tu pikharty a kalvinisty, to mže každý pi sob sám snadno

posouditi. — Již zatím pistoupíme k tetímu dílu stížností a

nákv stavv podobojí, v nmž praví o jesuitech takto: »^e

jsme tím výkladem našim stranným majestát hrub zlehili

a protrhli; ze jsme dstojnost a mocnost královskou v echách

zlehovali, zjevn to mluviti smvše, že hy JMK. jim stavm
podobojí^ vrným poddaným svým, takového majestátu v pí-

in náboženství bez povolení biskupa ímského dávati nemohl;

an týž biskup nad nimi stavy, mnohem pak mén nad králem

a pánem jejich žádné vrchnosti a panství nemá.«- Ale nech

páni stavové podobojí tuto maliké strpení mají a pomyslí i vy-

rozumí práv a dokonale mínní našemu o té vší vci. My ne-

hádáme se s nimi ani s žádným jiným o to nic, co jest ne-

božtík císa Rudolf vysoce slavné pamti o zpsobu tom, v nmž
nalézal se tehdaž, když jest od stavv podobojí se všech stran

násilnou mocí otoen a jakoka obležen byl, pro uvarování vt-

šího zlého jim od sebe dáti aneb povoliti mohl. Nemáme ani

na to pozoru neb ohledu naprosto žádného, že nkdo z nás tu

vc se všemi okolnostmi tak oste a bedliv vyzpytovati a soudem

svým rozvrhnouti mohl. Ale když o vci té samé beze všech

všudy takových okolo stojících pípadností mluvíme, tedy mínní

naše dokonale jesti toto : že všecky takové vci, kteréž se ná-

boženství dotýkají, pede všemi jinými nejdíve vlastní osob

biskupa ímského, jakožto vrchnímu správci církve zde na zemi

a soudci všelikých sporv a bludv s strany náboženství, pi-

náležejí, takže zpsob a bh téhož náboženství bez jeho vdomí

a povolení nikdež nemá a nemusí mnn a jinaen býti ; jakž

to již nahoe v kapitole tvrté od nás ukázáno jest. Jakož za-

jisté žádný z knížat a mocnáv svta nebude toho v zemi své

trpti, kdyby duchovní preláti jim v ní ve vcech politických

njaké vymení a rozsudky initi chtli: touž mrou tedy

mnohem mén jest i svtským knížatm a vrchnostem svoboda

a povolení jaké dáno k tomu, aby oni v píinách náboženství

kesanského se dotýkajících vlastní svou mocí nco naizovati
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aneb jinaiti mli. Nebo to pináleží toliko vrchnímu soudci,

totiž papeži neb biskupu ímskému. Tím pak nemže nic nám
žádný vycházeti a íci: že tak dobe jmenovaný císa Rudolf,

jako i jiní pedešlí císaové kesanští o té církevní moci pre-

látv duchovních, obzvlášt pak ímského biskupa, nemli vdo-
mosti žádné, aneb vdli-li o ní co, že jsou se jí zhostiti chtli

;

ponvadž jak oni sami tak pedn i ti nejstarší uitelé církevní

o tom dostatené vysvdení iní. Tak zajisté mluví o tom

onen císa Konstantin Veliký vbec k biskupm: Bh za knzi

vás zídil, a dav vám moc, abyste i nás soudili
;
proež my

od vás budeme práv a spravedliv souzeni, vy však od lidí

odsouzeni býti nemžete. Y tentýž smysl píší oba dva císaové

pospolu, Theodosius a Valentinus, do sboru efezského a vy-

znávají to : že není slušné ani náležité, aby ten, kdož do ádu
biskupského nepináleží, v jednání a vci duchovní míchati se

ml. Podobn císa Honorius v jednom listu k císai Arka-

diovi dokládá slov tchto: Jim (totiž biskupm) sluší vci

božské vykládati; nám pak náboženství poslušn povolovati.

A císa Justinianus tou mrou mluví: Když která duchovní

pe aneb jednání se vyskytne, nemají se úedníci a soud-

cové svtští ujímati jí ; nýbrž povinni jsou nábožní biskupové

podle vymení kanonv a statv duchovních tu rozepi po-

rovnati, a k místnému vyízení pivésti. V ten tém, smysl

mluví o tom i císa Basilius v osmém sboru neb synod.

A sv. Ambrož velmi pkn o tom napsal : Co jest poestnjšího

a slavnjšího a chvalitebnjšího, jako aby císa synem církve

se jmenoval, což ovšem beze všeho híchu íci se mže; nebo

dobrý a šlechetný císa jest v církvi, ale ne nad církev, a takový

pobožný vyhledává pomoci církve, ale naodporse jí nepostavuje.

A na jiném míst mluví k císai takto : Císai, já tebe

tím nikoli neobtžuji, abys ty se domnívati chtl, jakobys nad

božskými neb duchovními vcmi moc njakou ml. Nevypínej

se v srdci svém, nýbrž chceš-li déleji kralovati, tedy Bohu poddán

bud. Palácové náležejí císai, ale kostelovó knžím Císa má

právo a moc nad zdmi mstskými, a ne aby služby a pocty

božské spravoval aneb v nich rozkazoval. — Zeteln pak mluví

o tom Jan VUT. papež: Co se náboženství tkne, náleží císai

uiti se, a ne jiné jemu vyuovati. On mocí vejsad a privi-
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legií svých má v svém opatrování obecná práva a regiment,

jehož dosábl od Boha. Z té píiny nemá býti nevdný za ta-

ková dobrodiní, a bráti ped sebe nco proti vymení nebe-

ského ádu ; nebo boží vle byla ta, aby knží vykonávali to,

což v církvi vykonávati sluší, a ne vrchnosti svtské, kteréžto,

jsou-li vící, Bh zvolil je k tomu, aby byli knžím poddáni.

A nemá se žádného cizího práva aneb služby neb povolání,

kteréž jinému náleží, ujímati. Nech se také nikda tak daleko

nevytahuje a nevychyluje z mezí úadu svého, aby nebyl docela

stržen od toho, kterýž všecko všudy naídil a ustanovil. —
Odkudž již patrn znáti se dává, že takový smysl bludný, jakoby

totiž papež, pokudž se náboženství dotyce, žádného práva ani

moci neml nad žádným kesanským a katolickým potentátem,

má a musí od každého z nich hrub vzdálen býti. Nebo jesti

ovcí Kristovou, tedy bez pochyby také o tom vdti bude, kdo

by byl nejvyšším pastýem zde na zemi nad celým ovínem
Kristovým : a tou mrou také v píinách tch, kdež se víry

tkne, nebude moci zpovati se niehož toho, což se mu slu-

šného a náležitého v tom porouí a naídí.

Ale páni stavové podobojí vždy pece jistí to a praví : že

papež nad nimi žádné moci neb práva nemá, protože oni ho

dle vymení náboženství jich naprosto za toho neuznávají. Ale

v tom se mýlí velice, ponvadž neku-li všickni práv vící.

ale i sami odezanci a kacíi, kteíž ktu svatého došli, a k církvi

kesanské jednou pivtleni jsou, bud že oni chtjí neb ne-

chtjí, tedy vždy pece jurisdikcí a mocí církve a tou mrou
i ímského biskupa, jakožto toho, jenž od samého Krista pána

za hlavu církve ustanoven jest, beze vší pochybnosti poddáni

jsou ; nebo kterakby byl apoštol sv. Pavel onoho Xymena a

Alexandra, kteíž dobré svdomí potratili a zhynuli u víe,

skrze duchovní kletbu mohl vydati satanu v moc, aby uili se

nerouhati, kdyby církev jim v niemž rozkazovati nemohla ?

Kterakby byl mohl dáti do klatby toho, kterýž jiné evangelium

kázal? Proby byl sob pál, aby ti byli odevzdáni od spole-

nosti církve^ totiž skrze klatbu a káze duchovní, kteíž bratí

uením falešným kormoutili neb nepokojili ? — To také potýká

se s právem všech národ, aby zbhlý lovk proto samé sob
svobodný byl, kdež by k svému ddinému pánu zase se na-



473

vrátiti nechtl. Aneb aby nejvyšší neb hejtman vojensky na vo-

jáka svého nemohl nikda víceji sahati, kterýž nad praporcem

jeho zradil? aneb aby zproneveilÝ proto zpronovilosti své

osvobozen býti ml? A protož páni stavové podobojí jakkoli

na ten as odvrátili se od náboženství katolického, chtjte oni neb

nechtjte, vždy pece jsou moci duchovní biskupa ímského pod-

dáni, a nemohou s právem hlav svých z toho sklonu vytáhnouti

a moci jeho zniknouti.

Toho vidlo se nám dáti za krátkou odpovd pro dokázání

neviny a zvelebení pravdy na patent pánv stavv království

eského podobojí proti nám vydaný, a náky ty, kteíž se nám
v nm piítati chtjí. Jestli by pak protivníci naši chtli se

domýšleti o nás, že jsme se k nim v tomto spisu našem píliš

zhruba a nešetrn chovali: mohou také pomysliti pi tom i na

sebe sami, jak jsou oni s námi nekuli slovy, alebrž i skutkem

zacházeli a nakládali. My pak pro dokázání na n toho, že, co

jsou koli proti nám do toho patentu svého vložiti a vepsati dali

i také skuten uinili, to vše naskrze neslušné a nespravedlivé

jest, pravdy nijakž jsme zamleti a zatajiti nemohli. K tomu

také nepsali jsme na žádného žádných outržek a pomluv, ale

toliko ty, které se nám nespravedlivou mrou pipisovaly, s sebe

jsme svedli. Mezi tím prosíme Boha všemohoucího celým srdcem,

aby on našim protivníkm rozumu dobrého neb zdravého, milosti

své bohaté, asného pohodlí a po dokonání života vezdejšího

vného spasení udliti ráil. Nebo odstup to daleko od nás,

abychom my proto odprcv našich nenávidti mli, jakobychom

pána našeho Ježíše Krista pikázání, kdež dí, milujte nepátely

vaše, naplniti nemohli. ehož raiž milostiv uchovati nás milo-

srdenství toho, jenž visev již na kíži ta slova propovdíti ráil

:

Ote, odpus jim, nebo nevdí, co iní. ímž on nás také po-

rouel tomu, abychom i my o takových nepátelích íci mohli

:

Pane, odpus jim, nebo sami nevdí, co mluví !«

Apologii tuto, již jesuita P. Adam Tanner, professor scho-

lastické theologie ve Vídni, r. 1618 sepsal a rozmnoženou vy-

vrácením nových výitek jesuitm inných roku 1619 v In-

golstadtu tiskem, avšak beze jména svého vydal, hledli jesuité

po všech zemích rozšíiti.
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Jiné spisy zastávající jesuity.

Obvinní jesuit stavy král. eského podohoji snažil se

též vyvrátiti P. Joanes Argentus^ který ped tím provincii

eskou a potom polskou ídil, spisem r. 1620 v Krakov tiskem

vydaným a králi polskému Sigraundovi vnovaným. (Joan. Ar-

gentus de rébus Societatis Jesu c. 17. & seq.)

Mimo to ujal se vci jesuitv z Cech vypovdných

Kevenhiller (Kevenhill. Annal. Ferdin. IX. pag. 121), pak JiíZms^

Bellus (In Laurea Austriaca L. II. a pag. 43) a konené Vilém

hrab Slavaia. jenž žaloby od jesuitv odvésti se snažil r. 1620

spisem latinským, eským a nmeckým, který však nikdy u ve-

ejnost se nedostal, ponvadž prý tomu tehdejší rozbroje poli-

tické i náboženské ješt pekážely.

Spis Slavatv, jehož obsah jesuita Schmidl v Histor. Soc.

Jes. provin. Bohemiae par. III pag. 142—151 obšírn uvádí,

elil hlavn proti novým spism, jimiž protivníci jesuitv obranu

jejich dvody zamítali ; zvlášt pak vyvracel spis od jakéhosi

lékae pod jménem Beata Modestina v Praze uveejnný, v nmž
tento jesuitm vytýká, %e oni jsou hlavnwni púvodd povstání

v echách^ a za svdka toho uvádí Slavatii samého, který prý

po svém vyhození z okna hradu pražského veejn vyznal a na

to si stžoval, že vina všech pohrom a všeho toho neštstí ni-

komu jinému piísti se nemže, než toliko Martinicovi a jesu-

itm, kteí jediní sousto to echm nadrobili. Pisatele tohoto

spisu nazývá Slávata hanebným štkavcem, dokládaje, že brzy

potom boží pomstou byl zastižen; nebo prý mu za živa katem

nejenom ruka, která tak hanliv o jesuitech a o nm psala,

uata, nýbrž i jazyk, v nmž zlolajinos sídlela, vyíznut, pak

hlava sata a s kusem jazyka na vži mostské proti kollegiu

jesuitskému pibita, tlo pak jeho roztvrceno, nakolí vztrkáno

a na veejných cestách kolem Prahy rozestaveno bylo. Z ehož

všeho patrn vysvítá že Slavata i jesuité doktora Jesenského

z Jeseného za pvodce onoho spisu pokládali. — Konen od-

poroval spis Slavatv spisu nmeckému, vydanému roku 1619

v Praze, v nmž se jesuité rozliných zloinv a neestí obvi-
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ují, jako: že jesuité denn u dvora proti evangelíkm krále

popuzovali, aby všecka starobylá a základní práva, zízení zemská,

privilegia, vÝsady a zvláštnosti jak království eského, tak i zemí

k nmu pvtlených, až i svobody náboženství evangelického

provozování a tak majestát slavný' císae Rudolfa z koene vy-

vrátil ; že jesuité v Chomutov, v Most a v Kladsku byli p-
vodci nevinného krveprolití a všeho neštstí, jež msta ta za-

stihlo ; že hrabte Slavatu k tomu pohnuh, aby v Hradci Jin-

dichov písná naízení proti nekatolíkm vydal ; že vrchnosti

katolické kázáními svými bouliv;fmi ustavin ponoukali, aby

s poddanými svými, protože k náboženství jich dobrovoln pi-

stupovati se zpovali, tyransky nakládaly ; že i potupnými ko-

mediemi, jako i na den božího tla pi processí své divnými

paskvily a malováními ohavnými všecko nejhorší o stran a

náboženství podobojí mluvívati, psávati a malovati smle a svo-

bodn se neostýchali; konen že jesuité v kollegiu praž'ském

nemravn žili, nebo prý tam v prvém pate v oratoriu samého

rektora nalezeny byly dv sesle s nkolika polštáky, upravené

pro ženy k porodu pracující a pro babiky, v nichžto prý je-

suitv milenky a dámy k porodu se mající, obdrževše odpuštní

híchv, sedávaly ; což prý se krásn se sHbem istoty jesuitv

srovnávalo. K vyvrácení tohoto hanebného podezívání mravnosti

jesuitv uvádí Slavata, že rektor kollegia pražského neml žá-

dného zvláštního oratoria, nýbrž že místnost ta, v níž ony sesle

se nalézaly, byla upravena za chorobinec (valetudinarium) pro

jesuity, kteí vkem neb nemocmi sešlí již vycházeti nemohli

(Schmidl, Hist. Soc Jes. prov. Boh. par. III. pag. 150).

Ve všech tchto spisech jesuity zastávajících poukázáno

bylo pedevším k tomu, že jesuité nevinn a proti všemu právu

ze zem království eského mandátem direktorv vypovdni

byli. Nebo a mandát onen jménem všech stav království

eského vydán byl, pece že jisto jest, že jenom nkolik prote-

stant, nejúhlavnjších to protivník Tovaryšstva Ježíšova, bylo

pvodem vypovdní a vyhnání jesuitv. Ostatn prý nemli

stavové podobojí a direktorové žádného práva ani moci, po které

by s jesuity tak nespravedliv a neslušn nakládati mohli, jak

se mandátem stalo
;
právo takové že ml jediné král aneb ti, jež

král za své nepítomnosti v království zástupci svými ustanovil

;
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mimo to že nebyli jesuité z obvinní ani vyšetováni ani od

souzeni, a z toho ze všeho že jest patrno, že mandát onen ne-

mohl míti žádné váhy ani platnosti.

Jesuité hlavní strjci a pvodci povstání stav evan

gelických.

Z ohvinni jesuit stavy království eského podobojí pe-
dešlé uvedeného, kteréž jesuité obranou {apologii) svou vyvrá-

titi Ttiarné se snažili^ jest nade vší pochybnost dokázáno, %e

jesuité byli hlavními strjci a pvodci povstání v zemích krá-

lovství eského. Po ti tvrti století Tovaryšstvo Ježíšovo, oži-

veno pesvdením zuivým, kázalo boj proti kacíství, jak se

k tomu samo i v obran své piznává. V tchto snahách svých

neustáli jesuité. Tak hledl jesuita Adam Tanner dokázati, že

císa není ani na mír náboženský vázán, protože nemusí se

bludnému náboženství v slovu daném dostáti; a sliby jeho a

písahy, v ohledu tomto složené, jsou prý nedovolené a ne-

slušné, ana nesmí žádná písaha býti závazkem bludu v omylu.

Antonín Possevíji pak psal králi Polskému, že ani není možná

vylíiti, jak velice pochybil císa, že pistoupil k míru nábo-

ženskému. Pavel Vindek praví ve svém spisu »0 budoucím

postavení církve« : »Passovská smlouva a mír náboženský ne-

mají žádné platnosti: nebo protestanti je násilím na císai vy-

nutili a papež je nepotvrdil.* — Z listu pak provinciala P. Gi-e-

goria Rumera, svrchu uvedeného, vysvítá velmi jasn, že je-

suité se nespoléhali na moc a sílu pravdy ani na dobré právo

vci své, nýbrž že se spoléhali jedin na me a na násilí, oe-

kávajíce od toho jisté vítzství. Katolíci tím povzbuzování a

rozniceni jsouce k odporu proti požadavkm evangelík, páli

si konen srážku, protože okolnosti zdály se jim píznivé. Za-

choval se pamtný spis poslaný od Ferdinanda dvoru madrid-

skému tohoto obsahu : »Dlužno využitkovati povstání, jakožto

výtené píležitosti vyprostiti císae z otroctví, v nmž chován

byl až dosud, zdrtiti všeliký odpor silou brannou a v echách
znova zíditi moc panovnickou, ústupky pedešlými tolik po-

škozenou.

«

i
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Srážka byla tudíž nevyhnutelná. Henrich Mates z Turnu

a Linhart Colona z Eelsu nešastnou uáruživosti svou pemlu-

vili stavy odbojné, tak že nepijali návrh vyjednávaích, které

jim podávány byly z Vídn, n^brž po smrti Matyášov (20. bezna

r. 1619) na sjezd svém k návrhu Linharta z Felsu zavrhli

krále Ferdinanda 11.

K odbojn;fm stavm eským pipojili se konen prote-

stantští stavové moravští. Na sjezdu brnnském dne 2. kvtna

r. 1619 pes všeliké domlouvání a usilování Karla Staršího

X, Žirotlna zízena byla zvláštní vláda 30 direktor, správc

a rad zemských, té% vypovzeni hýli jesuité jakožto praktikái

a buii ze zem, taktéž Albrecht z Waldšteina pro vrolomnos
svou. Konen vyslal snm ze stedu svého vyslance do ech,

aby uinili se stavy království i ostatních zemí korunních do-

konalý spolek. Tato konfederace na generálním snme Pražském

(23. ervence 1619) mezi zemmi koruny eské a protestant-

skými stavy Horních a Dolních Kakous uzavená, potvrzena

byla od stav moravských na snme v Brn dne 12. srpna

r. 1619 zahájenéiii. Na témž snme také vypovzeni byli na

vné asy ze zem Karel z Lichtenšteina, kardinál František

Dieti-ichstein a jiní páni, statky pak jejich jakož i statky bi-

skupské, též kapitoly olomoucké a brnnské i také statky klá-

šter do sekvestru vzaty, a kanovníci dáni do vzení, v nmž
22 nedl trvali. Stavové moravští následovali tak píkladu od-

bojných stav eských, kteí dle snesení snmovního ze dne

29. ervence r. 1819 statky zpronevelých syn vlasti a hlav-

ních protivník odboje pobrali k vynahražení škod od císa-

ského vojska zpsobených, zvlášt pak statky duchovní pro ne-

placení z nich kontribucí a píspvk na obranu zemskou a vý-

pravu válenou. (Viz spis náš »Djiny konfiskace «.)

Vzpoura protestantských stav eských, moravský 3h a

slezských dovršena byla dne 26. srpna r. 1619 zvolením kur-

fita falckého Fridricha V. za krále eského, který jim všecka

práva a výsady potvrdil. A tak šlechta evangelická, vtšinou

jsouc odnárodnlá a nmecká'') chopila se zbran, nikoliv na

*) O tom svdí protokol pi vyslýchání povstalc ped císaskou

komissí dne 3. dubna 1621 sepsaný, z nhož se zachovaly výpovdi n-
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obhájení a ochránní svobody náboženské a politické, nýbrž aby

upevnila a rozšíila výsady své. Sama chtla koistiti ze vzpoury

své; ani stavu mstskému nechtla navrátiti zase privilegia za

Ferdinanda I. pozbytá. A proto Šlechta nemohla spoléhati na

ochotu stavu mstského v podniknutí tžkých obtí válených;

vtšina mst královských pistoupila k povstání šlechty jen

s nechutí a ze strachu, neustále litujíc této vzpoury sob
vnucené.

Také lid poddaný byl si velmi jasn vdom toho, že po-

vstáním nezíská nieho ; nebo stavové neuinili pro nj nieho,

nechtli sedlákm ani slíbiti zrušení poddanství. Zachovala se

žádos od lidu selského zvolenému králi Fridrichu V. pi vjezdu

jeho do Prahy podaná, kteráž prodchnuta jest zármutkem a ne-

pokojem; praví v ní sedláci: »Necb je to kdokoli, jenž poal

tuto vc, nenalezne milosti ped iBohem. To neštstí musíme

my trpti po všecken život svj a nejen my sami, nýbrž i dti

naše, naše ženy a ti, kdo nejsou iešt narozeni.« Proto v boji

stav proti Ferdinandovi II. nebo,, valy houfy selské, jež byly

vítznou silou Tábor. Chvílemi, když utrpení lidu poddaného

bylo piliš kruté, lid ze zoufalství se bouil proti protestantm

i katolíkm. Tak v lét roku 1619 sedláci kraje Zateckého,

jsouce hrozn utlaováni od žoldné Mansfeldových, chopili se

zbran proti trýznitelm svým a mnoho voják povraždili. Po-

dobné události sbhly se v msíci záí téhož roku na Táborsku

též následkem sužování obyvatel vojskem Mansfeldovým. Na
tyi tisíce sedlák povstalo v kraji Bechyském a Prachenském

a zídili se vojensky, majíce za náelníky nkolik zeman
schludlých práv jak oni. Nkolik dní ped bitvou na Bílé Hoe
sedm tisíc sedlák v kraji Zateckém plenili tvrze a zámky, vraž-

dili šlechtice a hrozili pomstou mstm sousedním, nepipojí-li

se k nim.

Za takových okolností není zajisté nic podivuhodného, že

povstání bylo pemoženo. V osudné bitv na Bílé Hoe (dne

mecké Šesti direktor, totiž: Bohuslava z Michalovic, Martina Fruweina,

Pavla z ían, Kašpara Kaplíe, Henrycha Otty z Losu a Šastného Vá-

clava Ptipeského. K šlecht nmecké náleželi též direktoi hrabata Sil-

kové z Pasaunu, a mnozí jiní, zvlášt pak pvodce vzpoury Henrich

-Mates z Turnu.
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8. listopadu 1620) nebojoval nadšený lid eský, lid ten byl již

otrokem a neml nadšení ani obtavosti ; tam bojovalo panstvo

vtšinou nmecké, s nkterými poddanými svými, tam nevelel

žádný Zižka nebo Prokop, nýbrž cizozemští knížata a páni na-

jatým žoldném. V nkolika hodinách poraženo bylo vojsko

stavv odbojných od etného a dobe vedeného vojska císa-

ského. Hned po této porážce panovník neschopný Fridrich za-

chránil se útkem z Prahy a s ním zárove ujeli mnozí z nej-

pednjších pvodc povstání ze zem, zanechavše ji šastnému

vítzi, na jehož milosti pak jedin závisel osud národa eského,

který pede dvma sty lety ubránil se tém celé Evrop. Tak

pipravila šlechta evangelická povstáním svým národ eský
ojsamostatnost, o práva, o svobodu politickou i náboženskou ; sama

pak minula se docela s úelem svým a za chybu svou pykala

utrpením a potlaením. Sny o samostatnosti náboženské vedly

k vítzství církve katolické a k vlád jesuit; boue politické

pipravily vítzství neomezené samovlády. (Denis-Vanura, Konec

samostatnosti eské.)

Truchlivé následky této vzpoury, zvlášt pokutování všech,

kdož se v ní jakýmkoliv zpsobem súastnili, též nesmírné strasti

a útrapy obyvatelstva nekatolického obšírn jsou vylíeny ve

spisech našich: ->•>Djiny konfiskacU a >^Reformace katolická

v echách r. 1620.* Proto vytkneme ješt jenom, jak jesuité,

navrátivše se do zemí království eského, v dob po bitv

blohorské innost svou k potlaení a vyvrácení nekatolík

obnovili a jak až do zrušení ádu svého v zemích království

eského k povznesení víry katolické psobili.

Navrácení se jesuit do zemí království eského.

Již za doby povstání evangelických stav eských a mo-

ravských r. 1619 jesuité nedbajíce rozkazu direktor poali se

vraceti do zemí království eského.

Nejdíve navrátili se do kolleje krumlovské. Když Bukva

(Buquoi), vojevdce Ferdinandv, Mansfelda dne 10. ervna

r. 1619 u Netolic porazil a vrná králi Ferdinandovi msta,
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Budjovice a Krumlov, osadil, jednomu z jesuit, kteí byli ve

vojšt jeho, odevzdal list, jímž senátu krumlovskému jménem

krále naídil, aby jesuitm klíCe koUeje jejich ihned byly ode-

vzdány. Zárove vyzval Bukva rektora kolleje, jenž v Pasov
na píznivou dobu ekal, aby s bratry svými do Krumlova se

navrátil. Tento nemeškaje, již 6. srpna 1619 s temi pátery a

dvma frátery na cestu se vydal a po tydenní cest dosti

obtížné a nebezpené na Krumlov se dostal, kde královský ve-

litel hradu od Bukvy rozkaz již obdržel, aby jesuitm po jejich

navrácení se veškeré dchody jim posud zadržené ihned se vy-

daly. Z píchodu jesuit radovali se velmi katolíci; naproti

tomu nekatolíci dílem se durdili, dílem se obdivovali jejich od-

vážlivosti, nedbajíce ani života nebezpeí.

Jesuité, jichž poet píchodem jiných brzo na deset hlav

se rozmnožil, upravivše kollegium krumlovské, dali se hned do

práce obvyklé ; kázali esky a nmecky, zpovídali, oteveli i školy,

vyuujíce v tech neb tyech tídách, a obnovili družstvo Ma-

riánské, k nmuž i mšané jazyka latinského znalí pestoupili,

ustanovivše se na tom, že nikdo budoucn mšanství obdržeti

nemá, kdo by se k církvi katolické nepiznával. Takto získali

jesuité církvi dva luterány a jedenáct utrakvistv, jichž poet

poátkem r. 1620 rozmnožen 33 luterány a 71 utrakvisty
;
pak

pohnuli dkana mstského k tomu, aby svátos oltání jen pod

jednou zpsobou podával, a roznítili v katolících pobožnost již

již ochabující, k emuž nemálo pispla vyšší moc zázraná,

jež prý se objevila v obrázku voskovém beránka božího, který

jakýsi mšan vznešený kdysi od jesuitv byl obdržel. Když

totiž tento muž chorobou ducha byl sklíen, takže smyslu zcela

pozbyl, vzpomnl si jednou na onen obrázek, který nevlastní

jeho dcera na krku nosila, a žádal, aby mu na krk povšen

byl. Jakmile se to stalo, ihned nabyl úpln smyslu. Naproti

tomu dostala dcera jeho brzy na to bolení hlavy a zimnici

;

avšak i ona choroby své pozbyla, jakmile podobný obrázek od

jesuitv jí poslaný na krk si zavsila.*) — Taktéž objevila prý

*) Takových voskových obrázkv užívali jesuité již ped svým vy-

povdním z ech ve všech mstech, kdež kollegia mli, nejenom k uzdra-

vování rozliných nemocných, nýbrž i k žažebnávání a vypuzování zlých

duch. Z mnohých pípad, jež jesuita Schmidl v Historii S. J. part. II.
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se zázraná moc v obraze blahosl. Ignacia ; zmizelo v domech

nkolika mšan zjevování se duchv zemelých osob, jimiž

i za bílého dne byli znepokojováni, jakmile jesuité obraz ten

na dvée oných stavení pibili ; emuž prý se nejenom katolíci,

nýbrž i kacíi velmi divili. (Schmidl, Hist. S. J. par. III. p.

191—192.*)

vypravuje, uvádíme zde jen tento : »V Olomúci byl r. 1606 jakýs vojín

po celou noc od dUbla strašn trýznn, bit a polikován, akoliv ani on ani

jeho druhové tohoto zlého ducha nevidli a jenom jej slyšeli, an po

síni kráí, hmotí a ubohého bije a polikuje; avšak vojín ten byl od

pokušitele a trýznitele svého osvobozen hned, jak obrázek beránka božího

od jesuitv obdržel a na krk si zavsil.* (Schmidl, Hist. part. II. p. 436.)

*) Již roku 1603 daroval papežský vyslanec kardinál Spinelli do

kostela sv. Salvátora kolleje pražské skvostný a drahocenný obraz zakla-

datele ádu Ignacia, a tento tehda ješt ani za blahoslaveného prohlášen

nebyl. Brzy potom stal se obraz ten zázraným, což Schmidl (v Hist.

S. J. prov. Bob. p. II. & III.) mnohými pípady dokládá, z nichž zde

jenom nkolik uvedeme : Roku 1608 mla panna jakási nohy tak bolavé,

že ani z domu vylézti nemohla. Užívavši mam všelikých prostedk,

vzala konen k rad pítele svého útoišt k blahoslavenému Ignaciu

;

k tomu konci rozžala denn ped obrazem jeho v chrám sv. Salvátora

ti voskové svíiky a modlila se tikrát Otenáš a Zdrávas. Již pátého

dne zavela se jí nejhorší rána na noze pravé a po trnácti dnech uzdra-

vena byla na noze druhé. fSchmidl, Hist II. p. 497.) — Manželka místo-

držitele Adama ze Sternberkv, Maria Maximiliana rozená HohenzoUer-

nova, osvobozena byla (1. 1612 1 rozliných strašidel, znepokojujících dm
a rodinu její, tím, že jesuité obraz bl. Ignacia na dvée domu jejího pi-

bili- Synáek pak její František, jemuž pupíek hnisovatl a vyhníval,

takže veškerá pomoc lékav marná byla, uzdravil se po tech nedlích

jedin tím, že matka jeho v chrám sv. Salvátora ped obrazem Ignacia

lampu byla zavsila. (Schmidl p. II. p. 659.) — Taktéž vypudili jesuité

obrazem týmž (1. 1613) zlého ducha, jenž v síni domu jakéhosi kacíe

(jehož dva synové do škol jesuitských chodili) v Starém mst pražském

rejdy své provádl, hmot a zanechávaje po sob, jak jesuité to vyzkou-

mali, na podlaze náhodou potroušené moukou stopy kozla neb telete

;

rejd pekelný hned pestal, jakmile obraz Ignacia mezi dvée sín té po.

staven byl. (Schmidl, Hist. U. p. 687.) — Konen vypravuje Schmidl

více pípad, v nichž ženám ku porodu po nkolik dní tžce pracujícím

obraz Ignacia na život jejich položený k šastnému porodu dopomohl

Z tchto jest nejzajímavjší pípad tento: »Pracovalaf prý jakási žena

po ti nedle (!) v strašných bolestech ku porodu a marná byla všeliká

pomoc, až konen bez vší pomoci porodila hned, jak obraz onen na

život její položili jesuité. € (Schmidl, Hist. n. p. 687.)

Bílek: Djiny ádu jesuitského. gj
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Mimo to vnovali jesuité v Krumlov nemalou péi ne-

mocným vojínm a zachovali pímluvou svou sedmi vojínm

život, jejž tito provazem skoniti mli. Konen pispl rektor

kollegia k osvobození krumlovského okolí od nájezdu vojska

nepátelského, které od stavv Horního Rakouska echm ku

pomoci bylo posláno a msta Rožmberk a Vyšší Brod obsadilo;

nebo k žádosti rektora pitáhl Buquoi sám z msta Písku, jež

dne 26. srpna 1619 vydrancoval a spálil, s vojskem svfm ke

Krumlovu, a vypudiv nepátelské vojsko z Rožmberka i z Brodu

Vyššího, znané oddlení vojska svého v Krumlov posádkou

zanechal.

Usadivše se jesuité po krátkém vyhnanství opt v Krum-

lov, dvovali se, že i do ostatních kollegií království e-
ského za krátkou dobu se navrátí, akoliv se zdálo, že zámr
jejich zmaen bude konfederací, která uzavena byla v Prešpurce

pi snme obecném dne 15. ledna 1620 mezi zemmi králov-

ství eského a Uherského, jakož i stavy rakouskými. Nebo
stavové království eského schválili pi generálním snme dne

25. dubna r. 1620 i lánek XIII. této konfederací, jenž znl

takto : »To také nejpísnjším a vným právem opateno a

ohrazeno bud, aby nikdež v žádném království ani v zemích

sjednocených žádný jesuita podtud více se nenacházel, aniž od

koho z obyvatelv a stavv jejich, nech by ten jakéhokoli

stavu, ádu, povolání byl a pohlaví, pod nižádným vymyšleným

zpsobem, barvou neb zámyslem, zjevn ani tajn se nepecho-

vával a nepodporoval, mnohem pak mén v poselstvích, v správ

obecné, duchovní neb svtské, král, kníže neb nkdo ze stavv

jejich práce, služby, rady a vnuknutí užíval a poteboval, ani

jich k žádným úadm a dstojnostem, jak by ty koli jmeno-

vati se mohly, nepipouštl a nepodporoval pod pokutou nevry

zejmé a ven ze zem na vné asy vypovdní: kterouž na
stavové království a zem té, v nmž by takový práva toho

pestupník sídlo neb obydlí své ml, vložiti mají.«

Nicmén neopustili jesuité od zámru svého. Jak jeho

provedením se kvapili, o tom svdí i to, že bývalý rektor kol-

legia pražského, P, Valentinus Coronius, jenž ve Vídni meškal,

svolením provinciala Rumera dne 12. íjna 1620 k vojsku cí-

saskému ku Praze táhnoucímu pestrojen se odebral, obdržev
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od císae Ferdinanda 11. listy odporuující jej a Tovaryšstvo

Ježíšovo vdci Maximilianu Bavorskému a Bukvovi. Již v Pas-

sov došla rektora Coronia zpráva o vítzství vojska císaského

na Bílé Hoe (8. list. 1620). I nastoupil hned cestu do Prahy
s P. Vítem Joanidem a s fraterem Ondejem Kruspekem zá-

rove s družinou hrabte Adolfa z Althanu a dostav dne 20. li-

stopadu na Zelené Hoe od vCídce Maximiliana, vracejícího se

s vítzným vojskem svým do Bavor, odporuení na místodržitele

královského, knížete z Lichtensteina, pišel dne 22. listopadu do

Prahy. Zde zastihl dva jesuity z provincie íí^mecké, kteí vojsko

Bukvy po dv léta provázejíce zvláštních zásluh si vydobyli,

pak dva nemocné bratry, kteí s dvanácti jinými jesuity ve

vojšt bavorském vydatné služby byli konali.*)

Hned po píchodu svém odevzdal rektor Coronius list cí-

sav Bukvovi a list Maximilianv Lichtensteinovi. A téhož

ješt dne vydal Karel kníže z Lichtensteina, císaský v králov-

ství eském plnomocenstvím naízený komisa, v prospch kol-

legia Pražského patent, jenž znl takto : »Jménem a na míst

Jeho Cis. Velienstva, pána nás všech nejmilostivjšího, naizuje

se k rozkazu J. C. M. pánm Vilémovi mladšímu z Lobkovic

a Humprechtovi ernínu z Chudenic, pak pánm Janovi Kirch-

maierovi z Reichwic, Jiímu Zygelovi z Chocenic a Františku

Osterštokovi z Astfeldu, mšanm a primátorm Starého a No-

vého msta pražského: aby bez prodlení otce Tovaryšstva Je-

žíšova do veškerých i jednotlivých statkv uvedli a do jejich

moci odevzdali vše, co by z jejich majetku movitého i nemovi-

tého jak v mstech pražských tak i kdekoliv jinde se nalézalo

;

dále aby všecky poddané k statkm a pozemkm jejich náležející

k sob povolali, je služby, kterou jiným pánm bezprávným

zatím se zavázali, zprostili a opt pod panství a ochranu e-

ených Otcv uvedli ; aby všecky obce právu jejich podízené

jim navrátili: nynjší majitele a správce z tchto statkv a

dvorv a z jiných který^chkoli míst odstranili a k tomu po právu

*) Když bitva na Bílé Hoe zaala ^tak vypravuje Aubert, kanovník

kapitoly antor ské), jesuita P. Hendrych Fic Simon, stoje vedle vrchních

vdc Maximiliana bavorského a Bukvoje, poal zpívati latinskou píse

•Salv regina coelit, k níž oba dva vdcové odpovídali. Ohnm svým

roznítil vdce a dával jim znamení k boji posvátnému.

31*
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skuten pihlíželi a nad tím bdli, aby nikdo více se neopo-

vážil Otcm (Jesuitm) v užívání jejich statkv a pozemk na

pekážku býti.« — Konen naídil Lichtenstein jmenovaným

pánm, aby jemu bez prodlení zprávu podali, jak rozkazy tyto

vykonali.

K rozkazu tomu odevzdáno bylo jesuitm od pán svrchu

jmenovaných, z nichž ti byli utrakvisté, hned dne následujícího

totiž 23. dne listopadu r. 1620 práv na den sv. Klimenta,

kollegium pražské. Toto však bylo ješt vojskem obydleno a ve-

škeré místnosti jeho lidem, vozy a kostvem peplnny, takže

i v kaplice sv. Václava kon stáli. A proto nemohli tam jesuité

hned se ubytovati, nemajíce žádného nábytku ani potravy Dva

z nich bydleli po ti nedle v dom panny Evy Švihovské,

sestry to bývalého jejich tovaryše, dva fraterové pak u jakéhosi

ševe na blízku kollegia. Pedevším upravili jesuité kostel sv.

Salvátora, od Kalvinist prý zohavený, takže v nm již . první

nedli adventní slavné služby boží s Te Deum konány byly,

pi nichž kanovník pražský, Jan Kotva, chvaloeí svou jesu-

itm nemálo prospl. Zatím upraveno ponkud i kollegium, do

nhož jesuité 13. dne prosince se pesthovali. Zárove ode-

vzdána jim byla též hned knihovna zcela zachovaná, pak náadí

a náiní kostelní stíbrné jakož i šatstvo, vše neporušené tak,

jak to ped odchodem svých z Prahy v koUegiu byli uložili.

Mimo to navrácen jim statek v Kopanin, pak zahrada za Vltavou

a dáno jim náhradou veliké množství díví, uloženého v ní od

majitele bezprávního.

Jak pamtliv byl i císa Ferdinand II. jesuitv pražských,

kteí katolické náboženství v echách kleslé k pedešlé moci

a sláv pivésti mli, vysvítá z listu, jejž dne 7. prosince roku

1620 k LichtenŠteinovi zaslal, jehož obsah jest tento : »NejvyŠŠí

píbuzný, kníže a vrný náš ! Jak Boha všemohoucí pomocí

msta pražská šastn dobytá v poslušenství naše zpt pive-

dena byla, ml jste za dobré laskav naíditi a o to peovati,

aby Otcové Tovaryšstva Ježíšova do svého kollegia pražského

slušn, poádn a dstojné nazpt uvedeni byli, jakož i aby

jim všecko od kohokoliv, kdož neho jim zadržuje, navráceno

a nahrazeno bylo. Avšak i napotom budiž tmto Otcm ochranou

a pomoci pispíváno !«
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Téhož asu žádal Bukya císae zvláštním listem, v nmž
:zásluhy Otcv Tovaryšstva Ježíšova v Praze vychvaluje, aby

iemto odmnou za jejich dobré a vydatné služby, jakož i ná-

hradou za škodu, již na statcích a majetku od tak zvaných ka-

cí utrpli, darovány byly jisté statky a pozemky odbjcm
odaté ; což se, jak pozdji obšírn uvedeme, také stalo.

Mezi msty venkovskými, jež císai po bitv blohorské

nejdíve se vzdala, byl i Hradec Jindichv. Proež se tam

po návratu Viléma Slavaty navrátili z Vídn již 17. dne pro-

since 1620 i jesuité, totiž bývalý rektor kollegia jind.-hrade-

ckého, P Mikuláš Pistorius, a Jií Walter. Tmto odevzdáno

ihned kollegium, které však teprv po pti msících od Slavaty

a jeho manželky Lucie bylo upraveno, takže do nho jesuité

24. kvtna r. 1621 sthovati se mohli.

Poátkem r. 1621 vzdal se i Chomutov císai, jehož ko-

misa jesuitm P. Wolfgangu Quellmetzovi a Jiímu Scheib-

nerovi, kteí již díve do Chomutova byli pibyli, kollegium ta-

mjší i se všemi dívjšími právy, zvlášt pak s právem patro-

nátním hned odevzdal. Ku konci msíce ervence navrátil se

do kollegia tohoto zatím upraveného i rektor P. Stigelius, jemuž

císa i kostel panny Marie vBohosudov (Šejnov, Maria-Schein

k statku Sobchlebskému patící) odevzdati kázal, do nhož zá-

zraný obraz bolestné Matky Boží (ze deva vyezaný) z Duch-

cova, kde s náiním kostelním uschován byl, nazpt penesen

jest. Téhož ješt roku uspoádali jesuité kollegia chomutovského,

jichž poet zatím na šestnáct osob vzrostl, slavnou pou do Šej-

nova, aby slušné díky vzdali Pann Marii za ochranu pokladu

Šejnovského, totiž penz, jež rektor v kollegiu chomutovském

ped. vyhnáním jesuitv byl zakopal a po navrácení svém na-

lezl a vyzdvihl.

Jako do ech, taktéž i 7ia Moravu navrátili se jesuité

pomocí hrabte Bukvy, který s vojskem svým ku konci léta

1620 do Moravy vtrhl a zlým zuením vojínv zvlášt pak ko-

zákv (Polákv) takový strach a hrzu mezi obyvatelstvem

zpsobil, že se mu hned poátkem r. 1621 veškerá msta bez

odporu vzdala a stavové moravští císai se podrobili. Bukva

byl jaksi vdce a pedchdce i ochránce jesuitv, do sídel

svých se vracejících. Proto také jesuité kollegia brnnského i olo-
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múckého, píznivé doby ve Vídni oekávajíce, jakmile se dov-

dli, že Bukva Brno a Olomúc osadil, vydali se ihned na cestu

a pibyli již dne 15. ledna r. 1621 do Brna a dne 18. do Olo-

múce, kde od katolíkv jásotem, od nekatolík pokikováním

„erní (Iáblové« uvítáni byli. Z poátku bydleli v domech n-
kolika píznivc svtch a teprve dne 8. bezna zaujali v Brn
i Olomúci kollegia svá, a jen ponkud upravená. Den na

to, práv o výroní slavnosti sv. apoštol moravských, Cyrilla

a Methodje, vysvtlil biskup brnnský, Ignác baron Kolovrat,

chrám kollegia brnnského, jenž prý zneištn a zneuctn byl

obady kalvinskými, a konány v nm hned služby boží. V Olo-

múci byl k rozkazu Bukvy hlavní chrám farní u sv. Morice,

v nmž nekatolíci dosud obady své vykonávali, katolíkm na-

vrácen, od. senátor msta skoro veskrz ^nekatolík jesuitm

dne 21. ledna odevzdán a nkolik dní na to nov vysvcen

;

i fara sv.-Morická, z níž zárove kazatel nekatolický vypovzen

jest, pipadla jesuitm.

A aby se jesuitm skvlého a dstojného jakéhosi zadost-

uinní dostalo, vymohl rektor kollegia olomúckého, P. Petr

Ximenez, ve Vídni tehda ješt meškající, na císai toho, že

zvláštní dekret dne 23. ledna 1621 vyhotoviti dal, jehož jeden

opis místodržiteli Karlovi knížeti Lichtenšteinovi do Prahy,

druhý opis pak námstkovi svému na Morav, kardinálovi Fran-

tišku Dietrichšteinovi, dodati kázal. Dekret ten znl takto:

»Peznámo V. M. jest nedávné odbjcv a nepátel Našich,

v Markrabství Moravském bouících, krom jiných zloin spá-

chaných násilné nakládání s Otci Tovaryšatva Ježíšova, které

odbjci hned na samém zaátku vznikající vzpoury, pedstírajíce

jejich hanebné praktiky, pobuování lidu, zlé rady a krvežíznivé

jednání, veejným mandátem dne 6. kvtna r. 1619 k vnému
vyhnanství ne bez veliké jich potupy a hany odsoudili, všeho

majetku i užívání statkv zbavili a píjmy jejich v prospch

svj obrátiti si dovolili. Ponvadž ale z tak mnohých a velikých

obvinní posud nieho ani zdánliv dokázáno není, ano naopak

patrno jest, že všecko jenom k zklamání lidu, k povzbuzování

zášti proti náboženství, k zakrývání pravé píiny vzpoury

vzteklé smýšleno bylo, a že tedy vše zcela jinak se má; totiž,
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že oni eholníci (jesuité) zvláštní mírností, pokojným životem

a nejlepším nakládáním a obcováním s jintmi se vyznamená-

vají ; vychováváním mládeže a vzdláváním jí v ctnosti a po-

ctivosti se napachtí a se vynasnažují kázáním mysli lidu k bázni

boží pivésti a poddané k zachovávání poslušnosti vrchnostem

zákonním a ádným povzbuzovati; konen že hájení a rozši-

ování služeb božích jsou bedliví a u vykonávání jich neúnavnou

vytrvalos osvdují: protož chceme, aby Milos Yaše moci od

Nás dané užívala a na to naléhala, aby eení Otcové Tova-

ryšstva Ježíšova do svých bývalých obydlí a kollegií s povinnou

poctou zpt uvedeni byli; a cokoliv jim z majetku movitého

i nemovitého odato bylo, kdekoliv a u kohokoliv by se to vy-

hledalo a uašlo, a cokoliv nad to z roních jejich píjm nkde
od nepravých držitel vcí zadrženo by bylo, a se jim navrátí

a nahradí. Tu dále péi ne mezi poslední chceme odporuenou

míti, aby Y. M. neopomenula Otce ty, kteréž My obzvláštní

náklonností provázíme, každým nejlepším zpsobem chrániti a

hájiti. S tím My Y. M. nejmilostivjší pízni naklonni zsta-

neme. Dáno v Našem sídle ve Yídni 23. dne msíce ledna

1. 1621. Našich království, ímského 1. 2., Uherského 3., e-
ského 4.

Ferdinand m. p. Zdenk Yojt Popel z Lobkovic,

nejvyšší král. eského kanclé, m. p.

Toto naízení císaské, jež jesuité slavným svdectvím ne-

viny a neúhonnosti své nazývají, kázal kardinál Dietrichstein

v obou jazycích zemských, eském a nmeckém, tiskem vydati

a na dveích všech chrám v i na veejných místech pibíti.

K rozkazu jeho byl tento edikt i na dvoe kollegia brnnského

u pítomnosti náelníkv moravských, senátor msta a etného

obyvatelstva dne 28. bezna r. 1621 veejn peten, obsah a

úel jeho vysvtlen s tím dodatkem, že námstek J. C. M. kar-

dinál Dietrichstein k zvláštnímu naízení J. C. M. jménem a na

míst krále onen mandát direktorv moravských^ jimž jesuité

z Moravy proti všemu právu roku 1619 vypovdni byli, mocí

a na základ tohoto císaského ediktu zniuje a za neplatný

prohlašuje ; dále že naizuje, aby všickni a každý v markrab-

ství Moravském o jesuitech dobré mínní mli a k nim se
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uctiv chovali; pakli by však kdo, a si kteréhokoli stavu, e-
eným Otcm Tovaryšstva J. bu slovem, bu písmem, bu
jednáním budouc?i obtížnosti a nesnáze inil, aneb potupení

zpsobil, aneb dívjší nespravedlivé vypuxení jich xe zem
jim veejné neb soukrom vytýkal, aneb proti tomuto ediktu

císaskéjnu jakýmkoliv zpsobem se p7'ovinil, te bez mi-

losti hrdlo i statky propadne.

Konen docíleno bylo toho zvláštním piinním P. Din-

genaiiera, jehož psobením mír mezi Bethlenem Graborem, kní-

žetem Sedmihradským, v Mikulov dne 21. prosince 1621 uzaven

byl, že Otcové Tovaryšstva Ježíšova i do Uher na místa, v nichž

ped válkou kollegia svá mli, dosazeni byli.

A tak bylo Tovaryšstvo Ježíšovo již koncem roku 1621

do všech sídel svých, jež díve v echách a na Morav mlo,

nazpt uvedeno
;
jenom do Kladska, kde odprci Ferdinandovi

veškerou moc svou soustednou mli a ješt poteni nebyli,

nemohli se jesuité navrátiti.



II.

Druhá doba psobení jesuit v zemích krá-

lovství eského od r. 1621-1773.

1. Vzrst moci jesuit a innos jejich y nastalé reformaci

katolické' od r. 1621—1653.

Po bitv blohorské vtrhli jesuité v prvodu vojsk Perdi-

nandových do zemí království eského, aby v nich dokonali

dílo zkázy a záhuby, které sosnováním vzpoury byli zapoali,

totiž aby z koene vyplenili národ kací, jak pedky naŠe na-

zývali. Žádný národ nezakusil tolik útrap od tchto zbožních

syn církve katohcké jako národ eský. Nebo jesuité zpso-

bili ono ohromné a strašné pronásledování, které poalo proti

echm poraženým. V jesuitských kollejích konány byly po-

rady o krutém potrestání a pokutování všech úastník pede-

šlého povstání. Dle jejich dobrého zdání pokutováni byli ne-

jenom náelníci této vzpoury na hrdle, cti i statcích svých,

nýbrž i všickni úastníci povstání stavu vyššího i mstského,

jakož i msta královská na veškerém jmní svém, akoliv hned

po bitv blohorské vévoda bavorský Maximilian, jakožto na-

ízený cis. kommissa v království eském, jménem císae a

krále všechnm obyvatelm beze všeho rozdílu a výminek

ochranu a bezpenost jejich života i jmní byl pislíbil. Ale

tomuto slibu se nedostálo ; nebo dle výroku jesuit nebyl císa

povinen zachovati slib daný kacím.

Jak veliký vliv mli jesuité i na cis. kommissi hrdelní,

vysvitá zvlášt z toho, že jejich piinním a k jejich naléhání

i mšané Starého msta pražského, Václav Mastrovský x Ji-

xhice a radní Šimon Sušický %e Sonnenšteina byli odsouzeni
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hrdla, cti i statk a s ostatními 25 náelníky povstání odpra-

veni jsou, akoli se neprovinili niím jiným, než tím, že od

jesuit obvinni byli vydrancování kolleje jesuitské u sv. Kli-

menta, k jejíž opatrování po vypovzení jesuit ze zem r. 1618

od správc zemských za kommissae byli zvoleni.*) A proto

ád jesuitský zapsán jest na nejkrvavjší list djin národa e-
ského na vnou hanbu a kletbu jeho.

Ale i po poprav na námstí Staromstském vykonané

ád tento až do zrušení svého r. 1773 innost' svou obracel

jen na zahubení národa eského. Hned po svém optném usazení

se v zemích království eského zapoali v nich jesuité na novo

kleté své dílo zatemování, odnárodování a duševního vraž-

dní; oni byli pvodcové onoho krutého pronásledování neka-

tolík v tak zvané reformací katolické. Prostednictvím jejich,

obzvlášt P. Viléma Lamormaina, hledl papežský vyslanec

Cara/fa císae pesvditi, kterak náleží na jeho zbožnost a hor-

livost', aby, zastrašiv echy pokutou tak píkladnou od nepo-

slušnosti proti velebnosti lidské, odvrátil je též od vzpoury proti

velebnosti božské ; to však že nemže císa vykonávati zp-

sobem prospšnjším, leda když vypudí z Prahy a z království

eského všechny kazatele a uitele kacíské.

Toho aby jesuité pražští co nejdíve dosáhli, poali obvi-

novati vyznávae helvetské víry, že se neídí po rozkazu král.

místodržícího knížete z Lichtenšteina, jim hned po bitv blo-

horské daném, dle nhož mli se zdržovati od konání nábo-

ževství svého tak dlouho, až by se jinak o vci té ustanovilo,

nýbrž že kazatelé jejich nepestávají odbývati schze, v nichž

lid k novým bouím podncují. I o kazatelích vyznání evange-

lického, jimž k žádosti jich kníže Lichtenštein po bitv blo-

horské svobodné konání náboženství dovolil, podávali jesuité

císai zprávu, že dotení kazatelé žádostiví jsou novot, doklá-

dajíce, že nebude v echách stálého pokoje, pokud tito nepo-

kojní pvodcové rozbroj nebudou odstranni, a že náboženství

katolické v království tom nemže se ujati a zmoci, dokud roz-

sévai kacíství v držení skoro všech farních kostel v Praze

zstanou. Takým osoováním vymohli jesuité, zvlášt P. Vilém

*) Viz spis náš » Djiny líonfiskací* str. 859 a 580.
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Lamormain na císai již dne 13. bezna r. 1621 naízení, dle

nhož všickni kazatelé kalvinští ze zem byli vypovdni hlavn

z té píiny, že posluchae své rozluují s panovníkem záko-

nitém a je k odboji vedou.

Potom prostednictvím jesuit, obzvlášt P. Lamormaina,

a k naléhání papežského vyslance Karaffy vydal císa dne

3. ervna r. 1621 naízení, dle nhož bez prodlení odevzdány

byly k službám božím katolíkm v Praze kostely nekatolíkm

již ped tím odaté, zejména kostely u sv. Mikuláše, u sv, Jiljí

a u sv. Jindicha, jakož i kostely pedešle eskfm Bratím (pik-

hartm) náležející a nedávno zavené, totiž kaple Bethlemská,

kostel Božího Tla a kostel sv. Vojtcha, v nichž hned jesuité

poali kázati. Zárove naízeno bylo knížeti z Lichtenšteina, aby

hned po exekuci proti náelníkm vzpoury vykonané veejným

ediktem vypovdni byli ze všech zemí království eského

všickni kazatelé, professoi a uitelé kalvinští a pikhartští, jakož

i všickni jiní knží nekatolití vyznání eského, kteí súastnili

se vzpoury minulé jakýmkoli zpsobem.

Taktéž piinním jesuit dle naízení papežského vyslance

Karaffy uvedefí byl ve všech chrámech knžstvu katolickému

odevzdaných pi službách Božích a všech obadech posvátných

opt jazyk lalinskij, který po dv st let z chrám eských

byl vylouen ; nebo až do té doby konány jsou všechny služby

boží, ba i obt mše svaté toliko jazykem eským. První mše

jazykem latinským konána byla již dne 28. íjna roku 1621

v chrám sv. Štpána Velikého na Novém mst pražském, a

brzy potom užíváno bylo jazyku latinského, ve všech chrámech

pražských a po nich ve všech kostelích po krajích eských.

Jazyk eský obmezen byl napotom jediné na tení a zpívání

Pašijí neboli Utrpení Ježíše Krista v as velikononí.

Na poátku r. 1622 k naléhání jesuit xakáxáno bylo

též užívání kalicha vi sv. pijímání. Tomuto zákazu však

odporovali všickni knží pi chrámech katolickému náboženství

opt nabytých, tak že císa svolil k tomu, aby budoucn farái

u sv. Jindicha a u Matky Boží ped Týnem, ale nikde jinde

svátos oltání podobojí zpsobou lidu podávali.*)

*) Obšírné zprávy o tchto naízeních obsahuje spis náš »Eefor-

tnace katolická^.
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V poradách pak v msících srpnu a íjnu r. 1622 ve

"Vídni konany-ch pedevším ustanoveno bylo nastoupiti na opravu

náboženství katolického v celých echách v témž smysle, jak

ji prve provozovaly jednotlivé vrchnosti, a jak jí nkdy Ferdi-

nand II. za doby panství svého v Štýrsku co arcikníže k ob-

novení náboženství s prospchem dokonalým byl užil. K tomu

konci uznáno bylo dle návrhu jesuit za nanejv^^še dležité a

nutné: 1, aby akademie Karlova, od nekatolíkv opanovaná,

odkudž jako z kon trojského od dob Husových po všechny

napotom asy sím kacíství a vzpoury po veškerém království

eském prý se rozsívalo, bud docela zrušena, aneb s Ferdinan-

dovou otc Tovaryšstva Ježíšova spojena byla ; 2. aby nikdo

z obyvatelv království eského neml práva chovati kacíského

uitele k soukromému vyuování dítek, aniž posílati dítky ven

ze zem na akademie a gymnasia kacíská ; 3. aby pehlídání

všech knih, vydaných tiskem v zemi i v cizin sveno bylo

jesuitm ; 4. aby k úadm zemským, jak nejvyšším tak nej-

nižším nebylo pipouštno nekatolík ; 5. aby práva obyvatel-

ského (indigenatu) v království eském a mšanského jakož

i dstojnosti rad mstských a obecních nebylo udíleno nikomu

než katolíkm ; 6. aby právo zádušní (patronátní) všech chrám
i filiálek, náležejících stavm a obcím provinilým, arcibiskupovi

pražskému postoupeno a navráceno bylo katolíkm všude, kde

tmto je odali kacíi, jako zejména kollegiu jesuitskému v Cho-

mutov ; 7. aby hned po dosazení knží katolických ke všem

farám mšané a obyvatelé pod tresty a pokutami uritými byli

zavázáni navštvovati služby Boží a posílati dítky své k cviení

v náboženství katolickém ; 8. aby se zídil vedle starého semi-

náe chovanc papežských (kollegia papežského) pi koUeji je-

suitské ješt jiný seminá tomu podobný, z nichž by vycházelo

dostatené množství knží katolických ; 9. aby zídily se z jmní

stav provinilých, korun eské propadlého, dva semináe pro

chudé žáky, jeden pro šlechtické jinochy z rodin kacíských,

druhý pro syny mšanské, z nichž by se vychovávali nejenom

katolití šlechtici i dobí dvoenínové a vojínové, nýbrž i uži-

tení úedníci pro obce i panské statky; 10. aby z téhož jmní

císai propadlého k dívjším sídlm Tovaryšstva Ježíšova zí-

dila se nová kollegia v Hradci Hrálové, v Klatovech a Kutné
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Hoe, jakož i pro nováky jesuit v Praze; 11. aby z téhož

jmní zaopatily se dchody k vydržování 150 jesuit v kolleji

pražské, jež by dosazovala kazatele k farám pražsktm i ven-

kovským.

Ze pak císa k provedení tchto a tm podobných návrh
mysl a snahu svou obrátil, poznáme z naízení, jež kníže z Lichten-

šteina brzy potom jménem císaským vydal. Tak naízením ze

dne 21. a 22. íjna r. 1622 všickni konšelé náboženství evan-

gelického ve všech mstech pražských, ježto k víe katolické

pestoupiti nechtli, z úadu jsou propuštni a na jich místa

dosazeni katolíci ; taktéž ve všech ostatních mstech králov-

ských ustanoveni byli katolití úedníci, a naízením král. místo-

držícího knížete LichtenŠteina všecky fary a koUatury ve všech

mstech pražských, vzpourou minulou na císae jakožto krále

eského pipadlé, dle královské vle jiným knžstvem poádným
mly býti osazeny a opateny. Zárove pak všem nmeckým
kazatelm a správcm škol augšpurského vyznání budoucí pro-

vozování služeb církevních v kostelích jejich, staromstském

u sv. Salvátora a malostranském u sv. Trojice, jakož i ve škole

zcela a zúplna bylo zastaveno, a dotení kazatelé a uitelé

i pes všechny pímluvy kurfita saského z království eského

vysthovati se musili.

Zvlášt pak vymohli si jesuité na císai i naízení, dle

nkož dekretem král. místodržícího ze dne 30. íjna (10. listo-

padu) r. 1622 P. rektorovi a celé kolleji bratrstva jesuitského

u sv. Klimenta ahademie Karlova, již dosavad utrakvisté v držení

svém mli, se všemi právy i statky k ní náležejícími k moc-

nému d7'ze7ií, vládnuti a uxívání byla postoupena. Tuto aka-

demii Karlovu, jejíž název promnn byl na Karlo-Ferdinan-

dovou imiversitu, pevzal již dne 14. listopadu r. 1622 rektor

kolleje svatoklimentské P. Coronius, a stal se zárove rektorem

university, novými dchody rozmnožené. S akademií Karlovou

odevzdány byly jesuitm též ti kostely, totiž sv. Klimenta, pa-

peže muedlníka, u vsi Buben na Letné u Prahy, sv. Pankráce

za branou vyšehradskou a kaple betlémská (sv. Neviátek)
;

pak devt kolleji studujících, jež se bursy nazývaly. Rektor

kolleje jesuitské dosáhl též práva povyšovati v stav Šlechtický;

doktoi bohosloví, jím ustanovení, mli právo na kanonikáty
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u všech Svatých a u sv. Víta na Hradanech, na Vyšehrad

i v Brn a Olomouci, a byli-li zárove stavu šlechtického, stá-

vali se právem probošty v Litomicích, na Vyšehrad a v Brn

;

doktoi práv stávali se c. k. radami appelaními a dvorními;

také doktorm lékaství mohl rektor jesuit udíleti šlechtictví.

Pro výhody tyto oblíbili si již r. 1622 nkteí nekatolití pro-

fessoi akademie pražské spolenost církve ímské, zejména

Daniel BasiUus z Deutschenhergu a M. Jan Campanus Vod-

anský. (Bližší o nich viz »Reformaci katolickou*.) Zárove

s universitou pevzali jesuité také vrchní dozor nade všemi

školami v království eském jakož i censuru všech knih.*) Téže

doby z ponuknutí jesuit naízeno bylo od knížete z Lichten-

šteina pehlídání všech sklad knihkupeckých a zapovdíno pro-

dávání jakýchkoli knih z ciziny do Prahy pivážených až do

dalšího rozkazu.

Taktéž k rad jesuit a k naléhání papežského vyslance

Karaffy od císae vydáno bylo naízení, aby svátek Husv,

jenž podle ústavních zízení království eského do ady svátk

dvorních a úedních narove s katolickými byl zaznamenán

a až potud dne 6. ervence slavn se svtil, vymazán byl

z eského kalendáe ; a tak odstranno bylo uctní památky

M. Jana Husa. A aby již nikdež nepozstávalo ani nejmenšího

znamení náboženství podobojí, odstranny hýly s prelí chrám
a s jiných míst Icalichy, obzvlášt pak onen veliký kalich m-
dný s prelí chrámu Týnského podniknutím jesuity P. Jiího

Plachého (Ferus).

Aby však jesuité po odstranní knží a uitel nekato-

lických a všech pekážek vytených vydatnji pispti mohli

k povznesení víry katolické, snažili se nedostatku knží kato-

lických odpomoci, zvlášt pak roxonnoziti poet knzi svých

obnovením nadání, pi kolleji pražské u sv. Klimenta pedešle

zaízených na vychování chudých studujících, kteí by se stavu

duchovnímu oddali. Byla to zejména nadáni semináe chovanc

papežských a nadáni královny Anny, manželky krále Matyáše,

*) Marn protestoval proti tomu, jakož i proti odevzdání university

jesuitm arcibiskup pražský Lohelius, zvlášt pak jeho nástupce kardinál

Harrach, který po 20 let práv svých na universitu též bez úspchu se

domáhal.
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T. 1618 v konvikte jesuitském založené. K témuž úelu dle ná-

vrhu jesuit nov zízena byla pi kolleji pražské mnohá jiná

nadání, k nímž náležela nadání království eského, od Albrechta

z "Waldšteina r. 1622 zízené z pokuty 10.000 kop mís. jed-

nomu židovi uložené; zvlášt pak nadáni Fe?'dina7idovo^ též

r. 1622 založené od císae Ferdinanda II. jistinou 60.000 kop.

míš., na statcích konfiskovaných zstavenou, a nadání alum-

natu pro budoucí knze v království eském, k nmuž Fer-

dinand II. r. 1629 ze statk konfiskovaných na 100.000 zl.

k ruce jesuitského konviktu vykázal.*)

Také na Morav založil císa Ferdinand II. r. 1624 pi

konviktu olomouckém fundací Ferdinandovu pro neuritý poet
alumn, mezi nimiž nejmén z tetího dílu mli býti schudlí

jinochové šlechtití ze zemí království eského, ostatní pak

chovanci takoví, kteí by se na Morav stavu duchovnímu v-
novali ; k vydržování tchto alumn daroval císa kolleji olo-

moucké panství Nový Jiín.

Mimo to hledli jesuité nabýti vtších dchod pro kol-

leje své, zvlášt získáním mnohých statk konfiskovaných. Tak

docílili toho, že král Ferdinand 11. již dne 27. bezna r. 1621

kolleji pražské u sv. Klimenta náhradou za škody v as vzpoury

utrpné daroval zabavené dvory v Jenstejn a v Dchtarech

pak statek Sluhy v sum 20.800 kop. míš., jakož i ti domy
v Praze s vinicemi v sum 18.000 kop míš. a osm vinic pi
mst Most. Potom téže kolleji r 1621 postoupeny a dle cis.

resoluce dne 13. kvtna r. 1623 na srážku fundace, jí od cí-

sae v sum 400 000 kop. míš. udlené, darovány byly v sum
200.000 zl. rýn. statky konfiskované Úšf (Ústk), LibŠice, Ji-

štrpy, Levín, Vernešice, Vrbice, Rochov a Teínves. K tomu

nabyla kollej pražská koupí r. 1621 statky Tuchonince a i-
covice za 36.000 kop. míš., z kteréžto sumy jí darováno bylo

od císae 16.000 kop král. fisku v pokuté pipadlých
;
potom

r. 1623 koupila kollej statek Borovany za 14.000 kop. míš.

a zídila si nová sídla (residence) v lucliomricích pro 4 leny

a v LibŠicích pro 20 len. — Také kolleji jesuitské v Cho-

mutov náhradou za deputat zadrželý od císae r. 1623 daro-

* Bližší zprávy o tchto nadáních jsou ve spise našem »Reformace

katolická* str. 31.
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vány byly statky BŠice a Nové Sedlo v sum 22.884 kop

míš. K tomu koupila táž kollej r, 1623 statek Velemyšloves za

25.700 kop raíš. a dostala zástavou a potom koupí statek Brusy.

— Na Morav dostala kollej olomoucká r. 1622 od císae darem

konfiskovaný statek Úejkovice, za 20.342 dolar moravských od-

hadnutý. Kolleji hmnské daroval císa r. 1622 náhradou za

škodu v as vzpoury jí uinnou statek Polehradice (Bolehra-

dice), potom r. 1623 k lepšímu vychování novic statek e-
kovice. — V Slezsku pak r. 1622 založil biskup vratislavský

arcivévoda Karel novou kollej jesuitskou pro 60 len v Nise,

k jeiíž upravení vykázal z mincovny své 91.000 kop. míš. a

k nadání její postoupil konfiskované panství Albrechtice, a

k tomu ješt daroval z ddictví svého 60.000 kop míš. —
Taktéž dle naízení arcivévody Karla ze dne 25. ervence

r. 1623 zízena byla jesuitm v Kladsku nová kollej náhradou

za kollej r. 1618 od lidu zboenou.*)

Tímto zpsobem, když rozmnoženy byly dchody kolleji

jesuitských, k rozkazu generála ádu Mutia zízena byla roku

1623 nová provincie eská Tovaryšstva Ježíšova, obsahující

kolleje a sídla jesuit v echách, na Morav a ve Slezsku se

nalézající. V echách pibyla k pedešlým kollejím r. 1624

kollej v Jiín, od Albrechta z "Waldsteina založená pro 40 len,

jimž k užívání statek Mileves byl postoupen
;
potom kollej

v Kutné Hoe, jíž od císae vykázány byly statky obci Kutno-

horské a jiným úastníkm vzpoury minulé v pokut odaté.

— Téhož roku také na Morav založeny byly nové kolleje je-

suitské v Jihlav a v Zmojm od Michala Adolfa hrabte

z Althanu, jenž je nadal mnohými statky, které ze statk kon-

fiskovaných od císae za 45.000 zl. rýn. byl obdržel. — Potom

r. 1625 založen byl pro novou provincii eskou dum jprofessní

pi kostele sv. Mikuláše v Menším mst pražském, k nmuž
r. 1628 pipojena byla též kollej a gymnasium. Téhož roku

(1625) založena byla v Slezsku od císae jesuitm kollej v Hlo-

hov, k jejímuž nadání vykázáno 70.000 kop míš.**)

*) Obšírné zprávy o tchto kollejích a jejich statcích obsahuje spis

náš >Statky a jmní kolleji jesuitských*.

**) Bližší zprávy o tchto kollejích viz ve spise našem »Statky

a jmní kolleji jesuitských*.
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Takto nabyli jesuité již na poátku druhé doby psobení

svého v zemích království eského nejenom prost ed k k ád-

nému vychování svému, nýbrž i veliké moci, která asem ne-

smírn vzrostla.

Za takových pomr píznivých pikroili jesuité k obno-

vování katolického náboženství mezi lidem a obyvateli v e-
chách a na Morav. Aby lid víe katolické získali a v ní

upevnili, rozšiovali mezi ním zdarma množství knih nábožen-

ských, jazykem eským vydávaných, zvlášt od jesuity P. Ja-

kuba Colense peložených*) ; dtem pak dávali do rukou kate-

chismus veršový a k zpívání uspoádaný, aby pvabem nápvu

povzbuzovány jej v chrám i doma zpívaly a tak hloubji

v pam si vštípily. Aby však lid k ítání knih katolických byl

pinucen, brali mu jesuité všude z rukou knihy proti uení

katolickému smující a veejn je pálili
;

již r. 1623 veliké

množství knih evangelických v echách a na Morav bylo ohnm
znieno. Obzvláštní pak péi vnovali jesuité kesanskému cvi-

ení, kteréž jejich knží anebo studující theologie a filosofie, jakož

i novicové zvlášt v Praze a Olomouci v chrámech jesuitských

každou nedli konali. Pes to všechno byl velmi skrovný poet

nekatolík, jež jesuité r. 1623—1624 v provincii eské na

pravou cestu uvedli ; bylo jich úhrnem v echách 8152 a na

Morav 5337.

Protož k rad jesuitv a k naléhání papežského vyslance

Caraffy vyhlášeno bylo dne 9. dubna r. 1624 cis. naízení,

dle nhož ve všech zemích království eského nemlo býti pro-

vozováno žádné jiné náboženství mimo katolické.

Když však nejenom obyvatelstvo mst královských, nýbrž

i lid poddaný na panstvích odporoval všemu pouení, poalo

se dle rady jesuit r. 1625 pi reformaci užívati prostedk

písnjších, ano i moci a násilí, zvlášt ubytováním vojska. T-
mito prostedky obráceno bylo od jesuit v echách a na Mo-

rav r. 1625 úhrnem 18.479 osob a r. 1626 v jedné sum
25.144 nekatolík.

Zvlášt pak r. 1625 a r. 1626 nekatolické obyvatelstvo

mnohých král. mst pivedeno bylo k víe katolické zastavo-

*) Seznam tchto spis viz »Reformace katolickác str. 109.

Bílek: Djiny ádu jesnltakého. 32
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váním a odnímáním živností mstských, vkládáním vojska a roz-

lin<'m tfráním a trfznním. Pemnozí však mšané, nemo-

houce dále snésti týraní a soužení od voják jim vložených,

opouštli statky své a utíkali ze zem. Dle zpráv cis. rychtá,

na komoru eskou podaných, odešlo pro náboženství do ciziny,

z Prahy a z ostatních mst královských od r. 1624—1627 v jedné

sum 1731 mšan s rodinami svými, aby sužování vojen-

ského byli sproštni. Mezi tmito vysthovalci bylo mnoho muž
vynikajících vdou a umním, jakož i valný poet pedních

a nejbohatších mšan, ímž zemi ohromná škoda byla zp-

sobena.*)

Aby však ubíhání mšan nekatolických se zabránilo, dle

naízení král. komory ze dne 24. února a 2. bezna r. 1626

cis. rychtám mst pražských i ostatních mst královských

daného zabaveny býti mly statky všech mšan pro nábo-

ženství ze zem zbhlých, teba by je již byli prodali neb jiným

osobám postoupili.

Ale lutheranské obyvatelstvo král. mst horních, jakož

i msta Chebu odporovalo ješt dlouho náprav náboženské a

zstalo nepístupné vyuováví od jesuit, jež kaziteli evangelia

nazývalo a veejn všemožným zpsobem tupilo a hanlo. A tak

zmaeny byly všecky snahy jesuit, zvlášt P. Lamormaina,

jenž císae k obnovení reformace v tchto mstech neustále na-

pomínal, dokládaje, že náboženský stav jejich na nejvýše jest

záhubný, kdežto by tato msta na pomezí ležící mla býti

hradbou proti zemím nmeckých knížat nekatolických.**) Aby

však obyvatelstvo mst královských bylo pohnuto pestoupiti

k víe katolické, cis. resolucí z dne 19. dubna r. 1627 král. ko-

moe porueno bylo, aby všem král. mstm a jejich obyvatelm,

když by k víe katolické pistoupili, všechny pokuty pro jejich

provinní v zpoue minulé byly prominuty, a mstm navráceny

statky jim odaté, které by nebyly ješt jiným osobám postou-

peny. Naproti tomu mšanm nekatolickým mly živnosti

mstské býti zastaveny a odaty.

*) Další zprávy o tom všem obsahuje spis náš »Reformace kato-

lická* str. 54—71.

**) Obšírné zprávy o tom obsahuje spis náš >Reformace katolická <.
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Potom vedle dekretu komise reformaní z dne 31. srpna

r. 1627 následovati mlo trestání jak na statcích tak i na hrdle

toho každého, kdo bj postižen byl v tom, že nkoho od obrá-

cení se k víe katolické bud eí nebo skutkem odvracoval

aneb k sthování se pry ze zem komukoli radil. Mimo to

žádnému mšanu a obyvateli pro náboženství ze zem se st-

hujícím nedopouštlo se sirotk jim svených ze zem vyvo-

zovati. — Pece však mnozí nekatolití mšané zvlášt v m-
stech pražských a horních setrvali v urputnosti své, užívajíce

všehkých výmluv k prtahu reformace vedoucích.*)

Ješt více a ráznji než -li obyvatelstvo mst královských

odporoval lid poddaný na panstvích vrchností nekatolických

i katolických oprav náboženské. Hlavní píinou tohoto odporu

byli kazatelé nekatolití, které i pes optné a nejpísnjší cis.

naízení mnozí nekatolití majetníci statk pechovávali. Mimo
to i od nkterých vrchností katolických oprava náboženství

v krajích nebyla dle cis. naízení pedsevzata, zvlášt proto,

aby lid poddaný ze statk neutíkal a tak statky jejich nezpustly.

Protož k naléhání jesuit vedle cis. naízení z dne 11. ledna

r. 1626 propuštni býti mli všickni nekatolití úedníci, hejt-

mane a vladai (regenti) statk
;

poddaní pak tvrdošíjní mli

od vrchností pivedeni býti k víe katolické i vzením a tužším

o samém chleb a vod postem; mimo to zapovdíno bylo pod-

daným nekatolickým vstupovati v stav manželský, a naízeno,

aby každý, kdo by proti tomu jednal, potrestán byl ztrátou po-

ovice jmní svého.

Když však ani tato naízeni nemla úinku valného, po-

alo se vkládati vojsko také do píbytku nekatolických pod-

daných, od nichž tak dlouho mlo býti vydržováno, až by

k víe katolické pistoupih. Tímto ubytováním vojska, zvlášt

jízdectva Dona Martina de Huerta, které týráním a sužováním

nekatolíku nad ostatní vynikalo, na mnohých statcích soukromých

i na nkterých panstvích komorních lid poddaný v mstech

a mstekách, nkde i na vesnicích k víe katolické násiln

byl piveden. Mnozí však, zvlášt lid vesnický, utíkali ped

vojskem, skrývali se po horách a po lesích, nechtjíce se na-

*) Viz spis náš »Reformace katolická* str. 78—105.

82*
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vrátiti k živnostem svým od voják zpustošeným, tak že mnohdjr

jako zv byli honni. Valný pak poet nekatolických poddaných

(dle zprávy Viléma hrabte Slavaty pes 30.000 osedlých, ne-

poítaje v to ženy, dti a jiný lid svobodný) utekl r. 1626

pro násilí vojenské do zemí sousedních, zvlášt do Saska, Mí-

šeská a Lužice. Utíkáním nekatolických poddaných pro nábo-

ženství a obtížnosti vojenské ve všech krajích, jak v mstech

a na panstvích královských a vnných, tak i na jiných statcích

nacházelo se namnoze pustých gruntv a ddin ladem le-

žících.

Na nkterých panstvích a statcích zpovali se poddaní

k víe katolické pistoupiti a jsouce od vrchností neb od komis-

sa reformaních dle rady jesuit mocí nuceni k navštvování

služeb Božích, vzbouili se proti vrchnostem svým. Tito vzbou-

enci byli však vojskem pemoženi, mnozí z nich zajati a nej-

písnji potrestáni; nkteí z nich kolem lámáni, jiní obšeni,

nebo sati, mnozí zohaveni vypálením znamení na ele nebo

uíznutím uší a nos.*) Boulivý a tvrdošíjný lid poddaný ml
pak býti skrocen vkládáním vojska a pomocí jesuit k víe

katolické piveden. Ale náprava lidu poddaného pece se ne-

daila, protože mnohé vrchnosti nekatolické na statcích svých

pechovávaly a podporovaly kazatele a uitele protestantské

a tak i poddané své podncovaly k odporu proti náprav ná-

boženské. Marn vyhrožovalo se takovým vrchnostem pokutami,

posléze i odntím slatk jejich.

Protož nastoupilo se konen také na reformaci šlechty

nekatolické k naléhání jesuity P. Lamormaina, papežského vy-

slance Caraffy a kardinál Dietrichšteina a Harracha, kteí cí-

sai dali na uváženou, nebudou-li napraveni nekatolití oby-

vatelé stavu panského a rytíského, že jest nadíti se málo nebo

nieho z nápravy jejich poddaných.

A tak vymohli na císai rozkaz dne 26. a 31. ervence

r. 1627 daný, dle nhož naízena byla všeobecná reformaca

zvlášt v píin osob stavu panského a rytíského s tím dolo-

žením, že všickni nekatolití šlechtici ve lht šesti msíc pi-

stoupiti mli k víe katolické. Kdo by však z nich v lht

*) Obšírné zprávy o tom viz spis náš >Reformace katolická* (str.

121—129).
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-vytené na pravou víru se neobrátil, tomu nemlo býti povo-

leno, aby déle v zemi zstával a statky své osobn držel, nýbrž

každý ml statky své bud svým píbuzným katolickým aneb

jiným katolickým obyvatelm v druhé lht šesti msíc k tomu

prodloužené prodati a po vyjití té lhty ze zemí království

eského se vysthovati.

Následkem tchto naízení mnozí z obyvatel stav vyš-

ších pohnuti jsouce zvlášt domluvami jesuit, pestoupili k ná-

boženství katolickému a proto také osvobozeni byli pokuty

za pardon jim udlený. Nkteí však šlechtici pistoupili jen

na oko k víe katolické aby v zemi zstati mohli, zaopativše

sob úplatky falešné cedulky zpovdní od katolických knží neb

od jiných osob, které jim k vli zpovd a pijímání nkolikrát

pod jiným jménem vykonaly.*} Ale pemnozí nekatolití šlech-

tici hledli statky své v ase jim vymeném prodati a vyst-

hovali se ze zem s rodinami svými. Poet jich po výroku sou-

vkého Yiléma Slavaty vynášel 185 rodin ze stavu panského

a rytíského, bylo jich však mnohem více, nebo dle seznamu

našeho vysthovalo se pro náboženství ze zem 369 osob stav

vyšších.**) Mnozí však z tchto vysthoválc vraceli se z roz-

liných píin do zem, kde se zdržovali bud na statcích svýc h

které dosavad neprodali, neb u katolických píbuzných, kteréž

i od víry jejich odvraceli. Protož dle cis. naízení z dne 18. íjna

r. 1628 všecky nekatolické osoby stavu vyššího, zvlášt pak

vysthovalci do zem se navrátivší, uvznni býti mli v Bílé

vži na hrad pražském, a když by ve lht k jich obrácení

dané k víe katolické nepistoupili, ze zem vypovdni býti

mli proti reversu, že se pod ztrátou statkv i hrdla do zemí

království eského nikdy jinak než v katolickém zpsobu ne-

navrátí.

Ale pes všecka naízení vytená a v letech následujících

optovaná zstávaly ješt dlouho v zemi mnohé osoby nekato-

*) Obšírné zprávy o tom všem viz spis náš »Reformace kato-

lická* str. 174—176.

**) Do této sumy nejsou pojati 52 šlechtici, kteí hned po bitv

blohorské pro úastenství své ve vzpoue ze zem sjeli. — Bližší zprávy

o všech tch vysthovalcích podány jsou ve spisech našich »Djiny kon-

fiskací v echách* a »Reformace katolická*, str. 176—216.
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lické stavu vyššího jakož i nkteí úedníci na statcích vrch-

ností katolických. Zvlášt Albrecht z Waldšteina ponechal na

statcích svých v knížetství Fridlandském mnohé úedníky i hejt-

many vyzvání evangelického a dovolil nekatolickým manm
svým na statcích lenních zstati i kazatele své držeti; nechtl

vbec zaíditi k obrácení poddaných svých ony prostedky

písné a ukrutné, jichž se podle rady jesuit všude jinde uží-

valo, takže v knížetství jeho na ten as byl takový blahobyt,

že Slavata sám je nazývá zemí šastnou (terra felix), ostatní

však echy zemí spustlou (terra deserta). Proto také strojil

jesuita P. Yilém Lamormain Waldšteinovi od r. 1628 úklady,

jimiž konen pád Waldšteinv zpsobil.

Když pak z mnohých panství a statk nekatolické vrch-

nosti byly násilím odstranny, pikroilo se opt násiln k re-

formaci tvrdošíjného lidu poddaného. K tomu úelu posláno

bylo s jesuity k reformaci té povolanými do každého kraje

100 voják pších a 50 jízdních. Pomocí tohoto vojska a pi-

inním jesuit obráceno bylo od r. 1627 až do r. 1630 v e-
chách a na Morav úhrnem 160.666 nekatolík Ale na nkterých

panstvích v echách, zvlášt na panstvích Fridlanských, kde

konen dle cis. naízení také r. 1629 oprava náboženská pedse-

vzata býti musila, postavil se lid poddaný na odpor vojsku,

k násilí podncovanému od jesuit, zejména od jesuity z kol-

leje jiínské P. MatiáŠe Burnatia^ jenž nesmírnou horlivost

a písnos svou životem zaplatil; byl od mšan rovenských

ukrutn zabit.*)

Na Morav' však mla náprava náboženská výsledek skv-

lejší. Nebo biskup olomoucký, kardinál František z Dietrich-

Šteina, gubernator markrabství Moravského, jemuž od císae

sveno bylo provedení reformace, všemožn se piioval, aby

k úplnému rozkvtu pivedl náboženství katolické, krom nhož
dle vle císaovy žádné jiné uení v zemi trpti se nemlo.

Aby toho dosáhl, hledl pedevším zlomiti moc Šlechty nekato-

lické. K tomu nejvíce pisplo písné potrestání náelník a

•) Obšírná zpráva o piklech jesuit proti Waldšteinovi a o innosti

jesuit, zvlášt P. Burnatia na panstvích knížete Friedlandského podána

jest ve spisech našich >Djiny konfiskací* a >Reformace katolická

v echách* (str. 143—156).
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úastník vzpoury pedešlé bu na hrdle a na statcích, neb

vyhoštním ze zem, jakož i zrušení všelikých práv stavovských.

V mstech pak skrze komisary od Dietrichšteina naízené již

r. 1621 obnovena byla rada propuštním z povinnosti konšelské

všech osob nekatolických a dosazením pouhých katolíku na

místa jejich. Potom po celém markrabství vyzdviženo bylo

ze všech far knžstvo podobojí a doplováno pokud možná kn-
žími pod jednou. Knžím pak evangelickým, kteí se mezi

svými dvrnjšími posluchai ješt zdržovali, naízeno bylo,

aby pod propadením hrdla s manželkami a dtmi svý-mi v osmi

dnech se odebrali ven ze zem a do ní nenavracovali se do

smrti. (Skála Y. 69 a 315.)*) Obyvatelstvo mst a lidé pod-

daní obracováni byli na katolictví obzvláštní inností jesuit,

od kardinála podporovaných pomocí vojenskou, a kdo z m-
šanstva a ze šlechty k víe katolické pistoupiti nechtl, musil

se vysthovali ze zem. N'ejprve vypovzeni byli již r. 1621

Novokestgrici^ z nichž pak dle cis. rozkazu z dne 17. záí

r. 1622 každý, kdo by ješt v zemi zstal aneb do ní by se

navrátil, bez milosti trestán býti ml na hrdle. Následkem toho

vysthovalo se nkolik tisíc Novokesanc, a pece nkteí

tajn v zemi se zdržovali ; tito však r. 1624 a 1628 na dobro

ze zem byli vyhnáni. Týž osud zastihl pak také protestanty,

jakož i kališníky a Bratry (pikharty), s nimiž jesuité nieho

poíditi nemohli.

S vtšími nesnázemi nežli v echách a na Morav spo-

jena byla innos jesuit v Slezsku, takže nemla z poátku

skoro žádného výsledku; nebo obráceno bylo r. 1622 v Hlo-

hov jenom 10 a v Nise 105 nekatolík. Potom r. 1628 a 1629

pivedli jesuité nisenští, a podporováni byly velmi od správce

panství biskupa vratislavského pomocí vojska, v mst Nise

jenom 778 osob k víe katolické.

Taktéž jesuité z kolleje olomoucké r. 1625 do Opavy dle pání

knížete Karla z Lichtenšteina vyslání, musili již r. 1626 opu-

stiti toto msto, když se Mansfeldovi pipojilo ; brzy však, když

se r. 1627 Albrecht z Waldšteina Opavy opt zmocnil, odevzdal

*) Obšírnjší zprávy o tom všem viz >Brandl, Kniha pro každého

Moravana*, str. 246—253.
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jesuitm dle císaské vle nazpt tam poslaným správu všech

kostel v celém knížetstyí Opavském a vykázal jim s cis. po-

volením z pokuty obci Opavské za její provinní uložené

43.000 zl. rýn. k založení kolleje, kterou jim pak r. 1629

kníže Karel z Lichtenšteina zídil.

Také v kmetství Tšínském potkalo se obnovování ná-

boženství katolického, r. 1628 od Karla Kanibala z Donína

mocí vojenskou pedsevzaté s velkým odporem obyvatelstva

evangelického, takže tam jesuité z kolleje olomoucké r. 1629

jenom 1240 osob k víe katolické pivedli.

Podobn v hrahství Kladském^ tehdáž ješt k echám ná-

ležejícím, psobením jesuit kolleje kladské od r. 1625 až do

r. 1627 obráceno bylo jenom 677 nekatolíkv. Proež poátkem

roku 1628 vedle poruení krále Ferdinanda III,, na ten as
pána Kladska, naízena byla oprava náboženská pomocí jesuit

skrze zvláštní cis. komisae, Karla barona Puchse, cis. hejtmana

kladského, a Jana Arbogasta hrabte z Annebergu. Avšak ani

cis. komisai ani jesuité neosvdili se valn pi této reformacii

takže sám arcibiskupský komisa, dkan kladský Jeroným Keck

% Eisersdorfu, ve zpráv své dne 9. srpna r. 1628 arcibisku-

povi pražskému podané velmi do nich si stžoval, dokládaje, že

špatn poradili zájmm katolického náboženství, ba pvodem
jejich že mnozí již na víru obrácení uprchlí a opt k bludm
se naklonili. Nebo nenadálým násilím vojenským, kterým se

na nekatolíky pikroilo, uchýlili se tito radji z Kladska do

míst nekatolíky osedlých a tak setásli se sebe jho branné moci,

nežli aby dále se brali cestou k pravé víe vedoucí. I manželky

katolických muž, posud nehrabe poueny byvše, z Kladska

uprchlý a opustily manžely své, jen aby uvarovaly se zpup-

nosti vojska. Z král. msta Habelschiverdtit^ kde mšanstvo

pro odpor svj vojskem do kostela k vyuování bylo shánno,

ušlo jich více nežli sto osob. Yojenské zakroení mlo v záptí

mnoho krutostí. Žoldnéi vkroivše do domu jednoho každého

mšana, kieli, aby všickni se zavázali, že obrátí se k nábo-

ženství katolickému ; zatím pak dopouštli se všemožných pe-

chvat a i svatokráeže a nestydatosti by byli páchali, kdyby

se jim byl dkan Keck nepostavil na odpor a nkterým nekato-

líkm déle neshovl. Tím však nebyli spokojeni jesuité, an i cis
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hejtman, jenž jesuitm naklonn byl pízní svou, takže vše-

možn se snažil, aby pravomoc arcibiskupského komisae na n
penesl, i podle sil svfch je podporoval, když si svómocn vše-

liké spravedlnosti ke kostelu a lidu osobovali, — A tak jenom

mírnosti dkana Kecka bylo to piítati, že r. 1628 v Kladsku

na 560 obyvatel a v Hahelschwerdtu na 500 osob pijalo víru

katolickou. Potom r. 1629 obráceno bylo v hrabství kladském

jesuity kolleje kladské 1489 nekatolík, z nichž pipadlo na

msto Frankenstein 1000 osob, které vojskem od Karla pur-

krabího z Donína tam vloženým pinuceny k víe katolické pi-

stoupily. (Krásí, Kardinál Harrach str. 82.— Schmidl, III. 991.)

Podobným zpsobem provádla se oprava náboženská roku

1628 v knížectví Hlohovském též pvodem jesuit. ííebo když

k jejich naléhání vedle císa, naízení ze dne 26. dubna r. 1628

odevzdán býti ml katolíkm kostel sv. Mikuláše v Hlohov, jenž

jediný náležel mšanm evangelickým (akoliv jich 967 pi
mst bylo, kdežto 140 mšan katolických mlo již 7 kostel),

-opeli se mšané evangelití tomuto rozkazu mocí brannou a

nechtli kostel svj postoupiti jesuitm. Protož vtrhli komisai

reformaní, Karel Hanuibal purkrabí z Donína, pán na Wartem-

berku a president komory slezské, a Jií hrab z OpperŠtorfu,

cis rada a hejtman knížectví Hlohovského, nenadále v noci dne

26. íjna roku 1628 do msta s celým plukem vojska Lichten-

šteinského a osadili všecky uhce a domy nekatolík. Dva m-
šané, kteí se odevzdání doteného kostela nejvíce protivili,

byli jati a jakožto pvodcové té vzpoury na hrdle potrestáni;

ostatní pak nesnesitelným týráním vojensk;^m pinuceni jsouce,

pistoupili k víe katolické. Pece však musila rada mstská a

cela obec komisam reformaním zvláštním spisem potvrditi,

že dobrovoln pijali víru katolickou. Takto když mocí vojenskou

od purkrabího z Donína vzpoura Hlohovských byla potlaena,

•odaty byly mšanm všecky knihy nekatolické a piinním
jesuit pivedeno pes 6000 osob k víe katolické. A aby tato

v mst Hlohov navždy byla zachována, snesením rady mstské

ze dne 4. listopadu r. 1628, od císae schváleným, ustanoveno

bylo, aby každý nekatolík za pl léta vysthoval se z msta,

pak aby budoucn nikdo neobdržel práva mšanského ani do

nkterého cechu pijat nebyl za mistra, kdo by nebyl katolíkem

;
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též aby nikdo knih kacíských nepodržel a neprodával, ani

dítek svÝch neposílal do škol nekatolických.

Potom teprv msto Hlohov, z nhož se vysthovalo mnoha
mšanu do Polska, osvobozeno bylo ubytování 8000 muž.
vojska, kteréž pak Donín do ostatních mst knížectví Hlohov-

ského vkládal, aby je pinutil k pijetí víry katolické. Tak obrá-

cena byla msta Gora^Frýstat, Sprotava^ Grúnberg, Svebodxim

a Polkovice, v celém pak knížectví Hlohovském získali jesuité

pes 20.000 nekatolík.

Ale již roku následujícího (1629) odpadli mšané v mstech

vytených, zvlášt v Griinhergu od víry katolické. Proto od

cis. hejtmana hrabte z Opperštorfu a velitele vojska, purkrabího

z Donína, msto Griinberg vojskem bylo obklíeno a vzato, pi

emž osm mšan na odpor se postavivších bylo zabito, ostatní

pak, zvlášt pvodcové vzpoury z msta utekli ; brzy však se

navrátivše, novou písahou se zavázali císai a církvi katolické

;

pemnozí pak, kteí tuho nechtli uiniti, pro úastenství své

v nové vzpoue veejn byli mrskáni a ze zem vypovzeni.

Tím zastrašená ostatní msta v knížectví Hlohovském, zejména

Bytom^ Hirschherg a Gora, slíbila vrnos a setrvalos u víe ka-

tolické. Aby pak slibu svému dostáti musila, vloženo bylo do

jednotlivých mst nco vojska, a pobrány lidu všecky knihy

nekatolické, též porueno od cis. hejtmana, aby byl vypovzen

každý, kdo by se znova nepihlásil ve dvou nedlích k víe

katolické. (Schmidl, Histor. Soc. Jesu, III. 844, 910, 998 a 1001.)

Konen též veškerá msta v knížectví Svídfiickém a Ja-

vorském mla pistoupiti k víe katolické Aby však mšané
dle píkladu Hlohovských cis. naízení se neprotivili, poslal pur-

krabí z Donína r. 1629 silné oddlení vojska z knížectví Hlo-

hovského k obsazení mst Svídnic a Javor. Nicmén v tchto

a v jiných mstech vzdorovalo obyvatelstvo cis. naízení, zvlášt

ve Lvovci ženy, které cis. hejtmana obou knížectví Henricha

sv. pána z Bibran, když na provedení reformace tuze naléhaly

pronásledovaly noži a kamením, takže ledva z msta útkem
vyvázl. Když tak ani vložením vojska nieho se nepoídilo, zí-

zeno bylo .vedle rozkazu krále Ferdinanda IIL r. 1630 ve Svid-

nících zvláštní sídlo jesuitské. Taktéž nemohli jesuité zdárn p-
sobiti v knížectví Zahaském, akoliv jim Albrecht z Waldšteina

v Zahani r. 1629 novou kollej založil.
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innos jesuit válkami od r. 1631 perušena.

Vpádem Sas clo ech r. 1631 zvlášt pak za let násle-

dujících válkou, od Švédv od r. 1639 až do míru westfalského

r. 1648 vedenou, perušena a omezena byla další innost je-

suit, kteí obávajíce se nepítele asem opouštli i sídla svá.

K tmto sídlm pibyly té doby resideace v Chebe (r. 1628),

v Žampachu (r. 1630), v Litomicích (r. 1630), v Klatovech

(r. 1636) a v Beznici (r. 1637), z nichž pak od r. 1636—1650
zízeny byly nové kolleje, zvlášt v Hradci Králové (r. 1636),

kamž jesuité ze Žampachu pesídleli.

O nepatrném výsledku psobení jesuit v echách za

doby války od r. 1631—1619 svdí skrovný poet nekatolík

obrácených, jenž za tu celou dobu v jedné sum vynášel jenom

48.162 osob, z nichž nejvíce (9540) pipadá na rok 1638,

v kterémž k rozkazu císao reformace lidu poddaného v krajích

Litomickém, Boleslavském a Hradeckém byla obnovena. Za do-

zorce missií tch ustanovil arcibiskup pražský dle vle císaovy

jesuity ueností vynikající, kteí plnou mocí opateni docházeli

z osady do osady, obesílali k sob nekatolíky, pokud od mis-

sioná byli vypátráni a postiženi, zvlášt pak mocí vojenskou

podporovali missiouáe a dbali toho, aby shledávaly se knihy

bludaské, které bud do Prahy posílali neb hned pálili *) (Schraidl,

Hist. Soc. Jesu IV. — Krásí, Kardinál Harrach, str. 129). Pes
to všechno minula se innos jesuit skoro všeho zdaru jak

mezi lidem poddaným, tak zvlášt u obyvatelstva král. horních

mst v kraji loketském. Toto odporovalo nejvytrvaleji oprav

náboženské; nic neprosplo vkládání vojska r. 1631 pedse-

vzaté ; nic nejpísnjší tresty, jimiž bylo obyvatelstvo ohrožováno,

kdyby všecky knihy své jesuitm chomutovským k prohlédnutí

neodevzdalo; nic zabavování statk všech mšan, pro nábo-

ženství do Saska ušlých; nic pokuta r. 1632 Jáchymovským

v sum 100.000 dolarv uložená pro vzpouru, proti komisi

reformaní a proti jesuitm zpsobenou ; nic neprospl konen
r. 1636 ani slib, že mstu Jáchymovu potvrzeny budou výsady

od císae, jest-li obyvatelstvo k víe katolické pistoupí. Kdykoli

*) Obšírné zprávy viz spis náš >Reformace katolická*.
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se dle rady jesuit písnjších prostedk k obrácení Jachymov-

skt^ch užívati poalo, odešli bned pemnozí nejzámožnjší a v hor-

nictví nejzbhlejší mšané do Saska, ímž msto ješt více

zpustlo a hornictví zaniklo. Proto upuštno bylo r. 1644 od

písného provádní reformace v mstech horních, a poalo se

tam pstovati náboženství katolické pomocí kapucín jenom

mírným zpsobem ; ale i tím až do r. 1650 nieho se nedosáhlo,

nebo všechna msta horní v kraji Loketském ješt r. 1650 byla

nekatolická.

Taktéž na Morav jesuité omezeni byli válkou v in-

nosti své, akoliv vydatn podporováni byli od kardinála

Ditrichšteina, jenž jim pro kollej r. 1636 od šlechtiny Alžbty

Zoubkové ze Zdtína nov založenou v sídle svém biskupském

Kromíži hrad svj a potom výstavný dm rozsáhlý na námstí

k obývání vykázal. Avšak již r. 1643 koUegium kromížské

od Švéd bylo vydrancováno, vypáleno a znieno. Jesuité pak

^zajati a když výkupného jim uloženého 30.000 zl. zaplatiti ne-

mohli, odvedeni do Olomouce, odkudž po zaplacení 2250 zl.

rýn. od Torstensohna propuštni jsouce, odebrali se do Brna

a do Znojma, až konen na zimu usadili se v král. mst
Hradišti, kde dle ustanovení zakladatelky kollej pvodn mla býti

založena, a tam s povolením císae a kardinála nabyli stálého

sídla místo zniené kolleje kromížské.*) — Také v Olomouci a

v Jihlav té doby perušena byla asto innos tamjších je-

suit, protože msta ta po nkolik let od Švéd byla osazena.

Pece však jesuité na Morav od r. 1 638 až do r. 1649 obrátili

v jedné sum ješt 3826 nekatolík. Ale mezi Valachy nedo-

cílili nižádných úspch po celou dobu války SOtileté, nebo

horalé valašští hledali pomoci u Švéd, jimž za to byli nápo-

mocni, ale za tato provinní potom od cis. vojska i od soudu

mimcádnóho hrozn byli ztrestáni.

Ve Slezsku pak jesuité od r. 1631—1649 nemohli nieho

poíditi též pro nehody válené a pro velký odpor obyvatelstva

nekatolického. Jenom v Kladsku a v Nise zstávali po celou

tu dobu v nepetržitém držení kollejí a škol svých. TakévOjMv

*) Další zprávy o kolleji hradišské viz ve spisu našem »Jmní a

statky kolleji jesuitských*.
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dostali r. 1634 stálého sídla upravením koUeje od knížete Karla

Eusebia z Lichtenšteina, zídili si na statku Jemetickém, jim

r. 1635 darovaném, r. 1642 též residenci, a získali církvi ka-

tolické nejenom veškeré obyvatelstvo msta Opavy, nýbrž obrátili

také v knížectví Opavském od r. 1633—1649 úhrnem 1012 ne-

katolík. (Schmidl, Hist. Soc. Jesu IV./2. 76.) — Ale v ostat-

ních knížectvích Slezských musili jesuité sídla svá asto opustiti.

Tak uprchli ped nepítelem již r. 1631 z nového sídla svého

ve Svídnicich z dchod krále r, 1630 založeného,*) do Kladska,

odkud se sice r. 1635 opt navrátili do Svídnic, ale pro vá-

lené nehody r. 1643 musili zase opustiti sídlo své, v nmž po

celou dobu psobení svého od r. 1639—1642 a od r. 1645

až 1648 obrátili jenom 108 nekatolík ; také utrpli jesuité ve

Svidnících velkou pohromu r. 1643, nebo ti z nich k rozkazu

Torstensohna byli odpraveni, protože Švédy zraditi zamýšleli.

(Biirkner, Geschichte der StadtBreslau str. 203.) — Taktéž opu-

stili jesuité r. 1633 Hlohov a zdržovali se po devt let v Polsku

;

koUej jejich v Hlohov i s kostelem od nepítele byla vydran-

cována a vypálena. V knížectví pak Hlohovském r. 1639 a 1642,

když Švédové pod Torstensohnera Slezsko obsadili, zavedeno

bylo opt v nkterých mstech náboženství evangelické ; zvlášt

obyvatelstvo msta Warfenberga a lid poddaný na panství "War-

tenbergském byl ješt r, 1649 veskrz nekatolický, když tota

panství odevzdáno bylo jesuitm provincie eské, jimž od Jana

Arnošta z Prinxenšteina r. 1639 bylo odkázáno k založení

nového sídla, kteréž jesuité r. 1649 ve Wartenhergu, potom však

v Lehnici zídili.*) — Pro vpády Švéd do zem opustili jesuité

r. 1635' též koUej xahaskou, od knížete Waldšteina r. 1629-

založenou, po jeho smrti však zpustošenou a vydrancovanou, a

navrátili se teprv r. 1652 do Zahan. (Schmidl, III. 925, lY./l.

205. a IV./2. 148 a 152.) — Z toho ze všeho jest patrno, že

ve Slezsku obyvatelstvo nekatolické nemohlo býti obráceno k víe

katolické podle vle císae, jenž sob mírem pražským r. 1635

vyhradil »jus reforma?idi« v dotených knížectvích a jenom

protestantským knížatm slezským, zejména v knížectví Bežském,

Lehnickém a Olešnickém, jakož i mstu Vratislavi znovu zaruil

•; Viz spis náš »Statky koUejí jesuitských<.
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svobodu vykonávání náboženství dle augšpurské konfesse. V míru

pak westfalském vymohli Švédové i protestantm v bezpro-

stedních knížectvích Slezských té vfhody, že nemli býti nuceni

ze zem se vysthovati, a že mohli u mst Svidnic, Javor a

Hlohova míti za branou po jednom kostele pro svou bohoslužbu.

(Griinhagen, Geschichte Schlesiens II.)

Uzavírajíce tímto zprávu o innosti jesuit v zemích krá-

lovství eského za doby války ticetileté, vytknouti ješt musíme,

že ke konci této války jednotliví jesuité též se vyznamenali

hrdinským hájením mst proti Švédm. Tak za doby oblehání

msta Brna skrze Švédy r. 1645 stál jesuita P. Jan Koínek

s jesuitou Molibickým v ele legie akademické, z mládeže stu-

dující tam zízené. Potom r. 1648 jesuita P.«7m Plachý (Fem?,)

pomáhal v ele mládeže akademické brániti Starého msta praž-

ského proti Švédm, a jsa muž srdnatý, rázný a odvážlivý, konal

se studujícími po celý as obležení Švédského pi obhajování

Starého a Nového msta platné služby. Mimo to vynikali oba

tito jesuité inností svou literární a duchovní. Tak sepsal a vydal

Plachý mnoho knih latinských, nejvíce však eských obsahu ná-

boženského, mravouného a djepisného, zejména roku 1630

»Mappii katolickou*^ jednající o obrácení národ všeho svta

na víru katolickou, pak modlitební knihu » Velký Nebeklí« pro

pohlaví ženské, dále životy mnohých svatých, sv. Ignacia, sv.

Františka a sv. Isidora, i svatých patron eských, kteréžto po-

slední ozdobeny jsou obrázky od Skety rytými ; konen také

spisy, ducha doby té oznaující, jako : O stavu duší v oistci,

o radostech nebeských (De coelestibus gaudiis), o trestech pe-

kelných (De poenis inferi); zázraky P. Marie Svatoborské a

Pou nejsv. P. Marie k boží krvi v Neukirchu v Bavoích.

Vydáním tchto spis, jakož i kázáními svými, v nichž proti

nemravm asu svého píliš horlil, snažil se Plachý až do své

smrti r. 1659 pispívati k rozšíení a upevnní víry katolické.

— Taktéž psobil Koínek blahodárn zvlášt v kolleji kutno-

horské, kdež sbíral historické pamti a listiny msta Kutné

Hory se týkající, z nichž pak sepsal a r. 1675 vydal » Staré

pamti kutnohorskéc< ; zvláštní pak lásky a dvry požíval Ko-

ínek v Litomicích, kde byl rektorem kolleje r. 1643 z ta-
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fnjší residenca zízené, jak u duchovenstva, tak i u obecenstva,

kteréž jej vbec andlem míru a pokoje nazývalo. Zemel rokn

1681 v kolleji pražské.

Nepatrný výsledek reformaní innosti jesuit r 1650

opt zahájené.

Akoliv k obracení nekatolík v zemích království eského

užíváno bylo prostedk písných a násilných, pece psobením

jesuit v tchto zemích od r. 1621 až do r. 1649 obráceno

bylo úhrnem jenom 260 633 nekatolík. Dle zpráv jesuit samých

nebyl po skonení války r. 1649 ani tetí díl ech skuten
katolickým a z lidu poddaného ledva každý pátý lovk, mimo

to málo kdo z obrácených byl tak pevný u víe katolické, aby

od ní hned neodpadl, když bez trestu to uiniti mohl. Zvlášt

pak skoro všecken lid poddaný v severních a východních e-
chách, zejména v krajích Hradeckém, Boleslavském, Litomickém,

Loketském a Chebském, setrval pi náboženství nekatolickém až

do konce války ticetileté.

Proež hned r. 1650 zahájena byla missionáská innost

jesuit ve vtších rozmrech, zvlášt v krajinách, kde pro ne-

dostatek knží vtšina far zstávala neosazená a duchovní správy

naprosto se nedostávalo. Ale innost jesuitu minula se obyejn
zdárného výsledku, nebo pílišná horhvos jesuit a písnost

majitel panství zpsobila r. 1651 povstání lidu, kteréž teprve

brannou mocí bylo potlaeno. Proto nebyli jesuité oblíbeni,

takže mnozí farái r. 1651 žádali u konsistoe, aby se jim po-

slali za missionáe kapucíni
;
jesuity prý lid venkovský nenávidí.

Jenom nkteí jesuité hledli lid nekatolický získati mírným

spsobem ; zvlášt pak vynikal mírnou inností missionáskou

jesuita Bridel (BrideUus) v Hradecku, Chrudimsku, áslavsku

a Boleslavsku
;
pak jesuita Adam Rj-avaský na Hradecku,

kdež také psobil jesuita Bohuslav Balbín^ jenž pro lidskos a

šlechetnou povahu svou velmi byl oblíben.

Ke konci r. 1651 povzbuzením jesuit a k naléhání ge-

nerálního vikáe Karamuele (Caramuel) pikroilo se dle kráL

naízení ze dne 3. ervna roku 1651 a podle král. instrukce,

25. íjna t, r, dané, opt co nejpísnji k nekatolickým obyva-
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tlm a poddaným uvzováním, vypovídáním ze zem a vklá-

dáním vojska i pokutováním všech, kdo by obyvatele pro víru

zbhlé pechovávali. Pi této obnovené reformaci innými byli

v kraji Hradeckém missionári z kolleje jesuitské v Hradci Krá-

lové, zejména P. Adam Kravasky, Jan Christoforus, Karel

Schweger, Jan Slavikovský, Arnold Engel, Augustin Rappolt,

Mikuláš Luch a Bartolomj Bukovský, jichž piinním koncem

r. 1651 a poátkem r. 1652 na panstvích Opoenském, Novo-

mstském, Náchodském a Smiickém, pak na všech ostatních

panstvích a statcích kraje Hradeckého veskrz mocí vojenskou

k víe katolické pivedeno bylo 46.492 poddaných a 9 obyvatel

stavu vyššího. Naproti tomu uteklo 5477 poddaných ze strachu

násilí vojenského od statk svých do sousedního Slezska. Po-

dobným zpsobem obráceno bylo r. 1652 od missioná jesuit-

ských v kraji Boleslavském 26.543 poddaných zvlášt na pan-

stvích Fridlandském, Rohoseckém, Semilském a Maloskalském,

Svijanském a Skalském, Grabšteinském, Dubském a Hodkovickém

Kostském a Turnovském; naproti tomu uprchlo již ped pí-

chodem missioná od statk svých ze zem 10.817 poddaných.

Taktéž provedena byla pomocí vojska a piinním jesuit ná-

prava náboženská již r. 1651 poddaných skoro na všech pan-

stvích a statcích kraje Litomického \ ale na panství Rumbur-

ském teprv r. 1653 jen velikým namáháním dvou missioná

ádu jesuitského obráceno bylo pomocí hejtmana téhož panství

zvlášt vzením, bitím a pikováním k trlici toliko 970 podda-

ných ; ostatní pak lid, akoli na radu missionáe jesuity P. Beka
po 4—10 nedl v tuhém vzení byli držáni, setrval pi víe

své, a též i mnozí již obrácení od statk svých uprchlí, když

hejtman vedle rady missionáe doteného poddané ve vsi Dub-

nici Horní vojskem za doby noní po 8 dní jímati dal a v-
zením k pijetí víry katolické je nutil. Podobn nepoídili roku

1652 v kraji Loketském missionári P. Ondej a P. Vilém z je-

suitské kolleje chomutovské nieho, když lid v mstech horních

s nejvtší písností opt obraceti poali; nebo skoro všickni

mšané a horní nakladatelé s lidem hornickým zvlášt z Jáchy-

mova a eského Wiesenthalu^ nechtjíce nijak od víry své od-

stoupiti, radji opustili sídla svá a odebrali se pod ochranu

kurfita saského, jenž všecky vysthovalce z ech, zvlášt hor-
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niky do zem své milerád pijímal a k jich usídlení i nové

horní msto, Johann-Oeorgenstadt zvané, vystavti dal. Aby
tedy msta horní zcela nespustla, zastavena byla vedle král.

poruení na ten Cas reformace v kraji Loketském. Také v hraji

Chebském^ jehož obyvatelé a jejich poddaní skoro všichni byli

víry nekatolické, nedaila se oprava náboženská komisí k tomu

r. 1652 naízené, takže ješt r. 1653 missioná ádu jesuitského

P. Ondej Kiihn pi komisaích si stžoval, že na statcích

Liehe7Úteinu a Wildsteinu poddaní k vyuování nepicházejí

a k jeho vychovávání niím pispti nechtjí. Protož podle

zdání tohoto missionáe a k návrhu komisa vedle cis. resoluce

2. srpna r. 3 653 mla reformace na statcích dotených pomocí

vojska býti provedena.*)

Na Morav však po míru westfalském jesuité nabyli vel-

kého vlivu a moci. Nebylo tam ústavu pro vzdlání knžstva,

jen toliko u jesuit; oni také mli již od asu kardinála Dietiich-

Šteina svenou sob censuru knih a nepodléhali nijak moci

biskupské Toto privilegium dali si znova potvrditi od arcikní-

žete biskupa Leopolda Viléma dne 17. íjna r. 1653. Mli tedy

nejen literaturu, ale také výchovu všeho píštího knžstva úpln

v rukou svých. A proto mohli na Morav zdárnji psobiti,

zvlášt když k pedešlým sídlm svým obdrželi ješt nové sídlo

v Telci\ kteréž jim Františka hrabnka Slavaiová r. 1651 zalo-

žila a k tomu farní kostel u sv. Jakuba k službám božím po-

stoupila.**) Jenom s Valachy nemohli ani nejzkušenjší a nej-

obratnjší missionári nieho poíditi; nebo horalé valašští již

r. 1649 zase se bouili, když proti nim nastoupeno bylo od

vrchností žaláováním a mukami. Na oko sice pistoupili potom

k víe katolické, v srdcích však zstávali rozhodnými nekatolíky^

takže r. 1653 i jesuité zastavili mezi nimi missie své.

Ve Slexsku pak nastala jesuitm po roku 1649 doba

ponkud píznivjší. Kolleje jejich v Kladsku a v Nise vyví-

jely se statnji dále ; také v Zahání nastoupili jesuité roku 1652

tam se navrátivší v koUeji své nov jim zaízené neperušenou

již innos. Ye Svidnících dosavadní residence jesuitská pový-

*) Bližší zprávy o tom, zvlášt o reformaci mst horních jsou ve

spise našem >Reformace katolická*.

**) Viz spis náš »Jmní a statky kollejí jesuitských*.

Bílek : Djiny ádu jesuitského. 33
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sena byla r. 1652 na kollej, k jejíž fundaci vykázán byl kon-

fiskovaný statek Šmelvický v sum 24.000 dolar slezských

;

potom r. 1653 v knížectví Svidnickém a Javorském k naléhání

jesuit odato bylo nekatolíkm mocí 248 kostel. Z Warten-

herka pvodem jesuit vedle cis. resoluce 5. ervence r. 1652

vypovzeni byli nekatolití kazatelé a uitelé, kostely pak a

školy na jesuitském panství wartenberském odevzdány byly ju-

risdikcí jesuit v sídle wartenberském, ke kolleji vratislavské

náležejícím. (Schmidl, IV. 2. 839.) Dchody panství warten-

berského vynaložili jesuité potom k založení nového kollegia a

semináe v mst Lehnici. — V Hlohov jesuité, navrátivší se

z Polska do sídla svého, zaali r. 1653 stavti nádhernou kollej

náhradou za kollej pedešle jim vydrancovanou a vypálenou.

Ve Vratislavi však jesuité pro odpor obce nekatolické nemohli

ješt pedsevzíti stavbu kolleje, k jejíž fundaci císa ustanovil

jistinu 50.000 zlatých; ale hledli r. 1653 u císae dosíci toho,

aby kollej jejich umístna byla ve vratislavském hradu císa-

ském, ehož však teprv r. 1659 dosáhli. — Ve všech vyte-

ných kollejích a sídlech slezských byly školy jesuitské dobe

ízeny a etn navštvovány; pijímali do nich jesuité také

dti protestantské, což pirozen vedlo i k obrácení jejich ro-

di. Mimo to uvedli jesuité všude v život slavnost Božího

Tla a psobili všemi prostedky zevní nádhery i vnitní po-

božnosti na mysl všech tíd lidu. Uitelové jejich i žáci chodili

na procesí k poutnickým místm ; katolické svátky církevní,

jichž oslava v mstech slezských, zvlášt pak v protestantské

Vratislavi byla zapomenuta, od jesuit byly obnoveny. Tím

zpsobem získali jesuité církvi katolické ve Slezsku mnoho ne-

katolík, zvlášt pak ve Vratislavi ueného lékae Jana Schef-

flera, jenž r. 1653 veejn v chrám vratislavském k církvi

katolické pestoupil, potom roku 1654 cis. dvorním lékaem se

stal a r. 1657 pod jménem Angelus Silesius jako básník my-

stický a jemnocitný písnmi nábožnými proslul. Také mezi lidem

venkovským pracovali jesuité missiemi svými, dle poteby i stá-

lými, z nichž v nkterých místech asem i residence povstaly.

Pece však neprovedla se ve Slezsku katolická reformace nikdy

tak úpln jako v echách a na Morav, akoliv tam návodem

jesuit nepestalo utiskování a pronásledování nekatolík, z nichž
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<mnozí vypovzeni byli ze zem
;
jenom nkterfm evangelickým

pánm šlechticm ponecháno bylo svobodné vykonávání jejich

náboženství.

Koníce líení innosti jesuitv až do r. 1653, vytknouti

ješt musíme, že jesuitská provincie eská roku 1653 vydala

k oslav volby Ferdinanda IV. za krále ímského nevkusný

spis latinský, totiž »XVIII. Heroum Christianorum Spectacula*

(Líení hrdin kesanských), mezi nimiž jsou také básn v e-
ských látkách, jako : Spectaculum III. St. Venceslai Bohemorum
principis cum Radislao duce Eurimensi pro Bohemia certamen

(Souboj sv. Václava s knížetem Kouimským Radoslavem); pak

Spéct. IV. Drahonirae Bohemiae ducis impietas prodigiose ca-

stigata (Drahomíry knžny eské bezbožnost podivn potrestaná)

a jiné, k jichž skladbám jesuité erpali látku z djin Hájka,

Eneáše Sylvia a Dubravia. (Univers, knihovna I. II. A. 15.)

2. Klesání moci jesuit a obmezení innosti jejich v pro-

Tincii eské od r. 1653 až do zrušení jejich ádu r. 1773.

V echách seslabil moc jesuit hlavn spor mezi nimi a

arcibiskupem pražským o universitu povstalý. Postoupením této

university roku 1622 od krále Ferdinanda II. jesuitm kolleje

pražské odato bylo arcibiskupovi nejenom kancléství univer-

sitní, nýbrž i dozorství nad vlastní jeho školou metropoHtánskou.

Ohromná moc, které jesuité tím nabyli, hlavn pak okolnos

ta, že mli úpln v rukou svých veškeré školství v echách,

protivila se ' duchovenstvu ostatnímu, svtskému i eholnímu;

nebo vtšina mladík, vychovaná ve školách jesuit úpln

v duchu a smyslu jejich, obracela se — vnovala-li se vbec

stavu duchovnímu — do ádu jesuitského, kdežto ostatní á-

dové málo klerik mli, ano asto, jak sami tvrdili, vývrhelem

mládeže spokojiti se musili a následkem toho hynuli. Taktéž

nastal veliký nedostatek duchovenstva svtského. Aby se tomu

odpomohlo, založen byl r. 1627 seminá papežský v Praze,

který však z píiny dotené též jen skromný poet žák ítal.

Aby tedy vychování mládeže, hlavn nastávajícího duchovenstva,

nezstávalo jedin a úpln v rukou jesuit, a aby se nedo-

statku duchovenstva svtského z toho povstalému odpomohlo,

33*
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pedsevzal si arcibiskup kardinál Harrach po marném domáhání

se práva svého zíditi svj vlastní seminá, spojený se školami

filosofie a bohosloví, ízeny' mi od uitel a knzi buto svt-

ských neb eholních, vyjímaje ád jesuit, kdež by mládež

zdarma vydržována a vychovávána byla, v níž by pak zpsobilé

duchovenstvo svtské i eholní bylo vzdláváno.*)

Ve vci té obrátil se kardinál Harrach r. 1628 na papeže

tJrbana YIII. zvláštním listem, v nmž si stžoval na jesuity,

o nichž mezi jintm uvedl toto: » Bídný, stav církve v království

eském, jenž každým dnem stává se nebezpenjším, napluje

ducha a svdomí mé pastýské nepokojem a nutí mne Svatosti

Tvé odkrýti, jakými chorobami církev tato churaví. Tento zajisté

arcibiskupský sbor i s ovekami jemu svenými tak patrným

nebezpeenstvím jest uchvácen, že lovk mnohdy spíše by si

pál než mže doufati, aby zlu tomu pišel njaký lék. Zdá se

už lidu býti neestným, když kdo poestnjší stane se knzem
církevním. Nebo kde kdo znamenitou soudností anebo jakkoli

duchem vyniká, bývá od jesuit jist v jich Tovaryšstvo piváben

k znamenité zajisté Škod obce církevní, neku-li nic o vcech

politických. Z právomocnosti v tomto hí^álovstvi jsou xe všech

škdc nejnehexiJenjM jesuité^ hledíce zatemnním ducha a

zhoubou církve povýšiti toliko mocnost svou.<í

»Co se pak týká ramene Tvé Svatosti, a to hlavn jen

proti jesuitm, má se vc takto; Jest tomu nkolik let, co je-

suité v tomto království eském se zdržují ; avšak práce jejich

v rozšiování víry katolické nejen ^e jest bez všelikého p)'^o-

spéchu^ ale oni tady vzbuzují u všech moudejších lidí pode-

zení, že touží a baží po jakési moci a marné sláv, zakrý-

vajíce to však pláštíkem *véiši slávy boží^. Jesuité vzali si do

hlavy, aby u nich byla nejvyšší moc, a lichotí si, jako by to

bylo k vtší sláv boží, když budou mocni a u lidí za mocné

pokládáni
;
podivno pak jest, jakými kousky toto mínní u pánv

a knížat a u všech lidí ustáliti a rozšíiti usilují, takže oni ko-

nen s jedné strany smrteln nenávidí ty, kteí tuto moc jejich

uznati a pokorn jí se koiti nezdají; s druhé pak strany nic,

•j Bližší zprávy o seminái arcibiskupském jsou ve spise našem

Statky koUejí jesuitských*.
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íby by to i sebe rozutnnjší bylo, pipustiti nechtí, potlaujíce

to }>k vtší prý sláv bozí<s.^ tak aby v myslech lidí nejvyšších

i nejnižších moc svou uinili strašnou, domnívajíce se, xe by

nebe a víra katolická ihned se sítily a sesuly, ^dyby oni

všechny lidi 7iejmocnjší nenaplnili hrúxou, nejpokornjší úctou

a otrockou vrnosti.«

Stížností touto nedocílil kardinál Harrach nic jiného, než

že papež Urban YIIL, jenž byl vel;ftn podporovatelem jesuit,

jim jenom zapovdl doktorovati v Karolín (na fakult práv-

nické a lékaské); pece však nepestali jesuité i dále íditi

pednášky v Karolín najat;ý-mi professory. A tak jesuité vládli

neobmezen na universit Klementinem (fakultou bohosloveckou

a filosofickou) i Karolinem (fakultou právnickou a lékaskou)

až do r, 1638, když po smrti císae Perdinanda 11. Karolinum

správy a statky svými bylo vyato dle papežského naízení

z jejich moci a postaveno rozkazem královským pod dozor svt-

ského prokurátora, jímž dne 3. ervence r. 1638 od krále jme-

nován byl Bedich z Talmberga.

Z toho vzešel nový tuhý boj arcibiskupa Harracha s králem

Ferdinandem III., jenž r. 1640 školy arcibiskupské dal násiln

zavíti, takže arcibiskup krále i jesuity u stolice papežské ob-

žaloval, že porušili práva arcibiskup pražských, jakož kanclé
university od doby její založení. Aby z toho nepovstalo pohor-

šení obecné, pracováno od r. 1642— 1653 o mírné narovnání.

Konen král. listem, daným dne 17. listopadu r. 1653, rozhod-

nuto, že universita pražská má se jmenovati Karlo-Ferdinandskou

a sestávati ze 4 fakult, 2 klementinských a 2 karolinských.

Privilegia a svobody obou dosavadních kollejí mají zstati v plat-

nosti a býti základem slouených vysokých Škol. Kancléství

nad universitou má míti arcibiskup pražský; rektor university

má se voliti ron a stídav po fakultách, volba jeho má býti

schválena od krále. Ye fakult bohoslovecké a filosofické obme-

zeno passivní právo volební na 3 rektory kollejí jesuitských

v Praze. Dosazování professor právnických a lékaských vy-

hradil si panovník, od nhož též professoi bohoslovecké a filoso-

fické, z jesuit vybraní, musili býti potvrzeni. Majetek koUeje

klementinské ponechán jesuitm ; statky koUeje Karlovy ml
spravovati zvláštní úedník, od komory eské k tomu ustano-
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vený. A tak konen obmezena byla svrchovanost jesuit na

universit -•'pražské od r. 1622 až do r. 1653 trvající.

Ale nejenom ve školství, ní/bi'ž i v innosti své duchovní

poali jesuité xa doby této pozbývati pdy. Povstaly totiž roku

1653 spory mezi farái a jesuity; zejména stžoval si viká

královéhradecko Martin Štpek a arcidkan kutnohorský Jan

Pasch na jesuity koUeje jiínské, že potahují na sebe práva a

povinnosti duchovenstva farního. Protož arcibiskup pražský

kardinál Harrach vydal dne 11. ervence r. 1653 pipomínku,

že jesuitm v místech, kde jest stálá duchovní správa, není do-

voleno, bez svolení místního faráe udíleti svátosti a konati

výkony farám píslušné. Aby však osadníci k farám pustým

náležející beze všeho vyuování nezstávali, dle naízení král.

místodržících ze dne 4. dubna r. 1654 a dle rozkazu arcibiskupa

daného téže doby všem farám, vysíláno bylo aspo v ase
postním na panství a statky, které nebyly dostaten opateny

duchovními správci, šest missioná ádu jesuitského, aby lid

aspo k zpovdi velikononí pipravovali. Taktéž srovnal arci-

biskup r. 1656 spor mezi jesuity a faráem v Nepomuku po-

vstalý proto, že jesuité na sebe potáhli kostelík založený od

Prantiška ze Šternberka ke cti Jana Nepomuckého, jehož již

tehdáž jesuité za svatého prohlašovali, aby v národ eském
vyhladili památku Jana Husa.

Potom za panování císae Leopolda I. (1657— 1705) ob-

mezena byla také innost jesuit missionáská. Nebo Leopold,

a byl jesuitm zcela oddán, jsa povahy mírné a tiché, hned po

nastoupení vlády své na radu Matouše Fei'dinayida Sobka

z Bílenberka, opata kláštera benediktinského u sv. Mikuláše

v Starém mst pražském, naídil, aby upuštno bylo ponkud

od další písné reformace, zvlášt pak aby fary pusté od vrch-

ností opateny byly dobrými a píkladnými duchovními katoli-

ckými, kteí by ubohý lid sprostý v náboženství katolickém

neustále každého asu prospšn vyuovali. Když pak také zí-

zením nových biskupství v Litomicích r. 1655 a v Hradci

Králové r. 1660 piinním prvních tamjších biskup, Maxi-

miliana Rudolfa sv. p. ze Šleinic a Matouše Ferdinanda Sobka

z Bílenberka, stav far se ponkud zlepšil, vysíláni byli zvlášt

v ase postním jenom do tch kraj, kde byl ješt znaný ne-

í
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dostatek far^ missionári jesuitští z professaího domu pražského,

kteí z král. komory eské denn po pl kop groš mís. k vycho-

vání svému vedle snesení snmovního dostávali. Tito však málo

prospli k obrácení lidu; nebo missiemi svými od r. 1661 až

do roku 1678 tedy za 18 let obrátili jenom 5589 nekatolík,

vtším dílem lutherán, mezi nimi 567 vojín a 2443 horník

v Joachimsthalu, kteí však brzy od církve katolické opt od-

padli. Zvlášt pak marná byla snaha missionár jesuitských

r. 1667— 1676, aby lid nekatolický v mstech horních. Blatné,

Gottesgabu, Aberthamu a jiných, církvi katolické získali, nebo
kdykoliv se missionári, zejména P. Krištof Bok z kolleje cho-

mutovské, v místech tch v kraji Zateckém a Loketském s vo-

jenskou assistencí objevili, ihned lid horní od statkii svých

utíkal do zemí kurfita Saského, jenž se jich ujímal. Taktéž

skoro bez výsledku zstalo namáhání missionár ádu jesuit-

ského, od r. 1672— 1682 v kraji Litomickém na žádos tamj-

šího biskupa s vojenskou assistencí psobivších. (Arch. místodrž.

R. 109, 11 a 12.)*) Také nepatrný byl poet nekatolík, které

jesuité téže doby v sídlech svých k víe katolické obrátili ; bylo

jich jenom 3953, takže v Cechách od r. 1661 až do r. 1678

psobením jesuit obráceno bylo úhrnem 9542 nekatolík. Mimo

to získali jesuité v Praze též 174 žid, z jejichž škol a synagog

návodem jesuit r. 1669 odato bylo nkolik tisíc knih (vý-

tisk talmudu) a zakázáno bylo židm tištní knih.

Naproti tomu na MoravS a ve Slezsku uinila náprava

katolická téhož asu velké pokroky psobením jesuit arci po-

mocí vojenskou. Tak obráceno bylo na Morav úhrnem 11.364

jinovrc zvlášt pak missiemi r. 1665 v mst Tebíi a 15 ves-

nicích na 2000 nekatolík, r. 1667 v Rymaov 1711 osob a

r. 1669 na panství Šternberském 4134 lutherán pomocí jedné

škadrony dragon. — V Slexsku pak získali jesuité v jedné

sum 8680 lutherán, zvlášt jesuita P. Jan Tanner obrátil ká-

záním svým v Tšínsku mnoho evangelík.**) Týž jesuita sepsal

*) Bližší zprávy o tomto viz ve spise našem >Reformace katolická*

(str. 264 anásl.).

**) Podrobné zprávy o této innosti jesuit, kterou obráceno bylo

v provincii eské úhrnou 29.588 jinovrc, viz ve Vstníku král. eské
Spolenosti Nauk v roníku 1892. Rezek, Balbini S. J. Relatio progressus

in exstirpanda haeresi an. 1661—1678 opera P. P. Soc. Jesu.
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a vydal nkolik knih nábožných, polemických a historických

a rozdával lidu eské knížky katolické za knihy kacíské, jež

na Morav a ve Slezsku horliv vyhledával a hubil.

Literární innos jesuit eských, zvlášt P. Bohuslava

Balbína.

Zárove také v echách jednotliví jesuité hledli pso-
biti mezi lidem vydáváním roxliných spis náboženských^

z jazyka latinského a nmeckého na eský pekládaných. Na
vydáváni katolických knih jazykem eským založeno bylo pi

pražské koUeji novomstské r. 1669 nadání »D&lictvi sv. Vác-

lava^ od jesuity P. Matje Steyeru^ jenž k tomu úelu daroval

podíl svj po otci 500 zl., a matka jeho Marie, mšanka novo-

mstská, 800 zl. Toto ddictví Svatováclavské asem vyrostlo

na jistinu 12.176 zlatých, z jejichž úroku vydávány byly kato-

lické spisy vro- a mravouné, životy svatých, kancionály,

zvlášt pak r. 1715 Biblí Svatováclavská a jiné spisy, které

lidu eskému bu levn byly prodávány, neb zdarma rozdá-

vány. (Arch. Místodrž. F, I. 87). — 2Iexi tehdejšími spiso-

vateli takových knih eských vynikal zejména jesuita P* Felix

Kadlinský (f 1675), eský básník a spisovatel náboženský.

Z hojných jeho prací nejdležitjší jest jeho »Zdoroslavíek

v kratochvilném hájeku postavenými v Praze r. 1665 vydaný;

jest to sbírka básní nábožných, z nmeckého díla »Trutz-

nachtigall« jazykem eským sepsaná, již sluší poítati mezi nej-

lepší plody eského básnictví a vbec jazyka eského v smutné

oné dob, kdež se národnos eská valn již chýlila k úpadku

svému.

Téže doby objevilo se v ádu jesuitském též nkolik hor-

livých pstovatel djin eskýsh a zastavatel národa eského,

s nimiž byl Kadlinský v pátelském spojení, k nimž náleželi

zvlášt Balbín, Jan Tanner, Jií Kriiger (Crugerius) a jiní.

První místo mezi nimi zaujímá právem Bohuslav Alojs

Balbín*), jenž po smrti Krugera (fl671) dokonil jeho spis:

•) Balbín narodil se r. 1621 v Hradci Králové ze šlechtické rodiny,

jsa synem Tomáše Škornice Balbína z Vorliné pána na Petrovicích a purk-

rabí pardubického, jehož rodina tehdejšími nehodami schudla. Vstoupil
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»Sacerriinae Memoriae regni Boheraiae uti et nobiliam ejusdem

coroaae pertinentiarum Moraviae et Silesiae«. (Nejsvtjší Pamti

království eského jakož i slavných k téže korun píslušných

zemí Moravy a Slezska.) Hlavní pak spis Balbínv »Epitome

historica reriim Bohetnicarwn« (Yýtah z djin eských), již

r, 1669 dokonený, byl po sedm let církevní censurou a vládou

od tisku zdržován a jenom pízní nejvyššího hofmistra dvoru

císaského Jana Maximiliana hrabte z Lamberka a presidenta

nad appelacími Františka Oldicha hrabte Kinského, zvlášt pak

piinním cis. knihovníka Petra Lambeciusa konen cis. roz-

hodnutím r. 1677 tiskem vydán. Druhý dležitý spis Balbínv

^Miscellanea historica regni Bohemiae« (Sms rozprav o dji-

nách eských) vydán byl r. 1679—1688 v 10 dílech. Mimo to

zanechal Balbín v rukopisu spis ^Bohemia docta* (cechy uené),

dležitý pro djiny literatury eské, zvlášt pak spis »Disser-

tatio apologetica pro liiigua Slavonica praecipue Bohemica^

(Obrana jazyka Slovanského zvlášt eského), který již r. 1672

ve vyhnanství svém v Klatovech sepsal, ale pro obsah mnohým
tehdejším mocnostem protivný tiskem vydati nemohl; dostal

i od pedstavených svých po vydání »Djin zem eské « vý-

strahu, aby nepsal budoucn nic podobného nebezpeného. A tak

tento spis, jehož úplný nápis jest: »Krátké pojednání o krá-

lovství eského díve Šastném nyní truchlivém stavu a zvlášt

o právu eského ili slovanského jazyka v echách, a o škod-

livých oumyskch k jeho záhub a o jiných podobných zále-

%itosteeh«, teprve r, 1775 od djepisce Pelcla v Praze tiskem

byl vydán, což yšak i tehdejšího censora do veliké nemilosti

až ke svržení s úadu, Pelcla pak samého do tídenního vzení

pivedlo.*)

Nebude zajisté od místa ani nemilo laskavému tenái,

když zde uvedeme nkterá místa tohoto spisu, z nhož nejlépe

poznati lze Balbínovo šlechetné smýšlení. Pojednav o pohnut-

r. 1636 do ádu jesuitského, v nmž byl až do smrti své inným; zeme]

r. 1688 dne 27. listopadu v Praze. Obšírný životopis jeho podává Em.
Tonner v Matici lidu ro. III. ís. 3.

*) Tento spis Balbínv, jenž se nachází v knihovn universitní

pod známkou 2. C. 22., z jazyka latinského peložil i životopisy Balbína

41 Tom. Pšiny opatil Em. Tonner. Matice lidu ro. III. . 3. r. 1869.
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kách k sepsání tohoto díla, praví Balbín mezi jiným : »Jen mjr

jediní jsme mezi v^emi národy, kteí svj jazyk nenávidíme

a v posmciiu máme
;
jsoa za našich as lidé, kteí tak ne-

smírn zaneveli nenávistí proti slovanskému jazyku, že když

koho v echách po esku mluviti slyší, uraženi se býti domní.

vají a hned ohon rozepejí jako krocanové ! — echy jsou

Španlm, Francouzm, Ylachm a zvlášt Nmcm druhou

vlastí, takže, když svou prvotní bud dobrovoln neb snad pro

zloin opustili, u nás jist útoišt a dobré pijetí našli. echy
celé jsou jako jeden hospital, v nmžto nejen na nkolik dní,

nýbrž po celý život velmi dobe míti se budeš a zbohatneš;

nemusíš dokazovati staré šlechtictví, ani schopnosti a umní
njaká a jiné chvalitebnosti, aniž se snad vykazovati na mrzutý

zpsob mravností svou a podrobovati minulý život svj nepí-

jemným zkouškám : pidej se jen a pilep k nkterému moc-

nému, a brzy peženeš všechny domácí v hodnostech : a práv

to, co by snad jinde nadje tvé zatemovati mohlo, že totiž

cizinec jsi, práv to t jist zvláš odporuí a pede všemi ji-

nými milého uiní.

«

»Mnozí z cizinc, zvlášt Nmci, jakmile mezi námi

hnízdo našli, hned chtjí míti kídla vtší nežli hnízdo, a poí-

nají proti domácímu lidu a proti domácímu jazyku brojiti; (jako

v známé báchorce ježek, jež jsa hostinsky od zajíce do jeho

brlohy pijat, konené samého hospodáe z ní vypíchal), žáda-

jíce, aby se vykonávaly všechny záležitosti nejen soukromé,

nýbrž i veejné v jejich jazyku, který jedin znají, což jest

proti hostitelm a starým obyvatelm zemským nejvtší ne-

vdnost.*

Potom uvádí Balbín, že jeŠt ped padesáti lety všechna

skoro msta a místa v echách vyjmouc Loketsko, užívala e-
ského jazyka, zejména Budjovice, Krumluv, eská Lípa, Ústí

nad Labem, Most, Duchcov, Teplice, Teplá, Chotšov, Kada,

a jestli nkterá místa doma užívala nminy, pece ve veejném

život až do r. 1627 jenom eský jazyk platil, tak že všechna

veejná jednání a dsky zemské jsou esky psané, jesti v deskách

zemských zaneseno, ^ kdy% hrabata Slikové jakousi rozepi

mli a po nmeku ji xadali, odpovdli ministi královští,.

^e jinou ne£ ejkou %alohu nepijímají.«
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»AvŠak po bitv blohorské nedbalos krajan našich v há-

jení svfch práv byla píinou, že za tak kratiký as velkou

škodu trpl náš jazyk vlastenecký. Nkteré pomátla dvorská

píze nkteré podlé pochlebnictví a báze ped mocnými, kteí

všechno cizím odevzdávají, nkteí a to nejvíce duchovní a e-
holní osoby, omámeni falešným, a nedím pošetilým obrazem

ctnosti: hlavn na to dbají, aby ve všech církevních hodnostech

až do infuly s odstranní ech cizí pednost mli; sami oni

se piznávají a chlubí, že tak pemohli náklonnost svou k vlasti^

že jim vše jedno jest, jest-li erný neb bílý, neznámý a cizí

aneb domácí a píznivý, dojde k hodnostem, proti kteréžto pe-

vrácenosti a pošetilosti všichni moudí, nejsvtjší mužové všech.

národ, všechna království a obce i sám rozum povstávají. —
Ale nejen nedbalosti naší se to pihodilo, nýbrž mnohem více

piinním jistých lidí a zlou vlí jejich k vlasti, tak že nyní

ubozí obané podle nmeckých zákon, jejichžto eské peklady •

tisknouti zapovzeno jest, souditi se nuceni jsou. Takovíto pe-

výborní otcové vlasti snad z pomsty za své a svých pedk
soukromé urážky*) aneb snad z jiné píiny poradili králm,

že se musí seslabiti eská zem, vyssáti nesnesitelnými danmi
ubohému lidu pot a krev, a hlavn starý jazyk vyhubiti, nebo

pokud tento žije, že prý nemohou echové nmeckého krále

snášeti a milovati, a že vždy bude vrnost jejich pochybná;

nkteí i pravili: kdyby možné bylo, že by se všichni staro-

dávní obyvatelé ech odnésti a do nejbližšího moe hoditi mli,

pak že bude teprva konec rebellantsví, jakoby byla eská zem
vrnost svou již dávno ve vojnách Mannsfeldových, saských a

Švédských nedokázala. To však jsou machiavellistické kousky,

pokojný život král znepokojovati starostmi, a jen aby oni se

zdáli býti njakými divotvornými a s nebe spadlými ministry,

kaziti podezením Bh ví jakého spiknutí lásku mezi králem

a národem, úctu a vrnos králi píslušící, a zase lid drážditi

k nenávisti tím, když nevidí lásku, nýbrž strach, žádnou pomoc

nýbrž jen útisky. A s jakou bedlivostí, s jakou opatrností pasou

tito ministi po každém kroku, ba po každé myšlence tch

*) Na tomto míst a na mnohých jiných svého spisu naráží Balblu

na hrabte Martinice. toho asu správce zem a svého nepítele, kterého

však zejména nikdy nejmenuje.
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které utlaují, k emuž tisícera oí a uší a chytro&tí užívají;

všechny jejich úmysly smují k záhub, ne k prospchu vlasti,

na kteroužto jejich nejvtší nešlechetnos (nebo kdo proti vlasti

brojí, horší zloin páše^ n-ež kdyby matku svou zabil) za našich

as tolik máme dkaz, že kdo to nepozoruje, již nic nevidí,

právo a vládu míchají, krále nad zákony staví, íkají, že není

král k vli národu, nýbrž národ k vli králi a že král mže
udlati všechno, co chce, i proti všem božským a lidským zá-

konm ; každá kniha, která by králi dobe poradila, jim smrdí,

každý mocnjší jest v podezení, i satky manželské šlechty

zdají se jim nebezpené: zatím ale fiskus do všeho jmní se

zakotví, statek žádný není právem jistý, cizinci se volají, pá-

telé vlasti se vyhánjí aneb v innosti obmezují. — Spiknutí,

spiknutí, mají poád v ústech : uvidí-li kde opevnný hrad neb

njakou zámožnos, již myslí, že se to ke zbouení chystá,

i samy háje, lesy a údolí, samy kmeny a listí na stromech se

jim zdají šeptati: spiknutí^ spiknutí! a proto že se bourají

všecky staré hrady, zapovídají obnovovati hradby mstské.*

Jednaje o církevních pomrech a o sv. Jeronýmu co slo-

vanském Dalmatinci praví Balbín: »Vidli jsme sami a slyšeli

jsme nejednou, kterak Rusí?ii (Rutheni) a jiuí s ímskou církví

spojení národové eckého obadu všecky sluxby Boží v slo-

vanském jaxyku konají, jak se to již ped 1000 lety u Bul-

har a také u nás v echách dlo psobením slovanských apo-

štol Cyrilla a Methoda, což teprve ímští papežové zrušili.

«

Potom Jiaráxí Balbín na tehdejšího nejvyššího správce

eské zem hrabte Bernarda lyn. z Martinic^ an praví :

»0 dome starý! jak nestejní pánové nad tebou vládnou! o ty

výborný pastýi ovec ! o tj veliký reformátore státu ! Starý dm,
staré království jsi zboil, nové's nezaložil ; bda tob ! potrestán

budež od vlasti i od král! nebo jsi jejich ddictví, které jak

všichni moudejší politikové praví, ve jmní poddaných záleží,

hanebn zmail ! Šlechtu jsi utlail, z mst jsi udlal msteka,

z msteek vesnice, ze vsí roztrhané chatre, v nichžto polonazí,

hladem skoro umoení, všech potebných vcí zbavení lidé bydlí

!

O ty pravý ote vlasti! žádný- hospodá by nedal se statkem

svým nakládati tak, jak ty s královstvím eským, jindy kve-

toucím, nakládáš, jehožto všeliké ozdoby a zámožnosti pod kois
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dány jsou; nebo jinak nemohu nazvati násilné vynucování

daní, kdežto má býti prvním pravidlem a úelem všeho stát-

nictví blahobyt lidu, bezpenost, mohovitosf, pokoj, všech ke

šastnému a veselému životu potebnfch vcí zásoba, láska krále

k národu a národa ke králi.

«

>Dále uvádí Balbín, že do r. 1627 ze zem vyhnáno jest

30.000 rodin a též tolik Šlechty eské a vyšších stav, jak to

sám Slavata podle desk zemských udává. K tomu dokládá

Balbín: »Po bitv blohorské, ve které poražena jest moc ne-

katolických stav naší vlasti, rozdlena jest nejvtší ás mezi

cizince, nejvíce vojáky, jako zvíe jen k jídlu stvoené, jako

njaký slabý zajíek mezi psy roztrhán jest. Vysthujte se staí

obyvatelé {Šlechtici) voláno po celých echách. A tak zem
eská ke škod nenapravitelné se hubí psobením toho (myslí

nepochyn Martinice), o nmžto matka, svatá to žena pedpo-

vdla, že záhubou vlasti a že narozen jest ke zniení eské
zem. Krev utištných pijde na t a na potomky tvé! Dlej,

co dlej, tebas ty každodenn litanije odíkával, každodenn

zpovdníky moil, každodenn božské tlo a krev Kristovu pi-

jímal, zatracení svého požíváš, tla Božího zneuctívaje. Vina

tvá tolika zlého nižádným pobožnstkástvím odpokutována býti

nemže, než toliko napravením spravedlnosti.*

Z toho, co jsme zde uvedli z doteného spisu Balbínova^

vysvítá, že Balbín byl pravým vlastimilém a uitelem lidu v nej-

šlechetnjším tohoto slova smyslu práv v té dob, kde spolu-

údové ádu jeho dusili osvtu a ducha národního.

Podporování pobožnstkáství jesuity mezi lidem.

Ostatn psobili jesuité za doby Leopolda I. hlavn na

obrazivost lidu
;

pstovali pedevším úctu zázraných obraz

a to pedn obraz P. Marie. Tak rozšiovali jesuité v novém

sídle svém v Tarnovicich ve Slezsku (r. 1675), když obdrželi

kostel v sousedním Flmru^ o tamjším obraze Matky Boží

povst moci zázrané, tak že obraz ten r. 1680 za doby moru

císa sám dal pinésti do Prahy, akoli biskup vratislavský do-

tené povsti odporoval. Mimo to pstovali vší snahou v ná-

rod eském úctu Jana Nepomiického, jejž již tehdáž za svatáha
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prohlašovali, aby památku Jana Husa veskrz vykoenili. Jejich

piinním pemnny byly sochy pedstavující sv. Jana Husa

na sochy sv. Jana Xepomuckého, jak o tom svdí socha téhož

svatého na Pankráci u Prahy vedle silnice podnes stojící. Také

jejich péí postavena byla již ped r. 1656 devná socha Jana

z Nepomuku na most Karlov v Praze, která r. 1683 vym-
nna byla nynjší sochou bronzovou. Dle hodnovrných pra-

men*) jest dokázáno, že Jan Nepomucký dostal se mezi svaté

jen snahou jesuit. Ku konci 17. století a poátkem 18. století

rozšiovali jesuité množství djepravn^xh i mravouných spis

nejen po echách, nýbrž i po celém svt kesanském, v nichž

Jan Xepomucký jako mueuík a svatý byl oslavován. I jesuita

Balbín z pobožné povrivosti sepsal život a zázraky sv. Jana

Nepomuckého r. 1670 práv v dob, kdy jesuitské zázraky po-

celé zemi eské etn se vyskytovaly a mimo Balbína i od

jiných jesuit, jako od Hammerschmida v kronice klatovské vše-

možným zpsobem ke cti a sláv Boží zaznamenávaly.**) Snahou

jesuit bylo na papeže Klimenta XI. r. 1720 se všech stran

naléháno, aby Jana Nepomuckého vyhlásil za svatého ; osmdesát

proseb bylo za tou píinou papeži posláno, zejména od císae

Karla VI. a jeho choti, též ode všech knížat duchovních, v nichž

se o vyhlášení Jana Nepomuckého za svatého usilovalo.

A tak naléháním jesuit konen dne 19. bezna r. 1729

Jan z Nepomuku od papeže Benedikta XIII. prohlášen byl za

svatého hlavn proto, že inil množství zázrakv a že jeho jazyk

zstal neporušeným ; nechtl prý Jan, jenž byl zpovdníkem

královny Johanny, vyjeviti její zpovd králi Václavovi, který

prý jej proto dal muiti a potom do Vltavy s mostu shoditi

(dle Balbína dne 29. dubna r. 1383). Ale dle historických do-

klad zamýšlel král Václav IV. r. 1393 založiti nové biskupství ze

statk kláštera kladrubského, jehož opatství práv bylo uprázdnno;

ale úmysl jeho zmaen byl od arcibiskupa pražkého Jana z Jen-

šteina, zvlášt piinním jeho generálního vikáe Jana % Po-

muku^ jenž proti vli králov stvrdil volbu nového opata klad-

*) Viz Palackého Djiny eské, Tomka Djiny Prahy, též O. Ábela

a H. Vratislava spisy o legend o Janu z Pomuka*
**) O povrivosti Balbína, ostatn osvíceného, svdí mnohá místa

jeho spis. (Viz jeho životopis od Tonnera).
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Tubského a proto k rozkazu krále byl strašn muen a do

Vltavy vržen dne 20. bezna r. 1393, kdežto královna Johanna

již dne 31 prosince r. 1386 v noci zemela; byla prý udá-

vena v ložnici od jednoho z velkých ps královských. — Ta-

kovým pekrucováním událostí a klamem snažili se jesuité zí-

skati lid eský k prospchu svému.

Rozmnožování a zvelebování sídel jesuitských.

Jesuité obmezeni jsouce v innosti své missionáské, hle-

dli za vlády Leopolda I. moc svou upevniti rozmnožováním a

zvelebováním sídel svých. Až do roku 1653 mli jesuité v pro-

vincii eské 25 kollejí a 6 residencí, v nichž bylo 628 len,
mezi nimi 322 knzi. K tmto sídlm pibyly potom mnohé resi-

dence, totiž: Roku 1657 residence v Jeníkové ke koUeji

kutnohorské: roku 1665 residence v Bohosudove ke kolleji

chomutovské a residence na Svaté Hoe ke kolleji bez-

nické ; roku 1666 residence v Tuanech ke kolleji brnnské

;

roku 1669 residence v Opoanech ke kolleji svatoklimentské

v Praze; roku 1671 residence v Tšín^ pi níž roku 1702

založeno bylo též gymnasium s konviktem ; roku 1678 resi-

dence v Kosumherkii ke kolleji královéhradecké a roku 1679

residence ve Staré Boleslavi ke kolleji svatoklimentské v Praze.

Mimo to v knížectvích slezských Opolském a Bezském zízena

byla nová sídla jesuitská v Tarnovicích (r. 1675) a v Behu
(roku 1681) se školami jakož i kollej v Opoli. A tak vzrostl

znan v provincii eské poet jesuitských sídel, k nimž jesuité

získali mnohých statk dílem darem, dílem koupí zvlášt v e-
chách, kde od r. 1654—1691 obdrželi darem statk na 1,084.380 zl.

rýn. obnášejících, k nimž v téže dob za 759"860zl. rýn. statk

pikoupili.*)

Nabyvše tak velkých dchod, zvelebovali jesuité též sídla

svá. Tak r. 1654 položen byl základ k stavb nové velkolepé

budovy pro kollej pražskou u sv. Klimenta, Na tuto stavbu

vynaložili jesuité sumu penz k tomu úelu znenáhla sebranou

a potom císai Ferdinandovi 11. pjenou, z kteréž jim dle cis.

*) Bližší zprávy o tom jsou ve spise našem »Statky a jmní kol-

iejí jesuitských*.
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resoluce 17. listopadu r. 1653 král. komora feská ron 2000

dolar íšských až do ukonení stavby té r. 1711 vyplácela.

Potom r, 1712— 1715 vystavn byl pi téže kolleji na míst

starého kostela nynjší chrám sv. Klimenta. Mimo to vystavli

jesuité dm professní v Menším mst pražském od r. 1673 až

do r. 1691, a pi nm od r. 1673— 1752 chrám sv. Mikuláše^

k emuž jim Václav Libšteinskf Kolovrat ddictví své r. 1654.

daroval.*) — Podobn vynaložili jesuité v Jihlav pemnohé
dary na stavbu kostela sv. Ignáce pi kolleji své (r. 1680 až

do r. 1689), pak r. 1699— 1713 na stavbu nové budovy pro

kollej a gymnasium; též v Olomouci vystavna byla r. 1712

až 1722 nová budova pro kollej. — Také r Za/žam vystavna

byla nová kollej a zízen pi ní seminá; pi kolleji v Lehnici

kostel sv. Jana r. 1714—1718 v krásném slohu byl pestavn;

též pi nové kolleji v HJohore vystavn r. 1724 nový kostel

nádhernf, jakož i r. 1725 nový kostel pi sídle v Behu.

Zárove snažili se jesuité rozšíiti moc svou ve školství.

Tak na fakult bohoslovecké a filosofické v Praze nedali ani kan-

cléi university, arcibiskupovi pražskému, ani rektorovi a do-

hlížiteli úednímu (superintendentovi) míchati se y obsah a

formu pednášek svých, dávali doktorovati údy ádu svého

jenom v Klementinum a nikoliv jak se slušelo v Karolinum,

ba neuznávali ani arcibiskupa za kanclée university, vydobyli

si r, 1703 od Leopolda I. i zvláštní dekret, dle nhož jejich

rektor klementinský podržel moc povyšovati na Šlechtictví. — Též

na Jlfo?-ffi"e dailo se jesuitm dobe ve Školství. Roku 1670 pi-

dána byla ke dvma fakultám, jež mli jesuité v Olomouci,

ješt fakulta právnická, od stav moravských vydržovaná. Se-

slabena však byla ponkud moc jejich v Olomouci bojem mezi

nimi a dominikány, jimž byly od státu dv stolice uitelské

na fakult bohoslovecké sveny. — Ve Slexsku pak r. 1702

založena byla ve Vratislavi k naléhání jesuit pes všecken

odpor mstské rady od císse Leoj^olda I. též universita pro

bohosloví, kanonické právo, filosofii a svobodné umní a k témuž

úelu zbudováno bylo od jesuit r. 1728 zvláštní stavení (Aula

Leopoldina), pi nmž r. 1736 vystavn byl též nádherný kostel

sv. Matje.

*) Yi'. »Statky kolleji jesuitských«.
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Za vlády císae Josefa I. (1705— 1711) obmezen byl

u dvora vliv jesuit, a uinny slezským protestantm nkteré

ústupky, zvlášt dle konvence Altvorstaedtské k naléhání krále

Švédského Karla XII. r. 1707 pevzal císa Josef I. povinnos,

pomry náboženské ve Slezsku uvésti do stavu mírem westfalsk;fm

vymeného, takže evangelíkm kostely jim pedešle odaté opt

byly postoupeny. Pece však ponechán byl v Lehnid kostel sv. Jana

kolleji jesuitské, ale statky k nmu náležející odaty byly je-

suitm, a užilo se jich k založení rytíské akademie pro stranu

katolickou i protestantskou.

Poslední zuení jesuit proti nekatolíkm.

V echách však za vlády Josefa I., zvlášt pak za jeho

nástupce císae Karla Ví. obnoveno bylo ponuknutím a ízením

jesuit ukrutné pronásledování a trýznní nekatolík, v nmž
se obzvlášt fanatismus jesuitský objevil. Dle ustanovení hrdel-

ního zízení Josefínského každý odpraven býti ml meem, kdo

by se opovážil kacíské uitele, kazatele a vyslance v dom
svém pechovávati a kacíské schzky držeti ; týmž trestem

stíhán a pokutován ml býti též každý, kdo by kacíské knihy

do zem podloudn pinášel a je rozšioval, jakož i každý ka-

císký uitel, kazatel a vyslanec, který by pi král. komoe appel-

laní hrdelním vyšetováním byl pekonán, že lid ke kacíství

svádl.

Nejvtší pak ukrutenství dle zpráv úedních*) spácháno

bylo r. 1717—1735 v krajích Chrudimském a Hradeckém od

missioná ehole jesuitské proti všem osobám kacístvím pro-

vinilým neb nekatolictvím jenom podezelým. Tito missionái

chodíce po krajích, mnoho poddaných z pouhého podezení ne-

katolictví udávali vrchnostem svtským, od nichž pak takové

osoby do žaláe dány, tam spoutány, od duchovních samých do

oblieje pstí až do zkrvácení bity a karabái mrskány byly,

až se piznaly a víry evangelické odekly. Pemnozí poddaní,

u nichž jesuité evangelické knihy postihli, do žaláe vsazeni,

ukrutn mrskáni a trýznni i hladem mueni, pak ke služb

vojenské nuceni, též statk svých zbaveni neb na penzích po-

•) Viz >Reformace katolická*.

Bflek: Déjiny fádn jesuitského. 34
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kutováni byli. Myslivec Tomáš Svoboda^ u nhož jesuita neka-

tolické knihy optn vypátral, z té píiny jakož i pro rouhavá

slova a tupení sv. Jana Nepomuckého r. 1729 do žaláe byl

uvržen, pak vedle rozsudku král. appellací v Kopidln odpraven

a spálen. — Nkdy i dti byly uvznny a vyhrožováno jim

trestem tlesným, aby se vypátralo, zdali od rodi neb pí-

buzných svých ve víe evangelické nebyly vychovány. — Nej-

krutji zacházelo se s poddanými na panství Opoenském^ jimž

se pokládala za zloin pouhá jejich žádos za povolení k sou-

kromému konání náboženství evangelického
;

proto bylo do

vesnic tohoto panství 8 setnin vojska vloženo a osadníci zjí-

máni, z nichž pak 20 osob, které za náelníky byly udány,

odsouzeno k vzení na pevnost od 1—5 let; ostatní pak k práci

obecní odsouzeni jsou, mezi nimi též ti ženy, z nichž dv ná-

sledkem trýznní zemely ve vzení a v okovech pod Šibenicí

byly zahrabány. Všickni ostatní osadníci téhož panství nekato-

lictvím podezelí od vojákv ukrutn byli trýznni ; i dstojníci

sami hospodáe, u nichž byli ubytováni, tahali za vlasy, tloukli

do oblieje, pálili mezi prsty, pi tom porouejíce, aby jim zpí-

vali lutheráneké písn ; nkteré ubožáky dali do nahá svléci

a na lavici pivážené s obou stran od voják holemi, ve vod
vaící zhebenými, tak hrozn bíti, až krev z nich stíkala a

kusy masa jim z tla padaly.

Takové a tm podobné ukrutnosti konány byly na radu

a u pítomnosti jesuitského missionáe P. Firma^ který tím lid

k obrácení na víru katolickou chtl pinutiti. Není tedy divu,

že skoro všickni evangelití poddaní panství Opoenského jakož

i panství Novomstského, kde návodem jesuity Mateovského

podobné ukrutnosti byly páchány, od živností svých ucházeli

;

byli však hned vojskem pronásledováni a vtšina jich zatena

a uvznna. Mezi tmito uvznnými na Novomstsku byla t-

hotná manželka Jana Tlaskala, která ve vzení po desíti ne-

dlích dvojata porodila, z nichž jedno po tech nedlích, druhé

i s matkou tvrtý týden potom bídn zemely, ponvadž Tla-

skalové ani na její úpnlivou prosbu nebylo povoleno, aby

v šestinedlích u matky své ležeti mohla. Dít tyleté s ní

uvznné a po ní pozstalé, odevzdáno bylo ddu svému Václa-

vovi Slánskému, který je pak Tlaekalovi do ciziny uprchlému
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"vydal. Z té píiny byl Slánský i s manželkou svou na doló-

Mní missionáre Mateovského od vrchnosti v tuhé vazb po

-celý rok držán a potom vedle rozsudku appelaního na tvrt

léta k práci obecní odsouzen. — Z jiných panství mnozí pod-

daní, kteí delší dobu ve vzení sedli a ukrutn biti byli, hned

jak z vazby vyvázli, ze zem do Saska neb do Pruska uprchlí.*)

Vyhledávání a pálení knih nekatolických.

Missionái jesuitští stíhajíce takto nekatolíky, obraceli in-

nost svou hlavn na vyhledávání nekatolických knih eských,

jež s velkou urputností pronásledovali, ubíhajíce v tom nkdy
až do nesmyslu. Tak zatratili veškeré knihy eské, tištné od

r. 1414 až do r. 1621, kdežto tisk vynalezen teprv okolo roku

1440, což samého Dobrovského, bývalého jesuitu, k úsmchu
pohnulo. Knihy takové lidu násiln byly odnímány a veejn
páleny. Tak spáleno bylo velké množství knih r. 1717 ve Smi-

icích od faráe Jindicha Henselia za pítomnosti missionáre

jesuity P. Mat. Stepického; pak r. 1723 v ernilov od týchž

duchovních veer ped sv. Janem Ktitelem, jak se to i na jiných

místech v echách stávalo, pi emž od školní mládeže nkteré

písn zpívány, zvlášt píse od jesuity Stepického k tomu slo-

žená, obsahu tohoto: »Pálíme tu Husa Jana, by nebyla duše

naše žhána; i také Martina Luthra, že proklel víru svatého

Petra. « — Taktéž missioná jesuita P. Firmus knihy evange-

lické poddaným násiln pobrané v Náchod na námstí roku

1720, pak v letech následujících ped mstem na jistém poli

dal veejn spáliti. Aby mu však takové knihy od lidu byly

vydány, šlapal nekatolíkm na bosé nohy svými botami, do

nichž si zúmysln dal zaraziti ostré hebíky, tahal je za uši a

za vlasy tak dlouho a tak siln, až se piznali, kde knihy uscho-

vali. Ale nkteí jesuité ušetili pece ponkud starých, skvost-

ných a umlecky drahocenných kancionál, jichž bratrstva lite-

rátská podobojí díve užívala a jež bývaly chloubou jejich a

slávou; avšak zaernovali v nich místa kacíská, officia pak

a prosy o M. Janu Husovi a Jeronýmovi z nich vyezávali

*) V jak bídném stavu takoví zbhlíci z Cech do ciziny picházeli,

o tom podána jest zpráva ve spise našem »Reforraace katolická* str. 281.

34*
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a kancionály tak opravené a zohavené vraceli bratrstvm net

víru katolickou obráceném.

Zvláštní horlivostí u vyhledávání á niCení knih nekatoli-

ckých vynikal jesuita P. Antonín Koniás (f 1760), po 37 let

co missioná v echách, zvlášt v Hradci Králové inný, jenž

r. 1729 napsal i návod pro vyhledávání a cídní knih nekato-

lických, totiž : »ií7žc, kacíské bludy k rozeznání otvírající^

h vykoenní zamýkající^ aneb rejstík bludných, pohorslivých,

podezelých neb zapovédných knih, s pedcházejícími ouinli-

vými prostedky, kterými pohoršlivé a škodlivé knihy vyzkou-

mati a vykoeniti se mohou. « Koniáš sám se chlubíval, že zniil

na 60.000 knih kacíských.*) Do tohoto potu pojal Koniáš bez-

pochyby velké množství knih, které psobením jeho hrabti

Františkovi Antonínovi Sporkovi v Kukuse r. 1729 byly za-

baveny a do Hradce Králové ke konsistoi k prohlédnutí od-

vezeny. Špork pak, jenž obvinn byl, že dotené knihy, za ka-

císké a záhubné udané, ve své tiskárn v Lysé tisknouti a

mezi lid rozšiovati dal, byl po njaký as v Daliborce vzením

opaten a teprv po sedmiletém vyšetování vci této za nevin-

ného uznán. Na míst nekatolických knih rozdával Koniáš lidu

od r. 1726 náboženské spisy a písn své, jako r. 1727 Citaru no-

vého zákona neb písn celoroní, r. 1728 Zlatou pravdy dennici,

r. 1740. Celoroní nauení a výklady na evangelia a epištoly.

Koniáš byl též horlivým kazatelem ; zvlášt lííval muky zatra-

cenc tak živ, že mnozí posluchai poteštni vycházeli z ká-

zání jeho.

O pálení knih kacíských jest v pamtní knize fary te-

boské (Liber memorabilium parochiae Trebonensis), již r. 1798

sepsal Akvilín Hrdlika, jeden z posledních len zrušeného

kláštera augustianského v Teboni, zpráva velice zajímavá tato

:

»Roku 1740 v msíci ervenci konali v Teboni missionái

z Tovaryšstva Ježíšova po 12 dní cviení duchovní zpsobem

svým v kapli na hrad z prken zbudované s povolením knžny

Eleonory ze Schwarzenberga. Ke konci missie této spálili je-

•) Universitní biblioteká Dr. HanuS v pojednání svém o té vci

(v asopisu Musea král. esk. r. XXXVII.) praví, že Koniáš zajisté mohl

spálit na 60000 knih i vlastn svazk knih kaciských vbec, ale nikoliv

výhradn eských.
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«uité dva koše knih kacíských, pi emž od lidu zpívána byla

aiásledující písnika k úelu tomu od jesuit sepsaná

:

•Zapalte kacíské bludy, zkazte pekelné obludy,

Spalte pohanskou nevru, i každou babskou povru.

Hoiž, hoiž, Jene Huse, a nehoí naše duše.

Hoiž Martine Luthere, ert se o tvou duši dere.

Hoiž ty Jene Kalvíne, af nás ohe vný hyne (mine),

Hoiž Philipp, Jarolime,*) af se s tebou nekaUme.

Hoiž Jií Podbradský, zasloužils dv mastné facky.

Hoiž, hoiž Jene Žižka, jak v smle smažená šiška.*

»Takovó pálení knih kacíských provádli jesuité na všech

místech, kde missie své konali; nejvíce zuili proti knihám

eským, nehledíce k tomu, zda-li skuten jsou kacíské; tyto

•od missioná jesuitských byly zatracovány již proto, že vy-

tištny byly v dobách Janu Husovi bližších. A tímto pená-

hleným zpsobem jednání jesuit vlas naše zbavena byla

mnohých starožitností pamti hodných, ehož podnes všickni

djepisci velice želí. Proto také missie jesuitské, ostatn etn
navštvované, brzy potom od císae Josefa II. byly zrušeny a

zakázány.* (Vstník Král. eské Spolenosti nauk, ro. 1893.

Tni. 1-5.)

Odstranni jesuit z missionáství a obmezení jejich

innosti ve školách.

Ale již ped tím na optnou žádost nmeckých knížat a

«tavv evangelických koncem r. 1735 ponkud zastaveno bylo

k rozkazu císae Karla YI. ukrutné pronásledování a trýznní

nekatolík v echách, zvlášt odstranním, % missionáství je-

suit^ na jichž místo ustanoveno bylo od arcibiskupa 14 mimoád-

ných missioná z duchovenstva svtského.**) A tak zakroením

knížat evangelických uinn byl konec fanatismu jesuit.

Brzy potom obmezeni byli jesuité také v innosti ve školách

svých. Nastaly totiž stížnosti, že ve školství jesuité nepokroili

tak, jak toho požadoval pokrok asu ;
zanedbávali ve Školách

svých nad míru vd pírodních^ vždy více vzrstajících. Marný

však byl boj jejich proti osvt vbec; nebo i mezi nimi po-

*) Bezpochyby míní se Filipp Melanchton a M. Jeroným Pražský.

**) Bližší zprávy o tom viz ve spise »Reformace katolickác.
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vstali mužové (Mlado-jesuité), kteí zastávali smr protijesuitský^

jako právo zkoumání i mimo meze církevní, právo národnosti,,

hledíce mnohdy humoristicky na zásady od jesuit hájené. Mnozí

z tchto jesuit pstovali i vdy pírodní duchem novovkým,

zejména Josef SiepUng^ Stanislav Vydra a Antonín Strnad.

Stepling. od roku 1733 jesuita, stal se znamenitým a slavným

mathematikem a hvzdáem ; k jeho naléhání zízena byla v Kle-

mentinum r. 1751 nynjší hvzdárna, na jejíž zízení sám ob-

toval ás svého ddictví. Také žáci Steplingovi, Vydra a Strnad,

vynikali ve vdách pírodních, mathem atice, fysice a hvzdáství.

Když r. 1753 xaveden byl Jiový ád studií ve všech fa-

kultách university pražské, a jmenovit na fakult filosofické

naízen byl nový zpsob vyuování, tehdejším pokrokm vd
filosofických a mathematických pimený, sveno bylo prove-

dení nového zízení toho na dotené fakult Steplingovi, jenž

se stal také iditelem studií mathematických a fysikálnícb, zídil

kabinet fysikální a zvelebil hvzdárnu ; zvlášt pak odstranil

dosavadní zastaralé aristotelské a peripatetické uené zásady a

hledl zjednati prchodu náhledm Newtonovým, Wolfovým

a Eulerovým. Za takové vynasnažení dostalo se mu uznání

a pochvaly od vlády i od císaovny Marie Teresie, avšak hylo

mu i zkoušeti nemalých hokostí a nesnází od eholních jeho

hrat% kteí pevn držíce k Aristotelovi a Peripatetikm tvrdo-

šijn odpo7'ovali všelikým xmnátn a opravám v dosavadním

zpsobu vyiiováyií až do zrušení ádu.

Stav sídel jesuitských v zemích království eského za

doby zrušení ádu.

Koníce tímto zprávy své o innosti jesuit y zemích

království eského až do zrušení ádu jesuitského r. 1773, po-

dáme ješt pehled vzrstu a stavu jejich sídel v zemích tchto

v dob dotené. Až do r. 1745 vzrostl poet len bratrstva

Ježíšova v provincii eské na 1295 osob, které žily v 43 sídlech,

mezi nimiž byl 1 dm professní, 27 koUejí a 15 residencí.

Z tchto sídel bylo v echách 12 koUejí, 1 dm professní, 1 gy-

mnasium a 9 residencí ; na Morav 6 kollejí, 1 residence

a 1 missie; ve Slezsku 9 kollejí a 1 residence, z nichž však:

odtrhnutím hrabství Kladského a vtšího dílu Slezska od krá-
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lovství eského mírem YratislavskJ'm a Dráždanským (r. 1742

a 1745) zstala pi provincii eské jenom koUej opavská s resi-

dencemi tšínskou a jemetickou. — R. 1773 kdyžád jesuitský

byl xrusen, ítala provincie eská Societatis Jesu 32 sídla (20

koUejí a 12 residencí), v nichž bylo 1071 len, mezi nimi

5 radních (consultores provinciae)^ 594 knzi (sacerdotes, z nich

44 v missiích), 250 uitel neknží (magisti scholastici non

sacerdotes) a 222 bratí pomocník (fratres coadjutores) ; mimo
provincii 54 knží, totiž 29 missioná (z nich 18 v Sasku

1 v Sedmihradsku, 1 v Polsku a 9 v Asii, Africe a Americe),

21 kaplan polních a 4 knží ve Vídni a v ím. Z tchto

všech len bylo v echách: 43 missioná, pak v 13 kollejích

a 9 residencích 588 osob, totiž : v kollejích u sv. Klimenta ve

Starém mst pražském 164, v Menším mst pražském 33,

v Novém mst pražském 23, v Krumlov 25, v Chomutov 29,

v Jindichov Hradci 26, v Jiín 45, v Kutné Hoe 33, v Kla-

tovech 38, v Hradci Králové 26, v Litomicích 18, v Chebe

20 a v Beznici 27; pak v residencích v Staré Boleslavi 8,

v Doupov 4, na sv. Hoe 3, v Jeníkov 4, v Košumberku 7,

v Libšicích 20, v Bohusudov 20, v Tuchomicích 4 a v Opo-

anech 10. — Na Morav bylo v 6 kollejích a 1 residenci

372 len, totiž: v Brn 112, v Olomouci 128, v Hradišti 42,

v Jihlav 24, v Teli 29, ve Znojm 31a v residenci tuanské 6,

pak 4 missionái. — Ve Slezsku bylo téhož asu 40 len,
totiž v kolleji opavské 24, v residenci tšínské 10 (z nich 5

missioná) a v residenci jemetické 6 (z nich 2 missionái).

Z uvedených sídel propuštni byli po zrušení ádu Soc.

Jesu všickni jeho údové, z nichž ti, kteí již byli posvceni,

stali se knžími svtskými (tak eeni exjesuité), s roním vý-

služným 200—300 zl. ; ostatní všichni laici sproštni byli slib

svých a dostávali výslužné ron po 150 zl. Mnozí exjesuité

však nastoupili již 1. listopadu r. 1773 úad uitelský pi uni-

versit, zvlášt pak pi gymnasiích bývalých kolleji,*) z nichž

*) Mezi tmito jesuity vynikali zejména : Joseí Stepling, jenž po zru-

šení ádu zstal iditelem studií mathematických a fysikálních na takult

filosofické až do své smrti r. 1778 a dokázal uenost' svou v oboru mathe-

matiky a fysiky v mnohých spisech svých, — Stanislav Vydra, mathe-

matik eský, jenž r. 1772 stal se k návrhu Steplinga professorem mathe-

matiky na universit pražské a zstaven byl pro svou zpsobilos na
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praefektm vykázáno bylo služné po 400—500 zl. a professorm

po 350—400 zl. z fondu studijního. — Toto výslužné obnášelo

v echách r. 1777 v jedné sum 123.787 zl. 15 kr., z ehož

pipadlo na služné uitel pi universit a gymnasiích 35.600 zl.,

na vfslužné exjesuit pi správ duchovní 10.500 zl. 50 kr.

a na v^služné ostatních exjesuit a laik 77.686 zl. 25 kr.

YeŠkeré jmní a statky zrušených koUejí bývalé provincie eské
pipadly vedle cis. resolucí ze dne 17. záí r. 1773a25. ervna

r. 1774 k fondu studijnímu, z jmní toho nov zízenému, ale

vyhrazeny byly z nho ásti fondm náboženskému a nada-

nímu náležející. Statky pak odevzdány byly c. k. administraci

statk komorních, od níž jesuitské statky v echách již dne

16. listopadu r. 1774 odhadnuty byly za 6,413.254 zl. 15 kr.,

vynášely však fondu roku 1777 jenom 129.543 zl. 28^4 kr*

(Arch. místodržit. F. II. 87.)

Dle zprávy útárny c. k. eského gubernia ze dne 7. ledna

roku 1778 obnášelo veškeré jmSní kollejíjesuitských v echách

úhrnem 6,985.270 zl. 45V2 kr., totiž:

1. na statcích a pozemcích s budovami kollejí pražských

v sum odhadní 6,451.097 zl. 36 kr.

2. na jistinách 503.805 * 35^^ *

3. na pohledanostech 26.424 » 47 Y4 >

4. na hotovosti v pokladn 4.<)32 » 46 Y2 »

Úhrnem 6,985.270 zl. 45V2kr.

Dluhy však páily se na 587 356 » 13 *

Bylo tedy istého* jmní 6,397.914 zl. 32V2kr.

(Arch. místodrž. F. II. 87.)

stolici té i po zrušení ádu, akoliv naízeno bylo, že všickni jesuité,

kteí toho asu byli professory na universitách, mají professury býti zba-

veni. — Petr Chládek, jenž byl od r. 1773 professorem fysiky na universit

pražské. — Jan Chmel, spisovatel eský, jenž r. 1773 se stal humanitním

professorem. — Ignác Comova^ djepisec eský, byl po zrušení ádu
professorem na akademickém gymnasiu pražském, potom na universit

pražské pednášel po 10 let až do r. 1795 všeobecný djepis. — Antonín

Strneš, mathematik a hvzdá, vstoupiv po zrušení ádu do stavu svt-

ského, stal se roku 1774 adjunktem pi hvzdárn klementinské, potom
r. 1778 mimoádným professorem mathematiky a fysiky a r. 1789 ped-
staveným hvzdárny a professorem astronomie praktické a sepsal hojná

pojednání mathematická. fvrsická a astronomická.
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Na Morava vynášelo jmní bývalých kollejí jesuitských

T jedné sum (nepoítajíc v to budovy a jistiny) . . 1,953.621 zl.

a jmní jesuitských seminá . 399.023 >

tedy úhrnem . . 2,352.644 zl.

Ve Slezsku páilo se jmní kolleje opavské a residencí

jemetické a tšínské na 274.000 zl.

Tedy obnášelo jmní všech jesuitských kollejí a sídel

v aemích království eského úhrnem .... 9,024.558 zl.*)

*) Bližší zprávy o jmní jednotlivých kollejí viz ve spise našem

Statky a jmni kollejí jesuitských*.

I



III.

Znovuzavedení jesuit do ech a vliv jejich

na šlechtu a na duchovenstvo svtské.

Usazeni se jesuit v echách zdržováno dlouho psobením
osvícených knží svtských.

Po zrušení ádu jesuitského poal v echách a na Mo-

rav vládnouti duch knžstva osvíceného, svobodomyslného a

Šlechetného. Nad jiné knží asu toho vzdlaný'- a osvícený byl

Jan Leopold Háj % Háje (f 1794), probošt pi kollegiatním ko-

stele sv. Václava v Mikulov, jenž roku 1780 jmenován byl

biskupem královéhradeckým a uznával toho nutnou potebu^

aby vyznávai víry evangelické a helvetské v zemích království

eského byli trpni, což se jeho piinním konen stalo roku

1781 patentem toleranním, od svobodomyslného císae Josefa U.

dne 13. íjna vydaným. Dležité jsou biskupské jeho listy obžné

které k duchovenstu i k pedstaveným mst diecese své v pí-

in snášelivosti a jiných nových zízení posílal. Zvlášt

v listu svém pastýském ke svým duchovním o svobod nábo-

ženské praví: »Nepoínejte sob jako odprce, kterýž na tre-

stání doléhá, alebrž co léka, který lid pipravuje. Nikdo a se

více nevtírá v tajnosti domácnosti, aniž a nkomu odnímá knih,

budiž si to pod jakoukoliv záminkou. A mír hlásáme za Vás,

a což sluší sluhu Božímu lépe, než když Kristv lid k míru

pimlouvá? Budiž jednou konec nesnášelivosti. Nepoádek af

pomine, nebo to jest Bohu libo.«*)

*) Biskup Háj byl pítelem a píznivcem všech t«hdáž v Cechách

a na Morav psobících muž uených: Frant. Eautenkranze^ opata brou-

movského a spisovatele bohosloveckého (f 1785) : Gelasia Dobmroy otce

nové historie eské Ctl790); Tadyaše Steinbacha, opata kláštera ždár-

ského, spisovatele historického a politického (f 1791^. Františka Faustina

Ftocházky, djepisce eského (f 1802); Dobrovského, otce slavistiky (f 1829>

a mnohých jiných.
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Zárove s biskupem královéhradeckým usilovali horlivé

Y snahách svých svobodomyslných biskupové litomický a bud-

jovický*)^ jakož i arcibiskup praxský, jichž psobením ve

smyslu Josefínských naízení vzdlávali se duchovní podle písma

a otc církevních, zvlášt Basila a Augustina, vystihajíce se-

všeho scholastického hluku, všech schytrálých úsudk, všech,

svár a všeho tupícího hašteení. K tomu smovala také od

r. 1781—1790 zvláštní innost rektora generálního semináe-

pražského, Josefa Františka Hurdálka^ kterýž jsa potom (od

r. 1815—1823 biskupem v Litomicích snažil se knžstvo die-

cese své osvcovati a šlechtiti. V této snaze podporoval biskupa

Hurdálka vydatn professor Dr. Fesl^ pedstavený semináe,

horlivostí svou pro vdecké a mravné vzdlání alumn vy-

nikající.

Téže doby (od r, 1805 až do 1819) psobil blahodárn

Bernard Bolzano, co uitel náboženství na filosofické fakult

v Praze. Jemu piísti se musí zásluha, že mužové jím vycho-

vaní v rozliných postaveních spoleenských, zvlášt pak v ducho-

venstvu eském neumdlen pracovali u šlechetném nadšení pro

blahobyt, vzdlání a zušlechtní rodák a krajan svých pes
všecky pekážky a mnohé píkoí.

Akoliv nepátelm svtla a pravdy se podailo, že ne-

jenom professor Bolxano r. 1819, a pítel a žák jeho Dr. Fesl

r. 1820 s uitelství byli sesazeni, nýbrž i biskup Hurdálek

r. 1822 úadu svého vzdáti se musil
;
pece duchovenstvo eské

pochopivši dležitost národního ruchu k domáhání se vyššího

duchovního vyvinutí vlastními silami, pidružilo se k nmu a

urovnalo tím dráhu spolenému svornému kráení národa a

církve vstíc dokonalejší budoucnosti. Mezi nejhorlivjší buditele

národnosti eské v první polovici pítomného století náleží pe-
mnozí katolití duchovní, kteí, považujíce vzdlání a dobré ve-

dení lidu a mládeže za hlavní úel církve, slovy a skutky

*) Nové hiakupatví v Budjovicích založil císa Josef II. r. 1784 a

vykázal k užívání jako statky zrušeného kláštera karmelitánského v Pa-

cov. Z jmní a statk ostatních klášter od císae Josefa r. 1781 zru-

šených záložen byl r. 1782 eský fond náboženským z jehož dchod zízeno

bylo znenáhla mnoho nových far (na 260), nutn potebných. (Viz spis

náš »Statky a jmní kollejí jesuitských a klášter zrušených*.)
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spisy i obtmi penžitými literaturu eskou podporovali, lásku

k vlasti a ei eské ve všech tídách obecenstva budili a roz-

áiovali a blahodárným psobením svým ve správ duchovní

a ve školách národ z posavadní poroby duchovní vyprostili.

Z toho dá se vysvtliti, pro se jesuitm po obnovení

ádu jejich po dlouhou dobu nepodailo, opt se usaditi v Ce-

chách, kde druhdy mli nejširší pole zhoubné innosti své.

Uvedení jesuit do Bohosudova a do Prahy.

Teprv roku 1850, když v Rakousku pispním ministra

hrabte Lva Thuna nastala v pomrech církevních veliká

zmna, a tak všechna moc v církyi dostala se do rukou

biskup, nabyli jesuité i v echách píznivcv a podporovatel

zvlášt u samých hodnostá duchovenstva svtského. Prvním

zastancem jejich byl biskup litomický Augustin Bartolomj

Hille, který již r. 1850 povolal liguoriany (zakuklené to jesuity)

do Litomic, aby tam v hlavním chrám po jedenácte dní

v msíci ervenci konali missie. Zvlášt pak biskup Hille vy-

mohl toho, že ádu jesuitskému r. 1853 bylo postoupeno pro-

boštství v BolíiosudovS (Maria Schein), bývalá to jesuitská resi-

dence *). Tamjšímu kostelu Matky Boží, od jesuit r. 1702

-až 1706 nádhern vystavnému, náležely statky Sohchlehy a

Starý Dvr, kteréž po zrušení jesuitské residence r. 1774 za

196.506 zl, rýn. odhadnuté k fondu náboženskému byly ujaty,

potom však od císaovny Marie Teresie r. 1779 dotenému ko-

stelu do vlastnictví opt navráceny i s jistinou 17.512 zl. Na-

byvše jesuité tohoto výnosného sídla, za nedlouho vystavli si

tam kollej, v níž zídili si gymnasium a seminá pro mladíky

kteí se hodlají vnovati stavu duchovnímu. Hlavním a nejvy-

datnjším pramenem tohoto nového sídla jesuit v Bohosudov

jsou velmi hluné pout, od nich tam zavedené.

Záhy obrátili jesuité zraky své také na Prahu, kde pda
pro jejich usazení se po nkolik let byla pipravována tak zva-

nými duchovními cvieními (exerciciemi) v pašiovém týdni od

bývanými, jichž se velká ás Šlechty súastovala. Konen

*) Tehdejší probošt A. Hnojek, známý spisovatel eský, dosazen

byl za dkana do Libochovic.
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podailo se šlecht kardinála knížete Sckwarxenhergfl,, jenž po-

savad byl proti zavedení jesuit, pohnouti, že svolil k tomu,,

aby jesuité v as postní r. 1865 missii svou v Praze pedse-

vzali. Po trnácte dní kázali jesuité ve tech kostelích denn
tikráte, konali služby boží a rozliné pobožnosti, zpovídali

množství lidu i šlechtu k nim se hrnoucí k dosažení odpustk.

Zvlášt oblíbenými u šlechty stali se jesuité P. Max Klinkov-

stróm a P. Schmude^ z nichž první na svou stranu pivedl

znaný poet mladých svták a starých rozkošník šlechtických,

kteí bu z ješitnosti a marnivosti, neb na stará kolena poho-

dlným zpsobem chtli býti pobožnými. P. Schude pak získal

si obzvláštní náklonnost šlechtien a upoutal jemná srdce jejich

spolkem nejsladšího srdce Ježíšova, Hlavní následek této missie

byl ten, že jesuité vplížili se do rodin šlechtických a že Praha

stala se hlavním ohniskem ultramontaních agitací v Rakousku.*)

Pízní šlechty podporováni jsouce usadili se jesuité (bylo jich

jen pt) ke konci kvtna r. 1866 v dome missionáském u ko-

stela sv. Ignáce, který již r. 1864 k úelu tomu byli obdrželi.

Missí svou poali v doteném kostele práv v ase velmi pí-

hodném, totiž za hlomozu váleného, když mysle všecky obrá-

ceny byly k zprávám z bojišt a když vojsko pruské obsadilo

Prahu.

Marné zstaly všecky pokusy vyhostiti jesuity z Prahy

a z ech; nic neprosplo nkolikeré vytluení oken jejich domu

od lidu zpsobené, nic nevymohla deputace k arcibiskupovi ode-

slaná. Jesuité trpliv snášeli veškeré útoky, na n inné
i v listech denních; zejména vystoupily proti nim »Politik<s.,

*Illustrovaný Evangelický VMníki a nejosteji T>Národni Listy ^

zvlášt v . 229 ro. 1866 v lánku »Jesuité v echách«. Proti

tomuto lánku vystoupil kanovník vyšehradský, Karel Vina-

rický, jinak velezasloužilý spisovatel eský a od r. 1826 jeden

2 pedních buditel ducha národního, jenž však v poslední dob
života svého náboženské smýšlení své nedovedl v pimené
míe srovnati s pokrokem asovým; v brožurce své » Jesuité,

*) Obšírné zprávy o tom všem podává oitý svdek hrab Fran-

tišek Deym ve svém spisu „Beitrage zur Aufklaerung uher die Gemein-

tchaedlichkeit des Jeauitenordens*, kterým zvlášt obecenstvo pražské upo-

zoruje na nebezpeí jesuitskými rejdy mu hrozící.
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Odpov Národním Listmn^a snažil se obhájiti jesuity proti

tvrzení »Národnícb List*, že ád jesuitský odsouzen byl ode

všech národ vzdlaných a pokroilých; z Portugalska byl prý

poprvé vyhnán, ale bez processu, za as byl prý i odjinud vy-

povzen intrikami dvorskými, ale bhem asu prý bezvina jeho

byla uznána. Avšak z djin ádu jesuitského dokázán jest pravý

opak toho, co tvrdí Vinaický. Djiny tyto ukazují nám na

každém skoro listu minulých tí století strašné psobení ádu
jesuitského, ukazují nám neštstí a bídu, duševní a tlesnou

porobu, kterou ád tento uvalil na celé národy, zvlášt na národ

eský, na velikou ást celého lovenstya.

Z té píiny proti jesuitm do ech se vtírajícím podá-

valy osvdení též všecky tídy obanstva, proniknuty jsouce

pesvdením zhoubné innosti jejich. Zvlášt pak pedložil

okresní výbor zastupitelstva velvarského dne 11. prosince r. 1866

zemskému snmu žádost, aby celou mocí svou u vlády k tomu

psobil, aby ád jesuit vlas naši hned opustil, a aby jemu

písn zapovdno bylo v zemi této se zakupovati hlavn z d-
vodu toho, že tomuto vetelci pináleží pední zásluha o to, že

národ náš v 17. a 18. vku v úplnou porubu tlesní i duševní

byl uvržen, — Všeobecná tato nevole a rozilenos myslí byla

píinou, že na snmu král. eského 41 poslanc nejvíce e-

ských, upímnou starostí a péí o pokoj a blaho vlasti napl-

nných, podalo dne 19. prosince r. 1866 na vládu dotaz tento.-

»Hodlá-li slavná vláda piiniti se k tomu, aby pítrž uinna
byla pobytu a dalšímu usazování se ádu jesuit v království

eském ?« Podepsáni poslanci tito : Dr. Edv. Grégr, Dr. K. Slad-

kovský, Kratochvíle, Dr. A. ížek, Dr. Gabriel, Reichert, Krouský,

Em. Tonner, Stickel, Tachezy, Dr. Jos. Fric, Dr. Prav. Trojan,

Václ. Kratochvil, Dr. Král, Mayersbach, Ant. Schmidt, Dr. Mattuš^

Jiránek, Dr. íha, K. Ptaovský, Dr. Kodym, Vojta Fingerhut

(Náprstek), Dr. Podlipský, J. M. Šary, Dr. Purkyn, Jan Krejí,

Dr. Veltlík, Dr. Jan Jeábek, Dr. Škarda, Dr. Kordina, Jos.

Link, Neumann, Rosler, Dr. Janota, Dr. Schoeder, Dr. Karel

Pickert, Jos. Wenzig, Dr. Králert, Dr. Dressler, A. Friedrich,

Jos. Benoni.

Na tuto interpellaci poslanc odpovdl král. místodržitel

hrab Rothkirch-Panthen, že ten dotaz uvede v známost stát-

nímu ministrovi.
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Marná však byla veškerá tato osvdení, ohrazení a žá-

dosti, jež jsrae práv uvedli. Pes vešiserý odpor lidí rozumných

a poctivých nalezlo se nkolik muž, kteí se jali zastávati je-

suity, hájíce je ve spisech veejných a v rozmluvách soukro-

mých náruživostí a urputností tak usilovnou, že vláda nieho

proti nim nepodnikla.

A tak udrželi sé jesuité v echách, kde poet jejich do

roku 1873 vzrostl již na 66 len, z nichž bylo v Praxe

23 knží a 6 laik a v Bohosudov 26 knží a 11 laik.

Také pod jménem redemptoristú (Liguorian) dostali se

jesuité do ech, totiž na Sv. Horu u Píbrami a do Prahy.

Duchovní správu na Sv. Hoe, kterou pro etné poutníky po-

slední probošt svtského duchovenstva Jeábek až do své smrti

roku 1859 ídil, odevzdal roku 1861 kardinál arcibiskup kníže

Schwarxenberg redemptoristm, jichž tam bylo již roku 1870

sedm knží a tyi bratí laikové. Tmto redemptoristm plyne

velký zisk hmotný z peetných poutník vtšinou pohlaví žen-

ského až na 100.000 ron na Sv. Horu picházejících. Aby si

každoron návštvu tchto poutnic pojistih, zaídili Redemp-

toristé mezi nimi spolek sv. ržence ili »Zbo^nou spolenost

mariánskou*^ jejíž lenové, veskrz ženské, musí slíbiti, že každý

rok na Sv. Horu budou putovati a že v as pouti odvedou pí-

spvek svj, msín po 10 krejc, tedy ron po 1 zl. 20 kr.,

mimo jakési zápisné. Tento spolek ítal r. 1871 pes 7000

len, takže redemptoristm toho roku vynášel pes 8400 zl.,

nepoítaje v to dotené zápisné, ani jiné etné píspvky ostat-

ních zbožných a ubohých poutník, jichž vtšina tžce lopotiti

se musí za každý krejcar. A to všechno podnikají redempto-

risté, jak sami praví, jen »^ vtší sláv Boxi<s~ (ad majorem

Dei gloriam), správn však eeno, k mámení ubohého lidu po-

vreného. Y tomto ošemetném díle nápomocni jsou redemp-

toristm na Sv. Hoe i ukteí svtští knží, ano i kanovníci

pražští, kteí, zneužívajíce vznešeného úadu svého, vedou do-

brácké poutníky a poutnice, zvlášt ženy a dvata, nesoucí na

nosítkách vystrojené sošky sv. Anny a P. Marie, což pozoro-

vateli pipomíná dobu modloslužby pohanské a uráží zajisté city

pravého kesana i katolického vyznání, jenž si peje, aby ná-

4)oženství pravé a isté, lovka zušlechující v lidu se ujalo,
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takže rozhoen zvolá : »To není bohoslužba, to je modloslužba !«*)-

— Tam to dosplo s osvíceností a pravdou u mnohých knž
katolických od nového vzrstu jesuitismu ! To zajisté svdí
o úpadku našeho knžstva vlivem jesuit zpsobeného. — Jak

jinak poínali si osvícení knzi katolití, tak zvaní Bohanisté,

za doby mého mládí, kteí jsouce horlivými uiteli lidu jej

k pravé nábožnosti, mravopoestnosti a pracovitosti napomínali

a proto proti poutím pespolním a povrám kázali, nazývajíce

poutníky jenom lenochy, tuláky a pobhlíky svtskými.**)

Ješt dodati teba, že též v Praxe usadili se redempto-

risté r. 1869 v budov bývalého kláštera Kajetán (Theatin),

kterou k zaízení sídla svého koupili za 60.000 zl. od císaovny

Marie Anny jim darovaných.***) Tito redemptoristé, ítající sedm

knží a ti bratry laiky, pisluhovali v trestnici. Roku 1873

vzrostl poet redemptorist na 41 len, z nichž bylo v kolleji

pražské u Kajetán 11 knží a 4 laikové, na Sv. Hoe 13 knží

a 3 laikové a v KocUov' (Katzelsdorf) 7 knží a 3 laikové. —
Arcibiskup pražský a biskupové královéhradecký, litomický a

budjovický posílali jesuity a redemptoristy do rzných obcí,

aby hlásali slovo Boží každému stavu a pohlaví oddlen, ne-

pomýšlejíce, že tím dávají svému svtskému duchovenstvu vy-

svdení nejvtší chudoby duchovní, jakoby nebylo schopno

k úadu svému.

Koníce tím spis svj, poznamenati musíme, že i nynjší

innost jesuit jest hlavn bojem proti osobní svobod a obecné

vzdlanosti; nebo vnitní zízení ádu jesuitského, jímž se moc

jeho vyvinula, zásady jeho, z nichž nebezpenost psobení jeho

povstala, nikterak se nezmnily.

*) Týž výrok uinila nábožná matka moje, když pi službách Božích

u sv. Víta zpozorovala, jak arcibiskupu na triSnu sedícímu knžstvo jej

obsluhující se koí a ped ním i kleká, Krista Pána na kíži rozpjatého

si ani nevšímá.

**} Mezi tyto osvícené knze náleží též Václav BreiU, fará v Deštné

na Táborsku, jenž tam od r. 1823 až do své pedasné smrti (f IS^/ijS^)

blahodárn psobil, a jehož památce tento spis vnován jest.

**) Bližší zprávy o tomto klášteru Kajetán viz spis náš » Statky

a jmní kolleji jesuitských a klášter zrušených*.
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Vliv jesuit na duchovenstvo svtské.

Jesuité pipravili si co nejvydatnji k služb své šlechtu,

zvlášt pak duchovenstvo svtské, kteréž veejným tiskem psobí

v prospch jejich. Ohromný jest poet asopis popudem jesuit

založených a vlivem jejich ízených. I nkteí spisovatelé stavu

knžského, vážení v rzných oborech djepisné neb krásné li-

teratury, obmezují se víc a více na spisování lánk lid popu-

zujících, proniknutých skrz naskrz duchem ultramontanství.

A tak nejenom v echách, nýbrž i na Morav, kde arcibiskup

olomoucký postoupil Velehrad jesuitm, vlivem jejich nastal

velký obrat i ve svobodomyslném knžstvu katolickém, zvlášt

nižším, kteréž ped tím voln s lidem obcovalo a spravedlnost

k jinovrcm a snáŠelivos hlásalo. I ti smlejší z nich tají hlas

svj, jsouce odevzdáni na milos a nemilos do rukou biskup

a jejich konsistoí
;

jiní však odhodili zejm pláštík krotkosti

a skromnosti, jímž se dlouho odívali, a stali se ze zisku horlivci

jesuitm vždy oddanjšími, kaceujíce a odsuzujíce samostatný

názor duchovních bratí svých.

Avšak vývin novké osvty a vzdlanosti jest tak mocný

že ani jesuité ani jejich spojenci, pátelé temnosti, již nikdy

nedostanou bývalé nadvlády; nebo všecky živly spoleen-

ského pokroku novovkého budí v nás nadji, že i naše osvícené

duchovenstvo národní pes všechny hrozby a píkoí se vzmže
a následujíc píkladu nkdejších knží — vlastenc, zejm na

odpor se postaví všem spojencm jesuit, kteí spravedlnos,

svobodu a pravdu, spoívající na pevných základech mravních

ryzího uení Kristova, potlaiti všemožn se snaží.

>^>XCC< -

Búék : Diiiaj Háu JMiiltek41i«.
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Od spisovatele íohoío spisu
vyšly nákladem knihkupectví Dra Frant. Bakovského v Praze také tyto

dva spisy:

PofnrmitPD Ir^fnlirlr^ neboli Obnovení náboženství katolického v krá-
ÍIBIUI rnaUC AaiUllbiia lovství Ceském po bitv bloliorské. Cena

2 zl. 80 kr., váz. 8 zl. 60 kr.

Statky a jménl kollejl jesuitských, klášter, kostel,
bratrstev a jiných ústav v zemích království eského od císae Jo-

sefa II. zrušených. Cena é zl.. váz. 4 zl. 80 kr.

Týmže nákladem vyšly také tyto djepisné spisy:

v

Pí^^ Irnpiinu Poclró neboli Persekuce lidu eského v letech 1868— 1873.
1 laU hUl Ulijí UCOl^C Napsal J. Arbes. Druhé, doplnné vydání. Cena

H zl. 60 kr. — Jakožto díl II. vyšlo: Persekuce lidn eského
v letech 1869—1873. Dodatkem k druhému vydáni spisu »Piá ko-

runy eskéc napsal J. Arbes. Cena 3 zl. 60 kr. — Oba spisy v jedno
elegantn vázané prodávají se za 8 zl.

Obrázky z dob našeho probuzeni. SrVV^Tkí.,*'™!:
1 zl. 80 kr.

Paméti J. V. Friíe. 4 svazky. Cena 8 zl.

Ppunf cnpííilní POirnlllPO Djepisná rozprava z hnutí dlnického
riVlll í>UUldim ICVUIULC. roku l&iS. Napsal J.Svoboda (pseud

J. Arbes). Cena .SO kr.

Z bojflv o vykoenéni lidské bídy. fSei;'™^ %"t.
(Obsah: Z historie lidské bídy. Pvodce spolování dlník. Louis
Blanc a jeho organisace práce. Komuna neboli Obec paížská roku
1789—1794 a roku 1871. Mužové poslední revoluce paížské Otázka
selská a otázka dlnická v Anglii. Dlnictvo a šlechta v Anglii.)

Rozpravy sociáln politické. Napsal Dr. F. stejný cena 80 kr.

Prnfi Irn/tliri
^^^ poslance G. Eima ze dne 15 bezna 1894 Cena

Kuchyné a stQl našich pedk. íí'™í,''r'z".* wižíír"Sa
90 kr., váz. 1 zl. 40 kr.

Z as dávných i našich. ^'T^y7:^^Zt:^Tm\.T't.
2 zl. 25 kr.

J. K. Tyla „Kde domov mj?" ;,a7'i píZy.TSí
padesátileté památky, kdy byl poprvé zpíván. Napsal Dr. Frant. Ba-
kovský (S podobiznou Tylovou, okroupovou, Strakatého a Plškovou
i s autografem Tylova »Kde domov mj ?!< Cena 50 kr.)

K dgjiDám stolice jazyka eského pi pražské UDiversitš.
Za úelem, aby stolice ta byla znovazízena, napsal Dr. Frant Ba-
kovský. Cena 25 kr.
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