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Pater Antonín, národností Ital, původem z Mantovy, byl muž vynikající svatosti a učenosti, jak do
svědčuje Karel August v Životě sv. Františka Saleského. Když otec hledal tomuto světci učitele filoso
fie, opravdu zbožného a bystré moudrosti, našel ja
koby nebeským pokynem Possevina, později theo
loga Tovaryšstva. Nelze se diviti, že Possevin získal
tolik lidské i božské moudrosti, neboť již od mládí
mu byla vlastní touha po vědění. Když uléhal k noč
nímu odpočinku, přivázal si holeň k noze postele,
aby byl tímto připomenutím vzpružen k učení, jak
mile se probere z prvého spánku. Z této chlapecké
vynalézavosti mu zůstal až do pozdního stáří užiteč
ný zvyk, že dík nespavosti, mohl věnovat, přerušiv
noční odpočinek, několik hodin velmi vážným sta
rostem a modlitbě. Byl tedy pro své velké vzdělání
v ušlechtilých vědách, filosofii, pro znalost řečtiny,
nevinnost mravů, skromnost a příjemnou řeč, která
půvabně slušela mladíku asi dvacetiletému, velmi ob
líbeným u mnohých knížat, kteří si jej o závod vy
žadovali. Po mnohých si jej vzal Herkules kardinál
Gonzaga (později předseda koncilu tridentského) za
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vychovatele a učitele pro Františka, syna bratrova,
a Scipiona, pravnuka Gonzagova, kteří se potom oba
stali kardinály. Nejprve dlouho váhal, zda má tolik
talentu sobě od Boha svěřeného zakopati v pozemské
starosti, jak svět sváděl, či zda se má pro zisk své duše
i Boží, zisk, který Bůh za totéž označoval, věnovati
svatému povolání. Až Bůh podložil ostruhu přemyš
lení k přemožení tělesného boje. V Neapoli na výletě
se svěřenými knížaty padl při zpovědi na kněze To
varyšstva, který jej přiměl ke generální zpovědi za
celý život, věc to dříve pro Possevina neslýchaná.
Když ji v usebrání a opravdově vykonal, počal dva
kráte týdně přistupovati k svátostem pokání a oltářní
a nakláněl mysl k životu Tovaryšstva. Když se vrátil
do Mantovy, dostavil se tak těžký zápas těla a duše,
že z únavy zápolení upadl do horečky. Od vstupu na
kněžství jej pod rouškou svědomitosti zdržovala jed
nak láska k starým rodičům a potřebným svěřen
cům, jednak, protože psal z návodu velkých knížat
obecné dějiny, domnění, že učiní dosti pro obecné
dobro, když vloží do tohoto díla vhodně a na svém
místě příklady ctností a vzory zbožnosti. V Mantově
byl dán kardinálem Gonzagou, který jej téměř při
poutal ke své rodině, za preceptora ke sv. Antonínu
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u Fossana. Když tam odešel, aby se ujal církevního
statku a viděl tamější končiny nakazené bludem, byl
velmi pohnut, a když se přidaly výčitky svědomí, že
pobírá náboženské příjmy, on, který nikdy nic pro
církev neučinil, horoucněji zatoužil ve svém nitru
změnit život.
Odešel tedy do Padovy, kde poslouchal zanícená
kázání našeho otce Benedikta Palmia, dvakráte týd
ně přistupoval u nás ke svátostem a těšil se nej už
šímu přátelství Leonetta Gagliardiho, ušlechtilého
měšťana paduánského a velmi moudrého mladíka.
Leonet v téže době vnuknutím Ducha svatého uva
žoval s dvěma svými bratry o vstupu do Tovaryšstva
a úmysl svůj přátelsky Possevinovi oznámil, což na
něj tak působilo, že poslav sluhu domů, šel přímo
do koleje a žádal, aby směl onu noc stráviti v ko
leji, aby se mohl v klidu rozhodnouti o věcech své
duše. Nazítří ráno před přijetím svátosti oltářní z ru
kou Palmia mlčky si slíbil, že až se postará, aby je
ho svěřenci mohli pokračovati v literárních studiích,
ihned vstoupí do Tovaryšstva. Když to řekl a za
slechl náhle vnitřní hlas jakoby Boha kárajícího:
»Ty tedy myslíš, ze tvoji svěřenci bez tebe nemohou
mně prospívati?« zavázal se přímo svobodným sli
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bem ke vstupu s dodatkem, že nikdy nepřijme ani
hodnosti ani pocty církevní. Jakmile složil onen slib,
byl přijat generálem Laynezem do Tovaryšstva. Teh
dy se dověděl, že o něm jedná Othon, kardinál augšpurský, s císařem Ferdinandem I. ve věci konci
pování dopisů; v téže době papež Pius IV. přibral
do kolegia kardinálů Františka Gonzagu — jehož
vychovatelem byl dosud Possevin — zřejmě proto,
aby na sebe obrátil dobrodiní Boží prozřetelnosti
Possevin, v té době se světu vytrhující, u něhož bylo
nejvíce nebezpečno, aby se nedal ctižádostí strhnouti
k světským věcem. Když tedy směřoval s Gagliardim a některými jinými soudruhy cestou přes Loretu
do Říma do noviciátu, oslovil r. 1559, dříve než přišli
do Tolentina, Vincence Belmagia, jednoho ze svých
dvou služebníků a vysvětliv mu, proč míří do Ríma,
dodal: »Hle, Vincenci, jestliže si sám umíníš Kristu
duši zcela věnovali, budeš mi bratrem; a co jsi mi
dosud ve sluzbé vynaložil, to ti rád v Tovaryšstvu
vynahradím.« Ale Vincenc, maje všechno jinak v úmyslu a chystaje se zanechat Possevina, jenž jej měl
v Římě opustiti, vydal se na zpáteční cestu do otčiny.
Sotva se vrátil do Lorety a vstoupil do posvátné svatyňky, zcela se změnil pohledem svaté Panny, takže

10

zapomenuv na otčinu a na všechny světské starosti
ihned navštívil rektora koleje a snažnými prosbami
se ucházel o přijetí do Tovaryšstva, v němž pak ži
vot, vynikající mnohými zásluhami a ctnostmi, ukon
čil šťastnou smrtí v téže Loretě. Jakmile bylo v Pa
dově známo, že tolik nejlepších mladíků (neboť Possevinovi bylo tehdy 26 let) přešlo na kněžství, brzy
více jinochů z předních městských rodin vstoupilo po
jejich příkladu a v zápalu téže lásky do Tovaryšstva.
Když se po téměř dvouměsíčním noviciátu (jak byl
tehdy zvyk pro nedostatek lidí) chystal studovati bo
hosloví na kolegiu římském, a opustil dům profesů,
tu se ve Fossanu, v jehož církevním kraji se neobje
voval, rozšířila pověst, že sešel smrtí. Proto rozhodl
Laynez, když tento majetek někteří hrabiyě napadli,
posiati následujícího roku 1560 k urovnání těch věcí
Possevina, třeba dosud kněžskými sliby nevázaného,
ale známého osobní oddaností. Hlavně měl tam vší
silou pracovati pro katolickou víru a doporučiti její
zachovávání vévodovi savojskému. A vskutku Bůh
užil té příležitosti k oslavení člověka mnohým vítěz
stvím nad nepřátely víry. Navštíviv vévodu a zata
juje, že jest z Tovaryšstva, počínal si tak obratně
a moudře, že vévoda vyznal, že jest odhodlán své
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panství, na různých místech bludy poskvrněné, očistiti, jediné vadí nesnáz, že nenalézá způsob, jak vymýtiti tak široce rozšířené zkažení mravů a víry.
Possevin mu však rozumně poskytl podnět a radil:
1. poněvadž v mužských klášteřích upadla kázeň do
velmi bídného stavu a většina, náboženského šatu
nehodná, strhovala zkažeností mravů a nauky lidi
s sebou do záhuby, ať pošle dopisy řádovým gene
rálům a kardinálům protektorům, jimiž by žádal vi
sitaci těchto klášterů a nápravu lepšími kazateli;
2. ať netrpí v zastávání úkolu kvestoru abatyší kněze
bludaře, odpadlíky a pohoršující; což oboje učinil
vévoda beze všech okolku a tridentský synod krátce
potom kvestory úplně zrušil; 3. kněžské a kurátské
úřady ať dovolí propůjčovat těm, kteří mohou a
chtějí věrně a rozumně stádce Páně pasti. Na to si
zasteskl vévoda: »Správně to říkáš, ale kde vezmu
v těchto temnotách a jalovém věku takové množství
knězi vynikajících mravy a věděním?« - Tu dodal
Possevin: »Císař Ferdinand užívá dvojí cesty k zís
kávání takových lidí; za prvé posílá nadějné mladí
ky na výchovu do Říma do německé koleje pod ká
zeň otců Tovaryšstva; za druhé zakládá tomuto To
varyšstvu ve všech svých zemích koleje a gymnasia,
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jejichž pilností se tvoři také vhodné kněžské domy.
Svou záštitou císař způsobuje, ze i vévoda bavorský
i král portugalský nenacházejí v nynějších bídných
dobách jiné podpory, kterou by i útlé mládí bylo
nábožensky vychováváno i katolíci posíleni. Tím se
také překazí, aby se jed bludařů šířil a naopak mnozí
z nich se od bludů odvracejí.« To se tak zamlouvalo
vévodovi, že ihned žádal na generálu P. Laynezovi
muže z Tovaryšstva k založení dvou kolejí, které se
rozhodl ihned pod Alpami založiti. Současně psal do
města Annecy a velmi je povzbuzoval k založení ko
leje Tovaryšstva.
Způsobiv tak velké dobro pro katolickou víru, šel
Possevin do Fossana a ze srdce rád urovnal učitelské
věci, a když seznal v sousedství kacířství, napome
nul vévodu, že v údolí u Perosy jsou veřejné a bez
trestné schůzky kacířů. Vévoda bez prodlení prohlá
sil v celém svém panství všechny bludaře za psan
ce a některé přednější rozsévače bludů dal popravit
ohněm, čímž se ostatní velmi zastrašili, takže se buď
to vystěhovali, nebo jak se stalo ve většině případů,
s církví smířili. V údolí u Lusema a Angrogna, kde
bylo útočiště a stoka všech bludařů, odvážnější se
opovážili napadnouti ozbrojenou četu vévodovu, po-
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slanou zajmout přednějšího bludařského kněze, a
krutě povraždili většinu vojáků. Tímto zločinem rozjitřen, rozhodl vévoda podrobit vzpurníky zbraněmi,
aby však neponechal žádný mírnější lék nevyzkou
šen, poslal k nim napřed Possevina, aby získal je
jich duše, a ten si pozval starosty čtyř městeček z údolí Angrogna a některé mistry bludařství k roz
pravě. Objevilo se jich čtrnáct, mezi nimi jejich
hlava, jakýsi Štěpán Gal, odpadlík. Když v nasta
lém hádání o hlavních článcích víry Possevin, tře
ba dosud nebyl kněz a ani neměl za sebou dva ro
ky noviciátu, jasně dokázal tajemství katolické víry
z písma, svatých Otců a ze starobylosti celé prvotní
církve (ke kterémužto účelu přečetl v klidu a důklad
ně celý velký katechismus Kanisiův, v němž jsou uvedena svědectví všech Otců), namítl mu, chytrácky
si libuje, jeden z knězi: »Odkud je známo, že ty kni
hy jsou od autoru, které jsi jmenoval?« Possevin po
třel jeho hloupost jedním slovem: »Zajisté odtud,
odkud se ví, že evangelia jsou od těch svatých, jimž
se přikládají.« Nato odpověděl Hortensius, odpadlík
uprchlý s ženštinou z neapolského kláštera, uchopiv
Possevinovu ruku: »Přísahám, že jestli správné do
kážeš z Ireneovy knihy, co jsi tu z ní citoval, tak se
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poddám.« Possevin v přítomnosti všech, vzatých za
svědky slibu, vyslav ihned posla, předložil žádaného
Irenea z Turína. Avšak ti, kteří se zatvrdili v svato
krádežích všech druhů, nedělali si svědomí z poru
šení přísahy. Vévoda tedy, mamě vyzkoušev mírnější
léky, poslal na ně vojsko a celou církevní záležitost
svěřil Possevinovi s pravomocí apoštolského nuncia.
Po zdolání nepřátel bylo 34 předáků zavoláno do
Vercelli a jménem všech odřekli se v hlavním chrámě
kacířstva formulí předříkávanou Possevinem, jímž
byli dříve ve víře poučeni. Poté obcházel Possevin
městečka a vesnice obojího údolí, nikoliv bez ne
bezpečí pro časný život, všude hlásal slovo Boží,
bludařské knihy házel do ohně, rozdával za ně ka
tolické a všude vysvětloval Kanisiův katechismus.
Těmito věcmi, podnikanými s apoštolskou horlivostí
a s dobrým výsledkem, tak se zalíbil vévodovi a bis
kupu ženevskému, apoštolskému nunciovi, že neschá
zely knížecí osoby, které, nevědouce dosud, že jest
z Tovaryšstva, mínily, že by měl být papež požádán,
aby takového muže ozdobil církevními hodnostmi.
Possevin zvětřiv však tuto věc, pečlivě to vypsal Laynezovi, aby jejich úsilí znemožnil, neboť se podle
dříve složeného slibu rozhodl, ačkoliv nebyl dosud
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vtělen zbožnými sliby do Tovaryšstva, nepřijímati
žádnou církevní hodnost, třeba od samého papeže
poskytnutou, leda že by byla pod hříchem ukládána.
Stav se následujícího roku 1561 zbožnými sliby
řádným členem Tovaryšstva, byl současně vysvěcen
na kněze. Tehdy, po smrti francouzského krále Fran
tiška, znovu upadli obyvatelé Angrogna do prorad
nosti a ve spolku se sousedními bludaři z Dauphiné
vzbouřili se proti vévodovi. Bylo na ně opět posláno
vojsko a s ním se stejnou mocí jako prve Possevin.
Když znovu byli větší krutostí podrobeni, povolal
Possevin nejdříve z ligurských a milánských klášterů
čtyřicet vybraných kazatelů, jimž vévoda savojský
a apoštolský nuncius ochotně vyměřili životní dů
chody z církevních příjmů, a rozdělil je po vhodných
místech. Potom se postaral, aby nákladem vévodo
vým bylo ve Vercelli, Janově a Benátkách vytištěno
nesčetné množství malého katechismu Kanisiova a
vhodné listy, napomínající je, aby se měli na pozo
ru před bludy a dal je po celém kraji rozdat a při
pevňovat na veřejných místech, rozcestích a hostin
cích. Tímto počínáním a svým ustavičným kázáním
mocně rozšířil katolickou víru až i do Francie, nej
prve do Chieri a pak i do Toumonu. Když počal
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mluvit v Chieri (které vloudivší se kalvinisté určili
za Ženevu soutěšky italské), počali jej přednější
z francouzských kalvinistů vychvalovati, že káže vý
tečnou nauku, poté mu nabízeli tamější nejskvělejší
nevěstu a prvé místo mezi kněžími. Odmítnuti velmi
cudným knězem upozornili Burdillonia, prefekta nejkřesťanštějšího krále v Turíně, že, dovolí-li Possevinovi kázat v Chieri, postoupí oni město co nejdříve
Savojskému. Povolán Burdilloniem byl Possevin do
tázán, proč přichází do Chieri bez rozkazu místokrále; než když vysvětlil, že tam vstoupil s dovolením
biskupa turinského, a vyložil tamější postavení ka
tolické, byl propuštěn katolickým prefektem se ctí.
V Turíně v hlavním chrámě poučuje lid setkal se
příležitostně s Laynezem, vracejícím se z poselstva
ve Francii, a vydal mu počet ze svého života a ká
zání podle mravů Tovaryšstva. Všechno vzav v úvahu nerozhodl velmi moudrý generál než otázkou,
zda konáním kázání cítí možnost, že se v něm pod
poruje touha po vlastním zdokonalení. To je důka
zem, že věc je řádně a správně vedena.
Poté vyučoval v Ripoli kázáním a za krátko šel
z pověření apoštolského nuncia za Alpy do Ženevy,
a v Chambéry statečně provedl a docílil tu velmi

17

důležitou věc, že městská rada rozhodla, aby všechny
kacířské knihy byly zničeny a žádný kacíř nebyl na
příště do města přijat. Když Otec viděl, že k rozšíření
víry je tam potřebí hodně katolických knih, odstěhoval
se za tím účelem do Lyonu. Avšak mimo nadání našel
tam všechno pomateno kalvinisty a prefekta města,
hraběte ze Saltu, nejen jim přejícího, ale i skrytě usi
lujícího, aby město vydal v jejich moc. Zahájiv pro
to kázání k Italům ve dnech po první neděli postní
vyčerpal v prvé části kázání výklad evangelia a mra
vů, a přistupuje k druhé části, pravil třímaje v rukou
samotné Instituce Kalvínovy: »Podívejme se, co učí
z dnešního místa v evangeliu protivníci.« A hned re
citoval Kalvínovy výroky, hned vtipně připojil vý
roky Otců a koncilů a nepřetržitě užívaje jejich spi
sů, které měl vždy na kazatelně po ruce, všechny vy
tištěné v Basileji, aby se nemohli vymlouvati, že jsou
katolíky zkomoleny, ohlašoval jasně a určitě svědec
tví jich samých. Když byly tím způsobem jasně při
stiženy Kalvínovy ničemnosti, triumfovali katolíci za
slouženě. Bludaři však zuřili proti Possevinovi a víc
krát by jej byli ze svého středu vyhodili, kdyby se
jeho ochrany neujali dva šlechtici, rytíři maltánští.
Odpoledne pak věnoval v kostele Otců dominikánů
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francouzskému výkladu katechismu, který dosud uši
Lyonských neslyšely. Současně vydal knížku o Nejsvětější svátosti. Dostal se vyvracením Kalvínova
rouhání do jistého nebezpečí života.
Když krátce poté se bludaři lstí zmocnili města
a rozchvacovali všechno náboženské a znesvěcovali
chrámy, dostal se Possevin do jejich zajetí a hrozila
mu od nich jistá smrt, kdyby byl prefekt sousedního
městečka Montluel nenaznačil Lyonským, jaké příz
ni se těší u Savojského; že kdyby se mu stalo bez
práví, nenechal by to vévoda bez pomsty. Tak docí
lil, že byl bez úrazu propuštěn a unikl podivuhodnou
prozřetelností Boží vojákům, kteří osnovali jeho za
bití. Vrátiv se do Chieri učinil po desíti měsících katolisace a kázání z tohoto hradu kalvinismu sídlo a
baštu pravdy. Mimo jiná spásonosná díla založil zde
kvetoucí družinu Nejsvětější svátosti, vázanou pra
vidly, že týdně vyslechne kázání a každý měsíc po
nese s veřejnými prosbami Nejsv. svátost k jednomu
ze čtyř hlavních chrámů. To se konalo se znameni
tým zápalem duší a nemálo to prospělo k zadržení
bludařství daleko od města. Z druhé strany to vykřesávalo poctu Kristu svátostnému, kalvinisty bezbož
ně zlehčovanému. Když se nejkřesťanštější král zno
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vu ujal Lyonu, byl tam opět povolán Possevin, aby
konal italská kázání. Kázal vytrvale s velkým zápa
lem a užitkem uprostřed sužování a křivd od kacířů;
současně očisťoval provinilce, prostým lidem vysvět
loval katechismus a nedal si ujít jedinou příležitost
zápasu s novotáři, z nichž množství vrátil církvi. Tak
chtěl, aby obrácením Lyonu za pomoci Boží a přiči
něním zdejšího P. Edmunda Augeria sami obyvatelé
se přihlašovali ke spáse a náboženství. Když mezi
tím přišla morová rána, poskytla velké pole práce
Possevinovi, který s vynaložením života pro blaho
bližního jednal ke spáse duše a těla s láskou, proka
zovanou s nezdolnou myslí vojsku papežskému, jinak
ve Francii při moru pomáhajícímu. Upozorňoval
také Italy, živící se v Lyoně obchodem, jak mnoho
hřeší nespravedlností svého zaměstnání a v osmde
sáti kázáních dotíral na vykořenění lichvy a kořistnictví. Nerozpakoval se ani požádat papeže, aby vlast
ním listem tuto nespravedlivost odsoudil. V tomto
snažení rozséval svoje úmysly buď spisováním nebo
rozšiřováním knih, jinými vydaných, široko daleko.
Bůh osvětlil zvláštním znamením, že tato jeho pro
zíravost jest mu milá. Neboť když na předměstí vznikl
náhodou ve stáji oheň, strávil ostatní zboží mezkařo20

vo, ale mouka, ve které bylo schováno několik svaz
ků těchto knih, zůstala uprostřed plamenů nedotče
na. Když touže cestou přišel do Lyonu s francouz
ským králem Petr Viretus, zrádce Krista a řádu sv.
Františka, kojící se nadějí, že odvrátí od katolické
víry krále, královnu a apoštolského nuncia, vyžádal
si od krále někoho, s kým by mohl hovořit o dog
matech víry. Určen byl Possevin a ten, třebaže pro
hlásil, že se dá do neužitečné rozpravy, tak jej po
razil v přítomnosti nuncia sv. Kříže, že sveřepý stařec
se nezmohl ani na odpor. Zápas tedy za něho pod
stoupil bývalý arcibiskup v Aix, nyní nejohyzdnější
hugenot, vojenským pláštěm a zbraněmi vystrojený.
Ale když ani on nenašel, čím by odporoval, počal se
posmívat, že mezi svědky pravdy uvedl Possevin ta
ké sv. Bernarda: »Neboť není tomu ani šest set let,«
pravil, »co on žil.« Jemuž Otec odpověděl: »Prosím,
a Kalvín, o kterého se opíráte, kdy ten se narodil?«
Kterýmžto výrokem hugenot jakoby neomylnou stře
lou proklán, vztáhl ruku a řekl: »Nám se chceš po
smívat?« Poté zuře upadl v zlořečení a hrozby, takže
svatokřížovník byl nucen vložením své autority zápas
přerušiti s nejiným výsledkem než Otec předvídal.
Do té doby neměl Possevin v úmyslu, mimo výklad
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katechismu, kázati ve francouzštině, poněvadž se v ní
méně pohotově vyjadřoval, ale v té době, r. 1564
dostal k tomu nebeský podnět. Když se mu spícímu
zjevil člověk, který mu hlavu v ruce opřenou obra
cel na druhou stranu, pojal brzy po probuzení ne
trpělivou touhu naučit se tomuto jazyku a mluvit
francouzský. Dosáhl toho po krátké námaze, takže
potom kázal s velkým úspěchem v nejpřednějších
městech.
Po založení koleje Tovaryšstva v Avignoně stal se
r. 1565 prvým jejím představeným Possevin. Brzy
byl vyslán na ochranu katolického náboženství do
Bayonne a pílí sobě vlastní a velmi spásnou rozšířil
nesčetné katolické knihy po celém širokém okolí a
vytlačil knihy kalvinistů, které tam vystavili jako na
trh, aby pobloudili sousední Španěly. Tam se stalo,
že těžký zločinec měl býti vyveden na kolo v průvo
du kněze Církve, ale podezřelého ve věcech víry.
Když si prorazil Possevin cestu k vinníkovi, ptal se,
jestli se z hříchu očistil zpovědí. Ten tvrdil, že mu
žádná taková možnost nebyla naznačena. Possevin
poručil bezbožnému knězi odejiti, viníka zavedl k le
šení postavenému na příšernou podívanou, veřejně
zasedl na stoličku a vyslechl vyznání hříchů celého
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jeho života, takže odsouzenec poté snášel s nesmír
nou trpělivostí lámání hnátů. Tato věc podivuhodně
naklonila všechen lid Tovaryšstvu a donesena až ke
králi vysloužila Tovaryšstvu nemalou pobídku, aby se
usadilo v Paříži, již Possevin, vyslaný francouzským
Tovaryšstvem ke králi, mocně podnítil. Povolán pak
kardinálem Borboniem do Rouenu kázal o dvou ne
dělích a vždy ve středu a v pátek ve významný čas,
v ostatní dny pak vykládal lidu katechismus s tak do
kázaným vlivem na celé město, že kardinál se počal
s měšťany domáhati zřízení koleje u nich. Stejnou
přičinlivost vytrvale věnoval posílení duší měšťanů
v Avignoně v jejich starostech o spásu, a opět byl
vyžadován různými městy. Tak v Marseilli kázal
denně o jarním postě roku 1565 a mnohé přemluvil
k navrácení nespravedlivě nabytého majetku. Pobí
zel město k navštěvování bohoslužeb, že se zdálo ja
ko by se měnilo v jiné město. Stejně činný byl v ne
mocnicích, káznicích a školách, všude vštěpuje zá
klady katechismu, jehož nesčetné výtisky všem roz
dával a také proto, aby si mohli, kdyby chtěli, opatřiti katolické knihy koupí, vozil s sebou vždy knih
kupce. Právě tak prováděl všechno v Rouenu, kde
též založil družinu pomáhající nemocným a ubohým
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Mimo jiné velmi blahodárně prosadil u královské
ho námořního tribunálu, že odsouzencům na galeje
(o jejichž spásu nebyla dříve téměř žádná péče, ač
koliv se odhadují na několik tisíc), byl přiznán vlast
ní kněz a lidem z Tovaryšstva byl vždy povolen pří
stup, aby jim pomáhali. Poněvadž pak při veslování
byli bludaři a katolíci bez jakéhokoliv rozlišení, po
staral se o jejich rozdělení, aby věrní nebyli naka
ženi od zvrhlých. Brzy, když byl učiněn začátek sva-tého díla, přijal několik zbožných kněží za soudruhy
a všechny galejníky, většinou po životní zpovědi, roz
hřešil a svatou hostinou usmířil, mnohé dokonce od
vedl od kacířství, některým uštědřil růžence a zbožné
knihy a stošedesáti z nich z milosti krále Karla po
mohl na dřívější svobodu.
R. 1569 odešel do Říma, aby složil čtvrté sliby
řádové do rukou samotného generála sv. Františka
Borja. Když tam meškal, došly do Avignonu pontifikální listiny Pia V., v nichž se jednalo o obnovení
kněžské kázně a také o inkvisici proti hanobitelům
náboženství. Toho jako záminky se chytili dychtivci
po převratech, jimž byla solí v očích věrná stráž ko
leje, a všechno to připisovali Possevinovi, jako by
papeže k tomu naváděl a jako by chtěl v samotném
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Avignoně skutečně zaváděti španělskou inkvisici. To
jitřilo lid, který se shlukl a obořil se na kolej, a měš
ťané se pokoušeli, aby Tovaryši byli buď pobiti nebo
z města vyhnáni. Jejich povstáním popíchnuté před
stavenstvo města vydalo výnos, kterým rušilo daro
vání domu na kolej, příjmy a všechno ostatní. Když
se o tom dozvěděl Possevin, který po návratu z Říma
stanul již v Turíně, zabolely jej strasti soudruhů a
zaklínal lsti ďáblovy. Avšak obhájení nevinnosti Possevinovy u Avignonských podnikl veřejným listem
sám papež a když původce bouří ze strachu před
trestem utekl z města, snadno vyšla pravda najevo a
nespravedlivý výnos byl samotným představenstvem
prohlášen neplatným. Po svém návratu byl pak Pos
sevin přijat s velkou pochvalou všech a velké prosby
představenstva ho přiměly, že se odebral ještě s jed
ním konšelem ke dvoru královu, aby vymohl jisté
věci městu. Dvůr meškal tehdy v Turíně, kde Posse
vin šťastně projednal svěřený úkol a současně tam
velmi působil kázáními za veliké účasti nejen lidu,
ale i knížat. Jednou, náhodou, se stal svědkem popra
vy vojáka, který měl již krk ve smyčce a provaz byl
již uvázán k šibenici a měl jen býti sražen se sto
ličky. Tu Otec vyhlédnuv, viděl, že je celý potřísněn
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krví na krku a na prsou. Když zvěděl příčinu, za
kázal sražení stoličky. Voják totiž při vyvádění vy
trhnul v zoufalství z pasu katova dýku, vrazil si ji
do hrdla a tak položivý po ztrátě krve byl bez pokání
vlečen k šibenici. Possevin tedy srdnatě vylezl po že
bříku, povzbudiv jej k naději spásy a k lítosti nad
hříchy, rozhřešil jej, a do rukou umírajícího vtiskl
Korunu Panenskou a odevzdal jej nebesům. Tehdy
chválily město i celý kraj velikou přičinlivost lásky,
a Possevin, využiv příležitosti, dosáhl, že napříště ne
měli býti s úzkostmi tělesnými vrženi bez péče do úzko
stí duše. Pak se významně zasadil o povznesení úrovně
vojáků v královských leženích a hned nato v Dieppc
a Rouenu poučoval denním kázáním, ve svátky dvo
jím až trojím, a znovu bez šetření dával vlastní život
v sázku ve službě morem stižených. Mimo jiné vy
slechl zpověď bohatého obchodníka pařížského, který
ležel se smrtelnou ranou a nejvíce měl úzkost, že čet
bou oplzlých a škodlivých knih, které měl doma, při
vodil sobě i jiným mnohou škodu, kterou toužil nahraditi. Tomu řekl Possevin: »Vez, ze jsou bez za
městnaní mnozí v nemocnicích, vězeních i domovech,
kteří by snadno četli, kdyby se domohli množství
zbožných knih. Poskytni jim tu možnost a zavař své
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dědice závětí, aby na to vynaložili ročně jistou část
ku. Tak jestliže někomu bylo tvou vinou uškozeno,
bude to vyrovnáno; co se z toho získá, bude i tobě
podílem.« Onen poslechl a uloživ na to dědicům roč
ní důchod, dal hned Possevinovi 200 zlatých, které
měl u sebe. Possevin za to opatřil Kanisiovy kate
chismy, víc než 3000 jich rozdal lidu, jiné dal připevniti po vězeních a hospodách, některé na ulicích,
aby mohly býti ode všech čteny, nikoliv však odne
seny. Touto pohotovostí, přidáme-li ještě jeho ká
zání, nemálo lidí odvrátil od bludařství a také úplně
zarazil onen nepěkně vžitý způsob přecházení po
chrámových budovách a tlachání, a obnovením míru
odklidil také staré spory.
Když přišel do městečka Dieppe, položeného u brit
ského moře, nedávno kalvinským mořem nakažené
ho, konal tam počátkem ledna několik kázání a vý
kladů katechismu; pak chtěl spěšně odejiti do Aixen-Provence, kam byl již předtím volán kardinálem
Strozio k postním kázáním. Na žádost předáků měs
ta zdržel se však ještě čtyři dny. Když v těch dnech
devětkrát mluvil k velmi četnému lidu, zmocnilo se
všech takové pohnutí, že se zdálo, že celé město za
chvátil božský plamen. Znovu tedy silou zadrželi od
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cházejícího a takřka již nasednuvšího, a králi a kar
dinálovi poslali listy a vynutili si jeho pobyt až do
počátku postu, v kteréžto době přivedl 1900 lidí ke
katolickým svátostem. Odešel tedy pak k postním
kázáním do Rouenu (poněvadž do Aix-en-Provence
byl již určen P. Oliver Manaraeus), kde kromě kaž
dodenního kázání vykládal v pondělí, středu a pátek
katechismus, a také obcházel vězení, kde se mu stal po
divný případ s dvěma bratry, šlechtici, bludaři a ka
tolickou dívkou, jejich služkou. Byli usvědčeni svěd
ky, že zavraždili svého nejstaršího bratra, jehož tělo
bylo nalezeno ve studni, a byli proto odsouzeni na
smrt. Possevinovi se však svěřili, že jsou nevinně od
souzeni, a že chtějí, neboť jeho řečmi poznali správ
nost víry, umříti jako katolíci. Possevin, vyzkoušev
pevnost obou, svátostné je rozhřešil a povzbudil, aby
smrt, třeba nevinně, přijali se statečnou myslí, a od
vedl je k přijetí smrtelné rány doprostřed náměstí.
Když byla nejdříve popravena služka oběšením a
starší bratr nastaviv šíji, klekl na kolena, tázal se ho
Possevin tajně, zda je opravdu bez viny, jinak že by
bylo třeba veřejně odvolati vzdálený znak hanby ne
spravedlnosti senátní, chtěl-li by býti živ. Mladík
odpověděl, že jsou zločinem naprosto nevinni. Tu mu
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řekl Possevin: »Chceš tedy, abych té doporučil pros
bám tohoto lidu?« Když přisvědčil, Otec napnul jak
jen mohl hlas a pobízel nikoliv bez slz lid: »Je-li
někdo tak zbožný, aby chtěl svétce za né postaviti,
necht zdvihne ruku.« Avšak nikdo jí nepozdvihl, ač
koliv prý bylo přítomno popravě 40.000 lidí v oknech, na střechách a na zaplněném náměstí. Potom
byla uťata pravice a hlava oběma zcela nevinným,
jak se ukázalo po sotva šesti týdnech, když byli vin
níci dopadeni. Když se stal r. 1571 rektorem koleje
v Lyoně, mluvil denně k měšťanům francouzsky, k ob
chodníkům italsky. Poté byl zavolán arcibiskupem
k provinciálnímu koncilu do Besanfonu, kde měl být
prohlášen koncil tridentský. Zde ve velmi vznešeném
sboru biskupů, opatů, doktorů a 1300 kněží konal
Possevin dvakrát denně kázání, vyslechl životní zpo
vědi velmi mnohých a též přivedl ke vší zbožnosti
120 šlechticů, které s sebou přivedl arcibiskup z Bur
gundska.
R. 1573 se dostavil Possevin na generální shro
máždění řádové, svolané k volbě nástupce zemřelého
sv. Františka Borjy, a když byl generálem zvolen
Everard Mercurian, byl Possevin přibrán za sekre
táře celého Tovaryšstva, kterýžto úřad zastával s vel29

kou pochvalou celých pět let. Poté roku 1577 zasvitla
nikoliv planá naděje možného navrácení švédské
ho království katolickému náboženství. Papež Řehoř
XIII. odeslal Possevina, jehož obratnost a apoštol
ské nadšení mu byly povědomý, k švédskému králi
Janovi, aby umožnil provedení jeho úmyslu o znovuzavedení neporušené víry. Dostal se tam po velkých
nebezpečích na souši i na moři s několika soudruhy
ve světském oděvu a nikoliv pod jménem papežské
ho legáta, nýbrž jako vyslanec Marie, vdovy po cí
saři Maxmiliánovi. Odevzdal od ní listy králi, slou
žil slavné oficium za zemřelého císaře a jméno císa
řovny si vzal za záminku k jednání o náboženství. Po
mnohých rozmluvách s králem přece jen přivedl Otec
věc tak daleko, že král po vykonaném vyznání víry,
zatrativ všechny bludy, podjal se u něho zpovědi
z celého života a přijal svátost oltářní pod jednou
způsobou. Když Possevin, rozradostněný královým
obrácením, klesl uprostřed královské světnice na zem
a vzdával díky Bohu, přiběhl k němu dojatý král a
vřele jej objav, zvolal: »Objímám tě i církev řím
skou na věky.« Utvrdiv královu stálost a uváživ
v duchu, že je třeba všechny cesty pobožnosti vésti
k lidu, rozhodl se vrátit se k papeži, aby byl král po
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sílen listy katolických panovníků a zvláště papeže;
dále chtěl získat společenství švédských mladíků pro
ústav k výchově řádných kněží; a konečně, aby sám
navrhl dispense, které žádal král k snadnějšímu obrácení celého království. Tak se měla najiti nejmír
nější cesta k odmítnutí, jelikož Possevin dobře vě
děl, že povolení dispensí bude nejméně možné. By
ly to hlavně tyto: aby byly povoleny kněžím sňatky,
lidu přijímání sv. kalicha a mše lidovým jazykem.
Mezitím tam zůstali čtyři druzí kněží, jakoby světští
mistři k školské výchově mladíků, z nichž vzešli hned
potom dělníci, jejichž pílí trvá až dodnes ve Švédsku
sémě katolické víry. Vracejícího se přijal s radostnou
myslí Řehoř a ohlásil schůzi význačných kardinálů
a theologů, aby rozhodli o požadavcích švédského
krále. Když následujícího roku byl Possevin opět po
slán do Švédska papežem jako legát se slavnostními
listy ke králi, královně a synu Zikmundovi, který se
stal později polským králem, rozhodl se cestovat přes
Bavory. Bavorský vévoda se velmi zasadil o zacho
vání nedotčeného náboženství. Mezitím falckrabí Ji
ří, příbuzný Švédského, když, nevím kde, zvěděl, že
někdo přichází a odchází, aby švédského krále od
vedl od evangelictví, zjednal vyzvědače, aby Posse31

vina se soudruhy zajali. Avšak na místo něho byl
zajat biskup rochesterský, Skot, jako by on projed
nával švédskou věc. Possevin však unikl do Plzně,
přeslavného českého města, které nikdy nemělo po
díl na husitském omylu, na žádném kacířství nebo
vzpouře proti císaři Ferdinandovi. Když se tam odebral Possevin minulého roku, přijal od městské
rady plzeňské listy papeži a nyní přinášel od papeže
odpověď, kterou přijímal toto město do věčné ochra
ny sv. Petra a jeho znak rozmnožil klíči církve, kří
žem, andělem strážným a jeho vlastními pahorky.
Listiny byly přeloženy do češtiny, veřejně čteny a
oddaní měšťané rozhodli obecným projevem radosti,
aby ten den, kdy byly doručeny legátem Possevinem
papežské listy, se slavil každoroční slavností, a aby
byla po veřejném díkůvzdání Bohu památka přijaté
ochrany a papežovy dobrotivosti zanesena zlatými
písmeny v chrámě sv. Bartoloměje.
Po těchto událostech v Plzni odešel přes Prahu do
Olomouce, kde založil jeden papežský seminář pro
výchovu Švédů k stavu duchovnímu, druhý pak vBruněvě. Brzy odešel do Krakova, aby založil sídlo To
varyšstva. To když se dostatečně upevnilo, sešel se
ve Varšavě s polskou královnou a apoštolským nun32

ciem a posléze ve Vilně se samotným králem Štěpá
nem, s velkým zajisté ziskem pro dílo, jednak aby
byly věci dobře vedeny, jednak aby byla věas potla
čena morová kniha kalvinisty Volana, kterou již ně
kteří z dvořanů byli přivedeni k zpronevěře. Possevin totiž tak pohnul krále laskavým dopisem o tom,
že poručil Volana vyšetřovati, zločinnou knihu ohněm zničit, třebaže Volán, snažící se vésti krále sa
motného, knihu sepsal pro něho. Četbou tohoto listu
byl přiveden k zdravé víře prvý králův tajemník,
kterého ona kniha již téměř svedla. Pak se vrátil do
Bruněvy, zajistil seminář pro Švédy a po lodi vysla
né od Švéda dospěl do Štokholmu v rouchu a odění
Tovaryšstva, avšak zastihl tam vše ve zmatku. Král
totiž, hrozbami luteránských knížat vystrašen a .po
plašen mocí bratra Karla, knížete Sôdermôrského,
od svého úmyslu odpadl. A nade vše rozmnožily ne
snáze papežovy zákazy, neboť již bylo řečeno, že
král si velmi přál, aby byly prolomeny. Otec si přál
zpraviti krále o odpovědi papežově nikoliv při prvém
setkání, nýbrž až zlomí prvý náraz přečtením gra
tulací katolických knížat a králů, jichž hojně přinesl,
a v tom došel splnění přání. Když se totiž setkal
v Upsale s králem, schvátila ho při rozmluvě ho33

rečka a byl nucen na několik dnů ulehnouti; nicméně
celý úkol čtení připadl na mladíky, kteří jsou usta
vičně posíláni do seminárních ústavů. Když se mu
vedlo lépe a byl povolán ku králi, snažil se mu dvě
hodiny ve velmi nesnadné rozmluvě vysvětliti, proč
ony požadavky papež odepřel a hleděl povzbuditi
k důvěře v Boží ochranu krále, kterého zcela zajala
obava z možné ztráty trůnu. Když byl král trochu
povzbuzen, byl ukončen rozhovor a zůstala možnost
dalšího jednání; Possevin se pak chopil příležitosti
rozšíření víry a přičinil se o vyslání dvou legátů se
šesti služebníky Božími k Tatarům prokopenským.
Konečně, když strach přemohl mysl královu, takže
nebylo možno jednati o chystaném usmíření králov
ství s církví, a když vypuknuvší velmi zlý mor soužil
Švédsko, uchýlil se Possevin s druhy na jakýsi skrov
ný saský ostrov a vybudovav si tu chyšku, vedl život
skoro anachorety. Několik málo lidí s prefektem ostrova odvedl od bludařství a několik tisíc katechis
mů, tištěných v Štokholmu švédsky a německy, dal
rozdat po širokém okolí mezi lid.
Když pak Possevin přece jen viděl, že nezbývá
žádná naděje na úspěšné založení díla ve Švédsku,
vyžádal si skromně dovolení a odešel se dvěma svý
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mi druhy; pro vychování knížete Zikmunda v pravé
víře zanechal u katolické královny tři druhy, kněze,
s P. Stanislavem Varšavským. Před odchodem velmi
povzbudil k stálosti v uchovávání víry panny zasvě
cené Bohu v klášteře vadstenském, proslulém kostmi
sv. Brigity a její dcery sv. Kateřiny. Žilo tam 22
panen pod abatyší věkem ctihodnou, která po 13 let
se marně domáhala řádného představeného, který by
ji potvrdil. Sedm panen čekalo několik roků člověka,
kterému by řádně složily sliby. Possevin z moci pa
pežem mu svěřené sedm jich k slavnému slibu při
pustil, abatyši potvrdil ve vedení, všem podal svá
tost oltářní a vykonal kázání ve formě čtyřiceti ho
dinek před vystaveným Nejsv. Tělem Kristovým. To
všechno se dělo jak u panen tak i u Otců s takovým
hnutím, že tito považovali všechny útrapy jedinou
touto nebeskou rozkoší za hojně vyvážené. Mimo to
byla ve Vadstenu škola o téměř 100 žácích, jejíž školmistr byl od Otců přiveden na katolickou víru; ten
byv taktéž od Possevina ve víře upevněn mnohé ze
žáků ve víře vychoval a udržel. Sotva se r. 1581 vrá
til do Itálie a vydal papeži počet ze svého poselství,
jehož činy byly plně schváleny, bylo mu téhož roku
znovu poručeno vzíti na sebe jménem papežovým
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poselství do Moskvy k Ivanu Vasiljovičovi, tamějšímu velkému knížeti, v průvodu Jana Pavla Campa
na, rektora brněnského a čtyř jiných druhů. Moskevec byl tehdy tísněn velkým vojskem Štěpána, krále
polského, a naléhal na uzavření míru. Aby dosáhl
míru výhodnějšího, poslal vyslance k Řehořovi s pros
bou, aby odvrátil Poláka od vylévání krve křesťan
ské (ačkoliv Moskva trvala v rozkolu), a přiměl jej
k spojení zbraní proti společnému nepříteli a tyranu,
Turkovi. Papež, když si dříve přál otevřití přístup
katolickému náboženství do Moskvy, marně se o to
pokoušel; doufaje, že při této příležitosti bude možno
něco docíliti, pověřil přede všemi Possevina. Possevin, spojiv se mnohými prosbami s Bohem, přijal od
papeže listy nejen pro Štěpána Polského a Ivana Mos
kevského, ale i pro všechny ostatní katolické panov
níky, které míjel a u nichž bylo nutno z vyslanecké
povinnosti se zastaviti, pro senát benátský, arcivévo
du Karla (jehož manželce přinášel od papeže zlatou
růži), arcivévodu Arnošta a císaře Rudolfa, a v mě
síci dubnu opustil Řím. V Praze (kde podnítil stejně
jako ve Štýrském Hradci, založení semináře pro pa
pežské alumny), přibral mandáty a dopisy císaře pro
Moskevského a u městečka Dzisna na Bílé Rusi za
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stihl polského krále v ležení; zde v latinských kázá
ních pobízel k vybojování války Páně, k níž krále
zapřísahal. Král také, Possevinem podnícen, ihned obrátil péči k získání kazatelů pro výuku uherského
vojska a nařídil vším úsilím zkusiti, zda by se mos
kevští zajatci dali nějak přivésti k obřadu katolic
kému.
Přijav od krále za průvodce cesty k moskevskému
pomezí Vasila, vůdce Kozáků, Possevin vlídností a
moudrostí tak klidně a obratně s ním jednal, že jej
přivedl z ruské víry na víru orthodoxní. Když po ne
smírných nebezpečích od lupičů vkročili do Moskvy,
upevnili nejprv stan a kněží sloužili bohoslužby, dě
kujíce Bohu, že je bez úhony přivedl v tato místa a
poroučeli se ve všem výsledku do jeho nejsvětější
vůle. Brzy přišly od Moskevce otevřené listy a Pos
sevin s průvodcem velké urozenosti (pristav říkají
Moskevci) a pod ochranou šedesáti ozbrojených šlech
ticů dorazil po nesmírných únavách z cesty, podnebí
a nezvyklých jídel do Smolenska; zde byl uvítán nej
prve 400 jezdci, kteří šli naproti v hedvábí a zlatě,
pak 1200 pěšáky a velkou silou sběhnuvšího se lidu
za slavnostního střílení z pušek a děl. Avšak při tako
véto pozornosti byli tak sevřeni těsnou a stálou stráží
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(jak se tam stává všem vyslancům cizích knížat), že
se měli spíš jak nepřátelé než jak hosté. Kníže tehdy
dlel na hradě Stařici, 400 tisíc kroků od Smolensku.
Tam když se blížil Possevin, přišli mu vstříc nejprve
nový pristav s 15 jezdci, pak 3 jiní pristavové se skvě
lou výzbrojí 300 jezdců, kteří jej pozdravili jménem
svého knížete. Od nich byl Possevin posazen na koně
nádherně vystrojeného a dne 17. září r. 1581 vstou
pil do Stařici a podle zvyku země bylo mu připrave
no nádherné pohostinství. Dva dny poté byl přive
den před knížete, sedícího na velmi pyšném trůně;
zde slavnostním pozdravením započal Possevin svůj
úkol poselství, podal papežské dary a pak byl účas
ten obědu knížete. Mezi jinými papežskými dary vy
nikal obraz veraikon, dílo ušlechtilé práce, zarámo
vaný v ebenu, stříbře, zlatě a perlách; přece jej však
nemohl odevzdati, poněvadž seznal, že knížeti by ne
bylo vhod, že na klíně Matky Jezulátko sedí nahé,
jemuž adoruje jako druhý hoch, Jan Křtitel, také na
hý. Co vytvořili naši malíři na chloubu umění a ostatní obdivovali, Moskevci mnohem moudřeji ne
mohli snésti. Tak jsou toho daleko (což jest zajisté
hanba vzdělanějších národů), že netrpí neslušných
obrazů. V následujících dnech se jednalo o úkolech pa
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pežem Possevinovi svěřených. Papež žádal, aby Ivan,
jakmile se urovná válka s Polskem, jak slíbil po vy
slanci, obrátil vojsko s ostatními křesťanskými kní
žaty proti Turkům; aby dovolil papežským nunoiům,
kdyby byli vysláni k Peršanům a Tatarům svými ze
měmi, aby katoličtí obchodníci mohli v Moskvě svo
bodně obchodovati a míti kostel a katolické obřady;
též otcovsky vybízel knížete ku společenství s římskou
církví. Mnoho se o tom jednalo; a ostatně bylo stěží
čeho dosaženo; když pak bylo zcela odepřeno změnit
náboženství, došlo se konečně k tomu vyjádření, aby
věc zůstala bez změny až do Possevinova návratu od
krále polského a uzavření míru. Po mnohém putování
dorazil pak Possevin ku králi, a tlumočníka, posla
ného Moskevcem, získal po cestě církvi. Krále zastihl
při dobývání moskevského města Pskova. Campana
zatím poslal k císaři, k Benátčanům a do Říma, aby
tam smluvil výměnu zbraní, a ostatní soudruhy zů
stavil u Moskevce. Konečně po mnohém jednání sem
i tam vrátil se Possevin po šťastném uzavření míru
počátkem příštího roku do Moskvy a byl přijat s ob
zvláště velkým blahopřáním. Ihned přikročil se vším
úsilím k naléhavým papežovým požadavkům, k je
jichž uskutečnění vzal na sebe velmi důležité posel
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ství. Proti němu postavil kníže šest ruských biskupů,
aby bylo jasně zřejmo, co polský král předpověděl a
sám Possevin předvídal, že dal slovo papeži, jen aby
dosáhl na polském vítězi výhodnějšího míru. Mrzutě
bylo tedy dáno Otci dovolení jednati o náboženství;
kníže si pak tak prudce počínal ve shromáždění, že
jednu chvíli trochu tísněn pravdou náhle vyskočil a
neváhal dopustit se urážky, takže se všichni okolostojící divili, že nevztáhl ruky, aby přímo Possevina
praštil svým žezlem, ozbrojeným na vršku železným
hrotem, jak krutě učinil krátce před tím nejstaršímu
synovi. Avšak Otec k svobodě přidruživ skromnost
zmírnil onen útok moudrou přívětivostí. Žádnými
však hrozbami nebylo jej možno přivésti k tomu, aby
se zúčastnil ruských obřadů nebo aby byl ochoten
políbiti pravici moskevskému metropolitovi. Když vi
děl, že nemůže dosáhnouti nic podstatného pro ná
boženství, vyžádal si na jaře (v kteréžto době jsou
cesty v těch zemích pro všechny velmi nesnadné) svo
bodu mnohých katolických zajatců a odešel z Mos
kvy v průvodu 300 šlechticů. Kníže mu přidal nové
ho vyslance k papeži, po němž oznamoval, že svoluje,
aby katolíci s jeho lidmi navázali obchody a dával
dovolení katolickým obchodníkům obchodovat a prá-
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vo míti kněze, kteří by svoje obřady soukromě vyko
návali, a povoloval pozemek k pohřbům. Dále připověděl papežským legátům svobodný přechod a styk
přes Moskevsko, když jsou posláni k Tatarům ěi ji
nam, a slíbil, že chce býti s papežem v stálém přátel
ství. Possevin odešel přes Bílou Rus do Polska a octnuv se po Dzisně a Dvinsku posléze v kuronském
městečku Ilukste na samou Bílou sobotu v samotném
domě lutheránského ministra, a když nebylo místa
nebo domu katolického, postavil oltář na tajném a
bezpečném místě a obětoval svatou hostii. Syna prvé
ho šlechtice získal pro katolické vychování v semi
náři bruněvském či olomouckém v naději, že by ně
kdy vlasti pomohl. Když došel do Rigy ku králi Ště
pánovi, přijal písemnou odpověď od papeže, v níž
papež projevil pochvalný souhlas se zřízením semi
náře ve Vilně pro katolické vzdělání Rusů a Moskevců a určil k tomu účelu roční důchod. Vydav se ko
nečně rychlou cestou do Říma zastihl u papeže mos
kevského vyslance. Papež pochválil Possevinovu přičinlivost, s níž prováděl věci tak nesnadné a téměř
beznadějné; a znovu jej určil, aby dovedl ruského
vyslance na polské hranice. Nadto mu uložil, aby na
léhal na založení seminářů u různých národů z ná
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kladů papežských ve Vilně a v Kluži v Transylvánii
a aby urovnal rozmíšky krále Štěpána s císařem a se
švédským králem, které dosud trvaly.
A tak vskutku ztrávil Possevin několik let v těchto
zemích s nesmírným užitkem pro církev, hlavně smi
řuje zájmy císaře a Poláka, a podstoupiv mezitím
mnoho prací a různých cest, vytrhl z bludů velmi
mnoho smrtelníků v Německu i Polsku. Velmi horlivě
pracoval ve Varšavě na polských sněmech krále Ště
pána r. 1585 při obraně víry proti bludařským pře
dákům; předáci pak většinou všichni tak přáli po pří
kladu králově věcem Tovaryšstva, že by nemohli víc
učiniti, ani kdyby k tomu byli vedeni odměnou. Krát
ce poté jsa poslán s pravomocí visitátora do polských
kolejí v Dorpatu a Rize v Livonsku, v němž, nedáv
no mírovými podmínkami získaném, založil Štěpán
ihned kolej, zařídil Possevin v těchto bludařských
městech velmi blahodárné věci pro šíření víry; v Dor
patu také založil seminář k zbožné a cudné výchově
mladíku z okolních bludařských krajů. Přece však
v pokročilých letech a téměř zlomen pracemi pro
Krista přijatými, aby ani část života nežil bez užitku
pro smrtelníky, obrátil se zcela ke spisování a probá
dav četné akademie a knihovny, a také s podporou
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papeže k vybavení knih, přivedl na světlo ony svaz
ky, které znamenitě ukazují lidskou ctnost, horlivost
o duše, velikou učenost a nepřeberné studium četby,
spojené s nejostřejším úsudkem, a mnohé ostatní k obrácení kacířů, vyvrácení bludů, šíření víry katolické
vytřibuje, jak jest vidno u Alegamby v jeho Biblio
theca Scriptorum Societatis. Konečně životem vysí
len zesnul ve Ferraře 26. února roku 1611 ve věku
78 let. Posse vin byl muž nejen ozdobený všemi dru
hy ctností a dovršené svatosti, ale i osvětlený od Bo
ha darem prorokování, jak dosvědčuje Karel Augus
tus v Životě sv. Františka Saleského, jemuž byl kdysi
v mládí Possevin učitelem. Jemu totiž, věkem zra
lejšímu a o tom uvažujícímu, zda se má dáti na theo
logii či práva, pravil: »Dobře učiníš, synu, když se
zcela věnuješ svatým vědám theologie, Bůh totiž tě
ustanoví za biskupa v Ženevě a tam hleď, abys svě
řené sobě ovce dobře pásl jako dobrý Pastýř.« Což
skutečně volba světce za ženevského biskupa do pís
mene věrně potvrdila.
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P. Antonína Possevina S. J., komentář o věcech moskevských.
Ačkoliv panství velkého knížete moskevského sahá
široko daleko na sever a na východ, má jenom jede
náct biskupství. Hlavním z nich jest moskevské, spra
vované metropolitou, který jest všem ostatním nadří
zený. V Roštově a ve Velkém Novgorodě jsou arci
biskupové, ostatní města Krutica, Rjazaň, Kolomna,
Suzdal, Kazaň, Vologda, Tver a Smolensk jsou spra
vována biskupy. Kdežto dříve býval metropolita mos
kevský potvrzován patriarchou cařihradským, za ny
nějšího knížete nebyl nikdy více potvrzen, třebaže
mnozí tento úřad zastávali a posléze byli usmrceni
nebo odstraněni do kláštera. Má se za to, že od žá
dosti o potvrzení se upustilo, když otec nynějšího
knížete,Vasil, uvrhl do vězení kněze Greka, kterého si
vyžádal od cařihradského patriarchy. Kněz ten, když
seznal, že moskevští se nesrovnávají v článcích víry
a některých obřadech nejen s latiníky, ale i s Řeky,
otevřeně to Vasilovi vytýkal a proto, ani na důrazné
naléhání tureckého císaře nemohl nikdy vyváznouti
z vězení, v němž prý umřel. Brzy byl metropolita vy
bírán již samotným knížetem a posvěcován dvěma či
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třemi biskupy. Pobírá prý na ročních příjmech osm
náct tisíc tolarů, což činí přibližně třináct tisíc zla
tých peněz. Od něho však, právě jako od ostatních
biskupů, ne ovšem tak zámožných, požaduje časem
kníže daň či zálohu, jak tomu říkají. Bez vědomí a
dovolení knížete neučiní nic, co má jen trochu větší
význam. Třebaže se právě nevyžaduje potvrzení me
tropolity patriarchou cařihradským, slýchám, že jest
mu ročně vypláceno pět set zlatých peněz almužnou.
Všichni biskupové jsou vybíráni z mnichů, jakožto
lidí dokonalejšího života. Pročež nemají manželek,
nejedí žádného masa, stejně jako metropolita, ani
nenosí prstenů; stavějíce pak na odiv svatost, jsou
všichni v úctě. Nemají ve zvyku obcházeti nebo prohlížeti, jak se děje u katolíků, svoje diecése, v nichž
umisťují archimandrity a igumeny čili představené
kláštera; snad, že by se to zdálo knížeti podezřelým.
Přece ale v některých obcích určují ročně jisté laiky
jako externí vikáře, jimž jest svěřeno bedlivě sledo
vat život popů (to jest kněží); ti také pokutují na pe
nězích kněze, který zhřešil. Biskupové se nazývají
vladyci, od ruského slova vlodař, což značí hospo
dáře a správce. Faráři a ostatní popové pojmou po
způsobu řeckých kněží, dříve než jsou knězi, za man
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želku pannu. Když manželka umře, zůstávají dále
kněžími,chtějí-li vésti klášterní život. Pojmou-li dru
hou manželku, nezastávají již úřad kněžský a nejsou
napříště za kněze považováni a dále slouží v kostelích jen jako jáhnové; tím, že povaha kněžství závisí
na životě prvé manželky, pozbývají kněžství po smrti
manželky. Tito všichni jako i mniši ve všech kláš
teřích, zřejmě jediného řádu a roucha, jsou nápad
ně neznalí vlastních předpisů, takže někteří ani ne- dovedli říci, kdo jest jejich původcem, když jsme se
jich na to tázali. Jsou dohady, že jsou jakýmsi na
podobením Basilia Velikého. Nechybí také kláštery
či domy řeholnic, které jsou však velmi odlišné od
způsobu a kázně našich klášterů.
V jakých omylech moskevští veskrze vězí, možno
poznati z toho, že před pěti sty lety za moskevského
knížete Vladimíra přijali křesťanskou víru od rozkol
ných bludařů. Tou nasáklí, stejně jako i domněním,
že jsou Řekům zavázáni velikou vděčností, lehce uvěřili, co oni, řevniví na římskou čest a zbožnost, na
Latinících pomlouvali. V této domněnce vyvýšeni a
od dětství vychováváni, čtouce závadné kroniky a
nemajíce, kdo by tyto výklady z jejich života vážně
mohl vymýtiti, odvraceli se s hrůzou od katolíků. Tak
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když se na někoho má svolat veliké zlo, říkají: Kéž
bych tě viděl v latinské víře. Když pak pozorují, že
jejich soused ctí nějaký zbožný obraz, jaký mívají
katolíci, praví: Neuctívej, nejsou naší víry.
Když pak s námi někteří šlechtici, pověření sprá
vou důležitých věcí, jídávali na rozkaz knížete (ze
zdvořilosti ěi pro pozorování), nepovstávali, když jsme
stolu žehnali či díky Bohu vzdávali. Taktéž neuctí
vali naše obrazy, aniž je v úctě měli (když toliko svo
je ctí), ani jiné věci toho druhu nechtěli činiti. Kníže
dokonce, kdykoliv mluvil s cizími vyslanci, umýval
si, jakoby na očištění po jejich odchodu ruce z po
zlacené mísy, kterou lze veřejně vidět na lavici, jak
se stalo i po našem odchodu. Z té příčiny zatvrzovali
se předáci a ostatní šlechtici, kteří bývali často při
slyšení, ve svém rozkolu a odvratu od nás křesťanů
jen což. Já pak, třeba jsem srozuměl, že jest třeba
vyčkati času, aby tento duch byl přiveden ke zbož
nosti, přece jsem to velmi těžce nesl, doufaje, že ne
bude daleko, kdy to ostatní křesťanská knížata mos
kevskému buď vytknou, anebo mu dají najevo, že
k němu napříště vyslance nebudou posílat, dokud ne
ustane od tohoto sprostého umývání.
Dále moskevští, ze zvyku od svých předků postup
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ně zděděného, byli od dětství vedeni tak o svém kní
žeti mluviti a cítiti, že tázaní častěji odpovídají: »To
ví sám Bůh a velký pán (to jest kníže). — Sám náš
velký pán ví všechno. — On může jediným slovem
všechny obtíže a nesnáze uvolniti. — Není nábožen
ství, jehož obřad a věrouku by on neznal. — Cokoliv
máme nebo v čem se nám vede dobře nebo co nám
prospívá, to jsme obdrželi z dobrotivosti velkého pá
na.« Ten vpravdě u svých lidí toto mínění s náram
nou péčí pěstuje a přímo chce, aby se zdál býti ja
kýmsi náboženským králem a současně císařem. Nejvyšší kněžství a více než královský majestát staví na
odiv v samotných šatech a projevech, ba i jinak. Řek
lo by se, že si všechno vypůjčil od řeckých patriarchů
a císařů, a vše, co sloužilo k úctě Boha, převedl ku
své poctě. Když sedí na trůně, má u sebe nebo na
hlavě tiaru, kameny a perlami bohatě zdobenou, a to
ne jednu. Také ji mění, aby ukázal, jaká území spo
juje. Ba říká, že i byzantská koruna byla na něho
přenesena. Berla či hůl v levé ruce jiskří velkými
koulemi jako suky. Za oděv nosí talár, jaký nosívají
papežové, když hodlají sloužit slavné bohoslužby, na
rukou plno prstenů s převelikými perlami. Obraz pak
Spasitele po pravici a Nejsvětější Panny nad stolicí,
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na které sedí. Po obou stranách stojí po dvou jakýchsi
osobních strážcích, oblečených v bílé pláště, s dvou
sečnými sekerami na ramenou. Dále jsou tam seda
dla vnitřní a vnější komnaty, obsazená lidmi, kteří
oblečeni po kotníky v zlaté šaty (kdyby je sami ne
měli, dává je při příchodu vyslanců kníže k užívání)
připomínají jáhny, poněvadž sledují kněze, chysta
jící se konati obřad. Kněží pak v podivuhodném ml
čení visí na každém slově a hnutí knížete. Po levé
straně knížete na skrovnějším místě sedí na stolici
starší syn, mající také tiaru, ovšem menší, oděný
v polodlouhý a velmi drahý šat. Když tito dva, otec
a syn zasedají ke stolu, znamenají se několikerým
pokřižováním, než nějaké jídlo nebo nápoj ochut
nají. K obřadům a do kostela jdou denně a nejednou.
A po tu dobu, dokud není přečtena část homilie nebo
život některého muže u nich svatého, neusednou. Ta
ké sami dokonce sklánějí čelo na zem, svoje pos
ty horlivě zachovávají a tak onu pověst zbožnosti,
jak jsem řekl, vštěpují a udržují v mysli poddaných.
Vlastním zpovědníkem knížete jest kněz, který jej
doprovází na všech cestách z Moskvy. Ačkoliv se mu
vyznává kníže každý rok z hříchů, nepřijímá více
svátostí, poněvadž podle jejich předpisů jemu, který
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měl více než tri ženy, nepřísluší přijímati Tělo Krista
Pána. Tento kníže totiž, který z prvé manželky Ana
stázie už zesnulé obdržel dva dosud žijící syny, pojal
šest jiných panen za manželky, či jak by je kdo na
zval. Některé z nich strčil z různých pnčin do kláš
tera a ačkoliv z nich některé prý dosud žijí, má u se
be jen sedmou, zvanou Maria, dceru Fedora Nagoje,
kterou minulého roku sobě pojal k tomu svému způ
sobu manželství. Taktéž Ivan, starší syn, ne více než dvacetiletý, má třetí manželku. Prvé dvě byly zavře
ny do kláštera na rozkaz otcův, k synově však zármut
ku. Druhý syn Feodor má tu manželku, kterou si pů
vodně vzal. Je to mladík, jak se říká dosti nevinný
a neodvracející se od katolíků. Ačkoliv tělesnou po
stavou neprozrazuje svůj věk a má skutečný vous,
který prvorozenému chybí, není mu dovoleno přicházeti na oči těch, kteří jsou posýláni k velkoknížeti
moskevskému jinými panovníky. Manželka (možnoli ji tak zváti) prvorozeného Ivana jest Helena, dce
ra moskevského šlechtice Jana Šeremetěva, Feodor
má Třenu, dceru Feodora Godunova.
Kníže, který se označuje a prohlašuje za dědice
všech svých krajů a co v nich jest, dává majetek a
statky komu chce, a komu chce je pak kdykoliv od
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nímá. Dělá to, aby se neodvážili upustiti od svého
rozkolu a aby každý bez odporu táhl do války. Zá
visejí tak vpravdě od knížecí vůle, že přikvapí, kam
koliv jsou posláni z ohledu nikoliv na sebe, ale na
děti, jimž, jestliže se trochu osvědčili a jejich rodiče
si dobře vedli, postoupí kníže buďto všechny nebo
část statků. Takto chce býti neomezeným pánem stat
ků, těl, duší, i skoro myšlení. Chce ovšem všechno
vědět, co se mezi lidem děje, ale téměř nikdo se ne
odváží otevřití ústa. Jestliže se něco poví, je to pro
získání milosti nebo pro vyslyšení prosby. Vystěhovati se mimo říši bez jeho vědomí a tudíž rozkazu
není dovoleno. A tak třebaže obchodníci z jiných ze
mí se plaví nebo přicházejí do Moskvy, nesmí se ni
kdo z moskevských stěhovati než na rozkaz. Není ani
dovoleno míti lodě, aby tak nebylo možno uprchnouti,
anebo aby se při přílišném styku s cizinou nevyneslo
něco knížeti nepříjemného. Rovněž nesmějí ti, které
občas posýlá ke křesťanským panovníkům, mluviti
s vyslanci těchto panovníků u velkého knížete mos
kevského. Tak se stalo, že nemohl s námi mluviti To
máš Sěvrigin, třebas jsme jej na rozkaz Vaší svatosti
velmi přátelsky a čestně provodili po Itálii. Nelze se
tedy diviti, že vyslanci, jakkoliv významní, i když
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dojdou v Moskvě hojného pohostinství, jsou tak vy
sokým plotem obehnáni, že nemohou ani některé do
my prohlížeti ani s někým mluviti, ba ani koně ne
mohou vyvádět na projížďku, jak se stalo i našim
vozkům. Ani sami lékaři, jichž má celá říše knížete
dvé, Itala a Belgičana, nesmí navštěvovati nemocné,
než na povolení knížete. Tak ovšem nejsou ani ko
leje ani akademie, jen jakési školy, v nichž se učí
mladíci čisti a psáti z evangelií, apoštolských skutků,
ze svých kronik, z jakýchsi homilií, hlavně Jana Zla
toústého, z dějin a životů svatých anebo za svaté ji
mi považovaných. Když někdo míní dosáhnouti vět
šího postupu v učení nebo vniknouti v jiné vědy, ne
bývá to pozorováno bez podezření a nezůstává to bez
trestu. Zdá se, že velká knížata moskevská hledí za
bránit tak netoliko vzniku bludů, ale i zameziti mož
nosti, aby se někdo považoval za moudřejšího nebo
učenějšího než kníže. Takto pak amanuensové a pí
saři (jak nazývají lidi z kanceláře), ani sám jejich
představený, kancléř, sotva co píše nebo odpovídá na
přípisy cizích panovníků, nýbrž sám velký kníže dik
tuje celé znění, ne bez nutného opakování titulů a
úvodů. Tento diktát pak starší radové sdělují nun
ciům nebo vyslancům z písemnosti tím způsobem, že
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rozdělí mezi sebe listy a všechno po pořádku před
nášejí. Zažil jsem to jednou po čtyři nepřetržité ho
diny, když by byli mohli na vše odpovědět za méně
než jednu hodinu. Dříve než někdo něco recituje,
řekne: Veliký pán celé Rusi (při jméně knížete vši
chni vstanou), poroučí tobě, legátovi nebo vyslanci
toho a toho, toto oznámiti. Jediný to však nedočte do
konce, nýbrž jest brzy od jiného přerušen, který Čte
ze svého textu další pokračování. Se stejnou obřadností, jak jsem řekl, vstávají všichni u stolu, kdyko
liv kníže někomu připíjí nebo posýlá jídlo. Zdá se,
jako by neměli nic přednějšího, než mu platit ve
všech věcech souvislou a nikdy nepřerušenou daň uctívání a téměř nabízeti mu v špatnou oběť své duše.
Když někdo spáchá, ať má jakýkoliv vliv a moc, ně
jaký těžký nebo za těžký považovaný zločin, trpí, na
rozkaz nebo se souhlasem knížete, nejtěžším trestem;
a obyčejně bývá vhozen do vody nebo bit důtkami.
A ani to se dokonce nepovažuje za nedůstojné, když
důtkami zbití děkují knížeti.
K tomu, co se jeví býti nemálo na obtíž k projed
návání o postupu náboženství, přistupuje také to, že
vyslanci knížete často přicházející do Vilna a ji
ných krajů polského království v záležitosti míru ne53

bo příměří, dověděli se, že jsou velmi různé bludařské sekty, jimiž se toto město hemží. Říkají proto
o nich, že co ráno věří, to odpoledne popírají. Dost
ubezpečovali, že toho druhu jsou všichni katolíci a
také sám polský král Štěpán. To jsme jim a senáto
rům však vymluvili. Luteráni z Německa a kalvíni
a ostatní z Anglie, mívající v Moskvě obchody, již
dávno dostali dva kostely pod jménem římské víry
— k níž že patří, se vychloubali před tímto lidem,
skutečnosti málo znalým — nesnadnou lstí zajisté sa
tana, který tímto způsobem se pokouší buď jim zjednati hodnověrnost, jako by byli katolíky, buď mezi
katolíky vraziti klín různic, anebo aby jejich nepocti
vostí bylo zabráněno otevřenému přístupu ku dve
řím naší víry. Ale daleké soudy a mnohotvará pro
past Boží moudrosti nepřipouští, aby cokoliv tajné
ho zůstalo neodkryto. Spíše na jejich hlavu se stočí
šípy špatnosti, které na jiné metají bludaři, símě
vpravdě zlořečené. Kníže přede dvěma roky buď ně
co takového zaslechl, nebo se obával, aby jeho lidi
nebyli nakaženi touto snětí a nezaváděli různé sek
ty, a tak nařídil, aby tyto dva povolené kostely byly
spáleny. Oni pak svoje věci pěstují tajně v parních
lázních.
Toto mínění o nás, že jsme totožni s luterány a ji54

nými bludaři, bylo nutno z mysli knížete vyhladiti.
Když jsme žádali místo pro některé kněze, kteří měli
přijíti z Itálie, kníže zprvu povolení kostela příkře
odmítl, později však přece dal povolení, aby svoje
obřady konali v jistém domě a aby katolíci byli po
chováváni jako ostatní Germáni na polích sobě vyhražených podle římského obřadu. Poučivše jej tudíž
zřetelněji o celé věci, obdrželi jsme veřejnou záruku
pro katolické kněze i kupce, stejně i pro legáty a
nuncie apoštolské stolice, takže lze míti za to, že ne
bude třeba žádati pro ně nové listiny o volném pře
cházení nebo salvus conductus, když budou chtět
vstoupit do Moskevská. Tuto věc se nepodařilo pro
sadit, když byl o to učiněn pokus Klementem VII. za
Vasila, otce tohoto knížete. Kníže dokonce slíbil, že
povolí průchod svou říší a dá průvodce těm, které
by papež mínil poslat do Asie, kdyby někdy uznal
za vhodné v těch krajích šířiti víru.
Pokud jde o obřady a bohoslužby, všechny jsou
recitovány rusky či spíše v moskevském jazyku, který
jest téměř tentýž, jímž mluví Rusové, poddaní králi
polskému. Všechny svoje knihy nikoliv tisknou, ný
brž píší, toliko kníže má k užitku jakýsi lis v městeč
ku, které se nazývá Sloboda Alexandrovskaja, kde jest
tiskárna. Toto městečko jest vzdáleno od Moskvy 90
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italských mil, či jak oni říkají verst. Ostatně knihy,
které čtou či znalejší mnichové píší, budou vypočteny
na konci tohoto vyprávění současně s jejich kalen
dářem, z něhož bude zřejmo, které výroční dny svá
tých nebo jiných mužů, jejichž svatost není dosud
mezi Latiníky a Řeky společně uznávána, světí. Co na
psal ve svých Moskevských pamětech Jovius, že totiž
spisy čtyř učitelů latinské církve a jiných Otců byly
u tohoto národa přeloženy do jejich jazyka, který
považoval za slovanský, to se dosud nepodařilo zvě
dět, ačkoliv jsem se na to bedlivě vyptával. Zdá se
však dosti pravděpodobné, že ani jejich jména tam
nepronikla, poněvadž nejsou, kromě jména sv. Am
brože, zapsána v jejich kalendáři (v němž jsou však
zmínky o některých papežích jako o Silvestru, Ře
hoři Velikém a jiných). Také se zdá, že jména ta do
sud neslyšeli dvořané, kteří provázívají knížete. Ani
vpravdě slovanský jazyk neovládají, ledaže s pol
ským a ruským a podobnými mají příbuznost, takže
kněz, rodem Slovan, kterého jsem poslal do Moskvy,
ihned mnoho z moskevského jazyka pochopil, kdežto
Moskevci zdáli se nesnadněji rozuměti jazyku slo
vanskému.
Když tedy umějí toliko rusky, není přirozeně ni*
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komu přístupna řečtina a řecky vydaná florentská
synoda, kterou jsem knížeti odevzdal jménem Vaší
svatosti v početném shromáždění předáků na hradě
Starica na řece Volze. Nemá totiž nikoho, kdo by
rozuměl tomuto jazyku; jen minulého roku přišli
z Byzance nějací Řekové, jak nám bylo řečeno, kteří
na rozkaz knížete učí jistého Moskevce, aby byl s to
býti tlumočníkem této řeči. Domnívám se, že je to
spíše řeč zkažená a ta, jíž dnes mluví Řekové, než
stará řečtina nebo řečtina, kterou psali staří Otcové
knihy a synody. Tak ovšem neměl nic z buly či lis
tiny Eugena IV., kterou nám opsal z originálu slo
vutný kardinál sv. Severiny, ačkoliv byla tehdy na
psána latinsky, řecky a rusky. Kdo totiž tuto listinu
překládal do ruštiny, neznal vůbec ani písmo ani řeč
moskevskou. Ti, které jsem vzal s sebou z Rusi pol
ského krále a z Rakouska, utekli se k jakési směsi
bosňáčtiny a chorvatštiny; bylo postaráno o to, aby
tuto bulu a vyznání víry, vydané Piem IV., přeložili
do ruské řeči, které dnes užívají. Někteří zkušenější
z králova tábora, do něhož mířím, je prohlédnou a
co nejdříve ve Vilně vytisknou, aby pomáhala s po
mocí Boží v obojí Rusi, polského království i velkého
knížetství moskevského.
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Také mají tuze málo lidí, kteří umějí latinsky.
Mimo zmíněné lékaře není jich víc než tři, všichni
jsou Poláci: Jakub Zaborovský, Jan Bukovský, Kryš
tof Kajevý. Prví dva přišli před mnoha lety z Pol
ska z městečka Vredoko, třetí byl zadržen knížetem
před třemi lety, když přišel k Bohdanovi Alexandrovovi, svému pánu a valašskému vojvodovi, o němž se
domníval, že je ještě živ. Ačkoliv prý je zběhlejší
v latině, nebylo mu dosud dovoleno s námi jednat.
Tak se ovšem stalo, že bylo třeba velkého úsilí, než
vešlo v patřičnou známost, co jsme podávali písem
ně, jak kníže žádal, nebo co hned potom kníže s pře
dáky projednával. Ti dva totiž překládali většinou
nevhodně a nevýstižně a vynechali většinu těch věcí,
o nichž se domnívali, že budou knížeti nepříjemné
anebo jim jistě přivodí nebezpečí. V prvé řadě to
byly právě věci náboženské. Velmi brzy mně bylo
zřejmo, že totéž činí s jinými listy knížat, třebas psali
z Litvy ruštinou, která není zcela totožná s moskevštinou. Přece však přispěním Božím byla tato nesnáz
překonána vemluvením se našich tlumočníků, které
předtím nechtěli připustiti, tím, že všechna naše pí
semná sdělení bezvadně přeložili. Tato sdělení byla
podána knížeti a předákům, aby nám odevzdali ob58

sírnou odpověď nejen v samotných rozmluvách, ale
i písemně. Současně s latinským exemplářem posýlám znění ruského překladu, našimi tlumočníky poří
zené, aby, kdyby někdo v díle pokračoval, mohl ty
to věci připomenouti knížeti či jeho synu a potom
kům.
Lid sotva kdy nechává práce, jediné na samotný
den Zvěstování Panny Marie. Tak tedy se pracuje
v nedělích a o všech ostatních zasvěcených svátcích,
nevyjímaje ani velikonoc. Jeho přesvědčením je to
tiž, že se sluší šlechticům, aby se často ubírali k ob
řadům a do kostela. Lidové vrstvy jsou ve své pros
totě spokojeny častým pokřižováním a velmi od
danou úctou k zbožným obrazům. Malují je velmi
vkusně a životně, nahé části na jejich tělech úplně
zakrývajíce. Posty od masa a letníků přísně dodržují,
kostely zřídka kdy navštěvují, vznešené ženy a panny
pak téměř nikdy je nenavštěvují, kromě doby, kdy
přijímají svátosti, totiž o velikonocích. Předčitatele
nemají, toliko jejich popové jim čtou životy svatých
nebo těch, které za svaté považují, a, jak řečeno, část
homilií, zvláště ze sv. Jana Zlatoústého. Při modlit
bách stojí, časem se dotknou čelem země. To je také
obřadný úkon při pozdravování předáků a při žádání
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almužny. Křest se děje tak, že do čtyř stran křtitel
nice se postaví zapálené svíce a po zhasnutí jich se
dítě třikrát zcela ponoří. Když jsou nemocni, nepoží
vají žádného léku než páleného vína a vody, do níž
byly vloženy ostatky svatých; stačí také pokropení
vodou, posvěcenou modlitbou kněží, nebo se zava
zují sliby, většinou Blahoslavené Panně nebo svým
svatým. Když se uzdraví, zavěšují jim stříbrné ob
razy, zachovávajíce tak starožitný způsob církve s tím
rozdílem, že bloudí v tom, které považují za svaté.
Umírajícím podávají svátosti bez světel, poslední
pomazání provedou zevně, když se byli nejdříve kně
zi z hříchů vyzpovídali. Činí to u nemocných ročně a
někde i častěji. Při vynášení pohřbu jdou popové, za
nimi laici, nesouce v rukou jakési zapálené svíčičky.
V čele však není nesen kříž, jen nebožtík, celý ová
zaný v plátně, takže lze vidět toliko tvář, a na hrudi
má zbožný obraz. Neprozpěvují pak nic jiného než
trisagion »Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtel
ný«. Když se pak tělo spouští do hrobu, říkají: »Vzpo
meň, Pane, na duši jeho.« V témže smyslu pronášejí
také rčení z řecké liturgie a ze sv. Dionysia Areopagity. Mrtvé líbají. Když umře někdo vznešenější, do
provází jej až do uložení mrtvoly v hrob metropolita
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nebo jiný biskup v městě. Velmi uctívají sv. Miku
láše Divotvorce, biskupa. Viděli jsme jej netoliko
vymalovaného, ale i téměř celého vyřezaného neda
leko Velkého Novgorodu. Když nám mnichové vy
cházeli vstříc na tom zbožném místě, kde stála ona
socha, nesli na jedné pateně posvěcenou vodu a kříž,
na druhé chléb a sůl, které obyčejně nabízejí. Nazý
vají pak sv. Mikuláše čudotvorec, jako daumatourgon, to jest tvůrce divů. Nectí jej ovšem tak jako
Pána Krista nebo největší ze svátých, leč ten, kdo,
jsa o pravdě málo poučen, bloudí. Mají pak jakési
liché, jak sami říkají, a pokřivené soboty, které na
zývají neděla vsiejedna, jimiž naznačují, že celý tý
den jest jakoby neděle. Neboť od Narození Páně
až po Obřezání Páně, osm dní po velikonocích a
ještě některé jiné dny před postem (které nazývají
dny sv. Petra) a před velkým čtyřicetidenním pos
tem jedí maso a znamenitěji žijí. Probdívání však,
jak je u Katolíků, nemají. Jestliže nějaký zasvěcený
svátek nebo výroční den připadá na velikonoce, ne
překládají jej. Dvakráte v roce — na Hromnice a
před Nanebevzetím Panny Marie — žehná metro
polita v Moskvě řece, jiní kněží ostatním řekám.
V řece se koupá trojím ponořením mnoho mužů a
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žen. Také koně a obrazy jsou jakoby křtěny, pročež
jest to jejich řečí nazýváno kresčenie, to jest křest.
Tento způsob či obřad si sice všichni neosvojili, avšak
mnozí jej nábožensky tak podkládají, že nemocní,
kteří se tím domnívají přispět k svému ozdravění,
jsou v největším mrazu vysekanou dírou v ledu do
vody ponořováni a vyzdvihováni. A když jsem byl
na Bílé Rusi, bylo mi řečeno, že na Červené Rusi,
která jest stejně jako Bílá podřízena polskému králi,
je v Drohobyči studně slané vody, kterou kněží se
slavnými prosbami požehnají a lid s ní pak kropí.
Mezi knězi jsou také protopopové, jacísi arciknězi a
arcijáhnové, jimž jako u nás přísluší větší čest.
Z toho tedy, co jsme dosud na této cestě buď sami
viděli či od Moskevců slyšeli, možno srozuměti, ja
kým dobrem by bylo pro úctu Boží a církev, kdyby
tito lidé na rozhraní Evropy a Asie od počátku či až
podnes čerpali pravou víru. Avšak katolická knížata,
sousedící s tímto národem, se sama nestarala, aby je
jich národy zachovali, jak snadno kdysi mohli, tutéž
stálost ve víře katolické, kterou Moskevci zachová
vají ve schismatu. Poněvadž vpravdě jsou Moskevští
zmateni jinými obřady a omyly, popíši je, až se vrá
tím od polského krále k velkému knížeti moskevské
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mu, tak, abych mohl s Boží pomocí současně přidati,
co na jejich námitky lze odpověděti.

Nesnáze, naděje a způsob, jak katolickou víru
v Moskevsku šířiti.
Když již z uvedeného jest zřejmo, jak velmi ne
snadné bude pronikání katolické víry do Moskevska,
bude se to zdáti ještě nesnadnější, až se krátce zmí
ním o ostatních věcech, které třeba říci.
Za prvé totiž valná část lidu neví, co je rozkol.
Pokud jde o náboženské obřady a věrouku, neměli
nikoho, kdo by ukázal, že se liší od pravé víry. Jestli
že by k nim přišel některý katolický kněz, mohl by
snad váhat (ježto dosud není volno kázati evange
lium a pravdu), zda u nich má vyvolati pochyby o je
jich rozkolu, když ostatně jiného neznalí, mohou být
ve své prostotě spaseni.
Avšak nejtvrději by byl potrestán, kdo by se od
vážil cokoliv pomlouvati z ruských obřadů a věro
uky. Možnost kázání, jíž užila Boží moudrost jako
téměř jediné cesty k poznávání světla evangelia, jest
veskrze odňata. Dále, jak řečeno, velká část lidí ne
chodí do kostela, a tak je hodně nebezpečí v tom,
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kdyby někdo něco takového zkoušel, neboť by mohl
zploditi větší nesnáze, zvláště kdyby se to nedařilo
podle přání.
K tomu přistupuje, že dvořané s knížetem, na nichž
v celé věci hlavně záleží, obrací v horší stránku ty
mnohé věci, jež slyšeli a stále slyší o katolících a
zvláště o Římanech od obchodníků, kteří jsou téměř
všichni bludaři. Nikdy neslyší o nesčetném téměř po
čtu katolíků, o velikých činech lásky, o jednomysl
ném souhlase ve víře a o vznešenosti Boží úcty, která
je u nás. Když totiž srovnávají naše představené a
kněze se svými biskupy a mnichy, domnívají se, že
jejich jsou bezúhonnější, že mají upřímnější uctívá
ní a pravdivější náboženství, poněvadž bludaři, jak
jest jejich zvykem, jim vyprávějí divná rouhání.
Vlastností rozkolu jest totiž to, že vnější zbožnost
a věc samu podržuje, čímž se spokojuje (kterýmžto
nátěrem také za našich dob oklamali bludaři lid);
nemá však ústrojnou hlavu a tedy ani zdroj, z něhož
by přijímal smysl a pohyb duchovního života. Těžko
se dá vnitřně přesvědčit silou nějakého důvodu a
jestliže něco, přinucen pravdou, připustí, sotva to
dlouho podrží. A tak ti, kteří by byli jinde užitečněj
ší, zřejmě ztráceli práci a námahu mezi těmi, kteří
jsou smíšeni ze Skytů a Tatarů. Známo jest církvi,
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jak byli zatvrzelí donatisté za časů sv. Augustina, ač
většinu všeho zachovávali, jsouce toliko od samotné
ho Kristova náměstka odloučeni, možno-li říci »toli
ko« o tom, co jest největší. A také Řekové, od nichž
Moskevci nassáli rozkol, zakusivše největší lásku, ná
klad a pravdivost apoštolského stolce, přidali se k nám
čtrnácterým veřejným vyznáním a přece vždy se od
něho oddělili, ukázavše tak, jakou líheň možno oče
kávat ze špatného vejce.
Také velký kníže moskevský, když zvěděl od svých
legátů, kteří přišli k mírovému jednání do Vilna, že
jsem přišel od Vaší svatosti k polskému králi, psal po
Kryštofovi Dzerzecovi tomuto králi, že Moskevští
byli spojeni s církví katolickou v téže víře od doby
synody florentské, sám pak že dovoluje, aby mos
kevští katolíci vykonávali svoje obřady. Ve skuteč
nosti jasně ukázal, že nic než to se mu nechtělo méně.
Ano, když si podrobil velkou část Livonska, vypudil
odtud do jednoho katolíky a velmi zevrubně nařizo
val a porůznu zavedl ruský obřad, následuje tak své
ho otce a děda, který učinil totéž v Novgorodě. Když
pak jsem měl dlouhé rozpravy s jeho rádci, vyneseny
byly z tajných archivů spisy a fráse, o kterých si
přál, aby se dostaly ve známost papeži jako obrana
jeho věcí proti polskému králi. Z toho jsem dosti
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pevně seznal, že cokoliv podnikal za účelem pokra
čování v přátelství s papeži a císaři nebo jinými pa
novníky od dob Lva X. a Klementa VII. jeho otec
Vasil, nebo on sám s Vaší svatostí, to směřovalo
k rozšíření jeho hranic a oblasti rozkolu a k získání
výzbroje k té věci. Nejinak si počínali v minulých
letech Turci, kteří pronikli dovnitř vlastní Evropy
jakýmisi špatnými způsoby ve svém buď hledaném
či nabídnutém přátelství ke křesťanům.
Královské a císařské tituly nežádal od nikoho ji
ného, nýbrž sám si je přisvojil. Některé významnější
panovníky přiměl, aby jej v listech nazývali bratrem
císaře, to jest carem, nebo králem či císařem kazan
ským a astrachanským. Když není Vaší svatostí tě
mito jmény v listech nazýván, není právě spokojen
a velmi těžce nese, když v nich není aspoň jiné oslo
vení s uvedením zemí, které ovládá. Nechť snad
Vaše svatost uváží, zda se má něco přidávat o roz
sáhlosti území toho knížete, když inkoustu nebude a
v naději, že by se k lepšímu získal. Budiž mu však
psáno jako pánu nikoliv celé Rusi, nýbrž toliko Rusi
a nemá býti nazýván k újmě někoho jiného dědicem
Livonska nebo podobně.
Mimoto ne nejmenší nesnáz, která udržuje Mos-
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kevce v rozkolu, jest jejich honosení, třeba věc jest
zcela smyšlená, že těla některých rozkolníků jsou za
chována neporušena; také pevně tvrdí, že pro ně
se často dějí zázraky, slepí nabývají zrak a nemocní
jsou uzdravováni. Zdá se, že by bylo svrchovaně ne
bezpečné ubírati jejich tělům příkladnou svatost du
cha nebo zapochybovati, zda byli vskutku svati či
mučedníci. Mezi jinými jsou to Glěb a Boris, me
tropolita Petr, Alexěj, jejichž těla prý možno viděti
v Moskvě, dále Sergěj, jakýsi mnich, zesnulý před
devatenácti lety, který jest pochován v klášteře Tro
jice, 60 italských mil od tohoto města. V tomto kláš
teře, nejpřednějším v celém Moskevsku a dosti zá
možném, žije prý asi dvě stě mnichů. Tam se také
odebral kníže k uctění výročního dne tohoto Sergěje
třetí den po našem odchodu (14. září jsme se vydali
na cestu do Pskova) a odtud zaměřil do městečka
Sloboda Alexandrovskaja a do svého královského
sídla.
Také se zdá závažné, že by velmi nesnadno odvrhli
ruskou bohoslužbu a zaměnili ji za latinskou nebo
nám dovolili užívati ještě řecké. Kdyby jim ruská
bohoslužba byla na čas povolena, bylo by třeba peč
livě přezkoušeti, zda jest správně přeloženo to, co
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čtou ze Starého zákona a evangelií. Přezkoumání se
možná nikdy, ani od Řeků nevykonalo, a vpravdě ne
bylo by tak snadné. Neznám dosud nikoho, kdo by
dovedl moskevsky a dovedl osobitou zvláštnost rčení
porovnat s řečtinou nebo latinou a měl při tom jakési
slušné základy theologické. Slyšel jsem, že ruští bis
kupové, poddaní polského krále, slouží někdy řecky,
avšak sotva kdo z nich zná tuto řeč. Nelze se proto
toho ani od nich nadíti, i kdyby některý vstoupil do _
církve katolické, poněvadž třeba by znali oba jazyky,
v theologii jsou veskrze neznalí. Zda tuto věc svěřiti
jednomu či dvěma takovým biskupům, nechť roz
hodne Vaše svatost.

Naděje a příklady.
Vskutku ale v lepší doufati nám dává Ten, u ně
hož není žádné slovo nemožné. Jako přidává mnoho
těm, kteří opravdu hledají království Boží, tak právě
v tomto století zrušil modly a vztyčil vítězný kříž
v nejodlehlejších Indiích, na východě, západě i jihu,
a na různých místech způsobil, že po krátké době let
se dějí obřady v témž latinském jazyce u nejrůzněj
ších národů. A ježto zbývá čtvrtá část světa, která se
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rozkládá na sever a na východ, v níž jest nutno evan
gelium správně zvěstovati, ukazuje Boží prozřetel
nost, že by se v ní mohla otevřití velká brána pravé
víře, bude-li tato práce především prováděna těmi
způsoby a dalekosáhlou, abych tak řekl bdělostí, ji
miž tolik jiných království bylo Kristovu jhu podro
beno. Neboť přece to něco jest a nestalo se tak bez
Božího působení, že přístup do Moskvy jest otevřen
nyní, kdy Vaše svatost spravuje klíč církve a dělníci
jsou shromažďováni a bývají ustanovováni k obdělá
vání. A také Bůh chtěl způsobiti po Synodě trident
ské, božsky osvícené a ukázati, že tyto semináře jsou
jediným prostředkem k rozšíření evangelia. Dále,
polský král Štěpán, který zbraněmi otevřel dveře ka
tolíkům do Moskvy, moudře pochopil, že můj odchod
nebude nepohodlný ani jeho důstojnosti ani státu, a
dovolil, díky Vaší svatosti, abych se dostal bezpečně
do Moskvy. To se stalo během zuřící války, kdežto
jinak není to vždy všem dovoleno ani v míru. K to
mu třeba připočísti velmi čestnou výjimku v jednání
velkého knížete s námi, který přece jen všechno nám
neodepřel a který snad bude po zmoudření ve váleč
ném utrpení k ostatním mírnější než jak pověst o je
ho povaze roznesla. Stěží možno uvěřiti, že nejmenší
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ze všech lidí jako jsem já by s ním mohl svobodně
mluvit o téměř všech důvěrnostech a získati dosti
brzy příležitost k poznání v jinou dobu, kdyby nebyla
Boží prozřetelnost ukázala, že přišla hodina k zapo
četí tohoto díla a že tomuto úkolu dokonce pomáhá.
Ba když jsem naznačil velkému knížeti při velmi
vhodné příležitosti, aby pohlédl, zda takové břímě
válečné nedolehlo od Boha spravedlivě na jeho bed
ra, protože nic neodpověděl o náboženství Kristovu
náměstku (osnoval totiž překážky a všechno to před
stíral), projevil smýšleti mírněji a řekl, že mi dá as
poň do mého odchodu odpověď. Požádal jsem ho,
aby to tedy ještě učinil. Také prý něco řekl, z čehož
jsme vyrozuměli, že povolí našim kostel a dokonce,
bude-li dosaženo míru, že jej vystaví. Ale ukáže čas,
zda to pronesl z upřímnosti nebo donucen útrapami
této války, kdy, jak se zdá, potřebuje přispění pape
že. Kdyby se nebylo stalo víc, než že katoličtí kupci
a kněží dosáhli výhod, že začalo jednání o mír s dvě
ma králi, polským a švédským, že se mají někteří
z křesťanských panovníků spojit z vůle Boží pevnější
páskou (cení-li více veřejné blaho než osobní věci),
nejevilo by se to ve všem ničím bezvýznamným zvláš
tě těm, kteří vědí, že nelze najednou za chviličku
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budovati celé stavení, že Bůh nemá ve zvyku ve vě
cech víry upravovat svou cestu bez velkých námah
a vytrvalosti těch, jichž se to hlavně týká. Když již
věc byla takto začata, nabízí se nejeden podnět, aby
bylo jednáno o náboženství a aby se navazovaly roz
mluvy o zbožnosti s rádci a dvořany. Bude možno
poučovati jiné slovem nebo příkladem, získati alumny, přiučovati se jazyku národa, tímto jazykem a pís
mem psáti a vydávati knihy, zvláště budou-li moci
naši býti v Polocku a Dorpatu (bude-li Livonsko od
Moskevců vráceno), kteří by mohli Moskevce bezpeč
ně vzdělávati. To všechno by mělo upravovati roz
umně a bez velkého hluku cestu, po níž by se měla
věc Boží dobře bráti.
Patří pak k povaze schismatu a řeckého ducha, že
Rusové či Moskevci v těch šlépějích pokračují. Ře
kové však tak často byli na cestě k návratu, že smímli tak říci, kdyby ihned po ukončení florentské syno
dy byly knihy o téže věci pro porozumění lidu v obecném jazyce znovu a znovu po východě rozšiřo
vány, kdyby byly zřízeny školy řeckých alumnů, kteří
by byli ihned pravdu tu čerpali, pokud se ještě vra
cela většina ze synody přímo do Řecka, nestačil by
jediný Efesan Marek na vyvrácení tak řádného a
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božského díla. Kdyby se pak vpravdě vynaložilo to
též úsilí na obrácení Rusů, měla by žírné pole církev,
která, abych tak řekl, se nemůže utěšiti, poněvadž ho
není. Kdyby však byli, kromě Eugena IV., Inocenc
III., Řehoř X., Alexander VI., Lev X. a Klement
VII. zahájili pevně tuto činnost a nespokojovali se
jediné svoláváním koncilů anebo vysláním jediného
člověka a listu, nýbrž byli horlivě a často na věc na
léhali všemi těmi prostředky, které byly Kristovým
legátům a apoštolům vždycky vlastní; kdyby se byli
postarali, aby se naplnila katolickým náboženstvím
polská Rus (což bylo snadno možno, poněvadž polští
králové povolovali řeckým biskupům privilegia pod
podmínkou, že se budou přidržovat synody florent
ské), mohli jsme míti v něm nejmocnější nástroj,
který byl s to zlomiti moskevské schisma. Avšak po
něvadž polskou Rus, třeba bližší kraj, vynechali a
snažili se nesprávně o více nejistou věc moskevskou,
Bůh, který vše spořádaně rozděluje, který dříve než
podnikl obrácení světa věnoval tři roky na výuku
apoštolů a žáků, spravedlivě dosud nedovolil v obojí
věci nejen úplný výsledek, ale ani pokrok. A to pro
to, poněvadž nebylo učiněno vše po příkladu, který
nám byl na Kristu zůstaven.
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Již proto, že Moskevci jsou míšenci Skytů a Ta
tarů, nemá to nikterak působit obtíž věrnému dělní
ku Kristovu. Neboť Bůh potřebuje jich také pro ně,
které, stvořené k obrazu a podobenství svému, chce
spasiti. Jak totiž apoštolům, tak apoštolskému stolci
bylo řečeno, aby učil všechny národy. Tomuto stolci
Bůh podivuhodně pomáhá, když to, co oznamuje je
ho jméno apoštolské, plní; když totiž posýlá na od
vrácení duší z jícnu bludů dělníky, kteří pro Krista,
nikoliv pro sebe nebo pro zájmy toliko lidské, vyko
návají poslání. Než abych se vrátil k věci, když se
srovnají některé zjevy v tomto národě s našimi, od
pradávna v církvi katolické vzdělávanými, pokud to
tiž jde o prostotu, zdrženlivost, neznalost rouhání ne
bo klení, vzniká zde nemalá naděje, že se přimkne
pevněji k zbožnosti a víře katolické. Avšak tak síla
nebeské milosti krotí též sebe strašnější mravy zka
žené přirozenosti a neméně Kristus přichází, aby lé
čil nikoliv zdravé, nýbrž churavějící.
Kdyby někdo myslil, že bude ztrácet práci i čas,
nebude-li, jsa tam poslán, míti s počátku nikoho,
s nímž by počal, nechť pováží, co učinil Ondřej Ovied
našeho Tovaryšstva, poslaný s několika jinými dru
hy do Ethiopie, jsa mužem význačně nadaným, za
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plných 30 let. Když se mu nepodařilo obrátiti tehdej
šího knížete Ethiopie, jak doufal, přece zanechal se
meno svých prací, které jednou, jako že Bůh nelže,
ponese ovoce. I kdyby celkově byl nic neučinil, přece
mnoho vydržel a vyšlapal příkladem jiným cestu tr
pělivosti, po níž by kráčeli. Kdyby byl měl myšlenku
a možnost vysýlat alumny z Ethiopie, brzy by to ja
kousi žeň vydalo. Vskutku, snad to bude možno opatřiti laskavostí Vaší svatosti z těch semének, která
zbožný ten muž odloučil od rozkolu, když Habešané
přicházejí z Ethiopie do Jerusaléma jako obchodníci
nebo jinak z náboženských příčin.
Není tudíž tak bezvýznamné získati Bohu tento
jakoby živý kámen; na něm Skytové, Tataři, národy
Orientu, které jsou vzdáleny Pána, by mohly býti
zbudovány. Po studiu theologie a ještě dříve filo
sofie, po studiu jazyků, které se nikdy skutečně ne
užívají, kdyby se přidaly dva roky na naučení uži
tečnějších jazyků, jimiž by mohly býti přečteny živé
knihy lidí a srdce — nikdy by toho nebylo třeba li
tovat. Že je to možno vykonati na samotné půdě mos
kevské, kde by se odstranily bludné klamy a špatné
mínění o katolících naukou, svědomitostí, nejsvětějšími obřady, to by mohlo dodat prudkou ostruhu těm,
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jejichž cílem povolání je spása duší. Každý ví, že
František Xaverský, blahoslavené paměti, z našeho
řádu, toužil své tělo prodati za otroka nějakému po
hanskému Indovi, aby tím způsobem zavezen mezi
Číňany, když to jinak nebylo možno, cizincům při
nesl světlo evangelií. Toto světlo přinesl apoštol Pa
vel v okovech v Římě. A papežové je rozšiřovali v pr
vých stoletích z katakomb a krypt nejen v Římě, ale
i v celém světě.
Velký kníže moskevský hleděl získati přátelstvím
s papežem a ostatními křesťanskými panovníky svůj
prospěch a možnost šířit rozkol. Vidíme v tom podi
vuhodné cesty Boží prozřetelnosti, která postihuje
lstivé v jejich lstivosti, dopouští, aby předcházelo ne
co jest duševní, ale co jest tělesné, aby se nechlubilo
žádné tělo.1 Řekne však, myslím, jednou církev: že
velké jest milosrdenství Boží, který jediné svým Du
chem mocen jest z mnohého kamení vzbuditi syny
Abrahamovy.2 Kdybychom nebyli jiným ostnem tla
čeni než vědomím, abychom to, co onen kníže činí
pro rozkol, my činili pro šíření katolické víry, pro
spělo by to, abychom soudu Božímu ušli, aby nás, na
1) Kor. I, 1, 29.
2) Mat. 3, 9; Luk. 3, 8.
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něm povstana, neodsoudil. Mimo to by se to zamlou
valo zbožnosti křesťanského srdce a vpravdě by to
byla oběť zápalná s vůní líbeznosti Bohu nejprí jem
nější.

Způsob, jak šířit katolickou víru v říši mos
kevské.
Předně se jeví nutným zřízení semináře, které ukáže celému světu otcovskou péči Vaší svatosti o Ru
sy. Bude však třeba získati pro tento velmi svatý ústav dělníky, bez nichž Bůh takovou věc nikdy ne
učiní. Bude-li zřízen v Římě, přivodí lesk apoštolské
mu stolci, dobro u všech ostatních národů a zvláště
jméno u tohoto národa. Zkušenosti s řeckou kolejí
by mohly u Rusů většinou prospěti. Na pováženou
jsou cestovní náklady, délka cesty, pohrdání, které
srší z očí lidí tohoto města severních končin, poně
vadž se domnívají, že jim patří, co se koná z křes
ťanské lásky. Několik málo vybraných, vyzkoušených
chudších lidí by mohlo býti posláno do Říma, když
po vyšetření ssáli dosti dlouho slušné humanistické
vzdělání. Jinak by byly marnými práce a náklady a
vysýlání jich, aby důkladně poznali Itálii, dokud by

76

se nenaučili latině nebo řečtině. Ta věc vyžaduje
mnoho času, jak zřejmo z případu onoho moskevské
ho mladíka, kterého jsem před třemi roky přivedl
před Vaši svatost s několika Rusy při návratu ze
Švédska do Říma.
Vilno, hlavní město Litvy, které má kolej a uni
versitu našeho Tovaryšstva, potvrzenou Vaší svatostí,
má pěkný počet školastiků. Do tohoto města utíkají
někteří Rusové, kteří v případě, že jsou chudí, což
bývá téměř většinou, se dávají s oblibou na studia,
která se zdají pohodlnější než soukromé opatřování
potřeb. Jsou-li bohatí, mají jiné zájmy, než věnovat
práci rozšiřování Božího díla. Velký kníže moskev
ský dosud nedovolil nikomu z poddaných vystěhovat
se za účelem vzdělání a lze tím spíše očekávat, že to
neučiní, když uslyší, že by se měli vzdělávat u Litevců, s nimiž jsou buď boje nebo trvalé rozpory. Má-li
býti řáděno ruskému národu při otázce, kde by měl
být tento seminář ustanoven, řekl bych nejprve ve
Vilně nebo Polocku pro Rusy polského království a
pro ty, kdož byli během této tříleté války v Moskev- .
sku zajati, což by přinášelo méně nepříjemností. Kdož
by byli vyvedeni z Moskvy, byli by posláni do pontifikálních seminářů v Olomouci nebo Praze, v nichž
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by pro příbuznost jazyka s ruštinou snadněji načer
pali dostatečně z nauky. Když by se to stalo, bylo by
snad záhodno zcela svěřiti některému svědomitému
a rozumnému pracovníku péči, aby někdy navštívil
severní národy, švédský a gótský a jiné, které jsou,
po nichž by hleděl posýlat spisy a knihy ke svým;
dostatečně poučené by rozesýlal na různá místa jako
na vinice; na jejich místa by dosadil další z celého
tohoto severního a východního okrsku. Aby se to
mohlo státi, musil by se sám také postarati, aby se
těm všem dostalo postavení a podmínek živobytí od
knížat, králů a biskupů. Jinak by nebylo lehké mít
dostatek pracovníků ze seminářů, jejichž prefekti
jsou spokojeni, když je snaha zachovat předpisy a
pěstovat literaturu, i alumnů, kteří nemívají hned
zápal k obracení duší a velmi postrádají výuky, kte
rá jest k uskutečnění tohoto úkolu nutná.
Mezitím bude brzy třeba ostřeji naléhati na to, oč
jsem počal jednati jménem Vaší svatosti s nejjas
nější benátskou republikou, aby totiž poslali do Mos
kvy jednoho, dva obchodníky, lidi sice soukromníky,
ale mravné, aby pomohli při nabízející se příležitosti
katolickým kněžím upevnit půdu v této končině. Bu
de mít velký význam pro tyto rozvážné muže, že se
78

hlouběji zaslouží o Boží slávu a jistě by nebylo jed
nou neužitečné buď za tohoto knížete nebo za ná
stupce mírnějšího či snad katolíka, kdyby se někteří
křesťanští králové dohodli o jednání. Z té příčiny
bylo postaráno, aby jim Moskevec napsal příjemné
dopisy, které jim pošlu současně se svými dopisy Vaší
svatosti, jakmile budu v ležení královském; současně
pošlu i ochranné listy, které jim zaručují bezpečný
příchod a odchod. Po celé cestě obchodníků není pak
nic, co by je zrazovalo velkým peněžním vydáním
pro dálku cesty a pro vyplacení mezd a kupů; stačí
toliko, aby měli na mzdy, přišli se podívat a získali
trochu kožešin nebo vosku, medu, kůží a podobných
věcí, a neutrpí žádné škody. Ani kdyby cestovali po
souši přes Polsko, nestálo by to mnoho peněz. Také
nehrozí na cestě žádné nebezpečí nebo nepohodlí,
když dostanou od polského krále listy, což nebude
zatěžko, nastane-li mír mezi těmito panovníky. Jest
liže tedy sami přinášejí do Moskvy hedvábí a jiné ša
tové okrasy, které jsou k nim z Orientu dováženy ne
bo u nich vyráběny, bylo by možno dovážet do Mos
kvy přes Polsko mnoho zboží na jednom voze přímou
cestou bez těžkých poplatků, jak se platí v Itálii.
Kdyby však tato republika z jiných důvodů váhala
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přiložiti ruku k nabízené věci, tu nechť snad Vaše
svatost pováží, že všechno, co se projednalo s kníže
tem při mém odjezdu, bylo Benátřanům nebo jejich
zástupci sděleno otecky a věrně jako synům; nechť
tedy týmž způsobem, jenž přísluší tak význačné re
publice, si osvojí tyto snahy se svým dobrem a osvo
jené nařídí provésti. Byv velmi dobře přijat touto
republikou, nepochybuji, že při svém návratu ji o ce
lé věci i o jiných věcech přesvědčím. Vskutku však
nutnost vrátit se do Moskvy a pokračovat v jiných
začatých věcech nedovolují to, co nikoliv po tak mno
hých měsících (bude-li to Božím úmyslem) a se zra
lejší příležitostí bude se moci na nich uskutečniti, což
svatá stolice bude posuzovat v Pánu za vhodnější.
Prozatím však zapřísahám Vaši svatost, aby se po
ohlédla, zda by se mohli v Římě nebo jinde přichystati rozumní a zbožní obchodníci se dvěma knězi na
tuto cestu, ježto jsem právě obdržel od velkého kní
žete moskevského jiné otevřené listy, v nichž dovo
luje pro Vaši přízeň, aby mohli bezpečně přijíti a
meškati v Moskvě ti, které jste vyslal.
Poněvadž se jeví býti slušným, když Moskevský
Vaší svatosti tyto listy vydal, aby podobné také do
stal, jimiž by byl moskevským legátům i jiným do
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volen příchod do Itálie, proto prosím Vaši svatost,
aby je, stylisované ve znamení velké otcovské lásky,
dokázala tak připraviti, aby po příchozích, které s tím
to posýlám z ležení polského krále, mohly mně býti
doručeny. Národ ten totiž hledí na vnější věci; také
to poskytuje záminku k návratu a k jednání o těch
věcech, o nichž jednati k jejich spáse přeje si sám
Bůh.
Poněvadž však Moskva v ohledu náboženském bý
vala do jisté míry závislá na Rusi, která jest podří
zena polskému králi (neboť nikoliv tak dávno bývali
moskevští biskupové a metropoliti potvrzováni v Ky
jevě, který leží v Rusku králově), bude mít největší
význam pro obrácení Moskevská, jestliže biskupové
či vladykové královy Rusi se přidruží ke katolické
církvi. Pročež se jeví nutným vážně naléhati o násle
dující. Bude-li Vaše svatost psáti těmto vladykům,
jichž jest osm (čítaje v to jejich metropolitu ve Vilně), laskavá breve, která by jim byla jedním theolo
gem donesena (bez jakéhokoliv jmenování, aby ten,
kdo by to mohl správněji a vhodněji vykonati, k to
muto účelu se vydal na cestu), nechť je Vaše svatost
vyzve k poznání pravdy, poučí ve všem, co se od pa
pežské stolice očekává a co možno Otcem a pastýřem
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obecné církve v poměru k synům shrnouti. Tehdy bu
de možný jeden ze dvou výsledků: že vyslechnou dů
vody, přijmou náboženské knihy, o jejichž ruské vy
dání ve Vilně se postarám, a počnou lépe chápati;
anebo jistě, zatím co v té věci bude bdíti pastýřská
hůl Vaší svatosti, se ospravedlní vůči Bohu. Touže
cestou přijmou některá ruská knížata, z nichž se již
několik obrátilo na katolickou víru, laskavost téže
svaté stolice se vztaženýma rukama. Vždyť když jsme
procházeli královou Rusí do Moskvy, řekli nám upřímně někteří šlechtici, kteří byli svému rozkolu hor
livě oddáni, že by mohlo hlavně přispěti k jejich obrácení, kdyby to, co od našich slyšeli, bylo u nich
kdy řečeno. Mají pak tato knížata, třeba jako ostrožský a slucký tiskaře a školy, jimiž se rozkol podpo
ruje; ve Lvově jest mimo katolického arcibiskupa a
ruského vladyky také arménský biskup se svými Ar
mény; a cokoliv by jich na katolické víře přibylo, to
by pak silou a pomocí Boží proniklo do Armenie.
Vaše svatost nechť odpoví pro lásku, s níž sleduje
své syny a dělníky, jak rozhodla a co nařídila v těch
to věcech: Jakým způsobem si mají počínati naši a
jiní kněží v Moskvě v čase jednak postů, jichž mají
Moskevští více, jednak jistých svátků, které slaví na
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počest těch, které považují za svaté (když byli, jak
řečeno, rozkolníci) a v kterýchžto zvláště dnech mají
zdrženlivost a někdy půst; jak se zachovat před je
jich obrazy, jinak zbožnými, když oni naše neuctí
vají; jaká pocta má býti vzdávána tím, jenž jest vy
slán samou svatou stolicí, metropolitovi a vladykům;
co činiti s těmi, kteří jsouce prostší, z obav vzniklých
z rozkolu, by později nemohli ozdravěti.

Psáno ve vesnici Bor nad řekou Sokolnou
v panství velkého knížete moskevského, když
jsme očekávali jízdné čety od polského krá
le, které nás převedou do ležení, ve svátek
sv. Michaele archanděla r. 1581. Tato ves
je vzdálena od Velkého Novgorodu 50, od
Pskova 100 italských mil.
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Antonína Possevina Tovaryšstva Ježíšova
prvá veřejná rozprava o katolickém náboženství, ko
naná dne 21. února 1582 s Ivanem Vasiljovicem,
velkým knížetem moskevským, na jeho dvoře v pří
tomnosti jeho rádců a sta jiných předáků.
Když rádcové velkého knížete odpověděli Antoní
novi na různé věci, které knížeti před třemi dny
předložil, dodali, že panovník nemá ve zvyku projednávati soukromě cokoliv z význačnějších věcí, jako
byla tato (totiž o náboženství), jak na rozkaz pape
že žádal Antonín, přicházející do Moskvy, minulého
roku ve Stařici. Připojili také, že panovník se obává,
aby z rozmluvy o náboženství nepovstal mezi ním a
Antonínem nějaký spor, kterým by se zmenšilo dob
rodiní ujednaného míru s králem Štěpánem, nebo
který by mohl způsobiti Antonínovi mrzutost. Avšak
Antonín odpověděl, že doufá, že nezavdá žádného
důvodu ke sporu s panovníkem; vše, co zamýšlí, smě
řuje k těsnějšímu spojení křesťanských panovníků
s tímto panovníkem; nezamýšlí také z této rozpravy
vylučovati rádce, chce-li tomu panovník. Když to
rádci knížeti vyřídili, byl Antonín zavolán do místa,
kde zasedal panovník se svými rádci a stem jiných
předáků a vyšších dvořanů.
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Tu promluvil panovník a pronesl tatáž slova, kte
rá krátce předtím vyřídili Antonínovi rádcové. »Vi
díš,« řekl, »že mám již padesátý rok a ne tak dlouhý
věk života mně zbývá; pak, jsem vychován v ná
boženství, které jest pravé křesťanské a které mně
nepřísluší měnit. Nastane však soudný den, v němž
bude Bůh soudit, zda je naše či latinská víra zalo
žena na pravdě. Aniž však zavrhuji, abys, jsa vyslán
papežem Řehořem XIII., toto svoje poslání, obhájit
římskou víru, konal. Pročež můžeš říci, co je libo.«
Tehdy řekl Antonín: »Nejvznešenější panovníče,
z význačných dobrotivostí, které jsi mi poskytl, jest
ta největší, že mi dovoluješ, abych dnes s tebou mlu
vil o hlavní věci. Věz však, že papež ti neradí, abys
změnil tak staré náboženství jako řecké, kterému učili Otcové a řádné synody. Vybízí tě naopak, abys
je, jak kdysi bylo, poznal a přilnul k němu, a tím
spíše abys uchoval, co je z něho v tvém panství ne
porušeno. Když to učiníš, nebude již západní a vý
chodní církev, nýbrž všichni jedno v Kristu budeme.
Ani nebudeme obraceti tvoje kostely, obřady a kně
ze, kteří řádně spravují pravou víru a Božská ta
jemství.
Ostatně nediv se tomu, co ti nyní Jeho svatost ozna
muje. Vždyť se namáhá pro Krista, jímž mu byla
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svěřena péče pásti křesťanskou církev, a zvláště tvůj
list jej pohnul, jednati o smlouvě mezi křesťanskými
knížaty. Sám jsi psal králi Štěpánovi o jednotě víry,
kterou uznal cařihradský císař s celým východem na
synodě florentské, jíž byl přítomen, jak jsi sám na
psal, moskevský metropolita Isidor. Dodal jsi, že ka
tolíci a lidé římské víry obcují a žijí v Moskvě svo
bodně ve své víře. Toto když jsi napsal nikým nenu
cen, nemůže papež nevěřiti, že to vzešlo z čistého srd
ce, jak se na takového panovníka jako jsi ty sluší, a
že jsi byl opravdu přiměn vydati svědectví pravdě
Tím, v jehož ruce jsou srdce králů a bez jehož po
kynu se nepohne ani lístek na stromě.
Poněvadž křesťanští panovníci nejsou s to, aby pro
ti proradným a pohanům získali jiné silnější záštity
nebo silnějšího pouta, jež by je svazovalo, než tu ví
ru, která nemůže býti než jedna, jsou tím dány zá
klady smlouvy. Bez ní ostatní lidské jednání, ať je
jakékoliv, buďto nelze budovati, anebo, vybudované,
se v neočekávané chvíli kácí. Mysli si tedy jedno
z dvojího: že byla pravá křesťanská víra u všech křes
ťanských panovníků i na samotném východě, když
přišel na florentskou synodu; nebo že se tvoje víra,
není-li totožná, tak od ní liší, že nutně víra jedné ne86

bo druhé části není prosta bludů. Nad blud pak není
zajisté nic zhoubnějšího. Jestliže takový císař, o kte
rém jsi ty psal, onen Jan Emanuel a právě, abych to
znovu řekl, současně s tvým metropolitou a ostatními
z východu ne slepě byli znepokojeni, proč v jediné
římské církvi je pravá víra, a jestliže vyznali, že jen
ona před celým Řeckem a Asií ji od pradávna nepo
rušenou uchovávala: zda tobě nezbývá než abys krá
čel stejnou cestou. Nebo, pochybuješ-li, zda se ti
předkládá totéž, co se ujednalo na koncilu florent
ském, volej si řecké tlumočníky a žádej ze samotné
Byzance knihy řeckých Otců, nepřikládáš-li víry na
šim Řekům a spisům téměř od těchto samotných au
torů vlastnoručně psaných, či mně, který ti v nich to
též ukáži. Chceš-li výklad některých nej důležitějších
míst Otců z florentské synody, kterou jsem ti v řec
kém vydání od papeže přinesl, velmi ochotně to uči
ním. Po tomto zisku u Boha budeš moci vážně čekati,
že se budeš moci jistějšími než dosud odznaky a titu
ly brzy nazývat císařem východu, rozšíříš-li na vý
chodě pravověrnou a katolickou víru. Na té věci ne
budou neúčastni křesťanští panovníci, kteří ti z ji
ných stran upřímně pomohou.«
Nato odpověděl panovník, že nepsal papežovi o ví
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ře, o níž ani právě nezamýšlel mluviti, aby mu něco
nevyklouzlo, co by mohl Antonín bolestně nésti. Po
tom, že jest jeho úkolem spravovati věci světské, ni
koliv duchovní a k té věci ani nepřijal od svého me
tropolity požehnání. Ostatně že nevěří v Řeky, ný
brž v Krista. Co se týče východního císařství, že jest
země Páně, kterou hodlá dáti ve své vůli, komu se
mu zalíbí. O florentské synodě a o moskevském me
tropolitovi neřekl vůbec nic. Také pomlčel o tom, co
se týče náboženského svazku, kterým jediné mají býti
zavázána křesťanská knížata proti nepřátelům Kris
tova jména. Znovu však slíbil, že zaručuje, co připověděl Antonínovi téhož dne po rádcích, že katoličtí
kněží s legáty mohou býti svobodně přiváděni od ob
chodníků do Moskvy, v ní meškati a katolíkům svá
tostmi přisluhovati. Odepřel však slíbiti, aby měli
veřejné schůze anebo veřejné kostely, do nichž by
vcházeli Rusové. Dále že odevzdá Antonínovi, dříve
než odejde, o té věci záruku zpečetěnou velkou svou
pečetí, což dříve na Starici nebyl s to Antonín dosáhnouti.
Tehdy žádal Antonín panovníka, aby ráčil vyjeviti, co v celé té náboženské věci cítí. Od takového
panovníka nic mu nemůže připadnouti trapným. Že
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však věří nikoliv v Řeky, nýbrž v Krista, to jest naj
lepší a proto bylo Antonínem přineseno svědectví
řeckých Otců, aby z nich, k nimž jako k závažným
svědkům má víru, panovník vyrozuměl, že této nej
lepší a pravé víře, jíž v Krista věříme a k němu smě
řujeme, bylo vždycky od římských papežů učeno.
»My přijímáme křesťanskou víru,« pravil panov
ník, »již od počátku křesťanské církve, když do těch
to končin přišel Ondřej, bratr apoštola Petra, který
pak odešel do Říma. Poté když se Vladimír obrátil
k víře, rozšířilo se více náboženství. Tak tedy v téže
době jako vy v Itálii přijali jsme my v Moskvě křes
ťanskou víru, kterou zachováváme neporušenou, kdež
to v římské víře jest 70 věr, podle tvého, Antoníne,
svědectví, jak jsi mi v Starici naznačil.«
Antonín pochopil, že to kníže říká, poněvadž on,
Antonín, při vhodné příležitosti nejednou ukázal rád
cům i jiným na to, že v Itálii byla o téměř 1200 let
křesťanská víra dříve, než Moskva pronesla jméno
Kristovo. Antonín tedy mluvil trochu o sv. Ondřejo
vi, aby nedal hrubě najevo, že panovník nemluví
pravdu, a dodal: »Neotřesena a tatáž trvá římská ví
ra, kterou Petr a Pavel od počátku hlásali. Papežové,
kteří následovali po Petrovi, vylévali za ni téměř 300
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let krev. Ostatní pak, třeba měli klidnější doby, pře
ce ji ochránili v různých bouřích bez ztroskotání ne
porušenu. Není pak 70 římských věr, o nichž mluvíš,
nýbrž jest jediná víra, která proklela a neohroženě
potírá 70 a více z Luthera vyšlých bludů (které do
sud trpíš u několika málo ostatních Livonců, o nichž
jsem ti ze Stařici psal), jakož vždy ěinila s východ
ními a africkými bludy.«
»Co říkáš, Antoníne,« pravil panovník, »že pape
žové vylévali krev za víru v Krista, to jest v pořád
ku. Říká totiž Spasitel: Nebojte se těch, kteří zabijí
tělo, duši však zabiti nemohou.«
»Právě proto,« odpověděl Antonín, »přišli jsme
i my do Moskvy důvěřivě ve jménu Božím, a do In
dií a ostatních světadílů posýlá papež jiné, kteří vše
chno pro Kristovo jméno podstupují, aby jeho prav
da se stala známou a vítězný kříž byl co nejšířeji ká
zán.«
Než panovník toto stočil a řekl: »Jest psáno: Jdou
ce učte všechny národy, učte evangelium všechno
stvoření, křtíce je ve jménu Otce, Syna i Ducha sva
tého. To pak všichni apoštolově činili a nikdo nebyl
větší než druhý; od nich pocházejí biskupové, arci
biskupové, metropoliti a jiní ostatní, z nichž jsou
i naši v našich zemích.«
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»Co jsi citoval z evangelia« řekl Antonín, »slovo
Boží jest a protož v ně nepochybně věříme. Stejně
jest nutno věřit samotnému Kristovi, který ostatní
apoštoly poslal se stejnou autoritou, avšak jako se
svěřenou mocí do světa (neboť tak žádala nutnost
všude víru hlásati), který však jedinému Petrovi odevzdal, což jiným apoštolům nikdy neprokázal, klí
če království nebeského, potvrzování bratří a péči
pásti ovečky. Jestliže tedy biskupové, kteří se odvo
zují od ostatních apoštolů, podržují svou moc, zda
tím spíše ji nemá podržovat stolice Petrova (což stol
cům jiných biskupů nebylo řečeno a proto za jejich
nástupců náboženství v jejich končinách buď se po
změnilo nebo zašlo), proti níž brány pekelné nic nezmohou a která bude trvati až do skonání věků, jak
vyznal neodvolatelným slibem Bůh, který jest prav
da a nelže?«
Na to panovník: »Uznáváme Petra a jiné svaté
papeže, Klimenta, Sylvestra, Agathona, Vigila, Lva,
Řehoře a jiné; ale v pravdě ti, kteří po nich následo
vali, jak pak nastoupili po Petrovi, či když nehodně
žili, sedí se stejnou autoritou na stolci Petrově?«
»Snadno bys ve své moudrosti porozuměl, panovníče,« odpověděl Antonín, »že se stejnou autoritou
jako Petr spravovali církev až dodnes ostatní pape-

91

žové, jestliže dovolíš, abych ti ukázal, co jest nej
pravdivější; ti ostatní, kteří se věrně drželi zbožných
knih dávných papežů, zákonů, kanonů a zvláště vý
kladu slova Božího. Co se týče hodného nebo nehod
ného života, řeknu to krátce: Síla svátostí a přenešená správa církve nezávisí od života lidí, nýbrž od
neměnného ustanovení Kristova. A není vše pravda,
co mají ve zvyku velmi odvážně a svobodně žvaniti
odštěpenci od Kristova těla, ježto ani neviděli, co
tvrdí nebo popírají. Zapřísahám tě však, nejvzneše
nější vládce, abys mi pro svou laskavost odpověděl,
zda jsi ty, který jsi nastoupil 500 let po Vladimírovi,
zákonitý dědic a nástupce jeho moci?«
Když k tomu kníže přisvědčil, dodal Antonín: »Nu
že kdyby někdo z tvých chtěl něco pokřikovati o au
toritě tvé nebo tvých předků, jestliže se někteří z lid
ské křehkosti něčeho dopustili, zda by se našel někdo,
kdo by je nepovažoval za hodna ze lži je usvědčiti,
neřku-li potrestati?«
Po této řeči, panovník, který uvnitř více hořel než
dal dříve na jevo (v těch dnech právě jacísi nejkacířštější Angličané a lékař Holanďan, anabaptista,
mu mnoho dodali proti papeži), téměř vybuchl: »Věz,
že římský papež není pastýřem, nýbrž vlkem.«
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Poněvadž tuto urážku nesl Antonín tím tížeji, že,
pronesena v takovém shromáždění předáků, mohla
svým výrokem zabrániti sblížení s vírou, přiměl mla
díka tlumočníka (ostatně věrného katolíka, ale váha
jícího, poněvadž se bál knížete), aby řekl: »Proč jsi
jej tedy zpravoval o svých věcech, jehož jsi rovněž
ty i tvoji předchůdcové vždycky nazývali pastýřem
církve?«
Tehdy kníže vyskočil, celý se vzpřímil — všichni
myslili, že svou berlou, kterou užíval jako nejvyšší
kněz a jejíž vršek byl opatřen hrotem, Antonína pro
bodne a zabije, jak učinil jiným, ba i vlastnímu sy
novi — a řekl: »Na trhu jsou sedláci, kteří tě poučí,
že mluvíš se mnou právě tak jako se sedlákem.«
Tato slova vyslechl Antonín bez hnutí tváře a pra
vil: »Vím, vznešený kníže, že mluvím s knížetem
moudrým a dobrým, ku kterému se obrací nejen pro
víru a povolnost, kterou jsi prokázal pro sjednání
míru, ale i z otcovské lásky sám papež; jestliže jsme
něco řekli, doufám, že to přijmeš z lepší stránky, což
jsou i slova Kristova co pronáším, a ty jsi mi povolil,
abych o těchto věcech svobodně mluvil.«
Když se takto jeho mysl k údivu rádců a ostatních
předáků utišila a on znovu usedl, předhazoval opět
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a opět čtyři výčitky od zmíněných bludařů nakuka
né: Že se papež dává nosit v nosítkách; že nosí na
nohách kříž; že si holí vous; že se činí Bohem.
Na to Antonín, když dostal dovolení, aby směl od
povídat (viděl totiž, že přístojící jsou pro vnější věci
a křivá obvinění, podložená panovníkovou autoritou,
tak pobouřeni, že někteří říkali, že Antonín jest ho
den utopení), takto mluvil: »Že jest někdy papež no
šen v nosítkách, to se neděje z hrdosti, nýbrž k vůli
požehnání velmi četnému lidu o slavnějších svátcích
ve jménu nikoliv jeho, nýbrž Nejsvětější Trojice.
Potom zase s ostatními zpravidla velmi přátelsky
kráčí, často pak z náboženské lásky obchází pěšky
zbožná místa. Co se týče kříže, který nosí na střeví
cích, nebudiž ti to tajno, kníže, že jako lidé zprvu pa
dali k nohám apoštolů, tak se stávalo velmi často ná
stupcům sv. Petra. Aby se tato pocta na ně nevzta
hovala, nastražili kříž, jehož líbáním se vyznává a
uctívá Kristovo tajemství; cokoliv papežové mají ne
bo mohou, o tom vyznávají, že jest to zásluhou Kris
ta Pána a následování utrpení.«
»Přece však,« řekl kníže, »jest hanba nositi kříž
na nohou, neboť naši považují za potupné místo, visí-li kříž pod samým srdcem k žaludku.« Viděl pak,
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že někteří z Antonínových účastníků mají kříž na šíji
zavěšený maličko pod srdcem.
»Ježto Kristus byl ukřižován celým tělem,« odpo
věděl Antonín, »a my máme býti celým tělem s Kris
tem ke kříži spjati, nedopouštíme se ničeho hříšného,
jestliže se na některé části těla kříž zbožně nosí. Kte
roužto zbožnost posuzuje Božská moudrost předně
podle srdce a spíše podle čistého svědomí než z vněj
šího položení. Pokud jde o líbání nohou, nehledě
k tomu, že papež umývá a líbá nohy chudým, nikdo
zajisté, kdo mu líbá nohy, se nedomnívá, že mu pro
kazuje božskou úctu. Ostatně i podle předpovědi Bo
ží a podle Izaiášova výroku 700 let před založením
církve Kristovy mělo to být v budoucnu nutno. »Toto
praví Bůh (říká prorok): Aj pozdvihnu k národům
ruky své a k lidem vyzdvihnu znamení své; přinesou
syny tvé na loktech a dcery tvé na plecech ponesou.
I budou králové pěstounové tvoji a královny chovan
ky tvé; snížíce tvář svou k zemi klaněti se budou to
bě a prach noh tvých líbati budou.1 Nuže tedy, kníže,
zdali tedy Pán Bůh (který poctu prokazovanou rodo
vým králům snesl na své sluhy, které ozdobil pří
vlastky »světlo, skála, základ«, sobě jako Bohu vlast1) Iz. 49, 22, 23.
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nimi) neměl uvésti ve skutek svůj slib, aby se nejen
líbaly, ale k většímu zděšení ďáblovu lízaly nohy
těch, které, jak praví Písmo, Kristus dočasně posta
vil v čelo své církve? Ale i před tvými poddanými
biskupy se tvoji lidé vrhají na zem a vodou, třeba
špinavou, ve které si biskupové umyli v chrámu ruce,
si kropí uctivě oči a tváře. Ty jsi však moudrý a není
ti neznámo, že pocta vyslancům a zástupcům králů
nebo představeným vzdávaná buď od lidu nebo od
velkých pánů, poctu v tom zahrnuje; jestliže tedy při
jímáš autoritu od Boha, zda někdo ubírá poctu Bohu,
jenž nyní k vůli Bohu vzdává poctu tobě a tvým?«
Na to panovník: »My sami, jako nejvyšší panov
ník křesťanský, kolikrátkoli přijde k nám náš metro
polita, vyjdeme mu naproti se všemi svými a líbáme
jeho ruku; ale nečiníme jej Bohem.«
»Tedy i ty,« praví Antonín, »pod tímto způsobem
duchovní autority domníváš se poctu vzdávati ne
svému poddanému, nýbrž Bohu; o kolik větší pocta
má býti vzdávána tomu, jemuž Bůh svěřil ke správě
celou církev, než se dává nějakému metropolitovi,
jestliže jest ovšem kanonicky zvolen a řádně potvr
zen. Také Bohem se nečiní papež, který pominuv ví
ce titulů, které by mohl spravedlivě přibrati, se na
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zývá sluha sluhů Božích. A jako to dává na jevo jed
náním samým se všemi národy, které jsou pod slun
cem, jak viděl tvůj Ševrigin, tak posílá ustavičně do
celého světa dělníky kázati jméno Boha a Syna jeho,
Krista, což nikdy nečinil ani nemohl činit východní
patriarcha. — Pokud jde o vousy, vskutku si je ne
dává holit a má je dosti bohaté; a i kdyby si je dal
holit, nic zlého by nečinil, neboť to činili svati a dří
vější papežové, jejichž podoby se spatřují na starých
mincích, a mohli to činit ze spravedlivých a zbožných
důvodů pro různé dobové nazírání. Něco jiného jest,
co jest předepsáno v laických konstitucích sv. Klimenta, aby si neholili vous a nezastírali hlavu svých
manželek, dále aby si vous nevytrhávali, jak činí pro
necudnost a rozkoš Turci; a něco jiného, co jest do
voleno kněžím, kteří to činí k vůli zbožnému zachá
zení s tajemstvími krve a těla Kristových a pro vy
hnutí se vychloubačnosti.«
Což když pověděl Antonín, aby nezůstala v mysli
panovníka nějaká urážka, požádal, aby mohl políbit
jeho ruku. Nato on, když mu ji laskavě podal, řekl:
»Nejen ti ruku podám, ale vpravdě tě také obejmu.«
A tak povstav objal dvakrát k velkému údivu pří
tomných celou náručí Antonína a omluvil se, že ne-
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chtěl mluviti o náboženství, aby mu něco prudkého
nevyklouzlo, a láskyplně jej propustil. Od snídaně
pak poslal k Antonínovi tři předáky s jídlem a ná
pojem a o druhé hodině jiného dvořana s různými
druhy nápojů. Nad tímto opakovaným projevem pří
zně všichni užasli, poněvadž neměl ve zvyku takto
mimořádně jednat s vyslanci nebo nuncii papežů a
vpravdě krátce před tím docela mínili, že jde Anto
nínovi o hlavu. Té noci, která následovala, poslal pa
novník k Antonínovi, aby mu písemně sdělil místo
z Izaiáše, které mu citoval, což Antonín učinil na
zítří a doplnil výkladem z Otců. Také přidal pět ka
pitol cařihradského patriarchy Gennadia o prvenství
papežů; o jeho překlad do ruštiny se postaral jednak
z tohoto důvodu, jednak aby se Gennadius celý ob
jevil v ruštině.

Druhá rozprava Ant. Possevina s velkým kní
žetem moskevským a jeho rádci dne 23. února.
Toho dne Antonín jsa povolán předstoupil před
knížete při ještě větší účasti lidu a za plnějšího dvora
knížecího než před tím. Někteří se obávali, že se An
tonínovi a jeho lidem přihodí něco velmi vážného,
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neboť ne všichni si vykládali k dobrému tyto mimo
řádné důkazy přízně; také bylo Antonínovi zvláště
naznačeno, že mu chce kníže veřejně ukázati knihu
(?), což posléze neučinil. Povzbudil tedy Antonín sou
druhy a všechny ze svého průvodu k dobrému vy
znání víry tím, že budou konat svou věc, jestliže se
jim něco přihodí od onoho národa, posílil je svá
tostmi a svatými ostatky upevnil. Ve skutečnosti, buď
to, že Boží moudrost obměkčila mysl panovníka nebo
že hodnějším sluhům Božím palmu trpěti pro Krista
v Moskvě na jiný čas schránila, se stalo, že panov
ník jakmile viděl Antonína, nejen mu kázal seděti
jak obyčejně uprostřed shromáždění předáků na vyčalouněné stolici naproti panovníkovi, ale i zavolal
k sobě své starší a takto dosti hlasitě mluvil: »Anto
níne, jestli jsem ti včera řekl něco o papeži, co se ti
nelíbilo, žádám tě, abys mi prominul a neoznamo
val to Jeho Svatosti. Chceme totiž s ním (ačkoliv jsou
mezi vámi a námi některé rozdíly ve víře) a ostat
ními křesťanskými panovníky žiti v přátelství, bratr
ství a jednotě. Posíláme tě v té věci k papeži jako vy
slance a ostatní naši rádcové ti našim jménem od
poví k tomu, co jsi nám posledně předložil.«
Antonín knížeti poděkoval, odporoučel se do jeho
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laskavosti a řekl, že bude neméně věrně pečovati
o ostatní jeho věci, jak osvědčil při ujednávání míru
s králem Štěpánem. Pak zasedl s rádci k obvyklému
tajnému jednání a několik hodin, které zbývaly do
poledne, ztrávil nasloucháním rádcům a projednává
ním velmi závažných věcí s nimi o vztazích k Persii,
o upravení jistější cesty k panovníkovi, o Tatarech,
o smlouvě křesťanských panovníků, o nutnosti sjednati mír s Janem III., králem švédským a o vyšetření
příčin, proč se stalo kdysi vyslancům krále švédského
se strany panovníkovy příkoří; zvláště však o nábo
ženství katolickém a ruském, při čemž žádali jménem
knížete Antonína, aby hleděl písemně vyložit, v čem
se liší, ježto v Moskvě není právě nikoho, kdo by
mohl vyložit řeckou synodu florentskou. Což když
Antonín slíbil učiniti, vyndal celého latinského Gennadia, kterého s sebou přinesl a daroval po rádcích
panovníkovi, aby z něj mohl dáti přeložiti z latiny
do ruštiny kapitoly základní povahy či rozdíly; řec
kého Gennadia daroval totiž již dříve.

Třetí rozprava velkého knížete moskevského
s Antonínem Possevinem o náboženství a roz
prava o sezení předáků u přítomnosti vsak rád100

ců. Druhá rozprava následovala po prvnější
téhož dne, tojest 4. března o první neděli postní,
když se čte evangelium: Uveden byl Ježíš na
poušť, aby byl pokoušen od ďábla.
Kdykoliv přicházel Antonín k panovníkovi, mimo
předáků, kteří jej k němu hojně doprovázeli ve vo
zech a přijíždívali na koních, stáli průvodci panov
níka ve velmi dlouhé řadě, dotýkajíce se železnými
puškami opřenými o zem, po obou stranách cesty jak
na druhém hradě, kde hostoval Antonín, tak na
prvém hradě panovníka v počtu okolo 1500; měšťa
né však a ostatní naplňovali schody, dvoranu, okna
a ochozy (jakož i poprvé a podruhé šlechtici v panov
níkově tajné radě). To však, že 4. března se panov
ník rozhodl jej pokoušeti, způsobilo, že byl svolán
četnější lid do prvého paláce a jeho nádvoří (nejmé
ně na 5000 se jich odhadovalo). Dvéře u chrámu P.
Marie, jehož sedm věží jest pokryto zlatým plechem,
a u sv. Jana byly otevřeny, což nikdy dříve nebylo,
když šel Antonín mimo, a uprostřed chrámu tvořili
kruh kněží, oblečeni v mešní roucha (možno-li říci
mešní), a po ruském způsobu se modlili. Panovník se
pak zdržoval ten týden v komnatě, nekonaje přísněj
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šího postu a zvláštních modliteb, poněvadž Rusové
zahajují svůj půst po řeckém způsobu dva dny před
první nedělí postní, jako my čtyři dny, třeba se zdržu
jí od neděle devítníku až do této doby masa (nikoliv
však vajec a letníků). Takovými tedy přípravami
povolán, posadil se Antonín na pokyn, když spatřil
panovníka, ale brzy byl od něho velmi blízko povo
lán a takto jej slyšel mluvit:
»Antoníne, bylo nám sděleno našimi rádci, že tou- žíš projiti naše kostely, v kteréžto věci ti chceme ukázati svou milost (fráse, kterou často užíval). Poru
čili jsme totiž, aby tě do nich naši předáci zavedli.
Uvidíš v nich, s jakou úctou Nejsvětější Trojici vzý
váme, nejblahoslavenější Pannu a svaté ctíme a
chválíme. Uzříš, jakou poctu vzdáváme svatým ob
razům a uvidíš také obraz nejblahoslavenější Panny,
malovaný svatým Lukášem. Avšak neuvidíš, že by
chom se dali my anebo náš metropolita nositi v no
sítkách.«
Antonín, jemuž nic netušícímu byla tato slova ře
čena, když ještě před několika dny jej panovník žá
dal za prominutí takových slov, povzbudil tlumoč
níka, aby mluvil hlasitěji, a takto odpověděl: »Co se
děje řádně a zbožně k úctě Boží, to schvalujeme a
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velebíme; co se však týče mého navštívení tvých
chrámů, věz, že jsem nikoho nežádal, abych byl pří
tomen bohoslužbám či modlením tvých kněží. Vím
totiž, co se při nich u vás koná. Pokud už se mezi ná
mi záležitost víry shoduje a tvůj metropolita jest
schvalován od onoho, jenž drží stolec toho, jemuž
bylo řečeno: Potvrz bratry své: nemůžeme býti pří
tomni těmto jejich konáním. Co se týče nošení pa
peže, řekl jsem ti, že se to děje, aby bylo udělováno
lidu požehnání; ačkoliv tato hodnost jest taková, že
se srovnává, aby byla ukazována sama hodnost Kris
ta Pána apoštolskému stolci svěřená. Více zajisté jest
pocta, kterou vzdává lid tvým biskupům (jsou-li bis
kupy), když se kropí na očích a na jiných částech tě
la vodou, ve které si oni umyli ruce, a když se před
těmito biskupy často až k zemi sklání a čelem o zem
bijí.« Na to panovník, když tato slova vyslechl: »To
to tajemství vody značí Kristovo zmrtvýchvstání.«
»Nebudu tě,« odpověděl Antonín, »těmito věcmi
unavovat, rač si tvá jasnost přečíst, co jsem ti na
tvůj rozkaz napsal o rozdílu mezi katolickou a řec
kou vírou. Z toho poznáš, co možno odpovědět na
mnohé takové věci.« Kterýžto spis když panovník při
jal, nařídil, aby byl Antonín doveden do kostela P.
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Marie, ale když již z komnaty vycházel, zavolal na
něj panovník: »Hleď, Antoníne, abys nepřivedl do
kostela nějakého luterána.« Načež Antonín: »My,
panovníku, luterány, jestliže nepřicházejí opět k roz
umu, ani nepřipouštíme, ani s nimi nemáme žádného
spolku.«
Takto odcházející předáci se snažili strkati na pra
vou stranu chrámu P. Marie Antonína s jeho lidmi,
hodlajícího vyčkati až pokud by panovník nepřišel;
ostatně mu nic o takové věci nebylo napřed řečeno,
a proto tím více přemýšlel, že panovníkovi jasně pro
hlásil, že nebude přítomen žádným jejich bohosluž
bám nebo modlením. A tak když byla pozornost ob
rácena jinam, Antonín se odtud tajně (ale svobodně)
se všemi svými vytratil; v čemž mu předáci opět a
opět vytýkali, že on, který se v ostatních věcech vůči
panovníkovi dobře choval, v této věci mu činí velké
příkoří. Proti nim měl však takové důvody, že četný
lid se divil a ostatní šlechtici byli ohromeni, očeká
vajíce nějaký krutější krok vůči Antonínovi. A tu již
rádcové, kteří se zatím sešli s panovníkem na samot
né nádvoří, upozorněni, přistoupili k Antonínovi do
sti již od onoho chrámu vzdálenému. Vyzvěděvše oč
jde, sdělili to panovníkovi, před kterým šli nějací
kněží, nesoucí obraz P. Marie.
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Tehdy se panovník zastavil se svými dvořany upro
střed náměstí, rukou si třel hlavu přemítaje, co by
učinil, konečně přece poslal zpět k Antonínovi rád
ce, kteří řekli, že mu chce vyhověti a milost svou ukázati. Poněvadž však ho nechtěl propustiti, že mu zce
la ponechává, aby se vrátil do paláce k obvyklému
tajnému sezení o běžných věcech, ku kterému se rád
cové za krátko vrátí. Panovníkovi takto se k chrámu
blížícímu šel vstříc metropolita, který vyšel s někte
rými biskupy a kněžími. Po pozdravení zavedli pa
novníka do chrámu a dali mu políbiti kříž. V tomtéž
chrámě byl zřízen výstupek a lavice pro Antonína,
aby všichni viděli a po té mu něco z víry vyčítali, jak
slyšel později od šlechticů.
Vyhnuv se tedy této pohromě a líbání ruky metro
politovi, které panovník vyžadoval, Antonín, jakmi
le vstoupil do tajné rady, vyňal ze záňadří kříž plný
ostatků, kleknul se všemi svými, jichž bylo patnáct,
na kolena a dosti hlasitě pěl hymnus Te Deum laudamus.
Šlechtici, kteří Antonína provázeli, se vyptávali,
co to má býti a když se od něho dozvěděli, že činil
díky Bohu, že obhájil se svými pevně a veřejně pra
vou křesťanskou víru, byli velmi rozčileni, že nejen
oněměli, ale i zbledli. Moskevci totiž od svých útlých
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let ssají tu domněnku, že se považují za jediné pravé
křesťany a ostatní (třeba i katolíky) pokládají za ne
čisté kacíře nebo bludaře. Ale i mysli panovníkově
byla věc velmi nepříjemná, poněvadž zamýšlel pří
tomností lidí z poselstva papežova a ponížením před
metropolitou onen národ v rozkolu upevniti, jakoby
byl papež poslal Antonína k projevení tohoto úkolu
po seznání pravdy. O totéž se mamě nadmíru pokou
šel před tím ve Smolensku skrze dotyčného biskupa
či vladyku, potom ve Velkém Novgorodě skrze arci
biskupa.
Když byl takto lstivý dopaden ve své lstivosti, bu
de trvati, jak možno doufat, svědectví onoho veřej
ného činu dlouho v srdcích Moskevců, když tím vi
děli před panovníkem, že víru, kterou se domnívají
míti, nepovažují pravověrní a katolíci ani za hodnou,
aby jejím obřadům byl někdo přítomen.
Když se to tedy takto stalo a rádcové se vrátili
k Antonínovi, podal jim důvody, proč neměl panov
ník, jestliže chtěl nějakou milost (jak říkal) Antoní
novi ukázati, ani papeže od Krista ustanoveného pře
de všemi tupiti, ani se domnívati, že ti, kteří jsou od
něho posláni, jsou nižší metropolity, který ani není
metropolita, když druhý, který si říká metropolita,
106

ještě žije v klášteře, a další pak, který svobodněji
káral mravy knížete, byl se všemi svými upálen, a ni
kdo z nich nebyl od Kristova vikáře potvrzen. Po té
mluvil více Antonín o pravosti katolické víry, když
rádcové otevřeli sluch a mysl, a pak oni, když slíbili,
že všechno panovníkovi vyřídí (jak téhož dne učini
li), odpověděli na jiné články ze spisu, který Anto
nín před několika dny panovníkovi předložil.
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Kurs padesátýdruhý.
V prosinci léta Páně 1941.

Přeložil dr. Karel Doskočil. Vytiskla knihtiskárna
Františka Bartoše v Přerově pro vydavatele Josefa
Floriana a sklad Marty Florianové ve Staré Říši.
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