Ricci

MOUDRÝ

Ernst

Stürmer

MUŽ

DÁLNÉHO

Z

ALFA

OMEGA

1988

ZÁPADU

Překlad z vydání v St. Benno-Verlag, Leipzig.

Staletý

sen

se

uskutečňuje

Zaražený pater "Matte • Ricci (ričči) zkoumal nedůvěřivě pečeť na úředním psa
ní, které mu doručil voják. Znovu a znovu pročítal zprávu^ ale nemohl jí uvěřit.
Třicetiletý jezuita držel v rukou pozvání, aby přišel do Cíny. Prorúiknout do
Číny,, vysoce ’kultivované "země středu”, o tom snil už re. hrožený František Xaver.
Jenže Čína byla pro cizince uzavřenou, zakázanou zemí. Čínskou zed podezřívání
nebylo možno překonat»
Pouze jednou do roka směli portugalští obchodníci z M$kaa, portugalského opěr
ného bodu na čínském pobřeží, vyplout za výměnným obchodem po 150 km dlouhé Per
lové řece do kantónu. Vyměňovali zlato, perly, hedvábí, čaj, porcelán a podobné
zboží pro trhy v ^vropě, Indii a Japonsku za drahocennosti ceněné v Číně, Byla to
křišťálová zrcadla, sklo, vlněn? látky, samet, zboží z velbloudí srsti, léky a
koření.

Kromě zboží však Čína, pyšná na svou kulturu, už od Západu nic jiného neoče
kávala. Cítila se nad všemi zeměmi svata v převaze. Cizí "barbary" nepovažovala
za rovnocenné, hej těžší tresty hrozily každému úplatnému mandarínu, Čínskému úředníku, který by za peníze propašoval do země na krátkou návštěvu cizince. Už
po staletí se Čína uzavírala před okolním světem. I s vyslanci cizích zemí se zacház elo j ako se z aj at ci.
Od doby, kdy "apoštol Indie a Japonska", František Xaverský, zemřel 3« pro
since 1552 na opuštěném ostrůvku bancian před zavřenými branami Číny s očima upřenýma na zemi svrch snů, bušili odvážní misionáři - světští kněží, dominikáni,
jezuité, augustiniáni a františkáni - už mnohokrát na uzavřenou čínskou bránu,
ale marně.
’ Žádnému z kněží nebo bratří se nepodařilo uchytit se v Číně. Všichni ztrosko
tali. "Ríše středu" zůstávala více než kdy předtím nepřístupná. Španělský františ
kán Pedro da Alíaro považoval Čínu za nedosažitelnější než Měsíc. Tradoyal se je
ho výrok: "Proniknout do Číny, at s vojáky nebo bez nich, je stejná utopie, jako
dostat se na Měsíc."
Mění tedy divu, že jezuitští otcové usazení v portugalské kolonii Macao (-k-),
byli pesimističtí a litovali svého spolubratra.Mattea Ricciho, ’cterý 7. srpna 1582
přijel s rozkazem svých představených, aby vstoupil do činy. Malo ny siní otcové
jezuitského domu sv. Martina považovali za nesmysl, aby se P. Ricci učil čínsky
psát, Číst a mluvit a mařil tak své síly, dokud "Říše středu" nedůvěřivě odmíta
la posly evangelia.

Matteo Ricci však doufal proti vší naději. A neuvěřitelné se stalo skutkem.
Gardový poručík nístokrále připlul do přístavu .Macao na lodi ze Šiušingu v pro
vincii Kuangtung a předal Matteu Ricciovi psaní guvernéra V/ang P ana, který
z rozkazu místokrále volal jezuity do země, zvané "Květina středu".
Guvernér se totiž doslechl, že P. Ricci je vynikající matematik a umí zhoto
vovat mapy, globusy a hodiny. Proto si přál seznámit se s ním. Jezuita v toň vi
děl Boží ruku.
Protože prokurátor (správce financí) jezuitů v Macau nemohl pro Ricciho a je
ho průvodce Ruggiera (rudžiéra) na cestu do Číny sehnat peníze, žebral Matteo
Ricci u bohatých a štědrých obchodníků, jmenovitě u portugalského obchodníka Gaš
para Viegase, který už dal v Goa (Indie) postavit noviciátní dům jezuitům, dyž
shromáždil peníze potřebné pro svou expedici, vydal se na mandarínské jachtě pod
vedením čínského poručíka s bušícím srdcem na cestu do neznáma.

10. září 1583 dorazili otcové Ricci a Ruggieri do malého, hradbami obehnané
ho města Siušingu, ležícího na dolním tuhu romantické Západní řeky. V paláci gu
vernéra museli jezuité před Wang Pianem, oblečeným do černého hedvábí pokleknout,
jak obyčejným smrtelníkům nařizoval protokol. Oba Evropané otevřeli s upřímností
svá srdce vysokému mandarínu: "Jsme mužové Boží, kteří uctívají Stvořitele nebe
a země. Přicházíme z Dálného západu a na tři roky jsme se svěřili zrádnému moři,
přivábeni vůní Květiny středu. Ma/ne vroucí přání osvojit si čínské ctnosti.
3

Dovol ;iám? prosíme vystavět dům k bydlení a kapli k modlitbě a nech nás v čín
ské císařské říši aí do naší smrti. Slibujeme, že se vynasnažíme, abychom ni’somu • nď:.y li na občíž, Naléhavě prosíme Tvou milost, abys neodmítal naši prosbu,
kterou se ti v pokoře odvažujeme přednést."
Guvernér odpověděl přátelsky: "Boží mužové, nepochybuji 0 vaší poctivosti.
Můžete se zitr^ poohlédnout po vhodném pozemku, daleko od světského ruchu. Sám
se zasadím o ti . aoy vám nejvyšší úředník provincie íuangtung udělil schválení
k pobytu."
Ricci a Ruggieri, kteří podle obyčeje země klečeli před sedícím guvernérem,
se tŕihľcát dotkli čelem země jako dík za důkaz přízně. Složili přísahu císaři a
slib poslušnosti ministrům.

čínský zvyk vyžadoval, aby jezuitští otcové předali přinesené dary, brome ji
ného věnovali guvernérovi kopii obrazu madony z římského kostela Santa Maria
Maggiore, který jezuité v 16. a 17 století velmi uctívali^ a jemné kapesníky
s třásněmi a krásnými vyšiv1 ami. Podle obvyklého mravu předal vyso.ý mandarín je
zuitům protidar, který ho chránil před podezřením z korupce.
Na jedné z procházek okolím Siušingu objevili otcové východně od města u ře
ky, podle Ricciho třikrát až čtyřikrát větší než Tibera v Římě, pole. To bylo
pro svou klidnou polohu jako stvořené pro jejich záměry. Guvernér, jemuž se je
jich volba zalíbila, se na poli obratem objevil se svým doprovodem, aby cizím kněžím přidělil pozemek, ádyž se chystal ohraničit si mis pole i pxo .:ebe, protáhli
Ricci a Ruggie^i oTlxcej, nebot nedovedli skrýt své zklamání. Ricci se nakonec
pokusil imítnoutt "Vaše milosti, toto místo je příliš těsné pro dům a ustel."
Nejvyšší městský mandarín však otce utěšoval: "Ohraničené pozepky jsou jen pro
obytný dům. Stavět pagodu je zbytečné, v okolí j e tu buddhistických chrámů dost."

Boží mužové zůs'ali jako omráčení.
Po několika vteřinách úleku se Ricci vzchopil: "Považujeme Stvořitele nebe
a země za jediného Pána," neohroženě vysvětloval hodnostáři, "neuctíváme žádné
bůžky."
Copak může existovat nějaký v Číně neznámý Bůh!? Zmatený Wang P an si tajem
ně Šuškal se svým doprovodem, aby se v těch cizincích nějak vyznal. Po poradě
oznámi.l konečnou moudrost: ’To nevadí! Dovoluji vám, abyste podobizny svých bohů
umístili v mém chrámě." Nicméně pozemek, "ierý byl ochoten postoupit cizím mni
chům, zvětšil dvojnásobek.
Mezitím ze všech stran proudil lid, přilákaný nesmírně přehnaným vyprávěním,
které kolovalo o dvou podivuhodně vyhlížejících mužích. Proslýchalo se, že mají
věci; koeré tu ještě nikdo nikdy neviděl. Zvědavci a zevlouni zaplavili pole.
Tlačili se, aby - spatřili dlouhonosé cizince s velkýma očima, kteří guvernérovi
jaso dar přinesli skleněný hranol, jehož krásou byl vysoký mandarín unesen, kaž
dý se považoval za štastlivce, když se mu podařilo prohlédnout si zblízka zázrač
né sklo roz ládající světlo na barvz duhy t červenou, oranžovou, Žlutou, zelenou,
modrou a fialovou. Z úcty dali sklu název "draho-am, který se nedá zaplatit".

Guvernér veřejně odmítl vlastnit takový cenný dar, ale požádal otce, aby mu
nebeský, kámen na několik dní půjčili: "Rád bych ve svém paláci pro potěšení rodi
ny začaroval světlo do pestrobarevné stuhy."
Měsí^.ým vzdělancům se příliš nelíbilo, že si cizí bonzové chtějí vybudovatreziámui na poli, v jehož těsné blízkosti sami začali stavět devítiposchoďovou
věž štěstí a zábavný park. Nechtělo se jim bavit se v těsném sousedství s barbary.

vzbudili obavy úřadů a pobouž^li lid, rozšiřovali uražení vzdělanci po
mluvy^ "oškliví cizinci jsou špioni, kteří osnují vpád Portugalců z Macaa k ujař
mení činy."

Pro jezuity se tím všechno octlo v sázce. Znali nedůvěřivý odpor Číňanů vůči
cizincům; obvykle jim přece přezdívali "cizí ďáblové" nebo "cizí psi". Ricci a
Ituggieri tedy nesměli ztrácet čas. Rozhodli se rychle postavit záclady pro dům,

protože každé zdržení stavebních dělníků poskytovalo protivníkům čas, aby zvyšo
vali nepřátelskou náladu vůči nim.
Jezuitům však vzala nástroje z ruky vyšší noc. Vytrvalé průtrže mračen si vy
nutily zastavení stavby. Otcové v tom viděli Boží znamení a pokusili se s roztrp
čenými příslušníky vzdělané kasty dohodnout, aby sprovodili nedorozumění ze svě-/
ta. Odpůrci jim nabídli jiný pozemek, ležící za hranicemi jejich zábavního parku, a když jezuité v zájmu smíru souhlasili, byli vzdělanci dokonce ochotni přenechat
jim více než tisíc cihel.
Otcové pro svou stanici nenavrhli
zemní dřevěný domek v čínském stylu, ale
patrovou, deset čtverečních $áhů velkou rezidenci z cihel a vápna. Stavba domu se
táhlá bezmála donekonečna, protože očekávaná finanční pomoc z hacaa na sebe dáva
la dlouho čekat. Aby mohli obydlí zastřešit, prodali z pouze svůj vzácný skleněný
hranol, ’’drahokam nekonečné ceny”, za dvacet taelů.

Dům měl na každé straně dvě cely a uprostřed kapli. Nad domovním portálem,
který současně vedl do kaple zasvěcené Boží Matce, upevnili jezuité štít»
’’Kostel květiny svátých”. Guvernér poslal otcům s velkou slávou ochranný list*
který byl přibit zvenčí na zeď jejich domu. Ochranný dopis s pečetí místokrále
zakazoval pod těžkými tresty urážet ’’ctnostné a svaté’r muže z Dálného západu.
Číňané, kteří své nízké dřevěné dony stavěli na dobu trvání lidského života
a ne pro ’’věčnost”, se podivovali evropskému způsobu stavění robustního patrové*
ho domu jako ’’zázraku”. Stal se olranižitě středem zájmu a cílem zvědavců zblízka
i zdaleka. Neustálý příliv a odliv hostů otce vyčerpával. Dům se podobal holubní
ku. V kicciho studijní omnatě obdivovali návštěvníci, kteří byli vždy zdvořile,
laskavě a trpělivě přijímáni, folianty s krásným tiskem- a pozlacenými vazbami,
olejomalby, mědirytiny, mapy hvězdné oblohy, zeměpisné mapy, globusy, šachové
hry, hudební nástroje, hodiny a rozličné vědecké přístroje a zařízení, jako slu
neční výškomer, buzoly, kružidla a dalekohledy. Dům jezuitů bylo učiněné muzeum.
V kapli oceňovalo publikum kopii obrazu Matky Boží ze Santa baria Maggiore,
Která stala na oltáři a jejíž jednu reprodukci uŽ Dicci věnoval guvernérovi .^řá
sa malby s přirozenými rysy a živými barvami okouzlovala lid i vzdělance. Čínané
do té doby neznali perspektivní znázorňování*, které umožňovalo zobrazit Boží Mat
ku s dítětem tak živě, že ee návštěvníci vrhali uctivě na kolena a dotýkali se
čelem země.

Velmi se mluvilo teké o slunečních hodinách, které Picci upevnil na domovním
štítě. Lidé před nimi stáli v úcjLívu. Svislé sluneční lodiny do té doby v Ríši
středu ješíě nikdo nikdy neviděl, Číňané uměli zhotovovat jen vodorovné.
Dum měl příjemnou a příznivou polohu s výhledem na řeku, po níž se plavily
malebné džunky, sampany, bar y, čluny, loďky, gondoly a nákladní lodi, a na okolí
za řekou, na zalesněné pahorky a hory. Číňanům nešlo do hlavy, že cizinci dostali
povolení 1: pobytu. Bylo to neslýchané. ’hozí obyvatelé Šiušingu nebyli schopni
uvěřit, že to všechno jev pořádku, a dívali se na jezuity úkosem.

První křesťanská misijní stanice novověku v Číně tedy stála jakoby na písku.
Bonz

Li

Ma-tou

Ve své nezkušenosti se oba jezuité oblékli jako buddhističtí bonzové do popelave šedé kutny, sahající až na zem, s dlouhými volnými rukávy. Kutna se ostat
ně příliš nelišila od jezuitského taláru. Aby se podobali buddhistickým mnichům,
oholili si oba otcové bradu a ostří liali se dohola.
Matteo Ricci vklouzl do kutny bonza, aby po čínském způsobu vyjádřil, že je
mnich. Samozřejmě předpokládal, Že bonzové - hebot tak tomu bylo v Japonska - po
žívají stejné vážnosti jako v Zvropě kněží. To všal byl osudný onyl*. V Číně byli
tehdy bonzové, mnohdy nerestní a často nevzdělaní, všeobecně v opovržení, zvláště
od učenců.

Ricci očekával., žernu kutna žobravého -mni cha zajíst í. vlivné Asto- v -čínské
spoločno-sti. V^-.s^utečnosti-i^
byla překážka jeho poslaní. Avšak poté, co
se v celé provincii stal známým jako "evropský ’bonz”, nemohl zatím ustoupit
zpět.
Jako bonz byl Ricci ve styku s rozhodující společenskou vrstvou, mandaríny
povinen vykonávat málo čestné úkony. Musel klečet jako domácí sluha a dělat hlu
boké ponížené poklony. Od mandarínů a literátů oddělovala bonzy široká a hlubo
ká propast. Horní vrstva si přisvojila právo slavit v prostorách bonzovských
klášterů, a tudíž i v misijním domě jezuitů, své hostiny, které byly často vel
mi nevázané. Nejvíce ale P. Ricciho rmoutilo, že lid "evropské bonzy” občas po-ť
važoval za modláře—kouzelníky.
Ve snaze "stát se všem vším" bylo pro Ricciho prvním krokem umět se dorozu
mět řečí a písmem země. Psaná řeč byla po celé Číně stejná, ale mluvená v kaž
dém kraji jiná. Jazyk "mandarín" sloužil jako jednotící řec úředníkům a úřadům
a více či méně jí rozuměli Čína-5 všech provincií.
Jezuité se proto neučili dialekt určité provincie, ale jazyk "mandarín".
Již v Macau se Ricci a Ruggieri s nepředstavitelnou houževnatostí pustili do
čínštiny, Ricci s větším, Ruggieri s menším úspěchem. Tehdy ještě neexistovala
žádná kniha nebo učitel pro studium čínského jazyka. Proto vzali do služby kra
sopise e, který např. namaloval loď nebo koně a vedle toho vlasovým štětcem na
psal čínský znak pro lod nebo koně. Tak se pomalu učili významu základních pí
semných znaků. Slova se v čínštině nepsala hláskovými znaky, číns’é písmo vznik
lo víceméně z obrazů a obrazových symbolů. Že se pro každý pojem museli naučit
vlastní čínský zna<, nebylo to nejtěžší* Rejtěžší byly tony slov. Čínská řeč je
totiž tonová řeč, v pekingském dialektu čtyřtonová. Stejně vyslovená slabika
mohla mít pokaždé jiný význam. Rozdíl byl právě v tonové výšce.

Ricci se svou pověstnou pamětí byl jazykový génius. Přesto i pro něj, podle
jeho vlastních slov, bylo jazykové .studium "mučením" a teprve po deseti letech
strávených v Číně se odvážil vystupovat bez tlumočníka. Již po dvou letech se
ovšem mohl obstojně vyjadřovat. V této době začal Ricci v ticlosti pracovat na
Portugalsko—italsro-Čínském slovní m, což mu zabralo čtyři roky.
Čína si říkala "Říše zdvořilosti" a p^m misionáře, který chtěl získat vliv,
bylo nej vyšším zákonem naučit se tisícům pravidel čínské obřadnosti.

Pater Ricci přijal čínské jméno Li Ma-tou. "Li” bylo jeho, na jednu slabiku
zkrácené příjmení Ri/cci/. Číňané vyslovují "r" jako "1". A "liatou” oylo čínské
mu znění přizpůsobené křestní jméno Matteo.
S oběma jmény však nevystačil, protože Číňan kioně příjmení a vlastního jmé
na má j-jméno”, a vznešení lidé olemovali nos nad barbarský
mi obyčeji v misijním domě, když se jezuité nechali od svých služebníků nazývat
příjmením. Mělo to stejný účinek; jako kdyby se otcové nechali od nich pohlavko
vat. Jen vysoce postavený ei mohl dovolit oslovit někoho příjmením, ale v žádném
případě stejně postaveného nebo do':vnce podřízeného, hechtěl-li pohřbít svou
vážnost, nemohl si Ricci natrvalo ch volit zůstat při pozváních "bezejmenný”.
Návštěvníci se sice do ’cnihy hostí zapisovali jen svým příjmením a vlastním jmé
nem, ale hostitelé nazývali své hosty jejich "čestnými jmény".

Pokorná skromnost misionářů, kteří se nechali nazývat příjmením, byla veskr
ze špatně chápána a hodnocena jako nevychovanost. Proto si Ricci přidal čestné
jméno "Hsi-t^ai" (čestný muž z Dálného západu).
Služebník jednoho vysokého funkcionáře přinesl riccimu zvací knížku určenou
přímo jemu, Hsi-t aiovi. V ní bylo napsáno ’"řásným písmems "Vymyli .jsme poháry
a připravili zeleninové pokrmy pro hostinu k novoluní ve svém domě. Prosím vás,
ctihodnosti, abyste nás vyznamenal svou přítomností."

Do'"tor Li Ma-tou alias P. Matteo Ricci přišel jaro bonz pěšky, zatímco vzne
šení hosté se nechali piinášet v nosítkách. Již počet nosičů, (čtyři nebo osm)
a stráží, které svým voláním zaháněly lid a razily cestu, prozrazoval společen
ské postavení návštěvníka.

Shromáždil- se vznesená společnost, excelence urozeného původu, šlechtici
ducha s podmanivou inteligencí, veličiny politiky, armády, věóy a umění. Slou
žící za nimi nosili jejich čestný šat. čaždý odložil svůj všední oděv a oblékl
si zdvořilostní roucho, které vystavovalo na odiv společenskou hodnost.

Ricci byl již zasvěcen a dovedl mezi literáty lehce rozeznat bakaláře, licen
ciáty nebo magistry a doktory, dovedl podle šatu, pásů, slunečníků, odznaků a řetízků uhádnout, na který stupeň úřednické hierarchie filozofického nebo vojenské
ho senátu se který mandarín vyšplhal. Čtyři prsty široký adelší než výška muže
mandarínský pás se podle hodnosti lišil materiálem i vzorem, hejnápadnějším roz
lišovacím znamením však byly čtvercové šáťNy na prsou a zádech ornátu s votkaný
mi čtvernožci, ptáky nebo květinami.
Jako každý host vypisoval Ricci co nej elegantnějším písmem do návštěvní .'mi
hy vedle svého jména Li f&-tou dary, ’oteré chtěl předat hostiteli, každý na sa
mostatnou řádku. i.a první řádek napsal štětcem: "Barevné sulo", na druhý řádek«
"lahvička". iiicci byl chudý, šetrný řeholník a navíc, aby nebyl závislý na manda
rínech jako bonzové, odmítl přijmout magistrátem nabízený důchod z výnosů chrámo
vých statků. Nemohl si tedy dovolit žádné honosné dary, ale dovedl potěšit hosti
tele maličkostmi, steré v Číně neznali.
Na slavnostní hostině byli hosté s mnoha poklonami uvedeni na svá místa. Na
uvítanou se podával čaj a ovoce. Než začal velký banket, obětoval pán domu pánu
nebes sklenku vína tím, že ji vylil na zem. balon byl slavnostně vyzdoben malba
mi, vázami, květinami, starým nábytkem a draho cenný ni ubrusy, které visely po
všech stranách dolů - "jako u našich oltářů", komentoval Ricci.
Služebníci nalévali horké víno k ochutnání a nosili pokrmy. Ricci zacházel
s dřevěnými tyčinkami, terými se natíraly malé housky vepřového, konskélio nebo
hovězího masa nebo se krujely ryby a vejce, stejně obratně jako Čínané. Během
jídla a pití se pronášely řeči, disirutovalo se, společnost srčela duchaplností.
Hosté si vyměňovali názory o a tuálních otAZ<ách, ži /otní filozofii, náboženství
a učení o ctnostech. Dr-. Li Ka-tou obratně zavedl řeč na křestanské pravdy.
Když se hosté unavili rozhovorem a diskutovár.í.i, i abídl hostitel zábavný
program s ’somedianty, zpěvá?^ a hudebníky.

‘.latteo íiicci se nemohl uzavírat zvy.-ům pohostinství, musel vyhovět pozváním
zabírajícím enoho času, i když ho nŠ úy stála i celou noc. Guvernér Lrang P an
často a rád vítal Ricciho ve svém paláci a nešetřil ani s návštěvami v misijním
domě. To jezuitům přidávalo v celém městě na vážnosti.
V š e c ň n o ;
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Jedno uo dne objevil guvernér nu stěně v "domě květiny svátých" mapu světa,
která mu vyrazila dech.
Podle tehdejších čínských map se země sládala z mohutného čtyřúhelníku před
stavujícího 15 čínských provincií. V moři oblévajícím Čínu plulo několik ostrův
ků« to byly říše oarbarů. Zbyté světa byl v očích čínských geografů tedy menší
než nejmenší čínská provincie. Proto svou říši domýšlivě nazývali "vším, co je
pod nebem".
Jak vel1rý byl svět a jak malá všau byla Čína na mapě cizího učence! Kdyby se
jeho mapě dalo věřit, existovalo pět světadílů: Asie se loJ říšemi, z nichž Čína
byla největší, Jvropa se 70 říšemi, Libye (= Afrika) se ICO říšemi, Amerika a
Magellanova země ( = Oceánie).
V prvním okamžiku guvernér nevěděl, zda se nad mapou světa, která tak pobuřu
jícím způsobem odsouvala Čínu do kouta, má suiát nebo se rozčilit. Na onec moudrost
zvítězila nad pýchou. Svitlo mu, že t e dověděl vzrušující novinku, a byl rozhod
nut ji šířit, at už tak svým krajanům způsobí radost nebo zlost. Okamžitě pověřil
mistra Li, aby mapu světa popsal a vytis 1 v číns é řeči.
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Riccimu se v Římě dostalo yvaikajícíhp příro do vědného vzdělání ve fyzice. ma
tematice a asuron. mi. Stačil fPdy na ulonu kartografa, který mel pro guvernéra
Šiušingu nakresli“ mapu světa□
Aby Číně nezpůsobil sok, připadl taktní Ricci na myšlenku, že by bez znásil
nění pravdy mohl :,ŘíěL středu'1 s.cutečně umístit do středu mapy světa. Země je
koule, globus nemá začátek ani konec, zůstalo tedy na libovůli geografa, který
světadíl zaujme í-unstrámí postavení. Nebylo nutné, aby Evropa, ja jsme zvyklí,
ležela ve středu, Amerika vlevo a Asie vpravo. Nic nestálo y cestě tomu, aby se
Číňanům zalichotilo a Říši středu se čestné místo přenechalo.
Po několikaměsíčním úsilí načrtl Ricci mapu světa a vyřezal ji do dřeva. Rylo
to začátkem roku .. 134-- Guvernér byl zcela bez sebe, když měl v rukou první obrysy
’'čínsky mluvící1' -apy světa. Nechal toto dílo vytisknout vlastním nákladem a ja
ko vydavatel mu dokonce propůjčil své jméno. Všem svým přátelům po celé zemi po
slal j eden-ex.emp?.^ř s věnováním.
Protože Ricciho kartografické dílo potvrzovalo Čínanům, že jejich země je
skutečně Říší středu, snadněji oželeli, že je to jen ohraničený světadíl a ne
"všechno, co je pod nebem".

Ricciho mapo, evěta měla ten štastný důsledek, že literáti, kteří se s ní se
známili, přestali,, mít-strach z hrozícího nebezpečí ze strany Portugalska a Evropy.
Portugalsko bylo podle mapy pouhý trpaslík, který byl od obrovité Číny oddělen nesmímým-prcistcrem „moří a zemí. Nebeská říše se tedy nemusela příliš obávat.
Mapa, která se již v roce 1585 dočkala druhého vydání, založila Riccimu slá
vu jako učence v celé provincii i mimo ni.

Oltář

T´ien

C h u a

hned v prvních dnech po svém příchodu do Šušingu se Matteo Ricci setkal s mu
žem, který neustále vyhledával jeho blízkost, až si nakonec dodal odvahy a oslo
vil ho5 "Otče, přijď!*' Ricci ho tedy následoval do jeho pavilonu. ?iiž, který se
jmenoval Ch en ho zavedl do malého šálku, v jehož středu stál oltář osvětlený
lampičkou a zahalený sladkou vůní '’adxdla. Nad oltářem visela místo obrazu tabul
ka se dvěma velkými znaky* "T^ien. Chuovi", "Pánu nebes". Ch. en se před oltářem
vrhnul na.zem a vzýval jméno pravého boha.

S úctou střežený oltář měl podivuhodnou minulost. Dva jezuité, kteří kdysi
přišli v doprovodu kupců na krátkou návštěvu Číny, na něm slavili mši svátou.
Před svým návratem ho svěřili mladému Čestnému muži, který projevevaj. vroucí zá
jem o jejich víru o
Ch en se stal prvním uchazečem o křest.

Ricci byl muž modlitby a pokání. Přísně se postil, v pátek a v sobotu jedl
jen jednou za den. Dokonce i v postu se stal Číňanem. "Protože Číňanům je k smí
chu půst s rybami", napsal 28. října 1585 P. Costovi, "začal jsem se postit se
zeleninou."
Mnozí návštěvníci si otce zamilovali, dávali jim almužny na živobytí nebo
tyčinky kadidla a lampičkový ol<>j pro oltář.
Velice obdivov nov oltárni obraz madony Santa Maria Maggiore vyměnili jezuité
za obraz Spasitelů. protože se šířily pověsti, že cizí bonzové uctívají jako
hlavní božstvo "ženu držící v náručí dítě".

-Jednoho dne c e z. Ricciho stal milosrdný samaritán. Na cestě za městskými hrad
bami našel schouleného .nuže. Lékařem byl označen za nevyléčitelný případ a zchud
lí rodiče ho vyhnali jako neužitečného jedlíka. V horečce, hladu a žízni umíral
na okraji cesty. R-cci mu vystavěl pořádnou chatrč, ošetřoval ho a denně ho záso
boval rýží. Prozářený štěstím ho umírající prosil: "Rád bych přijal náboženství,
které své učedníky inspiruje k tácovým skuťoům milosrdenství." Dojat vylil Ricci
na přelomu roku 1584/85 vodu spásy na hlavu prvního Číňana, vterý v novověku

přijal svátý křest. kýl to muž z 1-du, žádný vzdělanec. "Bůh ei volí-slabé, aby
zahanbil silné," poznamenal si Ricci.
Neodůvodněná láska k bližním se Ricciho nepřátelům zdála podezřelá^ K vysvět
lení jeho chování si vymyslili hrůzný příběh, který měl evropským bonzům zničit
jejich dobrou pověst, "Rastr Li", sýčkovali štváči, "prokázal dobro na smrt nemocnému, aby si po jeho smrti přivlastnil jeho mrtvolu a. zmocnil se šperků ukryl
býci v jeho hlavě.." Vždycky se našel někdo, cdo podobným zlonýslným pomluvám uvěřil»
\ kruzích akademiků a na slavnostech literátů a mandarínů koloval od doby,
kdy Ricci přisel do země, nový námět k rozhovoru: náboženství Ježíše Krista.
"Tento Ježíš," pokračoval Ricci ve svém posledním výkladu o kristově vtělení
a jeho zázracích, "tento Ježíš, Vymupi-tel všech lidí na světě, byl bez hříchu.
Presto však zlí lidé, kteří ho nechtěli poslouchat a uvěřit v něj, vzali dvě dře
va, udělali z nich lešení jako znak pro ’10’ (čínský znak pro 10 je rovnoramenný
kříž), přibili mu na ně ruce a- nohy a nechali ho zemřít. Učedníci vzali jeho tě
lo a pochovali je v kamenném hrobě."
<
Ricci si všiml, že velká část literátů není ochotna věřit v Boha a už vůbec
ne v Boha, který trpěl a byl popraven. Lidskou ru1 ou usmrcený Bůh - to byla pro
Ricciho partnery v diskusi pošetilost nemající sobě rovné. Jeden mandarín vypukl
ve zvučný smích, když mu Ricci vyprávěl o Spasitelově smrti na kříži.
Nezdálo se, že by čínský lid po citoval nějakou touhu po vykoupení- Ricci po
znal, že musí postupovat jinak, pozvolna. Nanejvýš zarážející pravda o utrpení
a smrti Kristově nesměla stát na začátku, ale měl to být korunující závěr jeho
poučování. Roziiodl se, že d° utrpení Kristova zasvětí jen ty, kdo mají o křestanskou víru opravdový zájem.

V salonních rozhovorech, s estéty rád navazoval na původní čínské náboženství,
ve kterém nasel víru v nej vyšší osobní bytost. "Číňané nikdy v i^inulcsti nevěřili
o Bohu nebo ostatních duchových bytostech, jeho služebnících, tak hanebné věci
jako naši Římané, Rekové, Bgyptané a jiná cizí náboženství, " poznamenal si po stuďľu- klasických .čínských knih.

Akademikům Ricci vysvětloval: "Stvořitel nebe a země vepsal do srdce člověka
svůj zákon, který Čína ve svých starých slavných časech poslouchala. Ve vašich
starých ’mihách je zaznamenán Boží zákon srdce. Vezměte si příklad ze starých na
daných autorů, z ideálních králů a císařů Yao a Šun, z uctívaného knížete Gou a
šlechetného Kchung-fu-o^Konfucius). Na nich je zřejmé, že duše je od přirozenos
ti ’křer banská’ . ifebot zákon srdce se shoduje s Kristovým učením, který nepřišel,
aby ho '’rušil, ale naplnil.."
Literáti a mandaríni byli všichni konfuciáni; Ricci byl rovněž upřímný obdi
vovatel oníucia, a ta*- me^i urozenými a učenými nalezl dobrou půdu pro přiroze
né pravdy cřestanství.
ľa den Seslání Svatého Ducha v roce 1585 se v jezuitské rezidenci objevil licanc’át z Fukjen s kouzelnickými ’mihali a hliněnými bůžky pod paží, aby je P.
Riccimu vydal jako zástavu svého rozhodnutí odvrátit se od minulého života. Pro
sil o křest. Ricci mu dovolil, že se může denně zúčastnit poloviny mše svaté,
tzn. bohoslužby sL va. Uchazeč o křest se pilně učil pravdám víry a 21. listopa
du L565 udeřila historická hodina, -kdy se }x>nal první slavnostní veřejný křest
v Ši»išinguž "Paulu s, o-ote pa-ti-so yin no-rmi-mi Pa-te-li-szu o-te .Tei-li o-te
szu-pel-li tu—szu Sonx-ko-ti, Ya—meng" (Paulus, ego te naptizo in nomine Patris
et Pili! et Spiritus Sancti. Amen..)
So vzdelancom Pavlem byl křestní vodou umyt ještě onen muž první hodiny, ?sterý měl svého času před příchodem Ricciho u sebe oltář zmochaný v Siušingu jezui
ty- Byl pokřtěn na jméno Jan. Tento Jan Ch^en vlastné t ;ooil dějiny. Jav víme,
byl to on, '<do napsal nad oltář slova: "T ion Ohuovi". "Pánu nebes". ylo to po
prvé, kdy byl křestanský Bůh nazván čínským jménem T^ien Chu. Ricci toto jméno,
které mu připadalo nanejvýš příhodné, zachoval pro pojem křestar s1 ého Boha, aniž
G

tušil, že jak buddhisté, tak taoisté používali jméno T ien. Chu pro božskou by
tost své víry.

K zmatení duchů však nedošlo, protože jméno T ien Chu brzy v Číně získalo
křestanský charakter a bylo zbaveno s/ého buddhistického i taoisticmého obsahu.
Do konce roku 1566 měl Šiušing již čtyřicet křesťanů, ale žádné ženy. Ty ži
ly v domech odděleně a mohly být vyučovány jen svými muži nebo syny, ne však'mi
sionáři. Byla to tedy už slušná obec, '■ tará o nedělích a svátcích slavila v sále
Pána nebes mši svátou.
Číňané byli milovníci knih a věnovali pozornost spíše psanému než mluvenému
slovu. Dožadovali‘se tedy literatury o křestanském učení. Desatero bylo již vy
tištěno a rozšířeno a Ricci nyní v jednom svazku shrnul své zcela v čínském sty
lu formované katechetické rozpravy s literáty o existenci ‘Boha, o stvoření, dě
dičném hříchu, vtělení Božím, Ježíšových zázracích, utrpení a smrti, o jeho zmrt
výchvstání a nanebevstoupení a o rozeslání apoštolů hlásat radostné poselství do
celého světa. Svazek byl hltán jako novinka, které se hned tak nic nevyrovnalo.
Ricci se ve svém díle odvolával na to, že byl jako horlivý následovní1-: apoštolů
poslán, aby Číně přinesl radostno1;, zvěst, kterou nám Pán nebe zanechal.
Nové trestaný rmoutila chudoba křestans ých slavností za mrtvé. Číňané ode
dávna rozvíjeli teatrální pompu na uctívání předků. Jyl to svátek svátím, když
v určité dny obětovali maso, ovoce, nápoje, 1 adidlo, hedvábí nebo papír za své
zemřelé. Čínský pohřeb se konal s obrovskou okázalostí.

Ricci pečlivě studoval a z ou.aal čínské obřady za mrtvé a dospěl
závěru;
’’Protože ve svých mrtvých neuznávají žádné božstvo, ani je nevzývají, ani od
nich nic neočekávají, jsou obřady prosty jaké^nli modloslužby a dá so snad do
konce říci i každé pověry.”
Uctívání mrtvých ve své původní čistotě nevzniklo podle Ricciho názoru z fa
lešné představy o životě po smrti, nýbrž to byl dětský vztah lasy a vděčnosti.
On sám neviděl žádný důvod < tomu, aby křesťanům zakazo/al obět předkům přináše
nou ve správném smýšlení. Viděl v tom podporu čtvrtého přikázání; Cti otce svého
a matku svou!
Ricói proto svým křestanůi? dávsl následující radu; ”Obeí předkům je dobrá,
ale lepší je almužna pro chudé ve prospěch duše zemřelého.1’

Při křestanském pohřbu však jezuita dovoloval oplakávání mrtvých, čínské smu
teční oblečení, čtyřnásobnou poklonu před mrtvolou, pálení kadidla, vystavování
tabule1; s oslavnými výroky o zemřelém u hrobu a "coupi drahocenné rakve.
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Ačkoliv otcové 'Tovaryšstva Ježíšova obdrželi cd -uvernéra Wang P ana listinu
opravňující k udržování spojení a Macaom, misijní zásobovací základnou, bylo rozumné styk s Portugalci z Macaa omezit na životně nutné kontď'ty.
Nebot Macao byl právě zlý nepřítel.
,,;<dyž Číňané vc vzájemném osočování chtějí o protivníkovi říci něco hanebné
ho, tvrdí, že ten či onen chodívá do Macaa”, říká Ricci. Nic horšího se o ničem
ném člověka nedalo říci.-

Macao bylo olověným závažím na nohou jezuitských misionářů v Číně.
Skrytě doutnající odpor vůči misionářům vždy nanovo vzplanul, když byl huggieri donucen vydat se do Macaa, nebet jezuité žili vlastně už jen z ruy do úst.
Zdroje pomoci v Macau vyschly. Otcové v Šiušingu byli zadluženi, nemohli si podr
žet ani tlumočníka. V nejkrutší nouzi si Ruggieri vyprosil u guvernéra loď, aby;
mohl dojet do Macaa. Guvernér dal ochotně k dispozici nádherný státní člun, pro
tože chtěl, aby se mu splnilo dávné přání. Sril totiž o kyvadlových hodinách,
které měl Ruggieri nechat v Macau vyrobit u jednoho .dstra.

Macao, s kterým se Ruggieri shledal, bylo ponořeno do smutku. Celé město by
lo bez peněz. Všechno s netrpělivou touhou čekalo na obchodní loď z Japonska,
která se dosud nevrátila zpát;y a terí. městu zajištovala jeho bohatství. Zpož
dění lodi uvrhlo město do neklidu a úz onti.
Za těchto okolností .musel Ruggieri odložit návrat do Šiušingu na příští rok,
protože z postiženého města nemohl vyzískat ani prostředky na domácnost jezuitů
v Číně, ani na zhotovení hodin, které si guvernér objednal.

Ruggieri však během svého nedobrovolného pobytu v Macau poslal do Číny -hodi
nářského mistra, aby guvernéra nerozzlobil. Trnavohnědý Ind jménem Canarin byl ochoten vyrobit žádané hodiny v jezuitské rezidenci v Šiušingu za pozdější odměnu.
V Ruggierově nepřítomnosti, neboí lid ho podezříval, že v Macau připravuje
vpád Portugalců, té pirátské sebranky, se nad jezuitským domem v Šiušingu schy
lovalo k bouři. Úzkost a nervozita lidu se přenesla i na magistrát a Ricci byl
vystaven skutečnému pronásledování. Stěžoval si, že s ním jednají jako s "kusem
bláta" a napsal: "Sprostot, které nám dělají, je tolik, že si je nemůžeme ani za
pamatovat, ani nejsme s to sepsat je v dopise."
haždý den házeli uličníci z pagody, kterou teď lid posměšně nazýval "věž ci
zinců", kameny na cihlovou střechu -misijního domu, aby bezbranného Ricciho zastru
šili. Jednou, když už se drzosti nedaly snést, se indický liodinář vyřítil z domu,
jednoho z darebáků chytil a zavlé’ťL ho do domu se zuřivou hrozbou: "Jestli tě
ještě jednou dopadnu, předám tě policiiI"
Svědky příhody byli tři staří mandaríni.
soused, zapřisáhlý Ricciho nepřítel, chtěl z této události uplést na jezuity
bič. Jako komplice získal příbuzného onoho chlapce. Ukuli plán na vyhnání jezui
tů pomocí mrzké pomluvy. Údajný příbuzný běžel s chlapcem ulicemi a uličkami měs
ta ke kádímu a všude šířil jedovaté žaloby proti Riccimu. S rozpuštěnými vlasy a
žalostivým nářkem roztrušovali oba žalobci lež, že Ricci dítě unesl, pmámil dro
gami, aby nekřičelo a tři dny je schovával ve svém domě s úmyslem zavléci hocha
do Macaa a prodat ho jako otroka. Před .guvernérovým tribunálem zapřísáhli oba pomlouvači úřady i nebesa, aby oplatili cizímu ďáblu Li Ma-touovi zlý čin.
Guvernér s pochybnostmi vyslechl "důkazy", které předložili žalobci, aby po-*
depřeli svá obvinění, ale když protivníci jezuitů vyrukovali se svým nejtěžším
kalibrem, totiž s tvrzením, že svědkové příhody byli Ricciho sousedé, kteří by
li známí jaxo vážení oběsme, musel se guvernér vzdát.

Pověřil soudního posla, aby předvedl rástra Li před tribunál pro podezření
z únosu člověka, novinka se po městě rozletěla jako blesk. Seběhlo se obrovské
množství lidí, kteří, lační senzače, čekali před soudním sálem, až budou jezuité
s hanbou vykázáni ze země.
Guvernéra rmoutilo, že se Ricci neukázal hoden dobrodiní, které mu bylo pro
kázáno tím, že hp v Číně přijali.
Indický hodinář doprovázel Ricciho před soud* Tento řemeslník poslaný Ruggierem z Macaa, aby v jezuitském domě vyrobil kyvadlové hodiny pro guvernéra, vlast
ně celou pohromu zavinil, protože s kletbami a varováním strkal do domu uličníka,
dopadeného při házení kamení.
Guvernér nemohl přenést přes srdce, že by měl nad Riccim, klečícím před jeho
soudnou stolicí, zlomit hůl 5 měl tedy snahu se vy vléci z aféry tím, že všechnu
vinu přesouval na indického hodináře. Vydal rozkaz, aby byl Ind okamžitě poslán
do I^acaa.

Indický řemeslník však odmítl přijmout roli obětního beránka. Uchopil nabíra
né rukávy svého oděvu, vytáhl z nich hrst kamení a aoú^l jdo středu sálu k pre
kvapení P. Ricciho i ctěného soudu, který beze slova přihlížel,
"Týto kameny", ospravedlňoval se Ind s poukazem na doličnou věc, "hodil ten
chlapec na střechu jezuitského domu, a proto jsem mu vyčinil."
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Při pohledu na příčinu po.norěení začal guvernér váhat. Byla obžaloba jemně
nastražené předivo lží od nepřátel cizího učence?

Guvernér přerušil jednání a poslal pro úředníky stavebního úřadu, kteří v té
době pracovali na pagodě < Ricciho to příliš neuklidnilo, naopak, věděl příliš
dobře, že si stavební komisaři nepřáli nic toužebněji, než aby jezuité byli vy
hnáni ze země.

0 přestávce procesu spěchal žalobce s větrem o závod k pagodě. Dostihl staveb
ní pověřence jako hledané svědky o značnou dobu dříve než soudní posel a žadoně
ním a podplacením je získal pro svůj hanebný plán, krčmě toho přivedl Ricciho sou
seda, ' původce pletichy, jalo svědka k druhému jednání, přestože k tomu .guvernér
nedal žádný příkaz.
Vypadalo to, že je pro Ricciho všechno ztraceno. Najednou se docela znenadání
objevili v soudní síni tři mandaríni a požádali o slovo. Jejich vážnost a hodno
věrnost byla pro guvernéra mimo diskusi. Guvernér o ní neměl nej menších pochyb.
Soudce se otázal: "Vyrval mistr Li toto dítě násilím jeho otci?"

hej starší ze starců prohlásil: "Re, vaše milosti, černý služebník přistihl
uličníka,-kdy^
střechu cizích mužů z Dálného západu kameny a proděravěl
ji.”
"Byl chlapec po tři dny držen v domě květiny svátých?"
"Ne, vaše milosti, sotva tři hodiny."

Přítomný Ricciho soused měl štěstí, že ho guvernér neznal a nedal si ho před
volat. proto, když viděl, Že karty jsou odkryty, vzal do zaječích a opustil žalob
ce, ze kterého se teä stal obžalovaný.
Hněvem rozpálený guvernér poručil biřicům, aby se nactiutrhače chopili a na
práskali mu, co jim síly stačí. Pochopové hodili odsouzeného na zem a nemilosrdné
tloukli jeho zadní část bambusovými holemi. Ricci se vrhl guvernérovi k nohám a
s čelem u země prosil o milosrdenství pro svého nepřítele; "Promiň, mu vaše mi>
losti, odpust mu trest, prosím, prosím,, prosím!"

Guvernéra se Ricciho prosby nedotkly a odpověděl: "Jeho zločin si nezasluhuje
žádné slitování."
Ruggieri se konečně vrátil z Macaa poté, co opožděná obchodní loů z Japonska
přece jen zakotvila v přístaru portugalské osady. Mezitím v jezuitském domě v Šiušingu dohotovil indický hodinář hodiny a Ricci je předvedl guvernérovi.
Ruggieri se vrátil s velkým nákladem cenných darů, které jezuitům umožnily
vyrovnat dluhy, vybavit dům nábytkem a nějaký čas krýt výdaje za domácnost.

Císaři

na

dračím

trůnu

Ricci byl natolik odvážný, že si pohrával s myšlenkou, že získá za ochránce
samotného císaře, syna nebes na dračím trůnu. Místokrál, který se každý třetí
rok měnil, nemohl pes^ytnout stálou oohranu, zvláště .dyž jezuité ně? i v plánu
poslat do Cíny i jiné misionáře. Nakonec byl jediný -.líč k obrácení Číny; vzne-i
šený syn nebes v Pekingu!

"Chy.í málo, " myslel si Ricci, "aby u nich syn nebes znamenal tolik jako u
nás Syn „oží." Císař byl zástupce n^bes r _ zeni. Aebeský císař by? pro Číňany zá
konný pán celého světa. Ani nejyfšší 1 j nostáři ho nesměli spatřit. Mohli s ním
být pouze v písemném styku íbrmo: žádostí, které eunuchové v paláci postupovali
dál. ľejvznešenější občané říše museli uctivě sestoupit z koně nebo z nosítek,
když míjeli bránu císařského paláce.

Vizitátor jezuitské misie na Dálném-<ýchodě pater Valignano připadl na myš
lenku, k’;erá u Ricciho vzbudila nadšený souhlas, aby totiž Svatý otec v Říme vy
pravil poselství čínskému císaři.

Na dx-ačím trůnu tehdy panoval 241etýrcísař Šen-Tsung z dynastie 'ing. Doba
jeho panování se nazývala 7ían-li
Ruggieri byl pověřen, aby odcestoval do Říma. Měl poprosit papeže,- aby vypra
vil poselstvo a vybraným darem číns :ému císaři uspíšil legalizaci pobytu křestanských věrozvěstů v Říši středu a Ruggieri se nalodil 20. listopadu 1508 v Macau.
Ricci, který zůstal v Číně sám, převzal úl^hu sestavit papežův dopis císaři
v čínském jazyce. Ricci tehdy navrhl pro Sixta t>rovo (papežský list), které mělo
misionářům otevřít cestu do císařského pal íces

"Vyslali jsme tyto kněze a dali jsme jim pokyny, které jim mají pomoci vypl
nit jejich poslání. Zvláště jsme jim doporučili, aby znumali náboženství národů,
jejichž zeměmi procházejí, aby viděli, zda jsou pravá a zdali souhlasí s nábožen
stvím Pána nebes (Tien Chu >. ídyby v nich existovali lidé, kteří propadli pově
ře, mají být v dobrotě napomenuti a obráceni k našemu náboženství, nebot se pra
vé drahokamy nemají smíchávat s falešnými

V chystaném dopise papežova poselstva císaři v Pekingu použil P. Ricci poprvé
slovo "T^icn Chu" (Pán nebes) pro Boha, ale také neopomenul čínský název "Sang-Ti"
(Nejvyšší pán).

Celý projekt byl ve Věčném městě odsunut stranou vzhledem k úmrtí čtyř papežů
:<rátce po sobě; byli tc Sixtus V
1590), Urban Vili (+ 1590), Řehoř XIV.
(+ 1591) a Inocenc IX.. (+ 1591). Ruggieri rychle stárnul a vypovídala .nu pamet
vyčerpaná studiem čínského jazyka. Na čínskou půdu se už nevrátil. Roku 1607 ze
mřel v jezuitské voleji v Sal emu v neapolském království "a svět k tomu mlčel",
jak se vyjádřil kronikář.
Guvernér Wang P^an, velký příznivec jezuitů, byl povýšen a jmenován Ling-si-taem (odborníkem na západní oblasti), k radosti otců nepřeložil své sídlo do ji
ného města a zůstal věrný Šiušingu. Věřil, že mu přátelství s cizinci přineslo
štěstí a zdvojnásobil vůči Riccimu projevy přízně.
Na znamení dí<ů zbudoval lid odcházejícímu guvernérovi chrám se sochou zaslou
žilého hodnostáře, opatřenou drahocennými svícny a miskami s kadidlem. Ricci při
šel s celým městem a na dobrodincovu počest spálil v misce kadidlo, protože si
uvědomoval ryze civilní charakter oslavné ceremonie. Lidé s láskou studovali na
tabulkách a stuhách zaznamenané zásluhy, které si úsilím o obecné blaho osvícený
mandarín získal.
•
Obecní starší si od váženého mandarína vyprosili na památka střevíce, které
uchovávali jako relikvii v železem pobité schránce.

Nový guvernér, nástupce Wang P^ana, byl jezuitům rovněž nakloněn, takže se
zdálo, že se před katolickou misií v Šiušingu otevírá slibná budoucnost.

V y h n á n i

jako

psi

Štěstí se obrátilo během jedné noci.

Do Šiušingu nastoupil nový místokrál Liu Chieh-chai, který první misijní sta
nici v Číně připravil náhlý konec* S postranní myšlenkou zkonfiskovat, misijní dům,
který se mu zdál důstojným, aby sloužil jeho osobě jako čestný chrám, dal jezui
tům vyhazov.

Jezuitům bylo řečeno, ž< jsou volní jako ptáci. I když se stali obětí nálady
vysokého mandarína, nevy 'lidili o překot pole, ale dohadovali se s mí sto králem.
Měli na své straně obecní starší, kteří při vší povinné úctě dávali místokráli
Liovi na srozuměnou, že se cizí knězi nikdy nedopustili bezpráví.
I když se zapřísahali, že cizí bonzové jsou zcela bezúhonní, neměl místokrál,
který chtěl levně přijít ke chrámu, žádné výčitky svědomí. Jeho rozhodnost zača
la kolísat až tehdy, když městští mandaríni poukázali na to, že cizí kněží vyna
ložili na stavbu svého obydlí a modlicebny nejméně 600 taelů. Listokrál, který

naprosto, nebyl ochoten zaplatit otcům 600 taelů jako výkupné na stavbu nového
chrámu, na okamžik zaváhal. Vyvlastnením nevinných cizinců mohl upadnout do po
dezření, že zneužívá své moci k vlastnímu prospěchu.
Místokrál byl obratný diplomat a zdálo se, že se z choulostivé situace snad
no dostane. Prohlásil, že je ochozen zaplatit otcům ja-TO odškodné ne sice 600 tae
lů, ale 50. Rozkázal po dpref elito vi, aby otcům odškodné vyplatil. Ricci so však
bránil prodat dům zasvěcený Echu.

Třikrát P. Ricci padl před místokrálovým trůnem na kolena s prosbou, aby zru
šil rozkaz k vyhoštění a třikrát byl odtamtud vyhnán.
když se rozplynula poslední naděje, že by mohli zůstat v Šiušingu, vrhl se
Ricci místokráli naposled k nohám, aby si vymohl alespoň povolení usadit se na
jiném místě v čínském císařství. Tentokrát 'nístokrál ztratil rovnováhu a zasyčel?
’’Táhněte k čertu a zmizte do Macaa! To je fré poslední slovo.”

Po bource však překvapivě následoval sluneční jas.
Místokrál si pokládal za čest ukázat provinčnímu inspektorovi, dlícímu slu
žebně v Šiušingu, hlavní pozoruhodnost města, dům cizích kněží, kde byly podivu
hodné kuriozity. V Ricciho studijní místnosti mí sto kr 11 a inspektor s úctou obdi
vovali nádherné drahocenné svazky 'nihovny a se zájme i si prohlíželi zvláštnosti
Západu, které skýtalo muzeum jezuitů. Foton se odebrali na terasu s vyhlídkou na
řeku a pobízeli Ricciho, aby vyprávěl tisíce zajímavostí o své vlasti. Oba páno
vé vypadali nanejvýš spokojeně, když se s jezuity loučili.
Ani přátelé ani nepřátelé jezuitů si vysokou návštěvu nemohli vy ládat jiná
než jaro znamení smíru mezi místo králem ■. cizími bonzy. Jezuité byli jako všichni
ostatní přesvědčeni, že místokrál, ať už z jakéhokoli důvodu, změnil smýšlení a
cítili se bezpečněji než kdykoliv předtím.

Jakmile však inspektor z Šiušingu odjel, udeřil z čistého nebe blesk, iístokrál se očividně pouze přetvařoval, aby budil dobrý dojem u nadřízeného, prptože
po jeho odjezdu ihned obnovil rozkaz daný podprefektoví, aby jezuity bezprodleně
vyhnal z Cíny a poslal je nazpět do Macaa - s odstupným 50 taelů.
Proti rozkazu během tří dnů opustit Šiušing se jezuité už bránit nemohli, ale nikdo, ani místokrál, nemohl přimět Ricciho, aby si vzal 60 taelů jako úhradu,
která měla vzbudit zdání zákonnosti. Místokrál si chtěl i při vyvlastnení a vyhná’
ní jezuitů uchovat čistý štít a pouze z tohoto důvodu jim chtěl 60 taelů vnutit.

"Nic nermoutí pastýře víc, než když musí zanechat své stádo mezi vlky," na
psal Ricci v oněch dnech do Svropy. Srdce .nu krvácelo, když se loučil se svou
křestans^u obcí v Šiušingu. krátce předtím byly pokřtěny první ženy. Za šest let
pobytu v Siušingu se ke křesťanství obrátilo celkem 80 osob. Ricci předal křesťa
nům při loučení dva dary? obraz Spasitele, který je měl podněcovat k modlitbě o
nedělích a svátcích* kdy se v domě jednoho křesťana shromažďovali
Boží oslavě,
a ručně psaný kalendář, ve kterém se v čínském měsíčním roce daly najít křesťan
ské svátky, řídící se podle západního slunečního roku.
Vyhnaní jezuité se neloučili s hněvem, ale v míru. Dokonce i jejich nepřáte
lé obdivovali, s jak pokojnou myslí snášeli bezpráví, jak bez zášti balili své
věci do beden a nakládali na lod.

Ricci. poděkoval podprefektoví a bez roztrpčení mu předal klíče od domu. Aby
prokázal misionářům ještě poslední dobrodiní, vystavil jim podprefekt úřední po
tvrzení, že nebyli vykázáni na základě přestoupení zárona. Se slovy překypující
mi chválou potvrzoval jejich zbožnost, poctivost a učenost.
Dal jim na cestu ještě dopis pro volkoadmirála z tantonu, ve ' terém jménem
místokrále požadoval, aby misionářům byli do Macaa i dispozici vojáci a čluny.
Nakonec přistrčil jezuitům váce . s 60 taely, kterých se chtěl místokrál pro
uklidnění svědomí zbavit.

"Ne, ne, ne!" Odmit3 s železnou rozhodností Ricci, takže podprefekt považoval
každý pokus o přemlouvání za zbytečný. Jen jezuity poprosil, aby mu stvrdili pod
pisem, že nabízených 60 taelů odmítli.
Ricci. splnil podprefektovo přání a opustil se svým spolubratrem, město Šiušipg,
aby se po řece vydali do Macaa. Bylo to 4. srpna 15,89.

Takže jeho misie ztroskotala?
Ve velkém městě Kantónu se jezuité nesetkali s velkoadmirálem, který měl na
. pokyn místokrále organizovat jejich další cestu do Macaa. Museli tedy čelcat až se
vrátí.
Mezitím se pomalu prodírali úzkými uličkami, kde bylo plno j armareční ch. bud,
čajovny, antikváři s knihami, řezníci, klenotníci, pouliční zpěváci, krámky s por
celánem, Nechali se unášet proudem tlačících se chodců, kráčejících mandarínů a
velkokupců v bohatě vyšívaných rouchách nebo sem a tam pobíhajících polonahých
kuliů, vlekoucích koše s ovocem nebo s živými krysami a kočkami. U jednoho stánku
zůstali otcové stát a koupili černou látku, aby si nastříhali na jezuitský talár.
Bylo na čase rozloučit se $ šedivými kutnami bonzů.
V tomto plovoucím městě s tisíci sampany (obytnými čluny), čluny a vory, kte
ré se jako hejna vodních ptáků houpaly na Perlové řece, přenocovali na lodi, která
je přivezla ze Šiušingu do Kantónu* Ráno nastal poplach, když k nim vesloval rych
lý válečný člun se třemi stěžni« Z fregaty sestoupil spěšný lurýr místokrále s de
peší, kterou P. Riccimu přdal se slavnostním zasalutováním.
V Matteu Riccim se zastavil duch jako tehdy před šesti lety v Macau, když dr
žel v ruce písemné pozvání do Číny. Tentokrát nebyla jeho radost o nic menší. Ob
držel pokyn, aby se okamžitě vrátil do Šiušingu,
Námořníci spěšného člunu si šuškali s rutou u úst? pověrčivá manželka místo
krále byla prý ve snu varována, že vyhnání nevinných cizinců bude mít zlé násled
ky. Místokrál své ženě uvěřil tím spíše, že i jeho samého sužovala obava, že by
mu neprávem vykázaní cizinci ruku v ruce^s Portugalci v Macau mohli tu potupu oplatit.

To. všechno, mohlo' hrát roli, ale hnací.silou obratu byl bezpochyby strach, že
by mohl být popotahován ze zneužití úřadu, když jezuitskou stanici přeměnil v čest
ný chrám pro svou osobu, aniž otce Tovaryšstva Ježíšova odškodnil. Na mramorovou
tabulku, kterou chtěl postavit před svým památníkem, již dal vyrýt, že budovu
koupil.

•Když byl tedy vyrozuměn, že jezuité odcestovali aniž přijali nabízenou sumu,
velmi se rozmrzele. Nevrle nařídil "1. r.i.ů na rychlém člunu,, přived te je zpět!”

Když oba jezuity předvedli a oni mu prokázali úctu předepsaným pokleknutím,
seděl místokrál na své soudcovské stolici s ustrašeným výrazem. Přísnost na tváři
vysokého mandarína náhle vystřídal mírný, dobrotivý výraz. Otcovsky pokývl na Ricciho, aby přistoupil blíže. "Proč", ptcl se předstíraje nezištnost, "proč jste po
hrdli stříbrem, které jsejn vám ze srdce nabídl? Vezměte si je jako peníze na ces
tu !"
Když Ricci neodpovídal, pokračova1 místokrál s blahovůlí v hlase; "Dal jsem
vás zavolat zpátly, abych vám vlastnoručně předal dar 60 taelůJ’

Ricci nebyl muž se slabými nervy. Bál se jen Boha a ne místokrále, a proto od
mítl.
Jeho tvrdošíjnost místokrále zmátla, až vybuchl? "Přece není možné, aby někdo
neuposlechl rozkazu místokrále!!:" Neodvážil se však postupovat proti vzpírajícím
se jezuitům násilím, když jeho předchůdci s nimi jednali vždy lidsky.
Aby si zachoval tvář, uteM sa k jinému řešení. Troufale tvrdil, že vlastně
původně neměl vůbec v únyslu jezuity vykazovat ze země, že je chtěl jen zbavit ob
čanství města šiušinguv Neměl by tedy nic proti tomu, kdyby se chtěli usídlit na
jiném místě jeho provincie., Ricci padl na kolena a, dotkl se čeleqi země. Byl ocho
ten přestěhovat se ze Šiušingu do šiuchou
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Na syáte.c Nanebevzetí Panny Marie 15* srpna 1539 opustili jezuité podruhé Šiušing, Tentokrát vsak loučení neznamenalo konec misie, nýbrž nový začátek, Mí sto král jim po určité době, kdy je dlouho nutil bydlet jako nájemníky v jednom pohan
ském chrámu, přidělil kus pozemku, na šterém si vystavěli obydlí - tentokrát zce
la v čínském stylu - a velký kostel, reboť čekali četná obrácení.
a
Byli
jezuité
alchymisté?
Chytráci ze Šiušingu a Šiuchova nepochybovali, že znají pravý důvod zapuzení
jezuitů. Rozšiřovali pověsti, že kouzelníci z Dálného západu odmítli místokrálovu prosbu* aby mu prozradili tajemství alchymie,
f
Alchymie, magické umění vyrábět stříbro a zlato a prodlužovat život, okouzlo
vala Cínany od nepaměti. 7 čarodějných kuchyních se alchymisté snažili strašidel
nými hokuspokusy a zaklínadly vyrobit elixír života, který by lidem dával zdraví,
a sílu odolávat stáří a smrti» Stejnýip způsobem sledovala Čínská alchymie čaro
dějné prostředky, které by neušlechtilé kovy přeměnily na zlato a stříbro. Ricci,
tajemný učenec z Dálného -zúpadu, -byl-obestřen .nimbem, že- zná kámen mudrců.

Lidé alídíc.ŕ za. jezuity na každém kroku nemohli ke svému údivu nikdy objevit,
že by. si jako buddhističtí bonzové vyžebrávali almužny. Nežebrali, nedělali žádné
obchody. Z čeho tedy žili? Bylo nasnadě podezření, že P, Ricci potají za pomoci
neznámých bylin premenuje rtut na pravé stříbro.
Nebylo tomu ták, že místokrál qhtěl cizímu bonzovi, který Se vyznal v
vyrábět stříbro, vyrvat tajemný recept alchymie? Ano, cyl) to určitě tak,
čertovský Li Ma-tou mlčel jako hro'b a neprozradil ze sv' tajemné vědy ani
ko. Mohl-ge tedy někdo divit, ptali s$ mudrlanti, že ho uražený místokrál

umění
ale
písmen
vyhnal?

Mattpa Ricc^ho bolelo, že byl há>^n do téhož pytle s mágy, ale své pověsti
divotvůrce nakonec vděčil pro svou známost s Ch/u T^ai-suem, mužem, který se měl
stát heroldem křesťanství. Budeme o němiještě častěji mluvit.
Ch u T*ai-su byl synem mandarína, který byl v celé zemi uctíván pro svůj dů
vtip a poctivostbásníka a histoři?^, jehož knihy budily velkou pozornost. U
doktorských zkoušek, které se konaly každé tři roky v hlavním městě Pekingu a
směli
jich zúčastnit jen ti nejlepší z nejlepších z císařské říše, získal prv
ní míst®. Být nejúspěšnější u ďo’ctorských zkoušek znamenalo nejvyšší poctu a au
toritu y^zemi, kde yládla duchovní šlechta.

Syn zdědil po otci vědecké vlohy a určitě měl schopnosti stát se jedním
z nej slavnějších učenců Číny. Po etcóyě sii^ti zhýčkaný mladý Ch/u bohužel propadl
neřesti. Vedl uvolněný život, bouřlivě’hýřil, až promarnil bohaté otcovské dědic
tví a upadl do dluhů. Chátral a stal se příživníkem. Se svou žendu a služebníBy
táhl z .nísta na místo a nechal se vydržovat přáteli svého otce. Vydíral ty, kteř
ří na jeho oblíbeného otce s vděčností vzpomínali.
V tichosti všetk Ch u junior spekuloval se štěstím v alchymii, které obětoval
všechny peníze v naději, že dříve či ppzději dosáhne velikého bohatství..
/dyž se jednoho dne zdržoval v Šilingu, aby navštívil místokrále a Ling-si-taa (experta na západní oblasti), doslechl se okultismem opojený Ch'u, že se tu
měli usadit mistři alchymie z Dálného’západu. Od té chvíle se všechny jeho myšlen
ky a touhy zaměřily na to, aby ho Ricci zasvětil do tajemství alchymie.

dě
ho
na
hé

Jednoho .krásného dne se licenciát Ch/u Tai-si objevil v Šiucbou v plné pará
a s největší uctivostí použil celý škrobený ceremoniel, aby si vyvolil za své
učitele a mistra o tři roky mladšího Ricciho. Vrhl se před jezuitou čtyřikrát
zem, cupital k němu malými krůčky a důstojně mu jeho dai předal nesmírně dra
hedvábí a jiné skvosty.

Ricci se musel zachovat podle suyků žerně a nemohl odmítnout .ani pocty, ani da
ry. Dary mu ale velkomyslně oplatil větrní z Evropy, aby nu nikdo ne.aohl předhazo
vat, že vyučuje z touhy po zisSu.
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Cl/u Tai-^u nedal svému mistru znát, že je posedlý alchymií a uměním vyrábět
kouzelnými prostředky peníze. Jeho vášeň beztolo ryc^J-e zchladla, když ho Ricci
zasvěcoval do seriózních věd, které ho cele zaujaly. Cl/u byl v touze po vědění
nenasytný, učil se praktici ve dne v noci, sepisoval učební látku v elegantní
Čínštině a poznámky ukazoval mandarínům.
Rícci svého žáka, který by JI nejen úžasně zapálený pro učení^ ale také neoby
čejný chýpayý, seznámil s díly velkého matematika TI au a (O^avius),. německého je
zuity. Pocj $i.ccih© vedením se šikovný Cl/u učil zhotovovat ha diny, kompasy, mag
nety, zařízení k určování výšky hvězd, úhloměry, astroláby a globusy. Přístroje
ze dřeva, mosazi a stříbra, které zhotovil, vynikaly nejen přesností, ale okou
zlovaly i umělecký# vypracováním.
Vedle přírodovědy ho také fascinovala bohověda Evropami. Pronikl hluboko do
křesťanských pravdy PO každé lekci zachytil na papír pochybnosti a těžkosti víry,
týkající s$ křesťanakého učení* aby jev příští vyučovací hodině prohovořil.
Cl/u byl pokaždé znovu ohromen, s jakou lehl® stí rozlúštiJ Ricci zdánlivě neřeši
telné nesnáze. S uspokojením si zapisoval vedle svých otázek mistrovy odpovědi.
Ačkoli byl Cl/u uchvácený vírou v Krista, nemohl být pokřtěn. Od doby, ’ dy mu
zemřela manželka,. měl druž'~u. se kterou se kvůli velkému společenskému rozdílu ne
byl o cho t en o ženit•
Jednoho dne řekl Cl/u Riccimu: "bistře Li, vaše vědění mě přivádí v úžas.
Ale proč se oblékáte jako buddhistický nich? Odložte kutnu a oblékněte oděv učen
ce, pak dojdete sluchu u všech vzdělaných lidí a budete všude přijímán se ctí."
Slovy tohoto šlechtice měl Ricci potvrzeno to, co už dávno cítil.
Cn u, který mnoh$ ee^ioyal a ^el přátele po celé zemi, neváhal všude a pokaž
dé vychvalovat vědu a náboženství podivuhodného cizího 'mězes ve srovnání s tím
to mužem j,sau prý učenci Jihy mu^i bez mozku.
Tento
a přítel «pro středů val Riccimu známosti s mnoha «vysoce postavenými
osobnostmi, vojenským znalcem o slasti, prefektem ze Šiuchou, hlayou města a guver
nérem z Mamjungu a četnými dalšími význačnými státními úředníky. Ti všichni na
vštěvovali jezuity s družinou a stráži a s přebujelou nádherou.

Zásluhou šlechtice Ch u Tai-su se Riccimu otevřely brány k vznešené společnos
ti dokořán.
P o p r v é

v

nosítkách

Zmíněný Cl/u Tai-su pobýval tehdy často v městě Famjungu, kde bydlela jeho ži
votní družka. Namjung bylo o echodní město na úpatí jedné hory, tvořící hranice me
zi provincií nuang-tung a Mang-si. Sedmdesátiletý velk»kypec jménem uuo, jeden
z nejbohatěích kupců obcljodňího města, slyšel z úst Chú Tai^sua, že se v Šiuchou
usadili cizí mezí z Dálného západu; kteří znají správnou cestu k nebeské blaže
no sti.
Starý velkokupec Kuo nechal všechno stát, aby mohl okamžitě vyhledat Boží mu
že. Už léta pečoval o svbu spxsu* Postil se a odříkal si ve službě bůžkům. Živil
se jer; bylinami, zeleninou, rýŽt, nejedl maso, ryby, vejce a mléko. Ale ani jedno
z mnoha čínských náboženství a jekt neuspo.ojilo srdce a rozum zbožného hledače
Boha. Žádné se mu nezdálo být pravým náboženstvím spásy.

Ricci pýijal &ia v misijním domě uctivě a srdečně a žasl nad oddaností k Bohu
a uctivou bázní před Bohem tohoto kupce z Namjungu, který celým srdcem přijal
křesťanské poselství. Ricciho odpovědi na jeho hluboké otázky ho tolik obšťastňo
valy, že během poučování na znamení dílců vždy několikrát podléhal a dotýkal se
čelem země.
Zaujat spásnými pravdami křesťanství prosil o kř^st, ilicci mu ho udělil rolcu
1591, když si já'o katechumen předtím ještě prohloubil svou víru duchovními cvi
čeními podle návodu sv. Ignáce, 'úo dostal ’Trestní j néno Joset.
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I po křtu--přicházel-Josef Často z hamjunyu do Šiucbou, aby si od P. Ricciho
odnesl směrnice pro svou víru a křestanaaý život. 7 misijní rezidenci to byl oblí
bený host. Personál si mírného, dobromyslného a laskavého starce hned od začat u
zamiloval.
Podle Ricciho slov se Josef stal v 7amjungu ’’polnicí Božího slova", Zbožný
kupec dělal mnoho pro síření víry a neztrácel naději, že otcové jednoho drtě na
vštíví také hamouny, aby přivedli do náručí církve i jeho příbuzné a ostatní,
kdo sympatizují s křest anst vím. Je svém domě připravil Josef jednu místnost pro
P. Racciho.
Ricci návštěvu .Jamjungu dlouho neodkladal. Josef a jeho přátelé spěchali jezui
tům vstříc a vítali
je již na míle daleko- od..městských
‘zdít---I
*
Josef statečuň.spoLťL-z^amání, že se P. Ricci neubytoval v jeho domě, ale
v pavilonu Ch u Tai-sua. Chápal, že úřednic-á šlechta města, která hodlala-cizímu
knězi složit poklonu, přijde raději do domu učence než do domu obchodníka.

Ricciho přítel a žák Ch u Tai-su přivítal mistra v Namjungu hostinou na jeho
počest, e které se sešli všichni obecní starší. Honorace Namjungu se k Riccimu
v pruběhiu-náv^ěvníhc cefemonielu nechovala jpJ-o k bonzovi, ale jako k učenci.
Ačkoli stále ještě nosil bozovskou kutnu, začal se na radu přátel více chovat ja
ko učenec. Ještě se sice neodvážil obléknout si hedvábný oděv mandarína a dát si
narůst vlasy a vousy, což by v provincii ľuang—tung, ve které vystupoval jako
evropský bonz, ‘bylo příliš šokující, ale-učinil ’crok tomu, aby změnil způsob
života.
Při oficiálních návštěvách v Pamj ngu používal nosítka. Až doposud měl ve
zvyku chodit na takové návštěvy pšš”y. x.yní se, skrytý za záclonou, nechal nosit
- -—ulicemi města ja-o učenec.

Po spi n ň n í _oáaciáluícL povinností v hamjun u, což mu zabrajo něroli : dní,
mohl usimtečnit plání svého srdce a přestěhovat se do domu krestuna Josefa. Ten
ve svém domě dokonce zařídil domácí ’apli, ve beré se denně tlačili posluchači.
Viseli 'hsionáři na rtech, když jim odhaloval tajemství víry, best posluchačů,
které laický apoštol Josef již důýl^dnjk uyndl_dp_..uňení..jráx^. přij^
D é š ť

k a m e n í

v

temné

noci

Dům jezuitů v biuchou stál za městskými hradbami uprostřed rýžových polí a
luu. Tam se ubytovali i první Cínani, teří se cntěli stát jezuity. byli to dva
novicové ve stáří 19 a 25 let. ?ř_ ‘řtu v iíacau obdrželi křestanské jméno a por
tugalské příjmení (oo kmotrovi). váho .deptán se tedy Chung Ving-jen jmenoval
bebestián Fernande a nuang Vin^-ša sYantišeh kaitinez. Oba čínští jezuitští bratri Šebestián i František se pilně učili latinu, a^y se připravili na něžství.
V nutných případech .pouiáhali niccimu ja o tlumočníci a stali se z nich výteční
<atechoti.
Město Šiuchou s 5000 rodinami leželo mezi dvěma sté zajícími se splavnými řekami, ta že jeho růst byl omezován vodními tony. Pozvolna se vša'.. rozšiřovalo i
po obou protilehlých březích. Západní břeh byl již ta zalidněn, že musel být vy
budován most ze svázaných lodí.

Půda bolem Šiuc;OU byla úrodná, ale bylo tam nanejvýš nez’rcvé podnebí. Spolu
bratr P. Ricciho, P, Almeida, kteiý ani od přírody nebyl příliš silný a zdatný a
nadto se ještě příaiš oslabil přísnou askezí, orzy vážně onemocněly takže Ricci
dal svého lioreč ou sužovaného společní a dopravit do íacaa v nadějím že ho zachrá
ní evropsko lé'y a potraviny.
Během Almeidovy nepřítomnosti podnítila Ricciho slavnost Číns :ého hového ro u
(1591) - tomu, aby vyburcoval lid z nábožens é otupělosti. Roz .odl se, že vystaví
obraz .adony s dítětem a sv. Jenom v kapli a pozve ” volné návštěvě kostela. A
vskutku, množství lidí se hrnulo - vyzdobenému oltáři atolic ého kostela a
s plachou úctou zbožně obdivovalo svátý obraz.

Ricciho nepřátelé však do noháru jezuitovy radosti přimíchali pelynek.
Shromáždili se k nočnímu spiknutí v přilehlém klášteře bonzů, jehož mniši žár
lili na jezuitův úspěch. Pod ochranným pláštěm tmy se protivníci přiblížili a
' kameny rozbili střechu misijního domu, pokrytou taškami s gazurou. Domácí zaměst
nance kteří pe seběhli k obraně, protivníci díky své přesile nemilosrdně zbili.
Řeholníku Riccimu nebylo nic vzdálenějšího, než si hrát na mstitele. Smířil
se se zlomyslnými výtržnostmi svých odpůrců. Ale Ch u Tai-su, jeho přítel a žá8,
učinil provi vůli svého mistra guvernérovi oznámení, aby drzouni nebyli beztrest
ně podníceni k dalším ničemnostem. Ch’u se obával, že kdyby viníci nebyli netres
táni, cizí knězi by se mohli stát štvanou zvěří. Informoval tedy guvernéra, ale
svědomitě dodal, že Ricci sám chtěl zapomenout a zůstat ve skrytosti.
Guvernér chtěl poznat pravdu o té příhodě, proto se objevil v jeziitské rezi
denci a prohlédl si střepy domovní střechy. Již roztříštěné tašky ořivedly vyso
kého mandarína do varu, a když pak ještě uviděl zraněné služebnictvo, neseté
krvavými škrábanci a oděrkami, rozzlobil se tak,, že si bez okolků zavolal stráž
ce ulice odpovědné za pořádek, dal jim kolem krku železné řetězy a vyhnal je ven
s rozkazem co nejrychleji najít pachatele a přivést je před scud. Téměř je chtěl
nechat na místě zmrskat.
Hlídači byli v bryndě. Znali přirozeně'strůjce spiknuti, byli to synové okres
nich náčelníků ze čtvrti na druhém břehu řeky. Ale vznešení otcové hlavních viní
ků jim mezitím dali na vědomí, -a se jim krůtě pomstí, jestliže se opováží je
vyzradit. Měli tedy na vybranou: dát se potrestat od guvernéra nebo od okresních
náčelníků. Byli si jisti odplatou od guvernéra, když viníky zaprou a od okresních
představených, když je vyzradí. Dva. čínští zaměstnanci jezuitského domu je vytáh
li z nesnází. Byli totiž náhodou u mostů z lodí, které obstarávaly snojenl se zá
padním břehem řeky a jednoznačně poznali ve dvou mladých mužích, kráčejících ořeš
ponton vůdce bandy, kteří, se vyznamenali oři nočním přepadení misijního domu. Bez
vědomí Picciho zavolali policii a ta dovlekla vůdce před guvernérův tribunál.

Aby své děti uchránili před vězením, objevili se rodiče účastníku nočního oře
pádění s pláčem v jezuitském dome. Poníženě prosili P.Ricciho o Prominutí oro
své potomky, kteří si v mladické.bujnosti vyhodili z kopýtka. ’’Ctihodnosti”,
prosili otcové, "odpusťte našim synům, kteří bohužel nemají v hlavě nic jiného
než hlouposti.”
Ricci je podle pravdy ujistil, že se ani udání, ani zajetí provinilců nesta
lo z jeho podnětu. Slíbil, že se zasadí za jejich propuštění. Ačkoliv otcové cho
vali vůči jezuitům nekalé úmysly a svou iístost jen předstírali, Ricci se nestal
jejich žalobcem, naopak. Svými návštěvami pohnul guvernéra ke shovívavosti, mu
sel však'vynaložit velké úsilí, než dosáhl toho, že guvernér udělil mladíkům
milost a daroval svobodu.
Aby jezuité nebyli v budoucnu obtěžováni, stal se guvernér sám jejich ochrán
cem. Napsal ochranný list, který dal přibít na domovní bránu misijní stanice a
který všem, kdo by nenechali otce na pokoji, hrozil nejtěžšími tresty.
P. Almeida se Macau navzdory západnímu lékařs.é iu umění nezbavil malárie.
S velkou tvrdošíjností však naléhal na to, aby se mohl vrátit "domů”, do Číny.
Jeho představení splnili jeho přání v důvěře, že r?- ct z návratu podpoří jeho
uzdravení.
Pekelný
oheň za modlářství
Po deseti letech misijní p^áoc vzrostla v roce
1594 počet konvertitů ke
křesťanství v Šiušingu na ICCm

Ricci dělal všechno možné,
Šiušingu místem první jezuitské
osiřelou obec v Šiušingu osobně
nových kř&sjanů.

.

aby se nepřetrhla pouta s křesťanskou obcí v
misie. Koncem roku 1593 se chopil příležitosti
navštívit a povzbudit. Přitom pokřtil pět dětí

VrchnlnýjkJi.cian^
.misionářů v Šiuchou byla návštěva pátého syna
místokrál.e z Šiušingu, který s velkou družinou a nádherným doprovodem přišel po
ctít otce v rezidenci svou návštěvou a dary* Vlídná náklonnost syna téhož místokrále, který před lety vypudil otce z jejich sídla, dala s ’conečnou platností za
pomenout na1 nedůstojný odchod z Šiušingu.

Horlivost křestanů ze Šiuchou se občas zvrhla v přehnaný zápal, který Riccimu způsobil 'mnoho obtíží* Z některých nových křestanů měl radost; tak například
mladý Ignác, kterého chtěl surový otec bitím a ranami přinutit k uctívání model,
vytrvale se vzpíral prokazovat poctu a přinášet oběti duchům a pohanským modlám.
Starosti mu. však dělali ti novokřesíané, kteří se ve své nenávisti vůči falešným
bohům nezalekli potají ničit modly v cizích obydlích a pagodách, bochám .aodel urá
želi ruce a nohy, pálili jev ’’pekelném ohni1’ nebo je zahrabávali do země jako
’’potravu červům".
Když se to Ricci dozvěděl, zov; r..l pod pohrůžkou trestu tahový hon na čaroděj
nice* Těžko to chápali, ale nakonec se nově pokřtění spokojili s tím, že plame
nům předhazovali jen své vlastní modly, které dříve uctívali, a na jejich místo
postavili do svých domácích kaplí obraz Vykupitele. Byl to obraz Krista, který
pravou rukou žehná a v levé drží země :ouli s křížem*
Psát znamenalo v Číně více než kázat. V šiuchou začal Ricci v roce 1553 psát
svůj proslulý katechismus, mistrovské dílo, které vzdělanci později povinně Četli,
aby si osvojili jeho styl. Katechismus mohl být sice vytištěn až v roce 1603 v Pe
kingu, kdy konečně přišlo z Goa povolení k tis’cu, ale ve vzdělaných kruzích kolo
val v mnoha ručně zhotovených exemplářích.

Během šesti let Ricciho působení vzrostla křestanská obec v Siuchou o, oholí
na 30 pokřtěných.
Oplakávání
n e

mrtvých

ano,

obětování

potravin

Ricciho pomocníci brzy zemřeli. 7 roce 1531 P- Antonio Almeida a rptu 1593 je
ho nástupce P. Prantišek de Petris. Oba skolila malárie. Při smrti spolubratři se
ukázalo, že křestané berou skutečně vážně uctívání
tvých, pro Číňany tak význam
né. Proto Ricci při smutečních obřadech na rozloučenou s /Jmeidou připustil čínský
zvyk oplakávání mrtvých. Smuteční hosté se shromáždili " r pískávání mrtvého, vy
staveného v jezuitském domě, s bezútešným vzlykáním se čtyřikrát vrhli na kolena
a pokaždé se přitom dotkli hlavou země.
Ricci se od jednoho dobrého přítele nechal dokonce přemluvit, aby nekupoval
chudou rakev, jak to vyžadovala jezuitská, pokora, ale ozdobnou, za 4 taely, aby
nezranil city smutečních hostí. Drahocennost raLve byl" v Číně projevem ocenění
mrtvého.

Přece jen se však domníval, že nelze trpět, aby návštěvníci obětovali u Almeidovy rakve potraviny, jak to bylo čínským zvykeA. kechtěl nechávat otevřená zadní
dvířka pověrám a vysvětlil všem, kteří se pooušeli obětovat jídlo, že křestan
takové ceremonie nepotřebuje.
Riccimu vytýkali, že ani on, ani oba čínští jezuitští bratří neměli při opla
kávání mrtvých bílé roucho, la své ospravedlnění jim vysvětlil, že řeholníci svým
zasvěcením Bohu odumírají světu. Smrt je proto nermoutí, tím spíše, že je branou
k lepšímu životu. Ale aby to lidi nezaráždo, nechal zaměstnance domu nosit obvyk
lý smuteční šat.

Pro obyvatele šiuchou bylo povznášející, že P. Ricci po smrti druhého evrop-n
ského jezuity dal mrtvá těla P. Almeidy a P. Petrise pľevézt s velkou slavnostnos
tí ke společnému pohrou do iácaa v bárce, kterou obstaral jeden z čínských jezuit
ských bratří z kantónu. To svědčilo o věrné úctě křestanů V jejich zemřelým, o
pietě, které by se od nich nenadáli.
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Daleko

od

rodného

hnízda

Matteo Ricci nebyl takový hrdina, který by při cestě na Dálný východ hodil
přes palubu touhu po domově. Při svém odjezdu se navždy rozloučil se svými drahý
mi, ale poutaly ho k nim bolestné vzpomínky. Přiznal, že se při psaní dopisů,
které psal jako syn, bratr, bratran.ee své rodině nebo jako jezuita svým řádovým
spolubratřím, nemůže zdržet slz.
I v daleké Číně projevoval účast se starostmi a radostmi své rodiny v Itálii.
Svého bratra zapřísahá: "Až budete mít v ruce toto psaní, prosím vás, abyste mi
sdělil všechny podrobnosti o všech bratřích, bratrancích a sestrách, o tom, co
každý dělá, jak se jim daří, kdo žije dobře a kdo he, abych se tím těšil a mohl
jim pomáhat svými ubohými modlitbami." Otci napsal, že za svou zesnulou babičku,
která mu v dětství byla nežnou matkou, třikrát slavil mši svátou.
Vzdálen od svých duchovních otců měl pocit, že žije na "poušti". "Pokaždé,
když si vzpomenu na své milé přátele a spolubratry v óvropě, což pro své povzne
sení činím velmi často, M napsal P. Costovi, "chovám naději, že mi Pán Bůh dá ve
likou útěchu v budoucím životě, protože chtěl, abych byl v tomto životě zbaven po
vznášející přítomnosti tolika svátých lidí."
V jednoQL dopise P. Masellimu, tehdejšímu rektorovi římské koleje, se zmínil
o "zlatých časech" v Římě. "Utěšuji se nadějí,” končil dopis P. Masellimu, "že
Bůh, který mě odvedl z rodného hnízda a nechal mě letět tak daleko, mi dá bud
křídla, abych se nezřítil do propusti nebo mě ponese na svých ramenou."
Pro Mattea Ricciho byla minulost ještě živá.
Z 13 dětí Jana a Jany Ricciových : spatriiínejstarší Matteo světlo světa 8. říj
na 1552 v italském provinčním městě Maceratě (13 000 obyvatel). Otec byl lékárník,
který se zabýval i obecní politikou a dotáhl to až na starostu. Patricijský syn
Matteo, ve škole primus, se brzy cítil povolán ke kněžství. Jeho otec se bránil,
vyhlédl si svého prvoeozeného, aby kráčel v jeho šlépějích jako lékárník a míst
ní veličina. Mattea zprvu přitahovali žebraví bratři v hnědých kutnách, synové
chudáčka z Assisi.

Během tříletého studia práv v Římě se rozvinulo jeho neobyčejné nadání, myš
lenkové schopnosti, důvtip a především fenomenální pamět, takže bylo nasnadě, aby se připojil k "mužům ducha", jezuitům. Psal se rok 1571, když vstoupil do To
varyšstva Ježíšova. Od 20 do 25 let studoval u jezuitů v Římě filozofii, metafyzi
ku, fyziku, matematiku a astronomii. V přírodních vědách byl jeho učitelem nej lep
ší matematik a astronom P. Xlau (Olavius) SJ z Bamberku, přítel papežů, který pod
nítil reformu kalendáře vyhlášenou papežem Řehořem XIII. roku 1582. Ricci mu vdě
čil za technické znalosti a schopnosti, které mu později otevřely brány a srdce
Číny.
Jeho mladistvou fantazii upoutaly misie, šíření víry v nově objevených zemích
podle příkladu Františka Xaverského, neúnavného titána, který v nepřetržitém puto
vání urazil 20 000 kilometrů, zcestoval Indii, Malajsko, Sundské ostrovy a Japon*»
sko, a kterého při beznadějném po/cusu proniknout do Číny, země svých tužeb, uchvá
tila smrt v roce, ve kterém se narodil Matteo Ricci.
Matteo Ricci se cítil zasažen Ježíšovým přikázáním "Jděte do celého světa!"
V roce 1577 jako pětadvacetiletý, dostal rozkaz od řádového generála nalodit
se do Indie. Aniž ještě jednou spatřil rodné město, odcestoval po souši do Říma
a Janova a po moři z Janova do Lisabonu. 24. května 1578 nastoupil s 500 obchod
níky, dobrodruhy a vojáky na palubu těžkopádné dvoustěžnové nákladní lodi. Doprovážel ho o deset let starší spol ibratr Michale Ruggieri, který, aniž to kdo tu
šil, se měl stát jeho prvním draném v Číně. Ricci si na úzké plachetnici připadal
jako ve vězení, ve kterém byl uvězněn a sužován hmyzem čtyři měsíce než "Sao Luiz"
přistál 13» září 1578 v indickém městě Goa. 80 cestujících zemřelo během plavby.
V Goa byl sarkpfág s neporušeným tělem Františka Xaverského, průkopníka novověkých
misií.
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V Indii-studoval Ricci teologii a přednášel rétoriku. V roce 1580 byl vysvě
cen na kněze a v roce 1582 dokon'iľ to xogická studia. Goa nebyla cílem, ale od
razovým můstkem přijíždějících ;.-ý ionářů; tady čekali na další určení; Žádný ne*
věděl, kam se dostane, ale kam se nedostanou, věděli všichni* do Číny. Čína byla
uzavřena.

Přece však existovbJ. srdnatý muž o osvobozujícím optimismem, který neznal slův
ko ’’nemožné", Alexandr Valignano (-ň-), vizitátor jezuitských misií na Dálném vý
chodě. Nedal se nakazit ©chromujícím pesimismem. Považoval za nemyslitelné, aby
tak vznešená kulturní země jako Říše středu odpírala vstup svátým mužům, kteří se
s úctou skláněli před velikostí Číny«
Proto navzdory všem zmařeným počátečním pokusům dal v roce 1579 Ruggierimu a
v roce 1582 Riccimu příkaz, aby se v Macau, portugalské kolonii na jazykovém výběžku čínského pobřeží, věnovali studiu spisovné čínštiny v očekávání neznámé ho
diny.

V

družině

ministra

války

Dosud byl tedy Ricci v Číně už 12 let, ale jak v Šiušingu, tak v šiuchou byl
"připraven ke skoku". Všude vyhlížel příležitost, hak by se dostal do Pekingu na
císařský dvůr.
Náhoda tomu chtěla, že v květnu roku 1595 cestoval přes Šiuchou generalissimus
Ših Hsing, penzionovaný hodnostář, který kdysi zastával nejvyšší státní úřady.
Ših Hsing se na odpočinek usadil ve své domovině, ale císař ho pro jeho válečnic
ké zkušenosti odvolal ze soukromého života a povolal do Pekingu, aby velel čínské
armádě v boji proti Japoncům Japonský politik Hidejoši, který se z nevzdělance
vyšvihl až na "japonského Napoleona", se v záchvatu velikášství chystal s třista
tisícovou armádou dobýt poloostrov '’breu^ která byla poplatná Číně. V šesti týd
nech zaplavily japonské oddíly Koreu. Čínané tedy spěchali Korejcům na pomoc. Cí
sař na dračím trůnu poslal vojsko 80 000 mužů, aby vyhnalo Japonce a vrchním ve
litelem jmenoval Ših Hsirga, znamenitého válečníka.
- Generalissimus Ših už slyšel
mistru Li a zjevně ho považoval za jakéhosi
zázračného doktora, nebot očekával, že vyléčí jeho duševně nemocného syna, proti
jehož trudnomyslnosti dosud žádný čínský lékař nenašel lék. Jeho syn z hanby a
zoufalství, že neobstál při doktorské gJoušce, která mu měla prorazit cestu k nej
vyšší hodnosti mezi vzdělanci, propadl zasmušilosti.
Ših Hsing se na cestě do Pekingu zastavil v Šiuchou, aby se poradil s mistrem
Li, knězem z Dálného západu.. Byla to jeho poslední naděje. Chtěl ho poprosit o
recept pro dítě, které mu dělalo starosti. V srdci však spoléhal na jezuitovu mod
litbu, nebot se doslechl, že kněz uctívá jediného Pána nebes.

Generalissimus Ših Hsing připravil Matteovi Riccimu a Lazaru Cattaneovi, ná
stupci zesnulého Františka de Petris, skvostné přijetí na palubě své lodi, úplné
ho plovoucího paláce, a zahrnul oba otce triumfálními poctami.

Jak kázala zdvořilost, nezač R vrchní armádní velitel o své záležitosti mlu
vit hned, ale po rozvláčném vyplavání na život a víru Evropanů.
Ricci prohlásil, že není schopen v několika hodinách dopo.iioci vyčerpanému
chlapci k duševnímu pokoji, ale učinil ministrovi nabídku, že jeho nemocného syna
na cestě doprovodí, doxud se opět neupokojí. Generalissimus byl jeho nabídkou nad
šen a na místě mu dal vystavit pas se svou pečetí.
Matteo Ricci si sbalil věci a zásobu darů a příští ráno vyrazil na cestu, do
provázen dvěma mladými čínskými katechisty, Janem Barradasem a Dominikem Femandezem. P„ Lazzaro Cattaneo zůstal v Šiuchou.

Ših Hsing dal jezuitovi a jeho průvodcům k dispozici bárku, ale Ricci většinu
času trávil na generalissimově lodi, aniž měl příležitost zabývat se jeho duševně
chorým synem. Fínistr se v dlouhých rozhovorech nechal biccim unášet do podivu
hodného světa Dálného západu a nejevil zájem o léčení své ratolesti. Rád se
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Až do Kan-čou salil prou 1 z přítoků, pak se lodi vctly v pověstném, 30 -mil
dlouhém úseku osmnáctx peřeji, I>roz.”' Itesy, skály nad. i pod vodili hladinou, o
které se lodi zhusta tříšti.y, » čsiu.é víry, které ztroskotance strhávaly do
hlubin, byly hrozbou všoílp kdo cestovali po řece. Aby unikU záhuoě, vyprošovali
si cestující, lodníci. i kapitána obětmi v chrámu na břehu řeky štěstí na cestu.
Ministr války nečinil vj.jimku; tváří v tvář vrtkavé mooi přírody se cítil jako
malý, slabý člověk, který se neobejde bez požehnání božstev.
*
Generalissima měl výoorného kormidelníka, který s neuvěřitelnou obratností
manévroval kolem útesů, Štěstí však opustilo následující loá, která měla na palu
bě ženy a děti vrchního velitele. Se zlověstným praskotem se roztříštila o skalisko« Posldka Ricciho člunu byla zachvácena povérečnou hrůzou, že se stane příští
obětí proudu, V o chromujícím očekávání vlastní záhuby byli námořníci jako bezhla
ví a zcela neschopní zachránit z postižené lodi ženy a děti, žalostně volající o
pomoc. Ve všeobecné panice pievzal Ricci velení a kormidloval se svým člunem
k potápějící se lodi,- takže plačící ženy a ječící děti mohly opustit vrak a pře
stoupit do Ricciho člunu o Ricci sám přešel do lehké doprovodné loäky, aby předem
vyz.lousel jistější kurs v pěnící se vodě,
Ministr~vá2ky pohnutě děkoval zachránci svých žen a dětí. Nestyděl se ukázat
své dojetí před očima všech. Po nehodě byla plavba přerušena, než. dorazila nevá
loä, objednaná v Kan-čou pro generalissimovu rodinu.
Pýi další plavbě zapomněli jednoho dne nepozorní námořníci z Ricciho bárky
včas stáhnout plachty, takže v rozpoutané bouři byla loá divoce zmítána poryvy
větru, Ricci byl smeten z paluby naklánějící se lodi a brzy p hlcován a opět vy
pli vováru zrádhým jícnem řeky.. Neuměl plavat a ták se stal hříčkou vírů. Náhle se
potápějícímu jezuitovi, bezmocně tápajícímu kolem, podařilo zachy ti. t se za lano.
Ve smrtelném boji o život získal novou sílu, po lodním laně se namáhavě vytáhl
nahoru a osvobodil se ze zajetí zuřícího živlu. Na hladině se chytil plovoucího
trámu, na kterém, vesluje cběma rukama, doplaval. až k lodnímu vraku, jehož jedna
strana vyčnívala ze zpěněných vln. Ricciho průvodce, čínský katOchista Jan Barradas, ačkoliv byl dobrý plavec, neunikl1 řádění běsnícího živlu, ve kterého se ře
ka proměnila, a byl pohlcen jakc je
Lnaňst.
Ricciho zavazadla a sbírka darů zůstala v poškozené lodi neporušená. Průvod---lodí ministra války dorazil do Klanu, tam se v noci nanovo strhla větrná smrší,
která pasažérům na zmítajících se lodích naháněla hrůzu. Vrchnímu veliteli pře
cházel zrak i sluchy Vyčerpán neustálými pohromami, rozhodl se Inrátcc, že už se
nesvěří vrtošivým vpdám a větrům a bude v cestě do Pekingu pokračovat po souši
na koních a v nosítkách» V Čine platilo opatření, že vysocí mandaríni podnikali
služební cesty na náklady císaře a na určitých místech dostávali k dispozici ko
ně, nosítka, nosiče a zásoby (vodu, víno, ryby, maso, zeleninu a ovoce). Proto
ani ministru války nebylo zátěžku rozhodnout se pro bezpečnější cestu do Pekingu
po souši.

Ših Hsing už delší čas čekal na příležitost, jak poslat Ricciho zpátky do Šiuchou. Vyčítal si svou lehkorysirost a nepředložené rozhodnutí v čobě války dopro
vázet cizince, který-mohl být podezříván ze špionáže, do císařského města Pekingu.
Když Ricci začínal tušit, že se smýšlení vysokého důstojníka změnilo, připadl
na lest. Před očinr dvou ministrových pobočníků si hrál se s leněným hranolem a
ukazoval jim, jak se světlo rozkládá v durové barvy. Byli uneseni kouzlem zázrač
ného kamene a nechtěli věřit svému sluchi z když jim íticci oznamovali "Toto sklo
chci darovat vašemi veliteli; když mi dovolí, abych ho směl doprovodit do Pekingu.”

Jali Ricci předvídal, pospíšili si pobočníci; aby vyrozuměli svého pána. Mnistr, který toužil vlastnit hranol, aniž by Ricciho musel dovést do císařského
mé sta, nabídl kompromis» •
bNáš pán už má dost nepříjemností cestování po vodě a chce pokračovat do Pe
kingu po souši," vysvětlovali pobočníci. "Chce však poslat lodí část zavazadel.
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Kdybyste si přál- ctihodný, dal by generalissimus ših služebníkům svého zavazad
lového člunu po'yn, ‘aby vás jako pasažéra dopravili do Nan-tíngu."

Ricci byl donucen souhlasit a obdržel pas do Nan-tingu. Šest týdnů po odchodu
ze Šiuchou se objevilo na dohled císařské město Nan-ting, které bylo do roku 1421
čínskou metropolí- Bylo starší, větší a krásnější než nynější hlavní město Peking.

Falešný

přítel

Když Matteo Ricci vystoupil 31 - ’rvětna 1595 v hlavním městě jihu z lodi, nikdo
by ho nepoznal. Nenosil už kutnu, nebyl už bonzem, ale učencem v hedbávném rouchu.
V čínské společnosti mu příslušela role přednášejícího učence, ne nevzdělané
ho mnicha. To mu říkali už přátelé v oiuchou. Byl to teolog, podle čínskéiiO poje
tí učenec, který vyučoval Božímu zákonu, Něl proto v Äíši 'středu právo a povinnost
používat ceremonielů .a oděvu učenců.

Při loučení ho služebníci ministra války již oslovovali jako příslušníka hor
ní vrstvy ’’Vaše vznešenosti”, zatímco j-ako bonz byl oslovován "ctihodný". ChtŠl»-li, aby byl brán vážně, musel se podrobit celé etiketě čínské spoločnosti. Za
tímco bonz Li Ma-tou si celé desetiletí musel vyholovat vlasy i vousy, učenec Li
Ma-tou si byl nucen vlasy a vousy necha?arůst.

Podle vzoru úboru vzdělanců si literát Ricci oblékl až po -xitníky sahající
purpurové roucho v kámonovém střihu, na okrajích lemované modrými pruhy. Ze stej
ného materiálu jako lemování byl pás, částečně přišitý na oděv, který se uprostřed
těla zavazoval a jehož konce sahaly až k nohám, obutým do vyšívaných hedvábných
pantofli. Na hlavu si nasadil vysoký špičatý klobouk učenců, připomínající biskupskou mitru. Bonzovský oděv bylo jho, které od začátku brzdilo jeho misie.

Když se Ricci v Nan-tingu poohlížel po někom, kdo by
chnu svou naději do starého přítele, se kterým se stýkal
do Hsu Ta-jena, někdejšího vojenského znalce v provincii
zitím stal jedním z redoucích mužů v Nan-tingu. Ricci mu
nomické a geografické přístroje, hvězdné g?.obusy, měřiče
sliboval jezuitovi modré z nebe.

ho podpořil, vložil vše
v Šiušingu a Šiuchou,
Kuang--tung, který se me
kdysi věnoval různé astro
výšky hvězd a Hsu Ta-jen

Poté, co služebníci ministra války pronajali pro Ricciho byt na předměstí,
tzn. za nejzazši ze tří městských zdí, nechal si učenec z Dálného západu přinést
nosítka, aby velkému pánu složil v jeho rezidenci poklonu.

Ricci se mohl přesvědčit, že tvrzení, že Nan-ting je nej:crásnější a největší
město, nebylo přehnané. První zed obklopovala královský palác, druhá, ke které
byl přístup dvanácti branami střeženými děly, chránila vnitrní město s nádhernými
ohřány, paláci, věžemi a mosty. Třetí zeS ohrazovala vnější okruh s četnými zahra
dami, vršky, lety a jezery.

Ricci se ptal, jak dlouá je tř :tí zed, tedy obvodNan—íingu a dostal následu-'
jící odpovědí "Jednoho dne se při yzcnonu sJunco vydali dva jezdci v opačných smě
rech na cestu kolem města a setkali se až při západu slunce. Město má tedy rozsah
rovnajícím se dvěma dnům jízdy,"
Ricci se v návštěvním oděvu s velkou okázalostí objevil u Hsu Ta-jena, který
nechtěl věřit svým očím, že cizí bonz Li najednou stojí v jeho dveřích jato učenec.
Ačkoli státní podtajemník nasadil přívětivý výraz, neušla Ricéimu jeho nevysvětli
telná zdrženlivost, ne-li dokonce odpor. Teprve dyž nabídl své dary, bylo mu si
ce zdvořile, ale bez jakékoli srdečnosti nabídnuto místo.
Ricci si nedovedl vysvětlit chladné přijetí. Zazlíval mu snad státní podtajemník, že odložil bonzovské přestrojení? Riccimu bylo nápadné, že Hsu Ta-jen, který
zastával vysoké postavení u dvora státního ceremonielů, žil ve svém domě jako žebrák, Ricci si šetrnost vysokého mandarína vysvětloval jako lakotu, tím spíš, když
se státní podtajemník s nepokdytou chtivostí chopil Ricciho darů.
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ze by se rád usadil v Nan-tingu pod jeho-.;cin-anouf—začal Hsu Ta-jen lapat po de
chu, jako by sé dusil« Strach mu sevřel hrdlo. Až po několika minutách hrůzy byl
s tb otevřít své ustrašené srdce: "Nan-ting není město, kde by se trpěl cizinec.
Vaše vznešenost udělala neodpustitelnou chybu, že mě navštívily, protože městská
správa na mě svalí zločin^ že jsem přivedl cizince do hlavního města jihu. Zapří
sahám vás, abyste okamžitě odtud zmizel.”

Ricci chápal, že obava za špionů byla v době války přirozeně větší, než v době
míru. Proto ho uklidňovala "říaoelenco, mám pas do Nan-íingu s pečetí ministra vál
ky.” Státní podtajemrfk se zmenšil na človíčka, který se bojí u své postavení a
bránil se vůbec jen přezkoušet povolení pobytu: "Odejděte, bez prodlení opustte
město! ”
Ricci se zklame;* í vrátil do svého přibyta na předměstí, nerozhodnut, kam by
měl odplout« Ještě i.'-ž dbšel, objevili se v jeho pronajatém byte seržanti státní
ho pódtajemnila s přikážete zatknout domácího pána, který se opovážil najmout po
koj cizinci. Jezuitovi připadlo velmi zatěžko, že kvůli němu nevinný člověk snáší
bezpráví.
Ricciho hostite.’ byl. obviněn z největšího zločinu, ze sty-m s cizincem. Pronájemce uváděl na svou omluvu, že byt pro ciziace-vyhledald__sluáebnlci ministře vál
ky a mimoto' sekciuá.nec vykázal úředním-pasem. Státní podtajemník si počínal jako
šílenec-; "Dej mi se svými.pohádkami pokoji" Zavolal notáře pocházejícího ze Siušingu, se kterým se domluvil v době, kdy seržanti šli zatknout pronájemnce "Znáte Li
Ma-tnua?-" ptal se pokrytecky státní podtajemník. Notář odpověděl, Jak byli domlu
veni: "Znám mistra Li velmi d-bře. Je to zradcovský špicl, který měl za lubem zlo
čin proti čínskému císařství; a ’cterého před lety vyhnal místoKrál ’le Šiušingu.”
Vychytralý státní podtajémník si ^-xl ra rozhořčeného. Dělal jacoby se dověděl
něco nového. Triumlálnš srazil pi o.xáj um-e na zem: "A takového nebezpečného vyzvědače sis ubytoval ve svém domě Zasloužil bys smrt!" Pod pohrůžkou smrti se ubožák
zhroutil.
Zastrašování se podařilo u s tím se státní podtajemník spokojil. Soudním jed
náním chtěl dosáhnout toho, aby byl očištěn z každého podozrení, že by měl coko
liv společného s- Ricciho příchodem.

Ricci se 17. června 1595 obrátil k Nan-tingu zády.
Mistr

Li,

n ej v ě t š í

28. června 1595 šel Ricci nazdařbůh na pevninu do města Ňan—čchang, - kde znal
jednoho lékaře. Nan-čchang, hlavní město próvineie Kiangsi, nedosahoval takového
lesku jako Nan-ting, áni nebyl tak rušný jako Kantón, ale byl daleko větší než
Šiušing nebo Šiučhcu a v celém císařství měl dobrou pověst jako "město učenců"«
Velké množství vzdělanců propůjčovalo životu Ran-čchangu svůj ráz»

Proslulý lékař Áang Cbi-lou, kterého hodlal navštívit, se jako přítel místokrále a všech mandarínů mohl pro Ricciho stát klíčem ke vznešené společnosti han—čehangu, kdyby se za něho přimluvil„ Za svou oblíbenost vděčil lékař nejen svému slav
nému umění, ale právě tak i společenskému vystupování a výmluvnosti- 0 tom jezuita
uvažoval, když se ubytoval v Pm--čehangu.
Lékař byl dojat, když ho Ricci, vynikající učenec z Dálnélio západu, znalec čín
ských učených knih, poctil návštěvou a obdaroval malými dárky z Evropy.

, Nan-čchang měl senzaci: cizí učenec s neobvyklými rysy tváře přijel do města, ľ’
Ricci byl díky tomu denně hostem na nějakém banketu. Jako učenec se musel nechat
doprovázet dvěma služebníky v dlouhých bavlněných šatech, když se na ramenou nosi
čů nechal v nosítkách dopravovat k hostiteli. Služebníci nesli svému pánu takzva
né návštěvní roucho a psací náčiní. Jestliže jezuita sám přijal návštěvníky, za
psal jeho strážce dveří jména poz/anýc do knihy hostí. To znamenalo; že jim
v příštích třech dnech musí návštěvu oplatit.
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Evropské^čence^ředcházcla zvěst o jeho fenomenální paměti. Pro Číňany, loteří ..se-pro—své akademické hodnosti museli učit celé knihy nazpaměť, byla schop
nost zapamatování největší kapitál, Pochybovači si nedali ujítr aby na jedné
z hostin nevyzkoušeli Ricciho paměť. Bakaláři mu dali knížku s prosbou, aby se
jí naučil nazpaměť. Obsahovala asi 400 až 500 znaků. Ricci knížku zběžně pročetl,
vrátil ji a bez zadrhnutí odříkal všechny básně v kniz^. Ne, to bylo příliš! Ni^
kdo v sále nebyl ochoten věřit v tak zázračnou schopnost zapamatovat si, ale ni
kdo to nemohl prohlásit za kouzelnictví. Teprve lékař n .ěol pro to kouzlo vysvět
lení« ’’Vaše vznešenost tu knihy už znala!”
Všichni vydechli. To bylo řešení hádán y. "f o, " odpověděl Ricci a učinil ná
vrh, aby někdo z přítomných namaloval na papír 400 libovolných znaků. Pak jednou
přečetl řadu znaxů, dal papír sVptikům ja o kontrolu zpět a boz jakékoli nejisto
ty opakoval slovo za slovem. Vrcnolem akrobatiky s pamětí bylo, když Ricci nakonec
zpaměti a bez chyby odříkal slova na papíre v opačném pořadí.

Místokrál se už nemohl dočkat, až se seznámí se zázračnou Ricciho pamětí, a
osobně ho vyzval, aby se v Nan-čchangu usadil. Přitom se nikterak netajil s nada
jí, že od mistra Li získá mnemotechnické recepty k posílení paměti pro své děti,
kterým připadalo velmi zatěžko učit se učební látku ke zkouškám.
Za povolení koupit si v Nan—čohangu dům, skutečně P. Ricci poděkoval komentá
řem k umění zapamatovat si, který v čínském jazyce napsal pro místokrálovy syny.
Místokráli kromě toho věnoval hranol a sluneční hodiny, na kterých čínsky zaznač
menal myšlenku: “Kámen, kolík a Čáry nejsou k ničemu, nesvítí-li slunce. Tak ne
prospívají ani dobré zákony a rady, jestliže jím nepomůže Bůh.”
Lid obdivoval Ricciho jako bílou vránu. Z vynikajících mužů Nan-čchangu- se
nevyskytl žádný, který by často nenavštěvoval a nepřijímal mandarína z Dálného
západu. Pro.Ricciho to bylo trýznivé trmácení, které oslabovalo jeho zdraví. Takevému návalu práce už nestačil. Sedmdesátiletý přítel Chang Tou-chin, hlava učen
ců z Nan-čchangu, mu proto radil, aby svému vrátnému poručil odmítat návštěvníky
s omluvou, že jeho mistr není doma. Ricci na dobře míněnou radu namítl, že v křes
ťanském náboženství není dovoleno uchylovat se ke lži.

Starý filozof byl tak dojat ryzím svědectvím křesťanské víry, že rozhlašoval,
Ž0 mistr Li není schopen žádné proradnosti. Díly své n©podplatitelné lásce k prav
dě získal jezuita autoritu idealisty,- který nemyslí nn své výhody.

Učenec Li Ja-hua složil na Ricciho přímo chvalozpěv« "S horlivostí a ryzostí
uctíváš ’Pána nebes’,’ co nejdůkladněji pronikáš do omylů kalendáře. Tvoje nádher
né přístroje a matematika jsou velkolepé, její principy a základy neproniknutelné
a vzdálené.” V očích čínských učenců, byl Ricci největší matematik na světě, i když
dával najevo, že v jeho vlasti existují mrohem větší vědci. Zeměpisec a astronom
Ricci platil za čínského "Ptolemaia", z* zakladatele nového světového systému.

Své učenosti a zbožnosti vděčil Ricci za to, že od svého pobytu v Nan-čchangu
byl oslavován jako "Šeng-jen", což je nej vyšší čestný titul, který Čína může pro
půjčit. Bodle proroctví čínských knih se každých 500 let narodí velký učenec, svě
tec a učitel .světa, Šeng-jen. V mistru Li viděli čínští učenci Šeng-jena své doby,
téměř nového Konfucia.
Když mu byla projevována taková úcta, bylo pochopitelné, že Ricci v roce 1526
psal plný důvěry« "Doufáme, že te& nějakým způsobem získáme přístup k císaři, aby
chom s jeho dovolením mohli svobodně kázat. Kdybychom taliové dovolení získali, vě
řím, že by se v krátké době obrátily milióny duší.” Ricci denně poučoval vznešené
návštěvníky, buddhisty, taoisty, konfuciány o Bohu, Stvořiteli nebe a země, o ne
smrtelné duši a o odplatě dobrých a zlých v nebi a pekle. Při vyučování se opíral
o staré čínské klasiky a vykládal Konfucia v křesťanském snyslu.
Stejný význam jako jeho kázání měl jeho slavný katechismus, leterý dokončil
v roce 1597 v Nan-čchangu a poslal do Macaa k dobro-.zdání. Ještě než se objevil
v tisku, kolovaly četné rukopisné exempláře. Když se obracel na Číňany, kteří ne
měli v únyslu přijmout křesťanství, zdůrazňoval Ricci přirozené náboženské pravdy.

26.
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Riedilo velký katechismus, napsaný pro vzdělané ’’pohany", zjevené pravdy tedy
pause-na nacnval, nezmiňoval se např. o listově smrti na kříži. 0 Kristu se tu
četlo: ’’Přijal tělo a vyvolil si jméno Ježíš, což znamená Spasitel. Sám vyučoval
a způsobil mnoh^ obrácení na Západě Po 33 letech Vystoupil zpátky na nebesa. To
je život Boha, který se stal élověkem.M Tajemství víry sděloval jen v případě, '•
když už byla připravena cesta přirozeným náboženstvím.
Jedna místnost v příbytku jezuitů sloužila jako domácí kaple a kostel pro bo
hoslužby. V křesťanských rodinách hořela před obrazem Spasitele dnem i nocí ole
jová lampička. A když buddhisté a taoisté upevňovali při čínském svátku Nového ro
ku na dveře papírové obrazy s božstvy a duchy na ochranu před neštěstím, vyvěšova
li .křesťané ve svých domech plakáty se svátý'13! jmény Ježíš a. Maria.
Roku 1597 byl téatteo Ricci jmenován představeným čínské misie, doposud řízené
na dálku jezuitským rektorem v Macau. Plná moc wzhodovat-podlo-vlastxííhn-vědomí
a svědomí značně urychlila, pokrok Ricciho čínské expedice.

Poté, co s konečnou platností zmizela každá -naděje, že by se v dohledné době
uskutečnilo kdysi zamýšlené papežovo_poaalství na císařský dvůr v Pekingu, musel
se Ricci rozhpdnóut pro něco jiného, co by prorazilo cestu k dračímu trůnu.
V Nan-čehangu žili králové a princové z císařského rodu. Nej vznešenější byl
král Ch ien-ch'ai z Kienanu, který se držel tak vysoko, že nenavštěvoval' ani nejvyšší mandaríny. Ale jeho Jasnost si poľmládala za čest seznámit se a uzavřít přá
telství s mistrem Li. k)slal k Riccimu dvořany s draho o jnnými dary, aby ho pozval
k sobě. Dokonce mu nabídl byt ve svém paláci, jehož nádhera byla sdostatek důstoj
ná i pro císařskou výsost, protože chtěl mít mudrce z Dálného západu neustále u
sebe. Rieši přirezeně odooál, aby he j ^iný člověk zabral pro sebe, ale navštěvo
val krále při mnoha příležitostech.. w _io Výsost dávala pokaždé nosičům nosítek a
Riccihr. služebníkům spoustu peněz.
Král, obvykle přijímal Ricciho v nádherném sále a královsky ho hostil. Obdivo
val dary, které;mu Rigci pŕihe^ jednou hodiny, podruhé atlas světa s čínskými
znaky, s\lo, globpSj nebeskou kouli, obrazy a jiné věci z Evropy.
Na popud prince napsal Rit>ci knihu ’’Přátelství’’, kterou věnoval císařské Vý
sosti. V díle sebral Ricci výroky slavných západních filozofů, církevních učitelů
a básníků o přátelství. Tento spis v čínském jazyce se stal hitem, který získal
srdce Číňanů. Tiskl se znovu a znovu a mnoho učenců se poprvé dostala s Riccim do
styku právě díky "Přátelství”.

Král Ch/ien-cl/ai z Kienanu neskrblil chválou a zahrnoval Ricciho dary? potra
vinami, stříbrnými váhami, hedvábnými šátky a jinými čínskými drahocennostmi.

Ricci, který se vší m^cí snažil dostat do Pekingu, přidělil ve svých plánech
králi úlohu: přimluvit se za něho u císaře, svého příbuzného. V naději, že v něm
získá přímluvce u císařského d^ra, ukázal mu několik pokladů ze své sbírky, kte
rými chtěl uctít vladaře na dračím trůnu,-. Jakmile se však Ricci jen zmínil p zpro
středkování, stavěl se král hluchým. Důvod zjistil Ricci z jiné strany. Čínský
císař zbavoval vš-echny blízké i vzdálené příbuzné politické moci z obavy, že če
kají na příležitost, aby se zmocnili trůnu. Aby si jo držel od těla, vyhnal je
z Pekingu. Nesměli zastávat žádný veřejný úřad. Zapojení císařova příbuzného by
Ricciho plán proniknout '.o Pekingu jist© zmařilo.
Ricci ukázal svou sbírku darů pro císaře ještě ministru vnitra z Nan-ťingu,
Wang Chung-mingovi,- který vyhledej. Ricciho v Nan—čehangu, aby ho získal pro re
formu čínského kalendáře. Ministr V/ang doufal, že by tyto v Číně dosud nevídané
věci mohly vzbudit císařův zájem a rovnou Jlic£dmu.jmvrhl/--aby~ho_úop
do
Pekingu. Zakrátko se musel chystat na cestu do hlavního města, aby gratuloval, sy
nu nebes k naroz-eninám^lT-v-kh^^
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25. června.1598, po tříletém působení v4Van-čchangu, zahájil P. liicci-epochální podnik, akci Peking.
t
Na této smělé výpravě doprovázeli Mattea Ricciho P. Lazzaro Cattaneo a čínští
jezuitští bratři Chung Ming-jen, který se od svého křtu jmenoval Šebestián Fernandez a Yu Wen-hui, po křtu Emanuel Pereir^
Při plavbě po řece učinil
• str ?. Riccimu návrh, aí jedny z bicích hodin
rezervovaných pro císaře věnuje mocnému eunuchovi, aby se vůbec k císaři dostal.
Vykastrovaní dvořané byli totiž na císařském dvoře nejvlivnějšími muži v pozadí
a bez jejich přízně se nikdo k dračímu trůnu nedostal.

Ricci o tom však nechtěl nic věděts "Excelence, vy jste můj ocliránce, jen vy
sám. Vám chci odkázat jedny z hodin." linistr vnitra byl dojat velkým očekáváním,
ktoré jezuita kladl do jeho osoby a umínil si, že ani za velkých těžkostí Ricciho
neopustí. Jeho důvěra ho zavazovala.
Mezi kuriozitami, které měl jezuita v zavazadlech, byla také nám již známá
mapa světa, která v Siušingu a v provincii luang-tung vzbudila velkou pozornost.
Také ministra vnitra z Nan-tingu plně zaujala, takže každou volnou minutu pozor
ně sedával pí od atlasem popsaným čínskými znaky a snažil se vštípit si podobu ze
mě. Radoval se jako objevitel, když našel ohromující množství velkých říší, o je
jichž "existenci neměl předtím ani tušení.
Když se lodi blížily k Nan-tingu, vybavila se Riccimu neblahá vzpomínka na
to, jak byl před třemi roky z císařského města jihu vyhoštěn a chladnokrevně od
sunut falešným přítelem, státním podtajemníkem Hsu Ta-jenem, který v panické hrů
ze, že by mohl být nařčen ze spiknutí s cizími špiony kvůli svým stykům s cizím
knězem, ztratil nervy.
Hysterický strach ze špionu se mezitím, jar Ricci při svém druhem příjezdu
do Nan-íingu zjistil, nezmírnil, ale spíše vystupňoval. Válka proti Japoncům
v Eoreji Číňany vyčerpala. Říše středu stále nemohla triumfovat nad Zemí^vychá*
zejícího slunce. Před několika dny byli v Nan-tingu zatčeni japonští špioni. Ná
sledkem toho úřady opětovně všem obyvatelům zakázaly ubytovávat podezřelé osoby
v nezvyklém šatě nebo s nápadným zevnějškem. Jezuité tedy neměli žádnou naději
najít v Nan-tingu ubytování; v největším vedru museli bydlet na úzkém člunu u
břehu řeky. Ani ministr Wang si nechtěl pálit prsty.

Ačkoliv ministrovi bylo jasné, ze se pustil do velmi ožehavé záležitosti, ne
odvážil se porušit slib. Ryl stx_e ochoten urovnat jezuitům cestu do Pekingu. Za
mýšlel vydat se z Nan-tingu do hlavního města Pekingu po souši a zavazadla poslat
po rychlé, plachtami opatřené veslici. Na této galéře nabídl kajutu Riccimu a
jeho průvodcům..
V okamžiku, kdy
důstojník depeši od
tilo Ricciho plány,
řídil P. Cattaneovi
nečekali na něho <.

jezuité nasedali na ministrovu dopravní lod, přinesl jakýsi
místokrále, který zval mistra Li do svého paláce. Pozvání zhaale nemohl a ani nechtěl odmítnout. Po krátkém přemýšlení na
a jezuitským bratřím, aby odjeli podle programu s galérou a

Pozvání místokrála mělo zvláštní předehru, Iterá souvisela s Ricciho mapou svě
ta. Při příjezdu ministra vnitra do Nan-tingu poslal místokrál ministru V/angovi
na uvítanou dary a mezi nimi byla i podiv budící mapa světa. S úsměvem hrdého žadostučinění zjistil ministr, že se darovaná mapa podobá mapě, ktorou mu Evropan
ukazoval na lodi v Šel k Riccimu a s hrudí dmoucí se pýchou mu vysvětloval: "My
Číňané nezaostáváme za Evropany. Srovná tak se vyznáme v zemích a mořích světa a
umíme zhotovovat spojné zeměpisné mapy."
Jako otec pozná své dítě, tak i Ricci poznal svou mapu. Mapa, kterou měl nyní
ministr a která byla předtím majetkem místokrále, byla jedním z nezákonných otis
ků mapy světa, kterou Ricci uveřejnil v šiusingu. Vysvětlil to ministrovi, který
byl potom ještě víc hrdý na přátelství s ním. Wang Chung-ming okamžitě informoval
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místokrál©, ž© autor mapy světa je právě u. něho hostem.
Místokrál Chao .’/o-huai neměl své sídlo v hlavním městě jihu, ale v Kujungu,
vzdáleném den cesty od Nan-tingU» Již dlouho si toužebně přál seznámit se s Riccim. Okamžitě posle! spěšného kurýra s pozváním, které, jak víme, zastihlo jezui
tu v posledním okamžiku před cestou do Pekingu. Mí sto král..mu poslal nosítka, koně
a nosiče zavazadel pro costu do Kujungu. Zatímco bárka do Pekingu odjela bez něho,
chystal se Ricci na cestu k Chao-K o-huainvi.
Vědy chtivý místokrál se nespokojil s jedním dnem, ale deset dní se nechal seznanovat s výsledky zeměpisu, matematiky, atronomie a teologie Evropy. Ricci mu
nezatajoval, že je na cestě do Pekingu, aby předal dary synu nebes na dračím trů
nu, mezi nimi i obraz Spasitele Ježíše Krista, který měl Ricci u sebe a který
místokráli ukázal. Když zahlédl obraz Krista, vysoký mandarín okamžitě odvrátil
tvář jako oslněný, Ricci si myslel, že obraz nahnal zmatenému místokráli strach
a snažil se ho uklidnit: "Tento obraz znázorňuje Pána nebe a země.”

Místokrál odvětil: "To mi nemusíte říkat, to vidím. Není tp vyobrazení smrtel
ného člověka.” Uctivě sklopil zrak a pokračoval: "Nesluší ée hledět na Boží obraz
v salónu4 Zřídím pro něj ve své domácí kapli oltář, rozsvítím svíčky a zapálím kadidlo k pobožnosti."
Každý den se místokrál oblék| do nejnádhernějšího vředního roucha, ozdobil s©
všemi insigniemi své móci a hodnosti a ostýchavě se blížil k oltáři s Božím obra
zem, aby mu na kolenou prokázal čest. Neodvažoval se však dívat na něj zepředu,
ale s velkou úctou stál na straně a obdivoval se mu.
Když místokrál zjistil, že se niccjho spolubratři vydali na cestu do Pekingu
'již před deseti dny, mistra Li déle nezdržoval. Na rozloučenou mu věnoval velkou
sumu peněz jako příspěvek na cestovní výdaje a popřál mu štěstí při jeho odvážném
kousku, i když podle jeho mínění neměl mnoho vyhlídek na úspěch. Podivuhodný obraz
Boha a všechny ostatní nádherné dary asi nikdy neprojdou branami císařského paláce.

Ale Matteo Ricci se nořídil lidským soudem. Místokrál mu dal k dispozici fregatu, která už v Čingkiangu dohnala jeho společníky. Přestoupil na galéru, která
se spíše pomocí vesel než plachet pohybovala císařským kanálem tisíce kilometrů
v slunečním žáru vrcholícího léta směrem k Peidngu.
V pevnosti Tchien-íin se na vodních kanálech formovala flotila válečných lodí,
vyzbrojených pro válku. Bez překážek proklouzla galéra s jezuity na palubě mezi
námořními loňmi a dosáhla přístavu u Pekingu? přístav byl však ještě den plavby
vzdálen od zdi císařského města. Umělý kanál, vedoucí od přístavu až k hradbám,
směl být používán výlučně císařským dvorem. Proto jezuité svěřili zavazadla povo
zům a nosipům nákladů, 0 vigilii svátku Narození P. Marie, 7. září 1598, dorazili
Ricci a jeho průvodci s jásotem v srdci do císařského města. Peking! Ricci byl‘ko
nečně u cíle svých snů.
Jejich ochránce, ministr 7/an&f ktorý dD hlavního města přijel již dlouho před
nimi, nabídl jezuitům přístřeší ve svém paléci.
7

,

Přišla

pravá

chvíle?

Kdyby byli jezuité poznáni na ulicích PoJángu ja o cizinci, mohli bezpečnost
ní úředníci udělat s Riccim a jeho průvodci krátký proces, protože na druhé stra
ně Velké zdi plál válečný oheň, který už pohltil tisíce a tisíce čínských vojáků.
Plameny šlehaly dokonce až přes zeá. Kolovaly pověsti, že Japonci, bojující v Ko
reji, chtějí vtrhnout do Říše středu. Barbaři, považovaní v Číně za špiony, byli
tehdy v Pekingu velmi ohroženi.

Jeden tehdejší obyčej však u . ^ňeval chodit pěšky nenápadně, najmout si jezdec
ké zvíře na křižovatce, u městské brány či na mostě, nebo si zjednat nosítka. Oby
vatelé Pekingu se totiž proti obtížnému prachu chránili závojem, který sahal od
hlavy až k hrudi a zakrýval tvář. Jezuité s chutí využili této mody a schovávali
obličeje za sítí, takže nebyli odlial oni. Kromě toho však byl závoj skutečně dobro
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diním, protože chránil. proti prachu^ který byl v Pekingu nepřítelem číslo jedna.
Málo pršelo, ulice byly zřídkakdy vydlážděné cihlami nebo oblázky a zafoukal-li
vítr, neustále vířix ze země prach, a ten pronikal všemi skulinami do všech do
movních koutů, všechno špinil a ničil.
Ministr ’7ang seznámil jednoho spřáteleného eunucha, .který měl přístup do cí
sařského paláce, s Ricciho úmyslem uctít nebeského císaře dary. Naplněn zvědavos
tí, spěchal palácový eunuch do ministrova sídla, aby si prohlédl Mattea Ricciho
a jeho rarity. Byl ztělesněná zdvořilost a prokazoval mu poctu, která se věnuje
jen vysoce postavené osobnosti, s níž se už dávno toužíme seznámit.

Ricci před eunuchem rozložil vybrané dary, bicí hodiny, obraz Spasitele Ježí
še Krista (který uistokrále z Nan-tipgu doslova vzrušil), obraz Panny Marie, dva
hranoly k. lomu světla a klaviChord. Zdálo se, že se věci eunochovi sice líbily,
ale neuspokojily ho. V hloubi, srdce očekával od Ricciho nabídku, že císaři odhalí
alchymistické umění přeměňovat rtut na stříbro, protože slyšel, že jezuité dovedou
stříbro vyrábět. Palácový strážce bz" z lámán, když zpozoroval, že tajemný recept
čarodějné kuchyně není mezi dary, které čekaly na císaře« ’’Nemohu syna nebes, kte
rému leží na srdci starost o válečné záležitosti, obtěžovat předáváním maličkos
tí, ” odmítl vlivný dvořan.
Ministr Wang byl právě tak ohromen ja-o Matteo Ricci, ale u dvora měli tehdy
nevzdělaní eunuchové větší ope než učení mandaríni. Brány palácové zdi se na kle
pání Božího muže z Dálného západu neotevřely. Podnik Peking se nezdařil.

Bylo předepsáno, že mandaríni, kteří čas od času přijeli z provincií ke dvoru,
aby císaři složi?J poklonu nebo splnili jiné povinnosti, musí po měsíci zase Pe
king opustit* Přišel okamžik, kdy ministr Wang, přítel jezuitů, měl nastoupit zpát.eční cestu do Nan-íingu, ale jeho chránenci se k němu nepřipojilir Chtěli ještě
několik týdnů zůstat v hlavním městě a na vlastní pěst se pokusit zdolat zdi cí
sařského paláce.
Ricci, zahalen závojem, denně chodil za známými mandaríny a přáteli ministra
Wanga v naději, že najde vstup do císařského dvora zadními dvířky. Ale přátelé
jeho přítele se zdráhali s Riccim mluvit. Odmítali mu přístup do svých domů, ač-'
koliv se stále odvolával na doporučující psaní ministra.
Všichni se báli, že budou obžalováni ze styku s cizinci a špiony a tak Ricci
všude narážel na zavřené dveře a srdce.

Jezuitům proto nezbývalo nic jiného, než se obrátit k Pekingu zády se smutnou
jistotou, že jejich hodina v hlavním městě císařské říše ještě nepřišla.

Ricci však mohl ohlásit do Evropy jeden neobyčejný vědecký objev: Cathay je
Čína a Kambalik je Peking. Pcstugalci v novověku podávali zprávy o Číně a o Pekingu, ale kam se poděla tajemná ohromná říše Cathay s hlavním městem Kambalik,
která byla už známá vo středo věku a o které mluvil světoběžník Marco Polo? Zmi
zela kdesi v neprobádaných dálkách mezi Indií a Čínou. Evropští zeměpisci jedno
duše do svých map zanesli dvě říšes Čínu a Cathay. Ricci hádanku vyřešil* Čína a
Cathay, stejně jako Puking a kámbalik byly dva názvy jedné země a jednoho hlavní
ho města.
Lodě, vracející se z Pekingu prázdné, brávaly za nepatrný peníz pasažéry na
palubu. Jezuité však měli tak málo peněz, že si mysleli, že si mohou dovolit jen
jízdu na primitivním člunu* Spořivost se jim však vymstila, neboí lo^ se plazila
ja. o šnek a za měsíš urazila pouze 500 kilometrů dlouhou trasu do Lintsingu.
Nekonečné hodiny jízdy na císařském kanálu věnoval Ricci studiu jazyka a vy
pracoval slovník, který pp zdejším misionářům ulehčil osvojení správných přízvuků
a tonových výšek čínské řeči.

Při pomalém tempu plavby je příliš brzy zastihla zima. Kanál zamrzl a led mi
sionáře zajal na celé měsíce až do příštího jarního tání.
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V

zajetí

zimy

T. Zatímco- P. Qattaneo a dva čínští jesuitští "bratři přezimovali—se--Zavazadly
M *Ricci na osamělou jízdu směrem k jihu v důvěře, že překrná zrádnouzámu a dorazí města Su-čou v provincii Nan-ting. V Su-čou žil jeho
přítel a žá£ Chu Tai-su, vysoce vážený šlechtic, který Riccimu, jak víme, vděčil
za víc n$ž kdokoliv jiný v Říši středu. S ním se chtěl Matteo Ríqqí poradit, kte
ré městQ by bylo ochotno jezuity ubytovat.

S posledními silám.', dospěl Ricci do Su-čou, které leželo na řece podobné jeze
ru a bylo jako Benátky vystaveno na pilířích. "V nebi jo ráj”, říkalo jedno čínské
přísloví, "a na zemi je Sty*čou".
Cb/u T ai-su se však zdržoval v sousedním městě. Ricci se tam ještě dobelhal
a pak se zhroutil, zoslabený útrapami « strádáním cesty a sužovaný těžkou nemocí.
Jeho stav byl tak vážny, žc už ncoočí k J. s uzdravením. Díky obětavé péči svého
přítele se za měsíc uzřravil.
Šlechtici a učenci z kvetoucího obchodního města Su-čou, vzdáleného dva dny
jízdy od 120ŕe, s hojností másla, mléka a rýžového vína, si chtěli Ricciho podržet
u sobe. Zdálo se, že Su-čou jako středisko umění a Mekka intelektuálů je skutečně
jak*-r5tvořené pro Ricciho misie. Ala dříve než by se usadil v Su-čou, chtěl jezui
ta ještě vysondóvat půdu v Nan-íingu, hlavním městě jihu. Guvernér dal Riccimu a
jeho příteli Ch u T^ai-suovi ochotně k dispozici na státní útraty loď, která 6. února 1592 zakotvila v Nan-tingu.

Strach z cizinců a špionů se více či méně rozplynul poté,, co se rozšířila ra
dostná zpráva, že Kideoši zemřel a že se Japonci v listopadu 1598 stáhli zpět do
své země» Nán-íing doposud vystrkoval proti Riccimu své ostny, neboí poprvé byl
odtamtud vyhnán, podruhé se tam museí.schovávat. Teď se najednou situace obrátila.
Hodnostáři města byli vyrozuměni, že Ricci s dovolením ministra vnitra chtěl na
bídnout císaři v Pekingu cenné daxy a vyjadřovali se, že jen díky válc^ mu syn ne
bes neudělil a^d^enci.
Ministr vnitra z Nan-iingu, který se považoval za Ricciho dlužníka, protože
zamýšlená návštěva Pekingu ztroskotala, se předstihoval v< pompézním prokazování
ctij navštěvoval ho v klášterním útul u, kdo se ubytoval. Velmistr chrámu jim po
dával jídlo vkleče,

Ministr W^ng nabídl Riccimu, aby byl tři dny jeho hostem a bydlel v jeho palá
ci, aby mohl obdivovat oslnivý ohňostroj uspořádaný k prvnímu úplňku roku. První
úplněk roku slavili Sinané velqi Jištěně? byla to mohutná podívaná s barevnými lam
pióny a lucernami z papíru, skla n^bo kůže. Třpytivé barevné opojení nantingského
ohňostroje bylo pro Ricciho nezapomenutelným zážitkem.

Mandaríni naléhali na Ricciho, aby v Nan-íingu zůstal* Zvláště ministr Wang
doléhal a okamžitě mu nabídl prázdný palác svého pobočníka. Ricci palác ovšem ne
přijal, protože mu. nebylo nip vzdálenějšího než život v zámku, ale najal si pro
své účely vhodný důsir Zatím nechtěl n?. 3 kupovat, dokud se nevrátí P. Cattaneo a
jezuitští bratři, kteří přezimovali v Lintsingu.
Souboj

mezi

poháry

a

mísami

<e svým přátelům počítal Ricci ministra spravedlnosti Chao Hsin-ťanga/ ministra financi Chang Mang-nana, prezidenta šlechtické akademie Ku© Ming-lunga, císař
ského cenzora Ch^ Ših.lina a vrchního velitele vojsk v Nan-íingu, generála Li Huana z kengehengu.
Podařilo se mu dostat na svou stranu i samotného obávaného vy^hního eunucha
z Nan-tingu^ vrchního dozor-ca-králm^skéh^
a městských bjfan, Feng Paa, přes
to, že jezuita se neuchýlil k pochlebování a lichocení* RiQfi byl vůbec neobyčej
ný člověk a mnoho pověrčivých Cínanů ho bylo ochotno zbožňovat jako “nesmrtelného".
Pověst, že Ricci je na světě už několik století, dostala novou potravu, když Ric
ciho navštívil Šarlatán, který o sobě tvrdil, že je mu 300 let. Pbdvodník vychva
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loval svou schopnost předvídat budoucnost a uzdravovat nevyléčitelně nemocné.
Číňané byli posedlí po receptech slibujících dlouhověkost a nesmrtelnost a běha
li za každým kouzelníkem, který předstíral, že umí přelstít stáří a smrt. Ricci
nemohl zabránit, aby mu údajně 300 let starý podvodník nepřibájil tajemné síly,
čímž jezuitovi dodal pověsti, že je alchymista.
Nakonec bylo pochopitelné, že byl Ricci považován za nadčlověka, vždyt kdo
byl s to pochopit to, co říkal o poznatcích evropské přírodovědy, fyziky, matema
tiky a astronomie! Otevčel Číňanům oči, poučil je, že země je kulatá a na všech
stranách obydlená. Číňané, pro které zemská přitažlivost nebyl žádný pojem, si ne
dovedli představit, že protinožci, <r'byvatelé protilehlého bodu zemského povrchu,
se na něm udrží a nozřítí se po hlavě do hlubin. Pro Číňany byla také novinka, že
slunce je větší než země.

Co se týče zatmění měsíce, představovaly si buddhostické kruhy, že je způsobu
je bůžek Holohan. Podle jiného čínského výkladu mělo slunce díru a měsíc se za
tměl, když se nalézal proti díře. Číňané byli tedy překvapeni, když Ricci vysvět
lovali "Zatmění měsíce vzniká tím, že se země pohybuje mezi sluncem a měsícem, ji
nými slovy, že sluncem osvětlený měsíc vstoupí do stínu země."
Jeden proslulý buddhista, který chtěl Ricciho odkázat do patřičných mezí,
sedmdesátiletý moudrý stařec, ke kterému se putovalo jako k orákulu, zatracoval
Konfucia a uctíval Buddhu. Od té doby, kdy nad ním Ricci zvítězil v řečnickém
souboji a ke z-lamání tisíců jeho žáků ho donutil prohlásit, že se buddhismus po
dobá napolovic shnilému jablku, vyhledával příležitost, jak by Ricciho vypíchl ze
sedla. Jeho trumfem byl Huang Hung-en, známý pod mnišským jménem San-hui. Tohoto
slavného velekněze, jednoho z největších buddhistických učenců své doby, chtěl ne
chat nastoupit k souboji ducha proti Kiccimu.
Podle čínského zvyku předkládat sporné otázky u stolu mezi číšemi a mísami,
pozval stařec nejvznešenější muže Nan-tingu na hostinu. Ricci věděl, že v San-huiovi najde velkého filozofa, řečníka a básníka, dobře obeznámeného s buddhismem,
taoismem a konfucianismem, a ne nevzdělaného bonza.

Když se Ricci na banketu objevil, byl ban-hui, muž s vysokým čelem, zářícíma
očima, velkými ústy a širokou bradou, již přítomen. V ošumělém plášti, ale se se
bevědomým vystupováním, buddhistický mnich okamžitě vyzval jezuitu k disputaci o
náboženství. Akademická diskuse se točila hlavně kolem otázek, zdali se člověk po
dobá Bohu a zda je lidská přirozenost dobrá nebo špatná, popř. ani dobrá ani špat
ná. Oba protivníci se nemohli dorozumět, protože Ricci argumentoval jako logik a
San-hui jako mystik.
Publikum však prohlásilo za vítěze filozofického klání Ricciho. což v příštích
dnech a týdnech poskytlo látku k rozhovoru při setkáních vzdělanců, Rinistr vnit
ra Wang, ke kterému se jezuitův triumf donesl rychlostí blesku, si pospíšil blaho
přát svému příteli k vítězství, hostitel, který uspořádal banket a zosnoval disku
si, aby Ricciho usadil, musel strpět, že několik jeho žáků přešlo do tábora jeho
protivníka.
Číňané na Riccim obdivovali nejen brilantní důvtip a obdivuhodnou chytrost,
ale také sílu charakteru. Známý učenec Li Cho-w, bývalý městský prefekt, napsal
svému příteli o Riccim, se kterým se seznámil v jedné společnosti v Nan-íingui

'.b"Je to mimořádně působivý člověk. Jeho nitro je průzračné a zevnějšek zcela
prostý. Jestliže ve společnosti více než deseti lidí mluví jeden přes druhého, a
každý hájí své stanovisko, stojí stranou a nenechá se vyprovo-ovat ke vměšování,
nebo se zmást. Mezi lidmi, které jsem viděl, se s ním nikdo nedá porovnat. Všich
ni, protože jsou bud příliš domýšliví nebo příliš úlisní, vynášejí na podiv svou
chytrost nebo jsou omezení a bez-důvtipu, stojí daleko za ním."
Od té doby, kdy Ricci důkladným studiem získal přehled o "třech učeních" činy,
tedy od pobytu v Nan-íingu, bylo jeho snažným přáním vyvrátit buddhismus a taoismus a doplnit confucianismus.
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Rincb-^rprurněanského- -z j-ewní - považo■■vaTlconfucianismiis za torzo. Křesta^so^ viru chápal ne jako zrušení konfucianismu, ale jeho doplnění. Svou mis^l jato posla víry spatřoval v tom, zlepšit konfucianismus, dále ho rozvinout- zdokonalit, zkrátka korunovat ho Kristovou radost
nou zvěstí» Xonfucius například nevyslovil nic o životě po smrti.-. Jeho mlčení podle Ricciho - však neznamenalo, že by nevěřil v jiný, posmrtný život, ale jen
to, že chvályhodným způsobem odmítal hovořit o tom, o čem nevěděl

Pro Ricciho byl největší čínský učitel jednou ze zářících vidcích hvězd v du
chovních dějinách lidstva, mužem, který vytyčil pravidla vzájemného soužití, kte
rá vychovávají člověka k harmonii a přivádějí do souladu se zákonem nebe, posvát
ným.řádem přírody. Podle Ricciho byl konfucianimus základem, na kterém Kristus
může budovat novou stavbu.
Nezřídka se stávalo, že se vy;.?cí mandaríni odvolávali na Ricciho autoritu,
když chtěli znehodnotit buddhismus anebo ocenit konfuoianimus.

Na buddhismu; jak se mu tehdy v Číně předkládal, mohl Ricci sotva najít něco
dobrého. -Kamenem úrazu bylo totiž učení o převtělování, mnohobožství a uctívání
Buddhy, kterého bonzové--do-sadili_il& Boží trůn. Zvláště zbožatění Buddhy, který
před^Pánem nebe nemá větší cenu než 'mr^venec^ystuzovalo jeho odpor.
Ricci jistě nebyl vůči buddhismu a taoismu spravedlivý. Za prvé asi proto, že
nebyl mysticky zal-.žen a že buddhismus a taoismus nejsou náboženstvím zjevení,
ale ve s^é nejvys&í formě náboženstvím zkušenosti, spočívající na mystických zá
žitcích. Za druhé proto, že se převážně setkával s primitivním, poverčivostí a
nytolog:J_p£ebuj elým buddhismem a s tao—ny štikou, která se zvrhla až k magii.
Ve svém katechismu zastával Ricci dokonce zvláštní názor, že buddhismus se
dostal do Číny vlastně jen onyleir Podle čínských dějin měl císař Ming z dynastie
Han v roce 61 po Kristu vidění-. Spatřil před sebou zlate zářící sochu sestupující
z nebe a vznášející se nad císařským palácem. Rádci ujišťovali císaře, že to byl
věrný obraz zakládat.lo nového náboženství v daleké zemi divú m Západě.> Císař ^ne
ztrácel čas a vyslal posly do pověstmi opředené .západní země, aby přinesli do Cí
ny neznámého boha. Poselstvo z Číny -dospělo až ke Gangu v Indii, kde se setkalo
s kvetoucím buddhismem. Číňané,—kteří si mysleli, že jsou u cíle, naložil: na své
bílé koně buddhistické—spisy a přiměli dva buddhistické mnichy,- aby se k nim při
pojili, a v roce 67 se vrátili do hlavního města Číny-. Táloyým.způsobem byl dó
Číny uveden buddhismus.
Podle Ricciho to bylo tragické nedorozumění, protož o byl přesvědčen, že tvář
z císařova snu poukazovala na Krista, kterého tehdy hlásal apoštol Tomáš v Indii.
Vyslanci císaře Mnga se však onylem zastavili na poloviční cestě, takže získali
buddhistické sútry místo křesťanského evangelia. Horoucí touha Číhy po neznámém
bohu vedla tedy podle Ricciho nedopatřením k tomu, že do Říše středu vstoupil
Buddha a ne Kristus.
i

Žádný

strach

před

přízraky-

Ještě na jaře roku 1599 čekal Ricci na svého spolubratra P. Cattanea vracejí
cího se ze zimního pobytu v Lintsingu. Lo radostného očekávání se však mísila úz
kost, že pater Catteneo a oba čínští jezuitští bratři na své cestě do Nan-ringu
padli do rukou zlým lidem. Neboť v oněch dnech kořistní eunuchové s císařskou lis
tinou v ruce všude ukájeli svou hrabivost, bezostyšně se obohacovali a jako hejna
kobylek obírali zem.

Ministr vnitra z Nan-ťingu považoval za nejvýš nepravděpodobné, že by P. Catta
neo se svými cennými ?ava?adly s dary pro císaře vyvázl bě/ nehody. Barbarští, ne
vzdělaní, arogantní a nemilosrdní muži strojili úklady vsjm, o kterých si myslili,
že by z nich mohli vydřít poplatek. Při svých loupežích'měli plnou císařovu podporu.
Císař je používal k tomu, , aby .plnil státní pokladnu, která se vyprázdnila
válkou s Japonskem. Byly zavedeny nové daně, poplatky a cla, které císař nedal
vybírat státním úředníkům, ale eunuchům. Zámožní lidé, kteří byli v podezření,
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že vlastní stříbrné nebo zlaté doly, se před zkázou mohl i zachránit jen velkými
úplatky. Prostý lid trpěl všeobecnou drahotou, takže začaly vznikat bouřlivé ne
pokoje. Někteří mandaríni si byli vědomi své odpovědnosti a považovali za povin
nost informovat císaře o výtržnostech podvodníků a násilníků. Pán na dračím trů-t
nu však nezakro.čil proti eunuchům, kteří ho denně krmili tučnými sousty, nýbrž •
proti protestujícím mandarínům, které často degradoval, rušil jejich úřady a ne
chal je dokonce na několik let vsadit do vězení.
Ministr vnitra ¥/ang nedovedl pochopit, že se P. Cattaneo a jeho průvodci za
čátkem května objevili v Nan-tingu, aniž byli eunuchy obráni. Považoval to za zá
zrak, který si vysvětloval tím, že všemohoucí Bůh držel nad jezuity a svátými ob
razy svou ruku. Boží pomoc, kterou považoval za zázrak, se pro ministra stala po
pudem k tomu, že se nadchl pro křest?' skou víru, ale nemohl se ucházet o křest,
protože nebyl ochoten vzdát se s.ych \edlejších žen.
Po příchodu P. Cattanea do Nan-tingu už nic nestálo v cestě k vyhledání domu
ke koupi. Jezuité navštívili mnoho domů, ale žádný se nehodil pro jejich sídlo,
až jim ministr nabídl ideální budovu ( Eýla nová, stála na hlavní ulici v soused
ství královského paláce a ministerstev, na vyvýšeném místě, takže zůstala ušetře
na povodní a měla tolik místností a sálů, že by i deseti jezuitům snadno poskytla
místo.
Dům byl velice výhodný, ale Ricci dal ministrovi na uváženou: "Excelence, pře
ceňujete naše finance.”

"Nabízím vám dům postavený z veřejných peněz pro úředníky mého ministerstva
za cenu, kterou chcete zaplatit.”
"Vy žertujete, Excelence.”
"V žádném případě, ale musím se přiznat, proč. Ačkoliv jsme při stavbě nevyne
chali žádný obřad, obvyklý v Říši středu, aby se v domě usadilo požehnání, štěstí
a blaho, uhnízdili se v jeho zdech duchové. Ti zahnali všechny dosavadní nájemní
ky na útěk, nikdo těm trapičům neodolal déle než několik dní. Buddhističtí a taoističtí knězi vynaložili všechno své umění, aby dábly vyhnali a ušinili strašení
přítrž. Puchové však zvítězí]i, neustoupili a dále provozují své neplechy. To je
důvod, proč bych vám ten neobydlený dům rád lacino prodal.”

Ricci odpověděl: "Uctívám Pána nebe a země, kterému jsou démoni podřízeni.
Proto nemám strach před äábly, kteří mi nemohou uškodit, nedopustí-li Bůh. Jak
vysoká je cena za dům? Rád bych vám přenechal její stanovení."

Ministr navrhl: "Zaplatíte ve splátkách polovinu stavebních nákladů."
Za těchto podmínek získali jezuité 24-’ března 1599 dům. S modlitbami a žehná
ním nesli obraz Vykupitele všemi místnostmi a vystříkali příbytek svěcenou vodou.
Od první noci se těšili nerušenému klidu.
Čas

mýcení

Členové důstojnické rodiny Ch in byli první křesťané města Nan-tingu. První
byli pokřtěni již na podzim 1599: otec rodiny, ctihodný 7Oletý starec na jméno
Pavel a syn, který u licenciátních zkoušek stále získával první místo, na jméno
Martin. S otcem a synem se obrátila celá velká rodina Ch'in. Pavel Ch/in vyhodil
ze svého domu plnou bednu obrazů a sošek různých bůžků a zřídil domácí kapli zce
la v čínském stylu s obrazem Vykupitele jato středem. Kaple v domě Ct/in slouži
la zprvu celé křestanské obci v Nan-íingu, která během roku vzrostla na 20 osob,
jako bohoslužebný prostor.
Vedle kaple připravil Pavel Ch in místnost pro otce, přicházející sloužit
mši svátou, kam se po bohoslužbách a vyučování náboženství mohli uchýlit. Vyučo
vání žen a dívek, zvláště vznešených, které byly v Číně přísně střeženy a uzavře
ny v domě, byl problém sám o sobe. Ženy byly vyučovány buä muži nebo syny. Někde,
když misionář dával v domě katechezi, ženy se nesměle skrývaly za záclonou ve své
komnatě.

'

-
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První křesťané v Nan—ťingu byli pevně zakotveni ve víře. Když starý Pavel
Cl/in v roce 1601 zemřel (Ricci už tehdy nebyl v Nan-ťingu), netrpěl jeho syn
Martin žádné pověrecné obřady a za- áľ- 1 buddhistickým a taoistickým kněžím, aby
se zúčastnili pohřebních slavnost_7 ačkoliv tím mandarínská rodina Ch in vyboči
la z řady při příležitosti pro Číňany tak důležité. Martin však napsal veřejný
dopis s poukazu, že jeho otep zemřel jako křesťan. V kapli jezuitského domu Ricciho nástJ^íf^Waše pozůstalých důstojnou křesťanskou smuteční slavnost, které
se zúčastnili příbuzní a známí v bílých smutečních šatech.
Ricci se v han--ringu chopil každé vhodné příležitosti při schůzkách a návště
vách salonů, aby lícil skutky blíženské lásky a zbožné zvyky v Evropě. Cínané ne
mohli pochopit, že na křesťanském Západě existují sociální zařízení jako nemocni
ce (špitály), sirotčince, zastavárny nebo milosrdná bratrstva starající se o vdo
vy, uvězněné, nevyléčitelně nemocné a chudé. Kino ho chvály, ale .málo následování
nalezl křesťanský přikaž požadující jale od králů, tak od žebráků, vzdát se konku
bín. Ještě nepředstavitelnější pro Číňany bylo, že muži nesmějí zapudit svou man
želku ani v případě, že zůstává '^zdětná.
Ricci rád využíval i jiné příležitosti, jak šířit křesťanské pravdy. Na země
pisné tabulky a na vějíře, které dával darem, psával mravní průpovědi.

V době pobytu v Nan—ťingu, na jaře roku 1500, obstaral Ricci vylepšené a dvoj
násob zvětšené nové vydání své mapy světa. ;^pa byla vytištěna na veřejný náklad
v tisíci exemplářích a rozealána.do-.všecn provincií.
Ricci nechtěl, dosáhnout nějakého senzačně vysokého počtu krtů na úkor ryzosti
křestanů. Dbal na <30 rejpřísnější výběr. Cítil se jako předvoj, průkopník, který
připravuje čestus 'Doba našeho pobytu v Číně není ještě dobou žní, ani setí, nýbrž
dobou pronikání do nepřístupných lesů, dobou boje s divokými zvířaty a jedovatými
hady, kteří v nich žijí. Jiní z milosti Boží přijdou 0 budou podávat zprávy o ob
ráceních a horlivosti křestanů.”

Ve

s pá r e c h

netvora

Všichni si už prohlédli-dary _v jezuitské rezidenci, určené pro syna nebes.
Ricci si nedovedl představit, že /
c-sař sám už nedoslechl o věcech, které
přehlédlo nespočet očí. Nějaký c--auivý eunuch mu jistě dávno donesl to, o Čem si
cvrlikali vrabci na střešes že mandaríni z Dálného západu si přáli přiblížit se
dračímu trůnu s dary.

Proto se Ricci rozhodl, připravit se na druhý útok na Peking. Poslal P. Cattanea do Macaa, aby si vyprosil od jezuitského prokurátora nové dary pro císaře a
peníze nutné k vybavení rezidence.
Když se P. Cattaneo v březnu roku 1600 vrátil do Nan-ťingu s velkými bicími
hodinami se závažj
několika přesýpacími hodinami, s obrazem Mat'y Boží údajně
namalovaným sv. Lukášem, několika hranoly, skleněnými yázami, zrcadly, balíky jem
ného plátna,, látkami s ohrivým vzorem, varhanami, dvěma kalichy, knihami a jinými
raritami, nestálo Riccimu nic v cestě při plánování nové expedice do Pekingu.

Malé hodiny .poháněné perem, které měl Ricci už ve sbírce, měly elegantní po
zlacené pouzdro, ale pro velké bicí hodiny bylo zapotřebí udělat ještě krásnější
zevnějšek. Ricci je dal u mistrů v Nan-tingu ozdobit intarziemi a zlatém, namalo
vat na ně císařovo erbovní zvíře - draka • a orla, který zobákem ukazoval čas.
Ricci nahradil evropský číselník čínským, který zhotovil sám.
Císařský cenzor Chu Ših-lin, který Ricciho poznal díky jeho dílu "Přátelství",
jezuitovi přislíbil, že mu obstará pas pro císařské město, jakmile roztají ledy
na řece do Pekingu. Na svůj slib nezapomněl a^tak Ricci, vyzbrojen úředními lis
tinami a Chu Sih-linovým doporučujícím psaním, v doprovodu P. Diega Pantoji a
čínských jezuitských bratří Šebestiána a Emanuela, se 19. lovětna lóOOsvěřil rych
lé plachetnici jednoho eunucha, který na příkaz císařského cenzora mířil s šesti
loděmi naloženými hedvábím do Pekingu. P. Cattaneo zůstal v Nan-tingu, aby dále
vedl misijní stanici.
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Ricci a jeho průvodci si zajistili
aby kromě
a
mohli uložit ještě nábytek, určený—pro-zaří
zení svého obydlí a kaple v Pekingu. Pavel, kíartin a ostatní křestané, které
Ricci pokřtil, se na rozloučenou shromáždili a popřáli mu Boží požehnání pro mi
sii u dračího trůnu.
Eunuch se k jjzuitům choval s uhlazenou zdvořilostí a rozhodně odmítl odměnu
za své služby. Pokládal si za čest dopravit otce do Pekingu zdarma. Kromě pocty
mu však transport otců přinesl ještě i výhodu, že u všech zdymadel, u kterých se
lodi tlačily a kde musely často čtyři i více dní čekat, měli přednost. Průvod lo
dí vezoucích dary pro císaře, směl přirozeně u všech zátarasů předhonit ostatní
lodi a jet první. Proto byl eunuch rád, že směl otce doprovodit.

V Lintsingu, kam dorazili 3» července 1500, se jim však do cesty postavil ne
tvor v lidské podobě, Ma T ang, postrach všech cestujících. Pověstný eunuch, kte
rý v přístavním městě vymáhal daně, ale císaři odváděl jen desetinu, vysával vše
chny, kdo se dostali do jeho spárů. Měl respekt před j .diným člověkem v městě,
vojenským intendantom Chu Wan-luem, kterému se již několikrát podařilo vyrvat cel
nímu komisaři jeho obět. Na tohoto vojenského znalce se Ricci obrátil o radu a
pomoc, protože už od pobytu v Šiušingu ho směl počítat ke svým přátelům.
Chu Wan-lu mu však nedával žádnou naději: "Zasadím se o vás, ale jsem v pod
statě bezmocný. V dnešních dnech mají eunuchové převahu, císař popřává sluchu
jen jim a ny úředníci nejsme s to přistřihnout jim křídla. Obávám se, ctihodný
mistře Li, že nevyváznete beze škody z osidel celního komisaře. Radím vám, dobro
volně mu všechno ukažte a poděkujte mu zdvořile za jeho přízeň."
Ma T ang na sebe nedal dlouho čekat. Jeho luxusní loď, učiněný plovoucí palác,
kde se i sám císař cítil dobře, připlula ke člunu jezuitů. Ricci se mu spěchal
poklonit a pozvat na svou loď, aby mu ukázal dary pr« císaře. Eunuch však byl pří
liš pohodlný, a poručil svým služebníkům, aby všechny dary přenesli na jeho palá
covou loď.

Ricci nesměl dát najevo rozmrzelost, když služebníci vyjímali dary z obalů a
předváděli je svému pánovi. Úlisným hlasem obdivoval každý kus a při pohledu na
obraz Matky Boží padl na kolena a zapěl chválu: "Krásná paní, pro tebe najdu v cí
sařském paláci čestné místo."
"Přenechte dary mně a já je císaři spolehlivě předám, " žádal lstivý eunuch.
Jezuitovi přeběhl mráz po zádech a krev mu ztuhla v žilách. Ma l'ang si Ricciho
mlčení vyložil jako mlčenlivý souhlas. Tím více byl rozezlen, když Ricci po krát- ,
kém úleku bez váhání jasně odmítnul: "Jsem vám zavázán díkem za vaši poctu, ale
za žádných okolností se neopovažuji stát se vám přítěží. Mám přátele v Pekingu,
mandaríny vysokých postavení, kteří mi pomohou."
Eunuch nedovedl potlačit škodolibý úšklebek. "Mně dopřává sluch syn nebes,"
vychloubal se. "Když císaři - přeji mu deset tisíc let života - napíši dopis, od
poví mi. příští den. Mandarínům však Jeho Výsost neodpoví vůbec nebo pozdě." Ricci
vzal úklonou na vědomí sebechválu celního komisaře, ale neochvějně trval na svém:
"Nemohu přijmout vaše služby."
Eunuchova tvář zkameněla. Majestátním tonem poručil kapitánovi^ který otce
dopravil do Lintsingu, aby okamžitě napnul plachty a odjel bez.cizinců. Jezuité
se prakticky stali zajatci nenáviděl.ó -o hrdlořeza, který je umístil na jednom ze
svých člunů.
Ma T ang poručil Riccimu, aby1 vydal dary pro císaře a uložil je v jeho paláci.
Ricci zdvořile, ale rozhodně odporoval: "Křehké hodiny vyžadují neustálou péči,
jinak se zničí. A svaté obrazy nemůžeme postrádat, slouží k našim pobožnostem."
Celní .komisař prozatím ustoupil a nechal zavazadla na lodi, kterou určil jezuitům
za příbytek. K jejich překvapení je zaopatřil i potravinami.
*
Dny míjely a jednoho večera pozval Ma T^ang Ricciho k pestré podívané, která
zastínila všechny okázalé slavnosti vladařů. Ricci si nepamatoval, že by někdy
v Evropě nebo v Indii viděl tak skvostné divadlo. Eýl to varietní program s mnoha
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'špičJmvými~-akrobťt±i<^
tanečníky na laně, fukíry, vrhači
nožů, žongléry a loutkáři» Mimové a kouzeíníci-soup^řiii-o-potlesk publika, sklá*dajícího se s výjimkou Ricciho jen z eunuchů; 'kteří si díky svému vyděračství moh
li dovolit luxusní život.

Noční hodiny se rychle rozplynuly a když s ranním úsvitem ruch polevil a hos
té se zdvíhali, Ma T ang jezuity pozdržel. Dal jim přečíst děkovné psaní adreso
vané císaři, ve kterém si Ma T ang hrál na dobrodince. Předstíral, že Li Ma-toua '
putujícího do Pekingu s dary píro Jeho Majestát, vzal do své ochrany z obavy, aby
se dobrému muži něco nepřihodilo. Přivede cizince z Dálného západu s bezpečným doprovocem do pevnosti Tientsin, aby tam vyčkal na císařské rozkazy.
Racci se chtěj nechtěj musel podrobit eunuchovým ničemným plánům a po měsíci
nuceného pobytu v Lintsingu, se_lodi celního komtsáře konečně vydaly na cestu.
Byl konec července, doba, kdy byl Ma T ang nucen cestovat do Tientsinu, aby ode
vzdal poplatky za půl roku císaři.
Ricci a jeho průvodci bylo, během týdenní plavby dnem i nocí střeženi čtyřmi
vojáky, pak v přístavu v Tientsinu další týden, dva, tři, pět, šest sedm.

XoneČně přišel posel z cíäaŕského dvora se svitkem opatřeným znalcem draka
7» odpovědí__gyna nebes -a-eunuch, který mohl prasknout důležitostí, svolal vysoké
mandaríny z Tientsinu, oblečená.-purpurového damašku a ozdobené znaky svého úřadu. Ricci dostal rozkaz, aby s> na znamení podřízenosti zahalil do velkého ba
vlněného hábitu jako zločinec a hlavu pokryl kulatou čepičkou prostých lidí. Tak
to ustrojen, musel pokleknout před stolicí předsedajícího celního komisare Ma T
anga a vyslechnout císařovy rozkazy, které byly pouhou výzvou k zhotovení- seznamu ...
darů .a k zaslání na císařský dvůr.
Eunuch se dal odnést-k lodi otců, prohrabal jejich zavazadla, aby sám rozhodl,
po mělo být zaneseno na listinu darů. Roz ľázal Riccimu, aby na místo pečlivě zho
tovil seznam a jmenoval následující darys dvoje hodin/, tři obrazy, dva hranoly,
jeden breviár, krásně vázaný exemplář’-’Orbis terrarum" od Ortel i a, jeden klavichord,
~sedm^učehni-n. matemati ky, akl eněné vázy, zrcadla, balíxy Jemného plátna, hedvábné
látky s ohnivým vzorem, celkem 40 přemetů
Eunuch tvrdil, že mu
právu náleží, aby vzal dary do úschovy a ačkoliv se
Ricci bránil, uložil Ma T ang všechny cenné věci určen■ pro cisaře ve svém palá
ci . Když se ohlásilo chladné roční období, dal eunuch převézt jezuity ze své lo
di do kláštera bonzů, ale jako předtím byli lnem i nocí sledováni.
Když císař stále nedaval od; ’■
nechtěl už Má T*ang mít s cizinci nic spo
lečného. Obával se, že by se mu s-yk s cizími dábly stal osudným.
Hledal záminku, hak by se jezuitů zbavil. Objevil se v kláštere a zuřivě na
Ricciho burácel: "Mate cenné drahokany, které byste císaři rádi upřeli. Okamžitě
je vydejte." A ániž čekal na odpověS, poručil svým tělesným strážím otevřít a
prohledat všechny kufry, bedny a truhly. Šper-y sice žádné nenašli, ale našli ze
dřeva vyřezávaný krucifix, pomalovaný živými barvami, .který eunuch považoval za
fetiš.

Řvrl, co mu síly stačily: "'To je fetiš, který jste si udělali, abyste našeho
císaře usmrtili! Elořečení kouzelníci!”
Když však tělesní strážci našli ještě jiné kříže, začal přece pochybo^mt, zda
li šlo o fetiše.
Přesto však po návratu do Li ksingu, šířil Má T ang pověsti, že cizinci se
chystali usmrtit císaře čarodějnictvím.
Ricci byl všechno jiné než škarohlíd, ale pozvolna se začal obávat, že ztros
kotá nejen expedice do Pekingu, ale čínská misie vůbec. Eunuch ji nechá padnout a
nepřístupný císař zjevně nechce už nic vědět, ani o nich, ani o jejich darech.
Ricci učinil poslední-pokus osvobodit se z vlčí jámy a poslal po souši (řeka
už dávno zamrzla) do Lintsingu posla s psaním pro eunucha Má T anga a vojenského
intendanta Chung Wan—lua, přítele jezuitů. Celní komisař Ma Tzang neměl na prosbu
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R^cciho přítel Chung Wan-lu svěřil poslu, že situace, ve ktere se jezuito nacházoji., už nemůže být horší, vznášejí se mezi životem a smrtí. Dal jezuitovi po
poalu vyřídit, že by si mohli zachránit alespoň holý život, kdyby utekli, nechali
tam všechno, co mají a snažili se dostat do provincie Fuang-^tung. Předtím by ale
měli spálit šokující podobizny Ukřižovaného.

Na požadavek zničit kříže, namítl posel Ricciho, křesťan« ’’Můj pane, krucifix,
který’otcové nosí, znázorňuje pravého Boha, který dobrovolně zemřel za spásu lid
ského pokolení, iifohu Vaši Výsost ubezpečit, že nejen moji pánové, ale i ny, kteří
je následujeme ve víře, bychom radši zemřeli, než se stali nevěrnými obrazu Vyku
pitele a nebrat ho .sebou.” Jobova zvěst, která od eunucha Ma T anga přinesla ko
pance a od vojenského intendanta .dung Wan-lua radu uprchnout, Ricciho zdrtila,
ale presto nebyl ochoten se vzdát.

Ricci měl ve svém zavazadlo doporučující psaní svých přátel z Nan-tingu pro
vysoké mandaríny v Pekingu, o. kterých myslel, že by se odvážili eunuchovi Ma T
angovi čelit. Jim vlastně původně určil úlohu otevřít pro něj brány císařského pa
láce. Kdyby se dověděli o jeho osudu, mohli by ho osvobodit z léčky. Ukuj. nový plán
s bratrem Šebestiánem. Ten se jednou, když strážci byli nepozorní, vydal na cestu,
aby v hlavním.městě Pekingu vyhledal přímluvce a osvoboditele. Šebestián však me
zi vysokými mandaríny v císařském městě nenašel ani jednoho, kdo by si troufal mě
řit síly s Ma T angelu Nikdo neměl odvahu zabránit eunuchovi v Lintsingu v jeho
počínání. Ten už půl roku jednal s jezuity jako se zajatci a Šikanoval je.
Teá se rozplynuly poslední pochyby: jezuité už nemohli od lidské pomoci ani
od vlastní činorodosti očekávat nic. S modlitbou a pckíním se svěřili Boží prozře
telnosti a chystali se na smrt.

Kristův

obraz

v

císařském

paláci

V novém roce 1601 zvolal jednoho dne císař netrpělivě: "Kde jsou ty bicí hodi
ny, které odbíjejí samy a které si mně přál darovat ten barbar?” Komoří; který si
náhle vzpomněl na žádost Ma T anga., synu nebes odpověděl: "Jak by se mohlo stát,
že by cizinec vstoupil do císařského města bez vašeho rozkazu? Kéž by vaše Veli
čenstvo žilo deset tisíc let.”

Císař na dračím trůnu ráčil 9. ledna nařídit, že se cizinec má co nejrychleji
objevit v Pekingu. jíUnuch Ma T ang poslal jezuitům, kteří nevěděli, cos^talo, roz
kaz k pocnodu a 8 koní a 30 nosičů. 8 nevolí jim odevzdal dary. Jako hosté císaře
cestovali^na státní náklady♦ Každý den byli koně a nosiči vyměněni za čerstvé.
V noqi ted byli ubytováni v palácích a vilách vysokých úředníků, kteří cizince
povolané císařem hýčkali jako čestné hosty.
Po čtyřech dnech, 24. ledna 1 '01, v 28, roce panování císaře Wan-li, vstoupi
li Ricci a jeho průvodci na půdu Pekingu jako do zaslíbené země. Císaři, který
nastoupil na dračí trůn v roce 1573 jako desetiletý, bylo tehdy 38 let v Téměř- 20
let choval Ricci jedinou touhu z projít branami císařského dvora.
Hned večer v den příjezdu přezkoumal a utřídil dary v domě eunucha, který je
ubytoval. Druhý den byly neseny v slavnostním průvodu za tlačenice zvědavců do
císařského paláce.. Nový obraz Vykupi tele, stará reprodukce obrazu Nej svět ější Pan
ny z římského kostela Santa Maria LIaggiore, skvostně vypracovaný breviár s pozla
ceným hřbetem, kříž posázený drahokamy, atlas s pozlacenými deskami; velké hodiny
se závažím, malé hodiny s pohonem na péro, dva hranol-.-, klavichord, osm zrcadel,
různé láhve, roh z nosorožce, dvoje stojací hodiny, e' .ngelium, čtyři různobarev
né pásy, pět balíků látek a čtyři evropské stříbrné mince.

Brány paláce střežené 3000 vojáky se otevřely a jez^ta kráčel špalírem gardy.
Ve dvoraně uvnitř dvou palácových zdí ho uvítal císařovým jménem komoří. (Paláco
vé zdi byly čtyři, ale do třetí a čtvrté směli vcházet jen strážci a eunuchové).
Komoři zběžně přehlédl vyložené dary, zvláštní pozornost věnoval hodinám a
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na cizincovy úmysly.

Ricci nie netajil2 "Jsme muži z Dálného západu, kteří uctívají Stvořitele
nebe a země. Přišli jsme, abychom Boží náboženství rozšířili v Říši středu.yNeu
silujeme o pozemské věci. Za své dary neočekáváme od Vašeho Veličenstva ani úřa$
ani odměnu. Co bychom si chtěli vyprosit, je. přízeň smět žit a umřít v Pekingu.'1

Komoří přijal dary s uspokojením. "Hodiny," vysvětloval Ricci, "které ukazu
jí čas za pomoci ručiček a zvuku zvonů, jsou choulostivé stroje a vyžadují pečli
vé opatrování. Proto je nutné, abych někoho zasvětil do jejich obsluhy/'
Když si císař prohlédl dary, zcela ho zaujal obraz Vykupitele. Ohromeně zvo
lal: "íb je živý Bůh!” Od té doby jezuity v Pekingu nazývali ’’muži, kteří císaři
přinesli živého Boha."
• ■ Hluboce dojatý císař vystavil obraz Vykupitele v hlavním sále. Obraz Madony
daroval císař své matce, která však nemohla snést pohled Matky Boží.. Bála se a
mariánský obraz uchovávala v císařské pokladnici, ale císař ho dal občas přinést
a okuřovat kadidlem-,
Když největší hodiny přestaly tlouct a ukazovat čas, pospíšil si císař, aby
u Rícciho nechal vyučit čtyři eunuchy z dvorních matematiků v regulaci složitých
přístrojů.
Jezuité se přechodně ubytovali v císařském paláci, čtyři učenci si nevedli
příliš obratně, takže Ricci potřeboval celý týden, aby je jakžtakž seznámil s me
chanismem. Přitom projevovali velikou horlivost, kterou Ricci obdivoval, až jí
přišel na kloub, Eunuchové se obávali o svůj život. Selhat v přítomnosti císaře
mohlo stát život-. Stále znovu se stávalo, že eunuchovi bývali kvůli nepatrnému
provinění krůtě bičováni, dokud neumřeli«
Ve snaze přiblížit čtyřem matematikům techniku hodin, se Ricci musel osvědčit
i jako tvůrce jazyka a vymyslet nové čínské názvy a znaty pro součásti hodin, ko
lečka, řetězy, nýtt-y, záml<y atd.
Císař by velice rád viděl jez ;ty sváří v tvář, ale už před šestnácti lety
se sám odebral do nepřístupného ' straní a úplná.přerušil osobní kontakty s vněj
ším světem«, Mohli ho spatřit jen bezpohlavní komoří a jeho konkubíny. I Se svými
místokrály, ministry a prezidenty byl jen v písemném styku.
Dříve císař najvyšší mandaríny a cizí vyslance přijímal ještě osobně na dra
čím trůnu, ale když se v roce 15^5 rozhodl uniknout zrakům všech lidí, museli vy
socí hodnostáři pomalými úklonami a pokleknutím prokazovat poctu prázdnému trůnu,
jestliže chtěli císaři poděkovat nebo gratulovat.
Císař tedy nemohl jezuitům udělit audienci, nemohl cizincům přiznat to, co
upíral svým nej vyšším úředníkům. Proto se vzdal předvolání Božích ;m.ižů Poručil
svým nejlepším malířům., aby otce co možná nejvěrněji a nejživěji vypodobnili i .•
s celou postavou a mohl si tak na základě portrétu udělat představu o jejich
vzhledu. Kromě toho dal jezuity stále pozorovat svými dvořany a ti se jich také
na mnoho věcí vyprávali, aby mohl císař poznat jejich způsob života (jak často
jedí, jak často pijí, kolik masa ^nědí?), zvy^ry, způsob stavění, oděv, drahokamy,
svatební a pohřební obyčeje Dálného západu. Císař byl úplně posedlý po tom, aby se dověděl, já v r ropě žijí a sídlí králové., Jezuité měli náhodou obraz dožecího paláce v Benátkách, který císaři s patřičným vysvětlením zaslali< Syn nebes
se z plna hrdla smál, když uslyšel, že evropská knížata bydlí ve vyšších poscho
dích. Litoval je, že se musí namáhat chodit nahoru a dolů. Zdálo se $u to nejen
nepohodlné, ale i nebezpečné,

Na jedné straně bylo císaři vhpd, že zasvěcování dvorních matematiků do tajů
hodinářství trvá tak dlouho, protože ?něl tak příležitost ukojit svou zvědavost
ohledně jezuitů a Dálného západu díky svým vyzvědačůn, ale na druhé straně se už
•nemohl dočkat, až konečně uslyší tikot a odbíjení hodin. Každý večer se nechával
informovat o stavu věci a když čtyři dvorní matematikové vyučení v seřizování ho
din zase přinesli do komnat syna nebes hodiny, byl panovník tak blažený, že eunu
chům poděkoval povýšením a zvednutím platu.
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Nechtěl se vůbec odloučil od-malých hodw z porlaceného -kovu^Prc velké
železné hodiny s visacím závažím byly sály císařského paláce příliš nízké,
takže dal podle Ricciho plánku v jedné zahradě císařského dvora zhotovit mi
nisterstvem stavebnictví nádhernou dřevěnou věž, která stála dobrých 1300taelů.
Malé hodiny tak přirostly císaři k'srdci, že se uchýlil ke lsti, když ho
jeho matka prosila, zda by nemohla spatřit “zvony, které samy zvoní“, jak je
Čínané nazývali. Syn se obával, že by se matce mohl zalíbit ten technický div
a vysloví přání, aby si je směla ponechat. Proto nechal hodiny zastavit dvorní matematikové museli povolit několik koleček - v naději, že matka němým
nástrojem opovrhne.
Sotva se dvorní matematikové seznámili s technikou seřizování hodin,poslal císař čtyři dvorní hudebníky, aby se naučili hrát na evropský strunný nás
troj s klaviaturou, kterým P.Ric^i cJsaře poctil. V imoudré předtuše nabádal
P.Ricci svého průvodce P.Diega Pautoju k tomu, aby se u P.Cattanea naučil
hrát na klavichord, P.Pantoja se tedy z učedníka změnil v mistra a celý měsíc
se mořil, aby eunuchové císařského hudebního sboru se zv láštního nástroje
vyloudili zvláštní hudbu. Na přání dvorních hudebníků sepsal Ricci čínsky osm
textů k motetům, aby císařští hudebníci mohli svou hru doprovázet zpěvem.
Ricciho texty se opíraly o mravní ponaučení mířící ke zdokonalení ctností u
císaře, který vedl nevázaný život a oddával se smyslnosti a pití.
Vyučování mechanice hodin a umění na klavichord skýtalo jezuitům dokonalou
příležitost, spřátelit se s celým dvorem.
Jednoho dne byla řada na jezuitech, aby císaři, respektive jeho prázdné
mu trůnu, prokázali poctu. Nejdříve se^poklony a poklekání zkoušely před do
hledem komisařů, aby se zabránilo chybám. K audienci dostali purpurový holdovací oděv z damašku, tiaru z pozlaceného stříbra jako pokrývku hlavy, tri dlaně
dlouhou a tři prsty širokou tabulku ze slonové kosti, aby si zakryli ústa, až
budou císaře oslovovat zdvořilostními floskulemi. V obrovském Irů.mim sále,
který mohl pojmout tisíce osob, museli prokázat poctu tak, jako by byl císař
sám osobně přítomen a dvorní cenzoři ostražitými pohledy bděli nad každým ges
tem. p ten nejnepatrnější přehmat se trestal. Ve všech dnech a týdnech, které
jezuité strávili v císařském paláci, se lokajové a sluhové Ma T^anga od nich
nehnuli na krok. Točili se kolem cizipců* aby zabránili tomu, že by si snad u
císaře stěžovali na příkoří učiněná Ma T angem. Ma T ang který měl jako předtím
Ricciho pevně v rukou , nedovedl ani teS zkrotit svou chamtivost. Celní komisař
z Lintstingu si přisvojil část z peněžního obnosu, který císař určil Riccimu
za jeho dary.
Uvězněni
v pevnosti pro cizince
Ministr vnitra už týdny potají číhal na příležitost, jak by. se s jezuity
vypořádal. Nemohl- oželet-, -že cizinci našli^-ce-stu~d<r^rsnřiSkéh<>---pa^
díky příslušným úřadům ministerstva -vnistra, ale díky nenáviděn/mu Ma T angovi.
V jeho jezuitech našel ministr vnitra, obětního beránka, na kterém se chtěl vy
lít nahromaděný vztek proti Ma T ?’ \ : x .Chtěl uhodit na nevinné jezuity, aby
zasáhl Ma Tzanga. který byl pro něj tabu.
Koncem února se u jezuitů objevilo dvanáct vojáků, kteří otce obklíčili.
Velitel přistoupil k Riccimu: “Jste zatčeni!“ Než se jezuité nadáli, byli spou
táni a odvedeni.
V Pekingu existoval takzvaný hrad pro barbary, pevnost, kde byli interno
váni cizí vyslanci až do svého odjezdu do vlasti, jakmile u dvora splnili svou
povinnost. Sem byli také přivedeni jezuité'\
Velitel, který měl na starosti cizince, poručil jezuitům pokleknout a
Četl jim levity: “Prohřešili jste se proti zákonu. Zákon vyžaduje, aby cizinci
padali žádost místokráli provincie, kterou vstoupili do Říše středu a který jc
poslal oprávněn vydat souhlas s poselstvem. Vy jste se provinili, protože jste
nedbali na úřední předpisy a spřáhli ^te se s eunuchem Ma T^angem, abyste
císaři nabídli dary!“

Po -tomto .zastrašovali .je cla., správce zavřít na zámek.

Když se o tom dověděli přátelé Ma T anga, neváhali a strážce zahnali, což se
jim podařilo pouhým vyslovením hrůzu vzbuzujícího jména Ma T ang, vypáčili zámek
a jezuity osvobodili, Ricci tím nebyl potěšen, protože eunuchova pouta ho tížila
víc než pouta ministra vnitra. Raději by se bil s úředníky než s eunuchem.
Ma T^angův zmocněnec udělal příští den ministru vnitra velkou scénu, ale mi
nistr zachoval chladnou krev a protest vyvraceli "Zá^ on je na mé straně«. Cizinci
se prohřešili proti císařskému předpisu, imisím konec - nců dodržovat nařízení,
která mi ukládají za povinnost zadržet v pevnosti všechny cizince až do jejich
odjezdu z Pekingu/’
Přítel Ma T anga tedy nemohl jezuity uchr- nit před uvězněním v hradu pro bar
bary, kde byli umisťováni vyslanci cizích poplatných královských říší. Cizí vy
slanci byli zavírán.! v celách neď s: ? ýzh Člověka, Ricci se o nich s nelibostí
vyjádřil jako o "stájích na spán-.“, bez dveří, bez možnosti se posadit, bez lehá
tek, takže cizinci museli dřepět na bobku, jíst a, spát na holé podlaze. Nesměli
přijímat návštěvníky, ani opouštět pevnost.
S jezuity se však nezacházelo jako s obyčejnými obyvateli, ale byly jim poskytxavány-^rniz^^
Ricci si vymohl, aby se s ním a jeho spolubratry jednalo
se zdvořilostí, j«.ká yiři rIušaLh ,čáns’vm-uč<encům. Jezuité měli ve svých celách
pryčny, židle a pokrývky a směli přijímat i vykonávat návštěvy.
Jedné události v pevnosti pro cizince vděčil Ricci za potvrzení své domněnky,
že Čína je Cathay a Kambalik Peking. Jednoho dne přišlo do barbarského hradu asi
7C Saracénů, kteří čínskému císaři darovali drahocenné kameny, jaspisy, safíry,
diamanty, lazurity.-- Ricci se s nimi dal do hovoru a zjistil, že užívali názvy
Cathay a Kambalik pro Čínu a Peking. Okamžitě podal zprávu Tovaryšstvu Ježíšovu
v Evropě a Indii a poradil západu .ím geografům, kteří legendární říši Cathay
s hlavním městem Kambalik zanášeli za severní zdi Číny, aby své mapy opravili.
S konečnou platností bylo zjištěno, že neexistuje Cathay, ale jen Čína.

Při j ednóm. hodinovém výslechu ministrem vnitra se Ricci obratně ospravedlňo
val: "Byl jsem ke svému nezákonnému postupu přinucen eunuchem Ma T angem, které
mu se ani nej silnější mandaríni ui<^ovedou_po stavit na odpor, natož slabí cizinci.
Byl jsem lapen do síto Ma T anga. Ale ani jemu nevděčím za své povolání do Pekin
gu. Sýl jsem povolán na osobní rozkaz Jeho Veličenstva císaře.” Zdálo se, že se
ministr vnitra uklidnil a stáhl se zpět. Zapisovatelům ministra vnitra dal Ricci
do protokolu: "Jsme posláni, abychom v Říši středu kázali jediného Boha, stvoři
tele nebe a země.”
Ministr vnitra vyzval otce, aby vyložili své učení. Ricci poslal vysokému
mandarínovi breviár s církevními modlitbami a všechny .své náboženské tiskoviny,
které vydal v čínštině. Ministr dal jezuitům na srozuměnou, že se na císaře obrá
tí s-prosbou, ať panovník oznámí svou vůli, co se má stát s těmito cizinci, kte
ří se považují za čínské občany.
V tajném spise císaři, o jel. : obsahu se však Ricci dověděl od spřáteleného
dvorního komořího, si ministr vnitra stěžoval na Ma T^anga, který si celou zále
žitost protiprávně strhl na sebe. Ministr se zasazoval za to, aby cizincům, kte
ří nedodrželi úřední postup, bylo prominuto a aby vina padla na Ma T anga«. Nazna
čoval císaři, aby podle zvyku poslal cizince zpět do provincie Kuang-tung nebo
do jejich vlasti.

Císař ministru vnitra zazlíval, že jezuity uvěznil a aby ho potrestal, nechal
jeho memorandum bez povšimnutí, Ministr vnitra pochopil císařské mlčení ja'n důt
ku, ale nevěděl, v čem chybil. Po uplynutí měsíce sestavil novou žádost, ve kte
ré vynechal zmínku o eunuchovi Ma T'angovi. Chválil ctihodné jezuity a stejně ja
ko předtím doporučoval císaři, aby je podle starého obyčeje přiměl k odjezdu.

Dvorní matematikové, kterým byla svěřena péče o hodiny vyrobené evropským způ
sobem, ve vlastním zájmu schvalovali pobyt jezuitů v Pekingu, protože jen učení
mužové z Dálného západu uměli odstraňovat poruchy ve složitém mechanismu hodin.
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Jezuité byli jediní, ’'do je mohli za hránih_jyuy u císaře neupadli v nemilost.
Císař sám byl^apro-eto^w^^
.-.-^s.írn veyímjiep^
j ezuitů v Pekinguř alo-^zákrmy-cr cizincích nec'
pci -.šit schválením výjimky, aniž byTormtálně po žádaL~svá-miředníky o povol,ní pobytu pro jezuity v zakázaném městě.- Císař
pro cizince tvrdošíjným mlčením na všechny žádosti ministra
'vniina^-požadu-jicí odchod jezi itů z Pekingu, kterých, bylo mezitím už pět.
Cenzorovi úředníků, Ricc:.ho příteli Ts'ao Cheng-juovi, kterému ministr vnit
ra a všichni mandaríni hlavn?.ho města vděčili za své úřady, konečně došla trpěli
vost. Postavil se před predne stu cizineckého úřadu a osopil se na něj: "fdy už
konečně hodláte propustit mistra Li a jeho druhy z vězení!"
Zastrašený ministr, který se stále nechtěl vzdát z uražené ješitnosti, upo
slechl přání dvora a 28. května 1601 dovolil jezuitům, aby si ve městě najali byt.
Ministr věnoval jezuitům, pocporovaným císařem, svou přízeň a každý týden jim ne
chal doručit zásobu rýže, masa, soli, vína, zeleniny a topiva. Císař sám poskytl
cizím Božím mužům malou rentu 8 taelů z dvorní soukromé pokladny.
Netrvalo dlouho a Ricci musel znovu vystoupit v úloze císařského hodinářské
ho mechanika. Dvorní matematikové přes horečné úsilí nebyli schopni uvést náhle
se zastavivší hodiny zpět do chodu a už se chvěli o svůj život, když císař poslal
své nadevše milované hodiny do domu jezuitů '• opravě. A aby v budoucnosti už ni
kdy nemusel postrádat důvěrný tikot, nařídil Riccimu, aby čtyřikrát do roka pro
vedl přezkoušení a údržbu hodin, což jezuitovi poskytla příležitost libovolně
přicházet do císařského paláce.

Lovci

se

stali

kořistí

V řadách buddhistů, kteří se obávali, že je klíčící křestanství zatlačí, do kouta, se objevili mocní odpůrci jezuitům

Jistý Huang hui an, vážený básník císařské akademie, vychovatel hásledníka trů
nu Chu-Ch anla, zosnoval spiknutí proti Riccimu. Měl v úmyslu vyvrátit Ricciho
náboženství. On a jeho přítel díky guvernérovi pevnosti pro barbary získali mož
nost nahlédnout do Ricciho rukopt;1
. okraj listů zapisovali své námitky, Huang
hui černou a jeho přítel červenku tuší. Oba učenci se vysmívali P. Riccimu a evrop
ským učencům, kteří tvrdili - podle buddhistů nesmyslně - , že Boží duch a lidská
duše se liší. Huang hui potíral Ricciho učení o osobním Bohu a hájil názor, že ce
lý svět se skládá z jediné podstaty (monismus) a že Bůh je s nebem, zemí, lidmi,
zvířaty a rostlinami jedno (panteismus)
Tito buddhisté jezuitům vyhrožovali a tvrdili, že císař sám má velmi blízko
k buddhistickému učení, o kterém sám sepsal knihu, l^ysleli si, že jim dvůr bude
krýt záda, jelikož nebylo tajemstvím, že císařova matka, královny a eunuchové se
hlásí k buddhismu.

Nakonec se bouře, hrozící se každým okamžikem rozpoutat nad hlavami cizinpů,
přehnala. Za to mladá křestanská obec vděčila Vonfucianismu, sektě učenců. Manda
ríni, jejichž oficiálním učením byl konfuciani sinus, považovali státní úředníky a
učence, kteří se upsali buddhismi za zrádce. Zbnfucianisté už nechtěli déle trpčx
oslabování vlastních řad přebíháním mandarínů 1 buddhistům. Osobně se obrátili na
císaře, aby jim pomohl. At už bylo pravda nebo ne, že se císař cítil přitahován
buddhismem, v žádném případě nechtěl oficiálnímu státnímu učení, konfuci ani srnu,
vpadnout do zad.

Aby dali výstražný případ, vzali si podráždění konfucianisté na muŠMi jednoho
buddhistu, který se vzdal úřednické dráhy, aby se plně oddal.sebeponoření a .<terý
dělal chytrými knihami propagandu buddhismu proti konfucianisrnu. Jejich mluvčí,
vlivný císařský cenzor, požádal syna nebes, aby ráčil dát knihy veřejně spálit a
jejich odpadlého autora za "strašné zločiny" naložit potrestat
Císař věřil, že v zájmu toho, aby nepodryl vlasti . moc podporovanou konfucianismom, nemůže udělat nic jiného než poručit, aby byl básník a bonz vsazen do

želez a všeciiny j ebo-td^hsMM-přílohy-byly zničeny. 761etý stařec potupu nesnesl
a ve vězení sí prořízl nožem hrd_o.
18- května 1602 vyděl císař lekret na obhajobu národní filozofie, konfucianis
mu, proti buddhismu a taoismu. Úředníkům, kteří sympatizovali s cizími učeními,
buddhismem a taoismem, nařídil vzdát se úřadů, Měli se jako poustevníci stáhnout
do ústraní v pouštích a lesích- Nike o se nesměl opovážit povyšovat buddhismus a
taoismus do stejné roviny s konfucianismem. To by znamenalo rozštěpení císařství,
neboť základem jednoty a svornosti Říše středu je konfucianismus.
Ministr obřadů využil císařského ediktu, aby učinil opatření,- .které buddhismu
mezi státními úředníky zasadilo smrtelný úder* Nařídil, že se v celé císařské ří
ši při všechjz^uškáci^ u kterých se udělují hodnosti a tituly, nesmí už mluvit o
buddhismu, ani v pŕrpadŠ j^ho-vyvicz-oní. Kdo by citoval buddhistické spisy nebo
pašoval Buddhovy myšlenky do konfucianisrnu, tomu bude odepřena hodnost učence.
Protibuddhistický vítr, který v Pekingu a Říši středu náhle zavál, měl za ná
sledek, že se buddhisté odmlčeli a neodvažovali se už na jezuity nevrazit. Huang
hui a ostatní protivníci jezuitů z rad buddhistů se stáhli z veřejného života.

To se nelíbilo velkému Ta-kuanovi, starému učenému bonzovi. Doufal, že si ho
císař zvolí za učitele. Byl přece duchovním rádcem zbožné císařovny Hsiao Tun,
která,--pro to že nesměla opustit palác a její učitel nesměl do paláce vstoupit, kaž
dý den ve svých harnmatádlvHí^^al-eHTa^kuanův^minišs^
jako relikvii.
V roce 1603 koloval tajně vytištěný hanopis proti císaři, obvinující syna ne
bes, že chce následníka trůnu, nej staršího syna právoplatné manžel?<y Hsiao Tun,
oloupit o jeho práva e dosadit na draci trůn syna své cslíbené vedlejší ženy. Cí
sař zuřil a vyzval celou říši, aby byl vypátrán původce pomlouvružného'pamfletu. _
Každý sebemenší “náznak byl sledován jako horká stopa. Podezřelí byli denně muče
ni. C£t>ař káral úřady, že jsou v pá+r - příliš nečinné. Lidé se neodvažovali o
aféře vůbec jen promluvit, aby c. , nenarazili na donašeče. Nevinní lidé byli
hromadně odváděni v řetězech do vězení.
V první řadě byli nařčeni buddhističtí prominenti; byl uvězněn i zmíněný Ta-kuan, duchovní vůdce císařovny. Stále znovu se pátralo v jeho spisech, ale ’’cor
pus delicti” (věcný důkaz) se nenašel. Nemohl být tedy usvědčen jako původce pam
fletu. Při domovních prohlídkách se však našly přitěžující materiály jiného druhu,
totiž dopisy kritizující císaře, že se neohrací^i-buádhismu a že neposlouchá svou
matku, což byl pro Cínany nejhanebnější- hřích.

Pro urážku majestátu předal císař Ta-kuana soudu, kde byl tak zbičován, až ze
mřel. Aby se udělal konec aféře s hanopisem, který císaře obvinoval, že chce pro
tiprávně udělat dědicem trůnu syna oblíbené konkubíny, vynutili kati z jednoho
buddhistického kupce přiznání, že je autorem toho spisu. Bez přesvědčivých důka
zů byl zaživa rozsekán na 1600
kosti a hlavu ponechali až na konec, aby děs
nou podívanou vystupňovali c© nejvíce.
P a c i e n t

a

lékař

V protikladu k buddhismu, který měl být ’’honem na Čarodějnice” potřen, bylo
křesťanství ve stámnícn ’oružích váženo, protože podporovalo konfucianismus.

Mezi první přízníce křesťanství v Pekingu patřil učenec dr. Feng Jing-ching,
který v hlavním městě seděl ve vězení, protože jako soudce chránil v provincii
Hukvang lid proti eunuchům. Od mládí hledal jediného Boha, Stvořitele nebe a ze
mě a shromaždoval všechna literární svědectví čínských klasiků, odhalujících
T iena, boha nebe. Z tohotb důvodu byl zapřisáhlým odpůrcem buddhismu.

Než byl nepodplatitelný soudce uvržen do vězení, mě_ příležitost asi půl-hodi
ny rozmlouvat s
hiccim který ho velmi upoutal. Ricci dal svému příteli ve vě
zení rukopis svého katoclbsniu, aby ho přečetl a přepracoval. Peng Jing-Ching ho
chtěl okamžitě dát nn své náklady vyt
r. at .
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Ricci však ještě neměl od svých představených imprimatur (povolení k tisíců)
a považoval za nutné dílo ještě slohově vylepšit. Proto odpověděl: "Tento plod
musí ještě zrát,. Vaše světlo, vážený doktore Feng Jing-chingu, mu pomůže dozrát."

Uvězněný učenec by?_ jiného mínění, které vyjádřil bajkou. Napsal jezuitovis
"Zde je pacient, kterého úporná a vleklá nemoc přivedla na pokraj hrobu Umírá,
ale lékař znající léčivý prostředek, který ho může yyrvát smrti, mu dodává odvahu
Co ale lékař dělá? Utěšuje na smrt nemocného slibem, že půjde domů a tam mu vysta
ví recept napsaný v krásném jazyce a elegantním písmem. Příbuzní doléhají na lé
kaře: nemocný potřebuje lék, ne p.ísměna! Nemocný je císařská říše Čína. A lékař,
který má lék života, ale dbá více na slohové vytříbení receptu než na smrtelné
nebezpečí jste vy, ctěný doktore Li."

Ricci si pospíšil; aby dílo dokončil a vytiskl. Podařilo se to v roce 1603,
když z Goa, popř. z Macaa konečně došlo církevní schválení. Výtisk byl financován
dr. Fen Jing-chingem, který katechismus ve vězení pečlivě prostudoval. Katechis
mus, jehož vznik jsme sledovali v Šiuchou a Nan-čchangu a který se po léta použí
val v rukopisných exemplářích, vyšel pod titulem "T'ien Chu Ših I" (Pravé učení
Pánu nebeé)• V krátkých časových obdobích zažil katechismus více nových vydání a
proslavil se i za hranicemi Číny. Byl přeložen do japonštiny, mandžuštiny, korejštiny, tonkinštiny a mongolštiny.
Ricciho přítel dr. Feng Jing—ching byl po tříleté vazbě císařem omilostněn
na zákrok obrovského kruhu přímluvců v jeho prospěch. Po svém propuštění požádal
o křest, ale už ho nemohl přijmout, protože krátce po dosažení svobody z

Ricci byl od začátku přesvědčen =• to *, že v Číně, kde bylo umění mihtisku
známo o několik století dříve r.• / ^/ropě, je kniha nejlepší cestou pro šíření
víry.
Katechismus, ".Pravé učení o Pánu nebes", nebylo jediné dílo, které v Pekingu
vydal. "25 průpovědí", vydaných rovněž na náklady Ricciho přítele Feng Jing-chinga stalo jakousi protiváhou buddhistické šutry "42 průpovědí". Obě díla byla uka
zatelem cesty k správnému životu, jedno orientované křesťansky, druhé buddhistic
ký. Vzdělanci tedy mohli obě učení o ctnostech srovnávat. Ricciho díla si jako ná
vodu k získání pokoje srdce cenili výše.
Kniha, která Ricciho v hlavním městě i mimo něj nejvíce proslavila, se jmeno
vala "Paradoxa". Tiskla se stále znovu. Dílo napsaný krásným jazykem a květnatým
slohem konfuciány 17. století nadchlo. Odhalovalo Číňanům paradoxní pravdy a moud
rosti, např.s abychom dobře žili, měli bychom myslet na smrt. Spis byl protkán
četnými příklady, srovnáními a výroky západních filozofů a učenců a čínští učen
ci autora neúnavně ujišťovali, žv dílo je velmi prospěšné pro lidský život a že
se v deseti kapitolách této ’mihy naučí víc než v mnoha jiných ’mihách dohromady.
Zeměpisec dr. “i Chin—tsao, zaměstnaný ve vodohospodářském úřade, byl od prv-ní chvíle přítelem křesťanů v Pekingu. S Riccim se seznámil prostřednictvím země
pisu. Li Qhih-tsao totiž v mladých letech zhotovil mapu světa, kde bylo zakresle
no 15 provincií Číny. Byl přesvědčen o tom, že hranice Číny více či méně zahrnují
celý svět. Palo se setkal s Ricciho mapou světa a jeho představa o světě se rozpad
la. Prohlásil se za přemoženého a uzavřel s jezuitou přátelství a dal se jím uvést
do pravidel tosmografie (popisu světa), matematiky astronomie. Ja :o Ricciho žák
si učenlivý mandarín osvojil základní pojmy západních přírodních věd- Učil se zho
tovovat mapy světa, globusy a hvězdářské mapy. Ponořil se do matematicko—astrono
mických prací jezuitského učence P. Clavia, které spolu s Riccim přeložil do čín
štiny. Ricci poslal dva svazky překladů autorovi, svému bývalému učiteli, do Fvropy.

Li Chih-tsao se jato první Číňan naučil odmocniny, logaritmy a ostatní metody
vyšší matematiky o Na jeho přání se roku 1602 objevilo třetí vydání Ricciho mapy
světa. Bylo výpravnější než první vv’ to? v Šiušingu a druhé v Nan-ťingu. Nový atlas
se skládal ze šesti tabulí velí _člověka, které byly spojeny tak, že tvořily
skládací španěls :ou stěnu, všeobecně oblíbenou jato ozdobu salonů. Ricci mapu obohatil glosani o zemích a říších, o slunci a hvězdách. Výroba tiskařských forem
trvala více než rok. Bylo vyrobeno mnoho tisíc exemplářů, které byly v mžiku ro-
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žebrány.1 Za Ricciho živo*- \ vyšla mapa sv. ta—celkem-dvanáctkrát.
bylo to zmíněné třetí vydání, jehož „eden výtisk kterýsi dvorní eunuch ukázal
císaři« P. Ricci se vyhýbá tomu, aby se mapa světa k císaři dostala» Obával se
totiž, že by panovník mohl napu zatratit jato mau’iinaci nepřátel činy, .kteří Čí
nou opovrhují. Říši středu zmenšují a cizí říše zvětšují. Císař se však při pohle
du na mapu světa nerozčilíl, ale naopak, nesmírně ho potěšilo, že existuje tolik
říší, a dychtivě pročítal četné geografické poznámky a astronomická data« Okamži
tě přikázal Riccimu, aby nechal na hedvábí vytisknout dvanáct map světa pro něho,
korunního prince a další čl^y rodiny»
Přízeň, kterou císař'vanoval-jeho napě, byla vím spíše obšťastňující, že při
šla naprcxs^-neo-čekávaně- Přesto ho při■-edlh'<ki_.rvzpaků, protože, jeho příteldr.
Li Chih-tsao, vydavatel třetího vydání, se mezitím přestěhoval do Chang-čou a vzal
a sebou i tiskařské forny. Neexistovala možno' , opatřit si tiskařské bloky dříve
než za půl roku. Ricci neměl jinou volbu, než ve vší rychlosti vyřezat nové formy
Ačkoliv musel za jeden měsíc zvládnout práci, ke které při třetím vydání potřebo
val celý rok, byl atlas pro císaře ještě nádhernější* Ricci mapu opatřil mnoha
náboženskými výroky, aby v císaři probudil zájem o křesťanské učení o Naděje, že
j ednou bude^-^i—s-cúsaxematrůnícimaiadadiLak^^romluvit^^^^
dávno vzdát. Tím spíše se po ~oušel nějakým nepříným způsobem upozornit císaře na
učení o spáse, např. mapou světa, kterou měl císař stále v blízkosti*
Geograf dr. Li Chih-tsao, který byl mezitím přeložen do Chang-^čou, musel, ač
vhod i nevhod nadšeně hlásal křesťanství, Čekat na křest celé léta, protože měl
vedlejší ženu. I když jeho konkubína byla vdána za jiného muže, vyhrocovala, že
se oběsí, jestliže ji dr. Li Chih-tsao opustí. Z obavy před sKandálem se-neoévažo
val od ní odloučit. Ztratil ji teprve v roce 1610, ve kterém zemřel i Ricci, aniž
Ricci sám ho pokřtil na jméno Leo..

Ještě dříve, než byl pokřtěn^ti^-J.JO^Li Chih-tsao, dožil se Ricci ladu Ch^u
Tai-si^ova. Svému starému příteli a žáku ještě z-šiušingské, siu.±cupké a nan-cchar
ské doby vděčil Ricci za mnoho. Ch^u Tai-su vybídl Ricciho, aby v Říši—srředu vy
stupoval jako mandarín a .e jako bonz» Jemu, jár se Ricci sám vyjádřil, náleží "pr
Bohu hlavní zásluha" za to že se jezuité po prvním neúspěšném pokusu proniknout
do Pekingu mohli v roce 1. 9 usadit v Nan-tingu» A nakonec tp byl také cn, kdo ji
podruhé urovnal cestu d2 K. <ingu, tentokrát úspěšnou.
Ricci by mu byl velmi rád projevil vděk křtem, ale nemohl mu ho udělit, ačtnliv byl Ch u Tai-su přesvědčen o pravdě křesťanského náboženství. Opět byla překáž
kou žena? Ch u Tai-su nebyl ochoten oženit se se svou životní družkou. dokud mu
nedá syny. Hodina milosti udeřila na svátek Zvěstování Panny Marie? 25» března
1605, kdy v dalekém Nan-ťingu přijal svátost znovuzrození a dostal jíéno Ignác.
Ricci se neudržel slz, když dostal tuto radostnou zprávu. Na jeno křestní den,
poznamenal Ricci, se četlo evangelium o zmrtvýchvstání Lazara. Ch u Tul-suův syn
pokřtěný ještě před otcem na jméno Matteo na Ricciho počest, se později připojil
k jezuitům a stal se prvním seminári s to i v Na bingu.

Velká

povodeň

Od srpna 1604 byli v Pekingu tři: Ital P- Matťeo Ricci, čpaněl ? liego Panto-ja a nově příchozí 351etý Portugalec P. Caspar Ferreira, vyslaný z Macaa nu posilu
Při jeho příjezdu do přístavu hlavního města Číny se jeho Jod s^ela obětí zá
topy. Hnědé proudy vysoko zvednutých vod řeky Pai Ho valící se na břeh odpdavova
ly domy, pohltily stovky lidí a lodi obracely v trosky, mezi nami 1 na/avôJu Gaš
para Ferreiry. Jezuitovo zavazadlo v hodnotě 200 taelů se už nedalo ^obránit.
Jen jednu bednu s nádhernou o smi svazkovou biblí, kterou kardinál di Santo Severino věnoval P, Riccimu, se podařilo vylovit» Čínští křesťané v Pekingu připravili
Písmu svátému slavnostní přijetí na svátek Nanebevzetí P. Marie.
Za čtyři roky se Riccimu nepodařile sehnat peníze na koupi domu v Pekingu,
takže otcové byli ubytováni v nevhodných a drahých nájemných bytech. Jezuité se
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několikrát přestěhoval?., ale nikde je bydlení neuspokojilo. Doni/ v Pekingu byly
drahé a nebylo nacbyt 500 taelůf potřebných pro získání řádné rezidence« Jezuité
by pravděpodobně ještě dlouho v Pekingu neměli žádné pevné bydlení, kdyby si tu
to záležitost nevzal, cb rukou dr. Pavel Hsu Kuang-ch i, se kterým se hned blíže
seznámíme. On a osta’ní přátelé jesuitů vypomohli penězi, když byl otcům nabídnut
cenově výhodný, prostorný dům v centru města, v bezprostřední blízkosti minister
stev a úřadů.
Ricci dal kupní smlouvu ověřit úřední pečetí, takže měl konečně v rulou dlou
ho vytoužené povolení k pobytu v Pekingu, To ho velmi uklidňovalo, protože úřední
pečet ho chránila před náladami nejvyšších úředníků, kteří mu nebyli nakloněni a
kterým bylo usídlen?, cizinců v Pekingu trnem v oku.
Nyní měli tedy jezuité v Pekingu vlastní dům! Ricci byl u cíle. Jak velké
přízni se'u úřednictva těšil- bylo vidět z toho, že dům jezuitů nepodléhal daním.
To bylo zvláštní vyznamenání, které Ricci, neustále bez peněz, velmi oceňoval.
Prou^ návštěvníků ještě vzrostl od doby, kdy se jezuité nastěhovali do nového
domu. Otcové nemusel:, chodit na ulice a náměstí, aby hlásali víru. Posluchači při
cházeli sami, někteří ze zájmu, jiní ze zvědavosti. V jezuitské rezidenci se den
ně shromažďovali urození i neurození. Jeden z otců musel celý den od rána do ve
čera sedět v přijímací hale, aby vítal hosty.

Roky těžkých zkoušek naložily na P. Ricciho velké břemeno, které se stále ví
ce hlásilo. Nezřídka byl zcela vyčerpán nebo blízek zhroucení. Jak známo, každý
třetí rok, např. 1604, 1607, 1610 se v hlavním městě konaly státní zkoušky, kte
ré otevíraly přístup k veřejným úřadům. Nejlepší absolventi provinčních zkoušek
z celé císařské říše se podrobovali poslední soutěži v hlavním městě, ze které
vycházeli nejlepší z najlepších, jakási šlechta ducha. Intelektuálové, přicháze
jící po tuctech do Pekingu k vylučovací zkoušce. navštěvovali dům jezuitů, aby se
osobně seznámili s mistrem Li, proslaveným ’minami a svými přáteli.
Pro Ricciho neznamenalo přijímání návštěvníků nemilý příkaz zdvořilosti, ale
byla to pro něj záležitost srdce. Vždycky si našel čas, byl k dispozici všem. Je
ho okolí, se podivovalo nad tím, že malým, prostým lidem věnoval dokonce víc času
než velkým pánům
Celá řada šlechticů našla cestu ke katolické víře, mezi nimi bohatý bakalář
Kb, jehož žena byla sestrou císařoviiy, synové pana Lo, císařova osobního lékaře,
synovec ministra spravedlnosti Hsiao Ta-heng a generál Li Jing-Ših, krátce zvaný
Pavel Li, který dal vytisknout čtvrté vydání Ricciho mapy světa. Aby se veřejně
zřekl svého čarodějného umění a vyznal křestanství, spálil Pavel Li tři bedny s
magickými a astrologickými knihami.

Nejvýznamnějším křestanem však byl dr. Pavel Hsu xuang-ch i. Už jsme se s ním
letmo setkali, když jezuitům opatřil v Pe^ángu vlastní dům. Dr. Pavel Hsu se stal
opěrným pilířem mladé církve v Čině.

Bravo,

doktore

Hsu

Pavel Hsu přijal křesu v Nan—tingu, roku 1603. Ve zkouškovém roce 1604 přišel
do Pekingu, aby získal akademickou doktorskou hodnost. Doktorát byl propůjčen 308
uchazečům, mezi nimi i Pavlovu Hsu, ale přední křestan Nan-tingu nebyl při zkouš
kách mezi těmi úplně nejlepšími, takže mu nepříslušela špičková pozice v hlavním
městě, ale střední státní postavení v provincii.
Novopečení doktoři měli právo podrobit se ještě jedné zkoušce pro volbu do
Císařské akademie, při které se zpravidla vybíralo 24 osob. Dr. Pavel Li striktně
odmítl účastnit se zkoušky, ale P. Ricci, ostatní jezuité a křesťané nepovolili,
naléhali na něj a zapřísahali ho, aby se zkoušky odvážil, když ne kvůli sobě, tak
kvůli křestanství< lyselo být vynaloženo velké úsilí, aby se dal přemluvit a sou
hlasil, ale stálo to za to. Dr. Pavel Hsu se při zkouškách pro přijetí do Císařaká
akademie umístil jako čtvrtý nejlepší. To v mladé církvi v Pekingu vyvolalo radost
né opojenít křeší an, který se dostal až na nej vyšší stupně císařské úřednické hie
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rarchie, byl propagátorem katolické víry v říši, v zásadě řízené duchovní šlech
tou. I když vliv aristokracie mandarínů a učenců byl občas zeslaben zasahováním
eunuchů, přece mohl Ricci právem napsat do Evropy, že Říše středu uskutečnila ideál řeckého myslitele Platona, který blaho státu vkládal do rukou filozofů.
V Číně v podstatě vládli moudří mužové. A ted se poprvé křesťanům otevřely nejvyš
ší hodnostní třídy. Později, po Ricciho smrti, dosáhl dr. Pavel Hsu dokonce nejvyššího vrcholu: v roce 1630 se stal ministrem vnitra a v roce 1632 kancléřem. Byl
asi největší postavou mladé církve Říše středu.

ICřesťan s nej vyšším akademickým čestným titulem se vyznačoval zbožností svět
ce, která strhávala nově pokřtěné v Pekingu. Jeho ohnivý zápal roznítil víru u
mnoha lidí.
Jeho slova vyřčená ve prospěch křestanství měla váhu. S autoritou vysoce váže
ného hodnostáře všude šířil Riociho slávu: "V tomto povídání o stech, tisíci, de
seti tisících slov”, tak chválil dr. Pavel Esu jezuitu v předmluvě k ”25 průpově
dím”, - ’’byste nenašli ani jedno, které by nesloužilo zásadám věrnosti a úcty
k rodičům; jediné, které by neprospívalo lidskému srdci nebo morálce světa, tako
vé tu nenajdete,"

Dr. Pavel Hsu povolal do Pekingu svou ženu a svého otce, kterému bylo již přes
70 let. Oba přijali svátý křest, otec půl roku před svou smrtí.
Dr, Hsu trávil denně tři až čtyři hodiny v Ricciho studovně, a ten ho uváděl
db evropské matematiky podle "Základů" Eu'ý.eida, "otce geometrie". Ricciho přednášky studoval Hsu' vlastně dnem i nocí a jakmile je pochopil, postupně překládal
Eukleidovy učebnice do čínštiny. Jak Ricci zdůrazňoval, nechyběla mandarínskému
jazyku slova, která by ozřejmila evropské vědy. Díky Pavlově horlivosti, pečlivos
tí. a chápavosti již po roce, na jaře ,roku 1607. mohlo být v čínštině vytištěno prv
ních šest z celkového počtu třinácti k„ih ’Základů". Překlad Eukleida byl, jak
Ricci zjistil, spíše obdivován než chápán, Liro ho vzdělanců si však zvolilo Ricci
ho nebo dr. Pavla Hsu za své učitele, aby porozuměli eukleidovským "Základům".
To zvýšilo vážnost Ricciho i křesťanského náboženství.

23- května 1607 zemřol Pavlův otec. Pohřební slavnosti,, kterých se díky syno
vu vysokému postavení zúčt\ snila polovina Pekingu, se staly důstojpým-avědjectvím
křesťanství. "Bylo to v hlcvmím městě něco zcela nového, nikdy neslýchaného, " na
psal Ricci. "Ačkoliv Pavel projevoval otci velkou lásku, a dal pro něj zhotovit
nezničitelnou rakev z cedrového dřeva v ceně 120 taelů, přiměřenou jeho stavu,
velmi dbal o to, aby se v obřadech za mrtvého nedělo něco pověrčivého, ^o by se
příčilo křesťanským zákonům "
Ve své rezidenci slavili jezuité nádherně uspořádané rekviem za spásu duše
zemřelého, které umlčelo všechny, '-"do nové náboženství podezírali z malé piety
vůči zemřelým. V kapli zřídili kenotaf, symbolický hrob na památku zesnulého pota
žený černým damaškem, kolem rozestavili hořící svíčky a kadidlo. Smutečních obřa
dů a následující oběti mše svaté se zúčastnilo noho nových konvertitů a samozřej
mě dr. Pavel Hsu oblečený podle čínského obyčeje do smutečního šatu z hrubé, drs
né mřížkované tkaniny z konopí. Křesťané byli velmi spokojeni, protože došli
k přesvědčení, že co se týče úcty k mrtvým, přijatým náboženstvím nic neztratili,
ale spíše mnoho získali.
Na pohřebních slavnostech si v Číně odjakživa hodně zakládali, takže Jďestanská kongregace, "bratrstvo Maťvy Boží", založené v oněch dnech se setkalo s vel
kou odezvou. Kladlo si za cíl, dodat křesťanským pohřbům působivý rámec. Členové
bratrstva pomáhali uhradit výlohy za skvělý pohřeb, zemřel-li chudý křesťan, je
ho ž příbu zní neměli.peníze -na-nákladné-po-hřnbní _slavno sti.
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Dveře

jsou

otevřeny

Matteo Ricci, který vstoupil na zapověděnou půdu ve stáří 30 let, se mezitím,
už shrbený a prošedivělý, blížil k šedesátce.

V roce 1610 byl počet návštěvníků čtyřnásobně vyšší než v minulých letech. Byl
to rok akademických zkoušek a oficiálních holdů a v Pekingu se sešlo 3000 studen
tů a 5000 mandarínů z provincií. V misijním domě se denně vystřídalo 20 až 100
návštěvníků, všichni chtěli vidět a mluvit se slavným učencem Li, jehož jméno šlo
z úst do úst a jimž podle čínského obyčeje musel P. Ricci během tří dnů návštěvu
oplatit.
V postní době, kdy byl nával největší, se zhusta stávalo, že návštěvníci při
šli v okamžiku, Idy právě pojídal jediné jídlo dne; postil se však tak přísně, že
po odchodu hostí už v jídle nepokračoval. Ricci byl mírný vůči bližním, ale přís
ný vůči sobě, a nešetřil se.
Jeho čas a síly mu také ubíralo dopisování. Přes den ho pohlcovaly návštěvy,
takže korespondenci museľ vyřizovat v noci. Psali mu známí i neznámí ze všech pro
vincií, prosili o informace o náboženských nebo vědeckých otázkách, o kterých po
jednával ve svých knihách Nejtěžší bylo vyjádřit své odpovědi, v elegantním slohu
a krásném písmu.

Jako představenému celé čínské misie mu bylo nyní svěřeno nejen 400 pokřtěných
členů křestanské obce v Pekingu, ale musel se také starat o rozkvět misijních sta
nic v Šiuchou, Nan-čchangu a Nan—íingu písemným stykem s tamějšími jezuity. Cektem
měla církev v Říši středu v roce 1610 přes přísný výběr nejméně 2500 křestanů, o
které se staralo 13 kněží z Rvropy. Čína měla tehdy 60 milionů obyvatel.
Vedle toho se Ricci jako dřív stále věnoval spisování, které mu otvíralo srdce
vzdělanců. Napsal a uveřejnil přes dvacet děl v čínštině, z nichž osm bylo přija
to do klasického seznamu nejlepších čínských literárních děl, zhotoveného pozděj
ším císařem K ien—longem.

V roce 1610 si na sebe Ricci naložil ještě další bříměs stavbu velkého katolic
kého kostela v Pe'dngu. Soukromé kaple už pro bohoslužby nestačily. Ricci chválil
horlivost křestanů v Pekingu v dopise svému otci do Itáliex "Noví křesťané si vel
mi váží svátých m.ší, kázání, i ostatních slavností církve, ke kterým sem proudí
ze vzdálenosti mnoha mil."

Jednoho dne, bylo to 3- května, se zesláblý vrátil z jakési návštěvy a klesl
na lůžko. Nepředstíral nic sobě ani jiným. "Můj čas uplynul," řekl bratru, který
se.dotazoval na jeho stav, "mé síly jsou spotřebovány."
Jezuité přivodli k loži nemocného šest nejlepších lékařů hlavního města,
z nichž každý přísahal na jinou medicínu. Křesťané se vrhli před kříž v Ricciho
PQkoji a vroucně se modlili k Bohu, aby o několik let zkrátil jejich životy a při
dal jek životu jejich duchovního otce.

Ricci v horečnatém deliriu blouznil o obrácení čínského císaře.
Potom přišel ještě jednou k sobě, vykonal generální zpověá. za celý život, při
jal pomazání nemocných a ^ečer 11. května 1610 zemřel.
Sám císař přenechal jezuitům u Západní zdi Pekingu hrobku k pochování moudré
ho
svátého muže z Dálného západu. Ještě nikdy předtím neprokázal syn nebes
.v Ríši středu nějakému cizinci tak vysokou poctu, aby mu daroval hrobku.
Vnitřní život Li Ma-toua utvářela jezuitská askeze a uschopnila ho, aby zůstal
věrný svému poslání a v Říši středu nehledal vlastní slávu, ale větší Boží čest.
ICrátce před svou smrtí se Matteo Ricci obrátil k přítomným jezuitům se slovy,
adresovanými celé církvis "Zanechávám vás přede dveřmi, otvírajícími se k velkým
zásluhám, ale ne bez mnohých nebezpečí a velkých obtíží."
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