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Tato bakalářská diplomová práce se zabývá př íchodem prvních 

Japonců do Evropy, tedy výpravou čtyř mladých křesťanských 

šlecht iců ke dvoru tehdejš ího papeže Řehoře XIII.  roku 1583.  

Klíčovým pramenem pro tuto práci je dokument  nazvaný „Zpráva toho 

všeho, co se jest dálo v Římě (…)“ 1 ,  který pochází z roku 1585 a 

podává tedy autent ický pohled na průběh audience u papeže.  

Práce popisuje mis ijní činnost  a šíření křesťanství v Japonsku,  

které přirozeně vyúst ilo  v navázání kontaktu se samotným papežem.  

Jádro práce tvoří úryvky z již zmíněného dokumentu s komentářem.  

Jedná se především rozbor dopisů a zprávy o Japonsku.  

Edice textu se nachází v př íloze,  text  byl autorkou t ranskr ibován 

podle Zásad popisu rukopisů.2 

                                                             
1 cel ý název:  Zpráva toho všeho,  co se jest  dálo v Římě v  obecné konzistoři  papeže  

a kardinálů, když jest  nejsvětě jší  v  Boha Otec  a Pán,  pan Řehoř XIII .  papež 

slyšení  dával,  poslům králů japonských.  
2  Zásady popisu rukopisů.  Sborn ík Národního muzea v Praze, ř ada C,  sv.  XXVIII . ,  

č.  2,  1983, s.  81 – 87. 



 

Ediční poznámka:  

 

Př i přepisu japonského názvosloví je použita česká t ranskr ipce.  

Japonská jména jsou uváděna ve s ledu př íjmení- jméno, t j.  tak,  jak je  

v japonšt ině zvykem (např.  Ómura Sumitada  /  大村純忠).   

Výjimku tvoří jména, která přijali Japonci spo lu s pokřtěním. U 

tohoto případu je pro přehlednost  ponechán tvar křestní jméno-  

př íjmení (např.  Julian  Nakaura /  ジ ュ リ ア ン 中 浦 ).  U př ijatých 

křesťanských jmen portugalského nebo španělského původu není 

zachována ani je jich původní podobu, ani japonský přepis ,  ale  použila  

jsem český ekviva lent  jmen. Čili,  ne původní Julião ,  ani japonská 

verze Džurian (ジュリアン),  a le Julian .  

 

V bibliografii jsou všechna jména a názvy ponechány, u  

japonských v závorce uveden český přepis .  

Citace a parafráze z anglického a japonského jazyka jsou 

přeložené autorkou bakalářské práce,  německé prameny přelož ila  

Denisa Schejbalová .  

 

Jelikož cílem práce není detailní rozbor feudálních vztahů 

v Japonsku, pro všechny lenní pány – daimjóy  ( 大名 ), bude použit  

neutrální výraz kníže.  
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1.  Úvod. 

 

O př íchodu Evropanů na japonské ost rovy i o  tamějš ím šíření 

křesťanství bylo napsáno již mnoho. Nicméně o tom, jak a kdy se 

Japonci poprvé dostali na starý kont inent ,  zat ím mnoho publikac í 

neexistuje.   

Obě dvě událost i jsou zpracovány v publikacích po jednávající o  

šíření křesťanství v Japonsku. Př íchod mis ionářů v čele s Františkem 

Xaverským  zpracovává např íklad ediční řada František Xaverský -  

Výběr z korespondence jezuitského misionáře Dálného Východu ,  která 

vychází z německého výboru Xaverových listů hraběnky Elisabeth von 

Vitzhum 3   a do češt iny ji přeložila Danuše Šťavíková .  Dalšími 

publikacemi přeloženými do češt iny jsou Náboženství Japonska ,  kde 

autor H. Byron Earhart  se křesťanstvím podrobně zabývá, a dále 

např íklad Dějiny Japonska  od autorů Richarda Masona a Johna 

Caigera. Z českých autorů zachycujících př íchod křesťanů do 

Japonska je to  Zdeňka Vasiljevová  v jejich Dějinách Japonska .   

Křesťanská témat ika v češt ině podrobněji rozpracovaná.  

Mezi specia listy na tuto témat iku se řadí William Gerald 

Baesley ,  emer it ní pro fesor historie Dálného Východu na Londýnské 

univerzit ě,  či pro fesor Jurgis Saulius Elisonas,  jehož dílo  Christianity  

and the daimyo  je zařazeno do Cambridgeské histor ie Japonska.  

Má práce je zaměřena právě na př íjezd čtyř mladých japonských 

šlecht iců k papeži do Říma roku 1583. Pro bližší pochopení této  

událost i je nejprve nutné zasadit  tuto mis ii do širšího histor ického  

kontextu,  popsat  situaci mis ionářů v Japonsku, zejména se pak zaměř it  

na osobu Alessandra Valignana ,  in iciátora této  mis ie.   

Základ této část i tvoř í cizo jazyčné sekundární prameny, jejichž 

cílem je př iblíž it  čtenář i postupné pronikání křesťanství do Asie a na 

japonské ost rovy, které vyvrcho lí plánem výpravy k papež i do Říma.  

Čerpala jsem zde především z přehledů dějin Japonska. Z česky 

                                                             
3 naposledy vydané v r .  1979 
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psaných je  to  již  zmíněná Zdeňka Vasiljevová  a její Dějiny Japonska .  

Do češt iny jsou přeložené dvo je Dějiny Japonska   -  jedny od Edwina 

O. Reischauera  a Alberta M. Craiga ,  druhé od Richarda Masona a 

Johna Caigera.  Z anglicky psaných zdrojů jsem využila  především 

Cambridge History of  Japan  a knihy od Christophera J.  Sansoma 

Japan, A Short Cultural History . 4 Z německy psaných pak na knihu od  

A. P. Kleisera - Alexander Valignanis Gesandtschaf tsreise nach Japan 

zum Quambacudono Toyotomi Hideyoshi,  1588 – 1591 .  

Druhá část  práce čerpá z českého historického pramene, z výše 

zmíněné list iny „Zpráva toho všeho, co se jest dálo v Římě v obecné 

konzistoři papeže a kardinálů,  když jest nejsvětější v Boha Otec a Pán,  

pan Řehoř XIII.  papež slyšení dával,  poslům králů japonských.“   

Tento dokument  pochází z roku 1585 a má 36 st ran a skládá se 

ze sedmi část í.  Autor je neznámý, zřejmě jezuit ský mnich. Předmluva,  

kterou sepsal,  je česky, ostatní část i jsou přeloženy – většinou 

z japonšt iny do italšt iny nebo lat iny a z nich opět  do češt iny.  

V současnost i se nachází ve Vědecké knihovně města Olomouce. Dále 

jsou známy dva totožné t isky, oba uloženy v Národní knihovně 

v Praze.5 

 Skládá jak z pasáží výhradně náboženského charakteru,  tak i 

z popisu histor ických událost í,  t ří listů  zaslaných papeži a dalš ích 

část í,  které jsou cílem mého rozboru.   

Hlavním úko lem je dohledat  autory dopisů na základě 

křesťanských jmen, kterými jsou tyto osoby v listech podepsány,  

popsat  jejich význam v japonských dějinách a zjist it ,  jakou souvis lost  

měli s onou výpravou k papeži.  K této  část i jsem využila kromě výše 

zmíněných též Slovník japonských dějin  (日本史辞典).   

Důležitou součást í je předposlední část ,  kde autor vkládá krátké 

dobové po jednání o  Japonsku. Mým úko lem je srovnat  toto pojednán í 

s reáliemi tak,  jak je známe dnes.  

 

                                                             
4 in ternetové zdroje uvádím až na  konec své práce do použi té l i ter a tury 
5 dle in ternetové databáze:  ht tp: //db.kn ihopis.org/l .dl l?cl l~17761 [ci t .2010-07-08] 
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2.  Historické pozadí.  

 

I.  Japonská vnitropolitická situace v 16. a 17. století.  

 

Japonsko se  již od přelomu 15. a 16. stolet í potýkalo s vleklými 

konflikty mezi představiteli feudální vojenské šlechty,  které trvaly 

zhruba sto  let . 6  Proto je tato  doba nazývána obdobím válčících 

knížectví ,  japonsky sengoku džidai  (戦国時代).  

Tyto boje zahrnovaly značné množství bojových akcí a naprosto 

paralyzovaly šógunátní vládu v tehdejším hlavním městě Kjótu. 7 

Knížectví se navíc zbytečně vyčerpáva la vzájemným nepřátelstvím a 

potyčkami mezi sebou. „Vojenskopo lit ický průběh domácích válek byl 

velmi splet it ý,  bo j st íhal bo je a aliance byly stejně rychle uzavírány,  

jako byly zrazovány.“8  

Absurdit a této války, v níž sice figurovaly velké vo jenské síly,  

ale nikdy nebyly vytyčeny jasné cíle,  otevřela cestu pro nástup nových 

energických vůdců, kteř í př ispěli na počátku 17. stolet í ke sjednocen í 

Japonska. 9 Proces t rval něko lik deset ilet í a figurovali v něm tř i velc í 

vo jevůdci – Oda Nobunaga ( 織 田 信 長  , 1534 – 1582),  Tojotomi 

Hidejoši (豊臣秀吉 ,  1536 – 1598) a Tokugawa Iejasu (徳川家康 ,  1542 

– 1616),  který je zakladatelem tokugawského šógunátu,  jenž přet rva l 

až do roku 1868.10  

Ro li v tomto procesu hrál také př íjezd Evropanů do Japonska 

především za účelem mis ijní činnost i.  Knížata však př ijímala 

křesťanství kvůli hospodářským a vo jenským účelům – usilovala o  

nákup st řelných zbraní.  11  Už za To jotomiho Hide jošiho došlo  
                                                             
6 Vasi l jevová,  Z. :  Dějin y Japonska.  1.  vyd.  Nakladatelství  Svoboda,  Praha 1986. s.  

208.  
7  tamtéž, s.  208. 
8  tamtéž, s.  208. 
9  tamtéž, s.  208. 
10  tamtéž, s.  228. 
11  tamtéž, s.  239. 
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k opatřením prot i působení Evropanů v Japonsku,  edikty postupně 

nabývaly na razanci,  až roku 1623 situace vyvrcho lila hromadnými 

popravami věř íc ích a roku 1639 se Japonsko světu zcela uzavřelo.12 

 

 

II.  Příjezd misionářů a počátky šíření křesťanství.  

 

Touha po drahých kovech a snaha těžit  z obchodních t ransakc í 

s vysoce ceněným tropickým a subtropickým zbožím př ivedla Španě ly 

a Portugalce k hledání námořní cesty do Indie a dále na východ. 13 

Roku 1510 se Portugalci usadili v provincii Goa ,  posléze v Malacce ,  

roku 1557 se jim podař ilo  získat  od minské dynast ie povo len í 

k založení ko lonie v Macau ,  proto bylo jen otázkou, kdy portugalská 

expanze dospěje až do Japonska. 14  

První loď náhodně př istála  roku 1524 u břehu ost rova 

Tanegašima  j ižně od Kjúšú, když plula ze Siamu do Číny. 15 Od roku 

1545 př iplouvaly portugalské lodě k japonským břehům pravidelně,  

převážně proto,  že Portugalci našli odbyt iště pro jejich st řelné zbraně,  

se kterými se Japonci dosud nesetkali,  a dále byl v Japonsku velký 

zájem o čínské hedvábí. 16   Na druhé st raně,  Evropané měli zájem 

hlavně o japonské st ř íbro. 17  S vidinou zisku následně př iplu li do  

Japonska z Filip ín Španělé roku 1571, Holanďané roku 1600 a 

Angličané roku 1613.18 

Pro toto koloniální podnikání bylo  typicky úzké sepět í 

s náboženskou propagandou a kupci s mis ionář i postupoval i 
                                                             
12 do Japonska směl i  v  omezené míře  jen Holanďané (pouze na ostrov Dedžima u 

Nagasaki) a Číňané 
13 Vasi l jevová,  Z. :  Dějiny Japonska,  s.  238.  
14 tamtéž,  s.  239. 
15 taméž,  s.  239. 
16 Mason ,  R.  H.  P. ;  Caiger,  J.  G. :  Dějiny Japonska. 1.  vyd.  Nakladatelství  

Miroslav Sobotka,  Figh ter s Publ icat ions,  Praha 2007.  s.  187.  
17Vasi l jevová,  Z. :  Dějin y Japonska,  s.  239.  
18 Beasl ey,  W.  G. :  Japan  Encoun ter s the Barbar ian.  1. vyd.  Yale Un iver si t y Press,  

London  1995. s.  18.   
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v Japonsku vždy spo lečně.19 Knížata na jihozápadě Japonska vycházela 

mis ionářům vstř íc,  protože brzy poznala,  že šíření křesťanství 

usnadňuje obchodní kontakty,  a tak dávala povo lení k mis ijní činnost i,  

stavbě kostelů a často se nechávala pokřt ít . 20  Tím samozřejmě 

docházelo i k pokřtění je jich poddaných, a  tak podle údajů z roku 1582 

bylo v Japonsku až na 150 t isíc  křesťanů a 200 kostelů zejména 

v centrálním a západním Japonsku.21 

Počátek misijní činnost i je datován do roku 1549. 22 Působili zde 

mis ionář i z něko lika kato lických řádových kongregací rozdělené pod 

patronaci různých zemí – jezuit é pod Portugalsko,  frant iškáni,  

dominikáni a august iniáni byli financováni a podporováni 

Španělskem. 23 Z nich si nejakt ivněji počína li jezuité. 24 

Roku 1549 př iplul do Kagošimy 25 španělský mis ionář František 

Xaverský  ( フランシスコ・ザビエル , 1506 – 1552) spo lu s dalš ími 

dvěma španělskými mis ionář i Cosmem de Torrès (1510 – 1570) ,  

Juanem Fernándezem  (? – 1567),  japonským pomocníkem Andžiróem 

(アンジロー  26,  1511 – 1550),  jeho brat rem a t řemi dalšími sluhy. 27 

Tehdy se výprava usíd lila právě v Kagošimě ,  rodišt i Andžiróa  a jeho  

brat ra. 28  Misionář i byli místními lidmi nazýváni Tendžiku ,  Indové,  

                                                             
19Vasi l jevová,  Z. :  Dějin y Japonska,  s.  240.  
20tamtéž, s.  240. 
21 tamtéž,  s.  240. 
22 tamtéž,  s.  240. 
23 Beasl ey,  W.  G. :  Japan  Encoun ter s the Barbar ian,  s.  18.  
24Vasi l jevová,  Z. :  Dějin y Japonska,  s.  240.  
25 město na j ihu Kjúšú,  dříve  součást í  knížectv í Sacuma,  dnes prefektura Kagošima  
26 též Jadžiró ヤジロー ,  pozděj i znám jako Paulo de  Santa Fé  
27 Sansom,  G. B. :  Japan,  A Shor t Cul tural  Histor y.  Revised Edi t ion .  The Cresset  

Press,  London  1946. s.  417.  
28 Higash ibaba,  I . :  Christ ian ity in  Early Modern Japan.  1.  vyd.  Br i l l ,  Leiden  2001.  

s.1.  Dostupné na  www: 

h ttp: / /books.google.cz/ books?id=oi2Il1sTYJwC&pr in tsec=fron tcover#v= onepage&

q&f=false)  [ci t .  2010-08-08]. 
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protože pro ně představovali obyvatele toho nejvzdálenějš ího světa,  

málo prozkoumané myt ické oblast i,  kde vznikl buddhismus.29  

Právě František Xaverský  nese největší zásluhy na 

pokřesťanštění japonských knížat ,  ovšem byl svazován nejen t ím, že 

osobně neovláda l japonšt inu, ale i t ím, že v japonšt ině dosud 

neexistova ly po jmy, které se běžně v křesťanské spo lečnost i 

používaly. 30  

Odstranění těchto nedostatků čekalo na jeho následovníky,  

především na dalšího jezuit ského mis ionáře Alessandra Valignana ,  

který př iplu l do Japonska roku 1579.  

 

 

III.  Role Alessandra Valignana. 

 

Idea vypravit  poselstvo na papežský dvůr  vzešla od jezuit ského  

mis ionáře Alessandra Valignana  (1539 - 1606).31 Pocházel z Neapo le,  

nejprve se věnoval studiu práv a poté v Padově teologii. 32  Přidal se 

k Jezuitům, roku 1570 byl vysvěcen na kněze a roku 1573 byl 

jmenován vis itátorem „in universa India Orientali“ ,  načež 21. března 

1574 vycestoval z Lisabonu do provincie Goa .33  

                                                             
29 tamtéž  
30 Frant išek Xaver ský:  Výběr  z  korespondence jezui tského misionáře Dálného 

Východu.  1.  vyd.  Vel eh rad,  Kyjov 2005.  s.  113.  
31 Brown,  J. C.:  Court ier s and Christ ians: The Fir st  Japanese Emissar ies to Europe.  

In : Renaissande Quar ter ly,  Vol .  47,  No.  4. The Univer si ty of Ch icago Press 1994.  

s.  873.  Dostupné na  www: 

h ttp: / /www. jst or .org/stable/2863218?&Search=yes&term=Mancio&term=Ito&list=

h ide&searchUr i=/act ion /doBasi cSearch%3FQuery%3DMancio%2BIt o%26wc%3Do

n%26dc%3DAll%2BDiscipl ines%26resul tsServi ceName%3DdoBasicResul tsFr omA

r t icle&item=3&tt l=8&returnAr t icleService=showAr t icle  [ci t .  2010-04-30]. 
32 Kleiser ,  A. : P.  Alexander Val ignan is Gesandtschaftsr eise nach  Japan  zum 

Quambacudono Toyot omi Hideyosh i  1588 – 1591.  In :  Monumenta  Nippon ica , Vol .  

1.  Tokio 1938.  s.  70-98.  Dostupné na  www: h t tp:/ /www. jst or .org/stable/2382446 

[ci t .  2010-04-30]. 
33 tamtéž  
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Zde ukázal Valignano  své organizační schopnost i a už během 

svého prvního pobytu v Indii (1575 – 1577) se mu povedlo sjednot it  

více než 100 t isíc křesťanů pod jednotnou katolickou církev. 34 Roku 

1577 měl z Goy  přes Macao  odplout  do Japonska, nicméně v Macau  

musel čekat  celé dva roky na povo lení. 35  Valignano  a le ani zde 

nezahálel a v misijní činnost i v Číně  byl úspěšnějš í než jeho  

předchůdci – rozpoznal,  že za dosavadní neúspěchy může především 

jazyková bar iéra. 36  Pracoval na je jím odstranění,  vyžádal si z Říma 

další misionáře a dokonce se snažil v Číně uplatnit  kniht isk.37 Působil 

i v diplomat ické činnost i a roku 1589 se snažil vypravit  poselstvo  

v čele se samotným čínským císařem Wan-li  (万暦帝 ,  1563 – 1620)  

k papežskému dvoru.38 

25.  června 1579 dorazil Valignano  na první vis itaci do  

Japonska. 39  Př i př íjezdu nalezl jen t ř i vysvěcené brat ry japonského 

původu, Lorenca ,  Juana  a Damiana ,  kteř í již 10 let  náleželi ke spo lku,  

a to se Valignano  chystal změnit . 40  Dosavadní nadř ízený japonské 

mis ie Franz Cabral  (1529 – 1606) byl odvo lán, protože nesouhlas i l 

s př íjímáním Japonců, a na jeho místo nastoupil Kaspar Coelho (? –  

1617),  který se brzy stal vice-provinc iálem v Japonsku. 41 Ve městech 

Arima  (有馬 ) 42 a Azučijama  (安土山 ) 43 díky Valignanovi  vznikly dva 

semináře,  v Usuki  44 (臼杵) noviciát  a ve městě Funai  (府内) 45 kolej.46 

                                                             
34 Kleiser ,  A. : P.  Alexander Val ignan is Gesandtschaftsr eise nach  Japan  zum 

Quambacudono Toyot omi Hideyosh i  1588 – 1591,  s.  70-98. 
35 tamtéž  
36 tamtéž  
37 tamtéž  
38 tamtéž  
39 tamtéž  
40 tamtéž  
41 tamtéž  
42 v  dnešní  prefektuře  Hjógo,  střední Honšú  
43 nejspíše  myšleno bývalé  Azuči , město pod sídelním hradem Ody Nobunagy,  

dnešní  prefektura Šiga,  střední Honšú 
44 v  dnešní  prefek tuře  Óita, severovýchod Kjúšú  
45 v  dnešní  prefektuře  Óita, severovýchod Kjúšú  
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Roku 1580 sepsal pravidla pro japonské semináře,  kde se zabýva l 

detaily,  např.  že tatami mají být  vyměňovány každým rokem, nebo že 

oblečení pro studenty smí být  vyráběno jen z bavlny a jen v tmavě 

modré a černé barvě.47 

 Valignano  po ložil základ církevní správy - jen takovým 

způsobem bylo možné docílit  toho, aby církev v Japonsku zdomácněla.   

Dále t ím bylo visit átorovi umožněno získat  vliv na vládnoucí 

kruhy. Dokonce se mu dostalo  od Ody Nobunagy  nebývalého př ijet í,  

kdy na jeho počest  byly uspořádány závody koní. 48  

3.  října 1581 se Valignano  nachází opět  na Kjúšú v knížectví 

Bungo  (豊後) 49,  aby zde vysvět il kostel,  a  zde byl také navrhnut  plán 

pro japonské vys lanectví v Evropě. 50  Toto vys lanectví mě lo probudit  

sympat ie západního světa vůči Japonsku a v neposlední řadě nalézt  

mater iální podporu. 51  Tato výprava je v japonšt ině nazývána misí  

Tenšó  (天正使節 ,  popř.  天正遣欧使節52) podle éry Tenšó  (1573 – 1592),  

kdy se výprava kona la.   

Jak Valignano  uvádí,  tak mise měla dva hlavní cíle.  Jednak to 

bylo obstarání léků, kterých byl v tehdejš ím Japonsku nedostatek. 53 

Dále měla Japoncům ukázat  slávu a majestátnost  křesťanské církve,  

bohaté křesťanské feudá ly a blahobyt  v křesťanských královstvích a 

velkých městech. 54 Po návratu měli mladíci podrobně vylíčit  vše,  co 

viděli,  což by př ispělo k větší důvěře a zlepšení vzájemných vztahů. 55 

                                                                                                                                                                             
46 Kleiser ,  A. : P.  Alexander Val ignan is Gesandtschaftsr eise nach  Japan  zum 

Quambacudono Toyot omi Hideyosh i  1588 – 1591,  s.  70-98. 
47 tamtéž  
48 tamtéž  
49 knížectv í na severovýchodě Kjúšú, dnešní prefektura Ói ta  
50 Kleiser ,  A. : P.  Alexander Val ignan is Gesandtschaftsr eise nach  Japan  zum 

Quambacudono Toyot omi Hideyosh i  1588 – 1591,  s.  70-98. 
51 tamtéž  
52 Slovn ík japonských  dějin  (Nihonši džoten ),  1.  vyd.  Tokio,  1999.  s.  964.  
53 Brown ,  J.  C.:  Court ier s and Christ ians: The Fir st  Japanese Emissar ies to Europe,  

s.  874.   
54 tamtéž,  s.  874 
55 tamtéž,  s.  874 
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Valignano  sám vybral něko lik mladíků z bohatých japonských 

křesťanských rodin a př ipravoval je na cestu. 56 Jedním z nich byl Itó  

Mancio  Itó (伊東マンショ ,  1570 – 1612),  třináct iletý hoch, jenž ved l 

celou výpravu.57 Byl to  brat ranec daimjóa z knížectví Hjúga  (日向) 58 a 

též příbuzný daimjóa země Bungo (豊後 ),  Ótomo Sórina (大友宗麟 ,  

1530 - 1587).59 Dalším byl též t řináct iletý Michael  Čidžiwa (千々石ミ

ゲル ,  1567 -  1633),  brat ranec daimjóů Arimy Harunobu  (有馬晴信 ,  

1567 - 1612) a Ómury Sumitady  (大村純忠 ,  1533 - 1587). 60 Dalš ími 

dvěma spo lečníky a pomocníky na cestě byli Martin  Hara (原マルチノ ,  

1568 - 1639) a Julian  Nakaura (中浦ジュリアン ,  1568 - 1633).61  

Všichni čtyř i mladíc i pocházeli ze semináře ve městě Arima ,  

založeného Jezuity na konci roku 1580, a byli tedy seznámeni 

s některými evropskými zvyky. 62 Běžný den v jezu itském seminář i,  kde 

žili,  tot iž zahrnoval japonské i evropské zvyk lost i. 63  

 

 

IV.  Výprava do Evropy.  

 

Alessandro Valignano  se chystal spolu s otcem Diegem 

Mesquitou  (1553 – 1614) vys lance do Říma doprovodit  a vyraz il i 

s nimi 20. února 1582 z Nagasaki.  V provincii Goa však Valignano  

z jist il,  že má převzít  správu, a tak od svých plánů odstoupil a páter  

Mesquita  poté vyslance doprovázel sám.  

                                                             
56 Brown ,  J.  C.:  Court ier s and Christ ians: The Fir st  Japanese Emissar ies to Europe,  

s.  875. 
57 tamtéž ,  s.  875. 
58 knížectv í na východním pobřeží  Kjúšú , dnešní  prefektura Mijazaki  
59 tamtéž,  s.  875. 
60 tamtéž ,  s.  875. 
61 tamtéž,  s.  875. 
62 tamtéž,  s.  876. 
63 tamtéž ,  s.  876. 
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Ještě během pobytu v Japonsku Valignano  sestavil propracovaný 

plán pro Jezuity,  kteř í doprovázeli japonskou výpravu, a poslal předem 

dopisy,  aby za jist il řádné př ivítání výpravy. 64  Podle něj mě ly být  

ukázány jen věci,  které dokazují vyspělost  Evropy, jako krásné budovy,  

chrámy, paláce,  zahrady či dostatek st říbra a bohaté sakr ist ie. 65 

Naopak se neměly odhalovat  polit ické a náboženské rozpory té doby. 66 

Aby se tak dělo,  měli být  stále v rukou jejich jezuit ského doprovodu a 

přespávat  v jejich domech. 67  

 

„Musí se dohlédnout na to,  aby vždy byli prováděni tak,  aby 

viděli jen to co je dobré,  aniž by se setkali s čímkoli špatným. Proto 

žádám Vaši Svatost,  zda by povolila zůstat v domech otců. (…) A 

protože nemají žádné zkušenosti s cizinci,  tak kamkoli se rozhodnou jít ,  

aby s nimi vždy byl nějaký otec či bratr,  protože pro ně není nic 

důležitějšího nežli se vrátit zpět do Japonska jakožto lepší lidé a 

získat respekt vůči evropskému křesťanství.  A proto je důleži té,  aby se 

vyhnuli styku s lidmi,  kteří by je mohli pohoršovat,  nebo jim říct o  

sporech způsobených dvorem a o sporech mezi preláty.“68 

 

Pro odstranění kulturních rozdílů,  a aby na mladíky nebyla př íliš  

upnuta pozornost , nař ídil Valignano ,  aby byli všichni oblečeni ve 

slavnostním oděvu evropského stylu,  vhodném pro audienci u papeže a 

králů.69  

Dary,  které měly být  předány,  vybral Valignano  tak,  aby 

poukazovaly na exot ičnost  krajiny, ze které výprava pochází,  zejména 

to  byly cenné kaligrafie a velmi tenký papír,  který Evropané dosud 

                                                             
64 Brown ,  J.  C.:  Court ier s and Christ ians: The Fir st  Japanese Emissar ies to Europe,  

s.  874. 
65 tamtéž,  s.  874. 
66tamtéž , s.  875. 
67 tamtéž ,  s.  875. 
68 tamtéž,  s.  875. 
69 tamtéž ,  s.  876. 
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neznali. 70  Nicméně ne všechny pocházely opravdu z Japonska. Mezi 

největší kur iozity patř il roh „jednorožce“ či předměty ze slonoviny. 71  

Cesta z Nago je do Lisabonu, prvního evropského města,  které 

měli Japonci spatř it ,  t rvala dva a půl roku. 72  Z Indie se již bez 

Valignana vypravili v únoru 1584 a do Lisabonu dorazili 11.  srpna.73  

Během tohoto času se mladíci naučili hodně od svých průvodců,  

kteří měli za úko l od Valignana ,  aby je během cesty změnili na jakés i 

„po lo-Evropany“. 74  Mladíci cestu přežili ve zdraví,  během plavby se 

krom lat iny učili hrát  šachy, pokoušeli si hrát  na evropské hudební 

nást roje či rybař it .75 Zastavili se  na ost rově Svatá Helena, kde st rávil i 

pár př íjemných dní a pokračovali v plavbě.76 Jeden z jezuit ských otců,  

jenž s nimi cestoval,  později řekl,  že „během cesty ani nebyli schopni 

bez povo lení ani zvednout  oči“. 77 Vlivem dlouhé cesty to po příjezdu 

už nebyli t i samí mladíci,  kteř í odplouvali z Japonska. 78 

Částečně i z toho důvodu pro ně př íjezd do Lisabonu nebyl až  

tak velkým šokem. Též to  bylo proto,  že př ije li během noci a dle 

Valignanových  inst rukcí byli rychle př ijat i v jezuit ských domech. 79 

                                                             
70 Brown ,  J.  C.:  Court ier s and Christ ians: The Fir st  Japanese Emissar ies to Europe,  

s.  876. 
71 tamtéž,  s.  876. 
72 tamtéž,  s.  876. 
73 Moran , J.  F.:  The Japanese and the Jesui ts.1.  vyd.  Rout ledge,  London  1993.  s.  9. 

Dostupné na  www:  

h ttp: / /books.google.cz/ books?id=SKVAy_V_T1UC&pg=PA107&lpg=PA107&dq=a

lessandro+val ignano+diary&source=bl &ots=hsXT yXCQNP&sig=a5G1LpJNlKr IOq

E9C_ZQ8oPwo5M&hl=cs&ei=xAVhTNyXDY3gOKbmhb0K&sa=X&oi= book_resul

t&ct=resul t&resnum=4&ved=0CCkQ6AE wAw#v=onepage&q&f=false [ci t .  2010-

04-30] 
74Brown,  J.  C. :  Cour tier s and Chr ist ians:  The Fir st Japanese Emissar ies to Europe,  

s.  876, 
75 Moran ,  J.  F. : The Japanese and the Jesui ts,  s.  9.  
76 tamtéž,  s.  9.  
77 Brown ,  J.  C.:  Court ier s and Christ ians: The Fir st  Japanese Emissar ies to Europe.  

s.  877. 
78 tamtéž,  s.  877. 
79 tamtéž,  s.  877. 



18 
 

Ráno se konala audience u lisabonského guvernéra a po ní dalš í a  

další. 80 Jeden z účastníků, otec Louis Frois o  audienci poznamenal:  

 

„Nepřišlo mnoho lidí,  aby vidělo mladíky odjinud, protože 

Lisabon je zvyklý na jiné národy z Indie.  (…)“81 

 

Mladíc i po celou cestu z Lisabonu do Říma byli velmi vyt íženi 

studiem evropských jazyků, hudby a jiných nauk, které jim jezuit é  

vštěpovali. 82 Na cestách bývali ubytováni pouze v jezuit ských ko lejích 

a měla jim být  ukázána prostota katolické církve v kontrastu 

s bohatými světskými městy. 83  Učili se jen to,  co je jezuité chtěli 

naučit ,  a mělo jim být  ukázáno jen to ,  co nevzbuzuje pohoršení. 84 

Z Lisabonu pokračovala výprava v zář í přes Španělsko, 1.  

března 1585 dorazila do Itálie,  do Livorna a od 22. března do 3.  

června pobývali mladíc i v Římě.  85  Během svého pobytu se setkali 

se dvěma papeži,  králem, kardinály,  knížaty,  arcibiskupy a jinými 

vlivnými osobnostmi. 86  

Podle přání Valignana  se měl papež s vys lanci setkat  pouze 

osobně a př ijmout  je ve vší skromnost i,  kterou křesťanství hlásá.  

Řehoř XIII.  s t ímto návrhem souhlasil,  nicméně na poslední chvíli své 

rozhodnut í změnil a př ijal mladíky veřejně před celou konzistoř í a  

před vyslanci z evropských zemí. 87  Na jejich počest  se na náměst í 

Svatého Petra shromáždily davy lidí a z  hradu Sant‘Angelo  byly na 

jejich počest  vystřeleny sa lvy z t ř í set  pušek. 88 Následovala audience 

                                                             
80 Brown ,  J.  C.:  Court ier s and Christ ians: The Fir st  Japanese Emissar ies to Europe,  

s.  877. 
81 tamtéž,  s.  877. 
82 Moran ,  J.  F. : The Japanese and the Jesui ts.  s.  10.   
83 Moran ,  J.  F. : The Japanese and the Jesui ts.  s.  10.  
84 tamtéž,  s.  10. 
85 tamtéž,  s.  10. 
86 tamtéž,  s.  10. 
87 tamtéž,  s.  10. 
88 tamtéž,  s.  10. 
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v Sala Regia ,  kde mladíc i přečet li dopisy od japonských křesťanských 

knížat .89 

 V následu jících t řech dnech následovala soukromá setkání 

s papežem a předání darů. 90 Řehoř XIII.  byl k mladíkům velice vst ř ícný 

a velkorysý, provedl je palácem, nechal s loužit  mše, daroval jim 

luxusní šaty a Julianovi ,  který byl po celý čas velmi nemocný, zajist i l  

ošet ření od svého osobního lékaře. 91  Bohužel 9.  dubna papež 

onemocněl a následujíc ího dne zemřel. 92 Tak 1.  května 1585 nastoupil 

další papež Sixtus V. ,  který v kontaktech s Japonc i pokračoval. 93 

V červnu opust ili Řím a cestovali po jiných it alských městech,  

pokračovali do Benátek a odtud odpluli 9. srpna, se zastávkou 16. 

srpna v Barceloně a Evropu opust ili opět  z Lisabonu 25. listopadu 

1585. 94 

Evropané, kteř í se s vys lanci setkali,  př íliš  nevnímali fyzické 

rozdíly mezi Japonci a Evropany. 95 Stejně tak nevnímali rozdíly mez i 

Japonci samými. 96  Důkazem toho je zpodobnění čtyř mlad íků 

kronikářem Urbanem Monte . 97  V port rétech 98  ukazuje,  že jsou mezi 

nimi drobné rozdíly – všichni zpodobnění mají na sobě evropský šat ,  

stejně tak ústa,  nos,  vlasy jsou stejné jako u Evropanů. 99  Jedinou 

výjimkou jsou mírně zešikmené oči. 100  Př i zpodobňování Japonců 

vyvst ala jedna komplikace a to ,  jaká barva by měla být  použita př i 

                                                             
89 Moran ,  J.  F. : The Japanese and the Jesui ts,  s.  10.  
90 tamtéž,  s.  10. 
91 tamtéž,  s.  10. 
92 tamtéž,  s.  10. 
93 tamtéž,  s.  10. 
94 tamtéž,  s.  10. 
95 Brown ,  J.  C.:  Court ier s and Christ ians: The Fir st  Japanese Emissar ies to Europe,  

s.  879. 
96 tamtéž,  s.  879. 
97 tamtéž,  s.  879. 
98 v iz obrazová pří loha 
99 tamtéž,  s.  879. 
100 tamtéž,  s.  879 
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malbě jejich plet i. 101 Evropané tot iž zat ím odlišovali pouze barvu plet i 

bělochů a černochů, popř. Maurů. Nakonec byla použit a barva pro 

Evropany s kombinací o livově zelené,  kterou malíř odůvodnil t ím, že 

po tak dlouhé plavbě na lodi získala zřejmě je jich bílá pleť nezdravý 

odst ín. 102  

Tuto výpravu japonských mladíků zachycuje mnoho dobových 

autorů.  Uvádí se,  že do konce stolet í bylo napsáno více než 70 

publikac í v různých světových jazycích. 103  

Jedním z autorů je Duarte de Sande ,  který se staral o  rozpočet  

výpravy a který sepsal dílo  De Missione Legatorum Iaponensium ad 

Romanam curiam ,  jenž je založen na nedochovaných deníc ích 

Alessandra Valignana  a japonských vyslanců. 104 Dokument  byl vydán 

t iskem roku 1590 zřejmě v Macau. Je psán lat insky a roku 1935 byl 

přeložen do japonšt iny. 105 Dalším je např íklad dokument  z roku 1586 

Relationi della venvta degli ambasciatori  giaponesi a Roma sino alla  

partita di Lisbona ,  106 který cestu Japonců z Lisabonu přes Španělsko a 

Itálii do Říma.  

Dalším zajímavým dokumentem je ilu st rovaná edice M. A. 

Ciappiho: Copmpendio della heroiche et gloriose attione et Santa Vita  

Papa Gregorio XIII .  z roku 1596. Jako součást  této  edice o papež i 

Řehoř i XIII.  jsou př iloženy dřevořezy zachycujíc í tehdejší křesťanské 

stavby v Japonsku, t j.  seminář v Arimě  a Azuči ,  ko lej v Usuki  a  

noviciát  ve Funai. 107 

                                                             
101 Brown ,  J.  C. : Cour t ier s and Christ ians:  The Fir st  Japanese Emissaries to 

Europe,  s.  879 
102tamtéž, s.  879 
103 Moran ,  J.  F. : The Japanese and the Jesui ts,  s.  9.  
104 Brown ,  J.  C. : Cour t ier s and Christ ians:  The Fir st  Japanese Emissaries to 

Europe,  s.  878. 
105 všechny in formace o dokum entu z www: 

h ttp: / /r icci l ibrary.us fca .edu/ view.aspx?cata logID=114  
106 on l ine dokument  zde:  

h ttp: / /www.arch ive.org/st r eam/rela tion idel lave00gual#page/n3/mode/2up  
107 McCal l ,  J.  E. :  Ear ly Jesui t  Ar t in  Far East.  In : Atr ibut  Asiae,  Vol .  17, No.  1.  

1954,  s.  39 -   54.  Dostupné na www:  
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3.  Komentář historického pramene. 

 

I.  Charakteristika dokumentu. 

 

Jediným česky psaným dokumentem zachycujíc í výpravu 

japonského poselstva je „Zpráva toho všeho, co se jest dálo v Římě 

(…)“.  Byl vydán t iskem roku 1585 v Olomouci u Fridricha 

Milichthalera  na náklady o lomouckého biskupa Stanislava 

Pavlovského  (? -  1598). 108 Autor není znám.  

Má 36 st ran a skládá se ze sedmi část í.  T itulní st rana krom 

názvu a data vzniku obsahuje dřevořez zachycujíc í poselstvo na lodi a  

citace Matoušova evangelia109.  Na rubu t itulní st rany se nachází údaje 

o  vzniku t isku a též dřevořezový znak o lomouckého biskupa 

Stanislava Pavlovského .  

Za t itulní st ranou následuje předmluva pro křesťanské čtenáře.  

Autor se zde soustřeďuje na dvě zásadní myšlenky. Za prvé se snaž í 

čtenář i ukázat  moc Boha, jak ochraňuje a spravuje svou církev. Jak 

v těžkých časech, kdy se protestant i odklonili od papeže a pravé víry,  

zasla l poselstvo z dalekého Japonska, které by jim ve své 

pravověrnost i mohlo jít  př íkladem. Japonské mladé šlecht ice,  kteř í 

př ijeli s dary poklonit  se papeži Řehoři XIII. , přirovnává ke t řem 

králům, již se př išli poklonit  Kr istovi.  
                                                                                                                                                                             
h ttp: / /www. jst or .org/stable/3248948?seq=15&Search=yes&term=Mancio&t erm =It

o&list=h ide&searchUr i=/act ion /doBasi cSearch%3FQuer y%3DMancio%2BIto%26

wc%3Don%26dc%3DAll%2BDi scipl ines&item=4&tt l=8&returnAr ticleServi ce=sho

wAr t icle&resul tsServiceName=doBasi cResul tsFromAr t icle  [ci t .  2010-04-30] 

-> viz obrazová pří loha  
108 dle údajů webových  st r ánek Vědecké kn ihovn y v  Olomouci :  

h ttp: / /a leph.vkol .cz/F/81BAYTQ4QY6YA93VV2V2DHTBPI9MM2VX5ER2S95I92

TTTIECI1-16165?func= ful l -set -

set&set_number=002076&set_en try=000003&format=999 (22. 7.  2010) 
109 „Pravím vám,  že  mnozí  od východu a západu při jdou a stoli t i  budou 

s Abrahamem i  s  Izákem i  s  Jakubem v  královstv í nebeském,  synové pak královstv í  

vyvrženi  budou do temnost i  zevni třních.“ (Mt ,  kap.8/11)  

 



22 
 

Za druhé nabádá čtenáře,  aby se nehoršili nad zbožnost í 

japonských křesťanských feudálů,  kteř í chtějí pokorně papeži klanět ,  

líbat  nohy a pokládat  je na svou hlavu, jak se píše dále v jejich 

dopisech. Ukazuje důkazy, že i v Bibli si lidé navzájem prokazoval i 

úctu klaněním a že Mář í Magdaléna též líbala nohy Kristovi.  Autor 

př iznává, že si sám neví rady s t ím, jak si vyložit  pokládání nohou na 

hlavu. Usuzuje,  že je to  nejspíš myšleno v přeneseném smyslu – že 

chtějí být  „podnožím Pána Krista“,  a uznávají papeže jakožto zástupce 

Boha na zemi.  

Nutno podotknout,  že dokument  pochází z dob, kdy v českých 

zemích probíhala prot ireformace. V červnu roku 1584 předloži l 

papežský nuncius Giovanni Francesco Bonhomini  c ísař i Rudolfu II.  

memorandum o náboženských poměrech, které obsahovalo program 

obnovy katolictví v českých zemích. 110  

Po předmluvě následuje krátká pasáž o přijet í poselstva 

v papežově paláci v Římě. Před papeže a kardinály byli uvedeni pouze 

dva ze čtyř japonských poslů a to Mancius Itó  a Michael Čidžiwa,  

druzí dva,  Martin Hara  a Julian Nakaura ,  byli v té době prý nemocni,  

takže se audience neúčastnili.  Mancius a Michael vyř ídili poselství 

jejich pána Ómury Sumitady  a předali dary.  Poté byly přečteny dopis y 

od t ří japonských křesťanských feudálů,  kteří výpravu zajišťovali.  Byl 

to  Ótomo Sórin  (v dopise uveden jako Frančiško, král bungský),  Arima 

Harunobu  (uveden jako Protasius,  král  arimanský) a již  zmíněný 

Ómura Sumitada  (uveden jako Bartholoměj,  král a pán Omuranský).  

Tyto t ři dopisy byly přeloženy z japonšt iny do italšt iny a lat iny 

a poté do češt iny.  

 

 

 

 

 

                                                             
110 Čapka,  F. : Dějin y zemí Koruny české v datech .  3.  vyd.  Li br i ,  Praha 1999.  s.  

282.   
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I.  Ótomo Sórin a jeho úloha v japonských dějinách. 

 (大友宗麟 ,  1530 – 1587) 

 

Jedním z knížat ,  která zaslala papeži dopis a podílela se na 

vypravení poselstva,  byl Ótomo Jošišige .  111 

Rod Ótomo  byl jeden z nejstarších japonských š lecht ických rodů,  

který v období formování japonského státu sloužil jako st ráž císaře. 112 

Mimo jiné sehrál důležitou roli př i obraně japonských ost rovů prot i 

nájezdům Mongo lů ve 13. stolet í. 113  Působil na ost rově Kjúšú 

v knížectví Bungo. 114  

V době př íjezdu prvních Evropanů bylo Japonsko už téměř sto 

let  sužováno vleklými spory a válkami.  Též rod Ótomo  byl součást í 

těchto sporů.  Jeho hlavním r ivalem v oblast i severního Kjúšú byl rod 

Óuči  ( 大内 ),  který získal velkou moc poté,  co donut il k vazalství 

starobylý rod Šóni .115  

Zhruba od 30. let  15.  stolet í se mezi rody Ótomo  a Óuči  

zvyšovalo napět í především v hraničních panstvích Čikuzen (筑前) 116,  

Buzen  (豊前) 117  a Čikugo 118(筑後). 119   Poté,  co kníže Ótomo Jošiaki  

(1502 – 1550) jmenoval guvernérem panství Buzen svého t říletého  

syna Šiobóši-marua , 120  vys lal rod Óuči  vojsko do knížectví Bungo ,  
                                                             
111 též Fudži wara no Jošišige  (藤原  義鎮) ,  od roku 1562 přídomek Sórin, v dětstv í  

pojmenován Šiobóši -maru 

112 Sansom,  G. B. :  Japan,  A Shor t Cul tural  Histor y.  Revised Edi t ion .  The Cresset  

Press,  London  1946. s.  39.  

113 tamtéž.  s.  317. 

114 knížectv í na severovýchodě Kjúšú, nyní  prefektura Ói ta  

115 El isonas, J. :  Christ ian ity and the daimyo.  In :  The Cambr idge Hist or y of Japan ,  

vol .  4.  Cambr idge Univer si t y Press 1991.  s.  305.  

116 severní  Kjúšú,  nyní  součást í prefektury  Fukuoka  
117 severní  Kjúšú,  nyní  součást í prefektury  Fukuoka 
118 severní  Kjúšú,  nyní  součást í prefektury  Fukuoka  
119 tamtéž.  s.  306. 

120 dětské jméno Ótoma Sórina  



24 
 

které bylo ovšem poraženo, a spory vyřešil až šógun Ašikaga Jošiharu  

(足利 義晴,  1511 – 1550),  který př ikázal rodu Óuči  vrát it  sporná území 

v knížectví Čikuzen  rodu Ótomo ,  avšak drobné spory pokračova ly i 

nadále. 121 

Mnohé neshody se vyskyt ly i v rámci samotného rodu  Ótomo ,  

konkrétně mezi Jošiakim  a jeho mladším bratrem Šigeharuem 122,  který 

předpokládal,  že rod Óuči  bude brzy ovládat  sever Kjúšú, př idal se k  

němu a zaútočil na svého vlastního brat ra.123  Pro Jošiakiho  a le  nebyl 

mladší brat r překážkou a zabral jeho panství Higo .   

Působení Jošiakiho  bylo zastaveno až palácovým převratem 

v roce 1550, kdy byl zabit  svým nejstarším synem Jošišigem  (Ótomo 

Sórinem) kterého před t ím vydědil. 124 Výsledkem této neblaze známé 

událost i byl ten fakt ,  že se Jošišige  stal hlavou rodu Ótomo  vládnouc í 

ve dvou knížectvích – Bungo  a Higo . 125  

Už Ótomo Jošiaki  navázal kontakty s Evropany k posílení své 

moci a jeho syn Jošišige  v tom pokračoval a stal se patronem jezuitů  

na území Kjúšú. Podle jezu itského misionáře a japano loga Joãa 

Rodriguese Tçuzza  (1561 – 1633) byl Ótomo Jošišige  č lověkem 

s velkou touhou po vzdě lání,  ze jména po teologickém, ale i přesto 

byly jeho hlavní kontakty s Evropany hospodářského charakteru. 126 

Roku 1551 se poprvé setkal s Františkem Xaverským ,  projevil o  

křesťanství zájem a roku 1578 se nechal pokřt ít  a př ijal křestní jméno  

Francisco ,  v české verzi František .  127  Proto je v dopise papež i 

podepsán jako František,  král Ómuranský .  

                                                             
121 tamtéž.  s.  306. 

122 též znám jako Kikuči Joši take  

123 El isonas, J. :  Christ ian ity and the daimyo,  s.  306.  

124 tamtéž,  s.  307. 

125 tamtéž,  s.  307. 

126 tamtéž,  s.  316. 

127 Slovn ík japonských  dějin  (Nihonši dži ten ), 1.  vyd.  Tokio,  1999.  s.  161.  
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Byl navíc jeden z mála,  kdo se osobně s Františkem Xaverským  

potkal osobně. Navázal kontakty s knížetem Ómurou Sumitadou a  

Arimou Harunobu a vypravili spo lu právě toto poselství do Říma,  

které bylo vlastně první japonskou výpravou. 

Díky vřelým vztahům s Portugalci získal Jošišige  př ístup 

k evropským st řelným zbraním i k jejich výrobnímu postupu. Díky této  

techno logické převaze vyhrál mnoho bitev a obsadil knížectví 

Čikuzen  . 128 

Roku 1562 se stal buddhist ickým mnichem a př ijal jméno  

Sanbisai Sórin . 129  

V dalších letech se podílel na sjednocování Kjúšú a bo jova l 

prot i rodům Šimazu a Móri  ( 毛利 ). 130  Aby zajist il mír mezi rody,  

provdal svou dceru do rodu Móri . 131  Nicméně o dva roky později 

vyvst aly problémy s výbo jným rodem Rjúzódž i a Jošišge už opět  táhl 

do bojů. 132  V nich získal dalš í území a stal se tak pánem knížectví 

Bungo, Buzen, Čikuzen  a Čikugo  a dále získal velký vliv v knížectví 

Higo  (肥後) a  Hizen (肥前).133  

V pozdějších letech se snažil urovnat  sit uaci mezi těmito t řemi 

nejsilně jš ími rody. Pravděpodobně apeloval na vůdce Tojotomiho 

Hidejošiho ,  aby zasáhl a provedl intervenci na Kjúšú. 134 Tak se roku 

1587 stalo  a Hidejoši  s i postupně všechny t ř i rody podmanil.  Ovšem 

Ótomo Jošišige  zemřel roku 1587, tedy dř íve před t ím, než bylo  

sjednocení Kjúšú kompletně dokončeno.135 

 

 

 

                                                             
128 El isonas, J. :  Christ ian ity and the daimyo,  s.  316.  
129 El isonas, J. :  Christ ian ity and the daimyo,  s.  316.  
130 tamtéž,  s.  316. 
131 tamtéž.  s.  316. 
132 tamtéž.  s.  316. 
133 tamtéž.  s.  316. 
134 Slovn ík japonských  dějin  (Nihonši dži ten ), 1.  vyd.  Tokio,  1999.  s.  161.  
135 tamtéž.  s.  161. 
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II.  Arima Harunobu a jeho osud.  

(有馬晴信 ,  1567 - 1612) 

 

Dalším křesťanským knížetem spo jeným s výpravou byl Arima 

Harunobu .  

Arima Harunobu  byl druhým synem a nástupcem knížete Arimy 

Jošisady . 136 Po smrt i svého otce začal pronásledovat  křesťany ve svém 

knížectví Hizen . 137 Tak, jako v tomto regionu často docházelo k bo jům 

o území,  musel i Harunobu  čelit  útoku Takanobua ze silného rodu 

Rjúzódži  (龍造寺隆信 ,  1530 - 1584).138 Tehdy se Harunobu  rozhodl,  že 

požádá o pomoc Jezuity,  roku 1579 se nechal pokřt ít  Alessandrem 

Valignanem  a př ijal jméno Protasius.139  

Využil tohoto spojení a okamžit ě začal nakupovat  od Portugalců 

st řelné zbraně, díky kterým klan Ar ima získal převahu v lokálních 

bo jích. 140 Též se podílel na založení semináře a zajímal se o  evropskou 

kulturu,  např.  výrobu hodin a varhan. 141 

V roce 1582 spolupracova l s dalšími křesťanskými knížat y 

z Kjúšú - Ótomo Sórinem  a Ómurou Sumitadou  a spo lečně podpořil i  

výpravu křesťanských mladíků k papeži Řehoři XIII .142 

Od roku 1587, kdy Tojotomi Hidejoši  vydal edikty prot i 

křesťanství,  stalo  se panství rodu Arima útočištěm pro mnoho  

mis ionářů a věř ících. 143 

Během roku 1582 se Harunobu  potýkal s územními zt rátami,  a  

proto požádal o  pomoc mocný rod Šimazu (島津).144 Společně sestavili 

                                                             
136 Slovn ík japonských  dějin  (Kokuši  daidži ten ),  vol .  1,  1. vyd.  Toki o,  1979,  s.  

349.  
137tamtéž , s.  349. 
138 Slovn ík japonských  dějin  (Nihonši dži ten ), 1.  vyd.  Tokio,  1999  
139 El isonas, J. :  Christ ian ity and the daimyo,  s.  316.  
140 tamtéž.  s.  316. 
141 tamtéž.  s.  316. 
142 Slovn ík japonských  dějin  (Kokuši  daidži ten ),  vol .  1,  s.  349. 
143 tamtéž,  s.  349. 
144 El isonas, J. :  Christ ian ity and the daimyo,  s.  318.  
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armádu čít ající na t ři t isíce mužů a ve finální bitvě u Okitanawate  

roku 1584 porazili rod Rjúzódži. 145  Hlava rodu, Rjúzódži Takanobu ,  

byl zabit  a později jeho syn Masaie  byl poslední hlavou rodu 

Rjúzódži. 146  

Po napadení Kjúšú se Harunobu  př idal k  Tojotomi Hidejošimu ,  

dokonce poslal dva t isíce svých mužů, aby se účastnili Hidejošiho  

výpravy do Koreje 147 .  V bitvě u Sekigahary  ( 関ヶ原 ,  1600),  stál 

Harunobu  na st raně Tokugawy Iejasu ,  což mu zajist ilo  pozic i 

loajálního vazala,  a neutrpěl žádnou územní zt rátou. 148  Později tuto 

loajalitu st vrdil sňatkem svého syna Naozumiho  s adopt ivní dcerou 

Tokugawy Iejasu .149 

Od roku 1609 se Harunobu  podílel na vytváření potencionálního  

obchodu mezi Evropou a Japonskem, nicméně se zaplet l s Iejasuovým 

rádcem, Okamotem Daihačim ,  který mu tajně nabídl území po rodu 

Rjúzódži. 150  Tokugawa Iejasu  se o  této  úmluvě dozvěděl,  Okamota 

nechal upálit  a Harunobu  byl poslán do vyhnanství do provincie 

Kai 151 . 152  Šógunát  mu doporučil,  aby spáchal sebevraždu, avšak 

sebevražda by byla v rozporu s křesťanskými pr incipy, proto nakáza l 

svým př ívržencům, aby mu setnuli hlavu.153  

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                             
 
145 El isonas, J. :  Christ ian ity and the daimyo,  s.  336.  
146 tamtéž,  s.  336. 
147 Slovn ík japonských  dějin  (Kokuši  daidži ten ),  vol .  1,  s.  349.  
148 tamtéž,  s.  349. 
149 El isonas, J. :  Christ ian ity and the daimyo,  s.  337.  
150 tamtéž,  s.  338. 
151 Kai , střed- východ Japonska,  dnes v prefektuře  Jamanaši  
152 El isonas, J. :  Christ ian ity and the daimyo,  s.  336.  
153 tamtéž,  s.  336. 
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III.   Ómura Sumitada, první pokřtěný šlechtic.  

    (大村純忠 ,  1533 – 1587) 

 

Posledním křesťanským šlecht icem, který vypravil ze svého  

panství poselstvo, byl Ómura Sumitada .  

Ómura Sumitada 154 ,  kníže se Šimabary 155 ,  byl synem Arimy 

Haruzumiho  (有馬晴純,  1483 - 1566),  který zastával vysokou funkci u  

dvora - byl ve službách šóguna jako jeho osobní st ráž. 156 Avšak když 

mu bylo 5 let ,  adoptoval ho jeho st rýc Ómura Sumisaki,  dal mu jméno  

Sumitada ,  a tak se stal právoplatným členem rodu Ómura.157 

Po smrt i svého adopt ivního otce se stal hlavou rodiny a též byl 

nucen bo jovat  prot i výbo jnému rodu Rjúzódži  (龍造寺).158  

Po opakovaných vraždách cizinců v př ístavu Hirado (平戸市) 159 

začali Portugalci hledat  jiné místo pro svo je obchodní akt ivit y. 160 

Sumitada  j im nabídl místo na svém panství – Jokose-ura 161. 162 Tímto 

činem navázal bližší kontakty s Portugalci a později i s jezuity,  necha l 

se roku 1563 jako první japonský kníže pokřt ít  a př ijal jméno  

Bartoloměj .163 Sám poté používal jméno Don Bartolomeo . 164  

Spolu s pokřtěním Ómury Sumitady  bylo rázem křesťanské i celé 

jeho panství,  což bylo v té době dost i nebezpečné a př ineslo mu to i 

                                                             
154 dětské jméno Šodomaru (勝童丸) 
155 Šimabara,  hrad a město v knížectv í Hizen, dnes prefektura Nagasaki 
156 Slovn ík japonských  dějin  (Kokuši  daidži ten ),  vol .  2.  1. vyd.  Toki o,  1980.  s.  

698.  
157 El isonas, J. :  Christ ian ity and the daimyo,  s.  324.  
158 Slovn ík japonských  dějin  (Nihonši dži ten ), 1.  vyd.  Tokio,  1999.  s.  698 
159 Hirado,  přístavní město v knížectví  Hizen, dnes prefektura Nagasaki  
160 El isonas, J. :  Christ ian ity and the daimyo,  s.  324.  
161 Jokose-ura (v  portugalských pramenech pod jménem Jocoxiura),  přístav  pobl íž 

Nagasaki  
162 Elisonas, J. :  Christ ian ity and the daimyo,  s.  325.  
163 tamtéž,  s.  325. 
164  v některých zdroj ích uváděn jako Dom Bartolomeo  
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nepřátelství jeho nevlastního brat ra,  Gotóa Takaakiry 165 . 166  Ten roku 

1563 vyvo lal povstání prot i Sumitadovi  a vypálil př ístav Jokose-ura . 167 

Sumitada  tedy roku 1570 otevřel ciz incům jiný př ístav – Nagasaki ,  a  

podílel se na jeho rozvo ji. 168  Když roku 1578 rod Rjúzódži  napadl 

Nagasaki ,  bo jovali Portugalci po boku Sumit adových vo jsk. 169  Proto 

roku 1580 Sumitada věnoval Nagasaki  jezuitům. 170  Nicméně po 

ovládnut í tohoto území Tojotomi Hidejošim ,  bylo Nagasaki  začleněno  

do státní administ rat ivy. 171  

Sumitada  po zt rátě vlády nad svým územím svěř il správu do  

rukou svého syna Jošisakiho  a odešel do svého sídla v Sakaguči ,  kde 

roku 1587 zemřel na tuberkulózu.172  

 

 

T ito  t ři japonšt í feudálové měli velkou zásluhu na vypravení 

poselstva do Říma. Všichni t ř i se nechali pokřt ít ,  až už kvůli osobním 

či obchodním účelům a navázali kontakt s vis itatorem Alessandrem 

Valignanem .  Na jeho žádost  vybrali  ze svých panství vhodné 

kandidáty – mladé křesťany, kteř í by je reprezentovali u papeže 

v Římě. Sami si nemohli dovo lit  opust it  své panství kvů li svým 

povinnostem či věku a především v takto nestálé době. Proto poslal i 

papeži a lespoň t ř i dopisy173,  které byly čteny př i audienci u papeže.  

Doufali,  že navázání vztahů s Římem posílí i obchodní činnost  

mezi jimi a Evropany. Ze jména Ótomo Sórin  se snažil sjednot it  

neklidné Kjúšú a k tomu využít  evropských vo jenských techno logií.  

Ačko li se jim podař ilo  navázat  obchodní i d iplomat ické vztahy,  

vo jenšt í velitelé již následujíc í deset ilet í začali vydáváním ediktů 
                                                             
165  dětským jménem Matahačiró  
166 El isonas, J. :  Christ ian ity and the daimyo,  s.  342  
167 tamtéž.  s.  324. 
168 tamtéž.  s.  324. 
169 tamtéž.  s.  324.  
170 tamtéž.  s.  331. 
171 tamtéž.  s.  324. 
172 tamtéž.  s.  324. 
173 viz příloha 
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bo jovat  prot i Evropanům v čele s misionář i a v dalším sto let í došlo  

k téměř úplnému uzavření Japonska.  

 

V.  Krátké poznamenání o Japonsku.  

 

V závěru dokumentu „Zpráva toho všeho,  …“  se nachází krátké 

pojednání o  zemi,  z níž poselstvo př ichází s názvem „Krátké 

poznamenání o samém ostrovu Japonu, podle zprávy poslů odtud do 

Říma poslaných, z latinska na česko přeloženo.“ 

Je to  souhrn tehdejších reá lií a odráží tehdejš í povědomí o  

Japonsku. Je zřejmě úplně první zprávou o Japonsku v češt ině,  

pomineme- li Milion od  Marca Pola ,  jehož pravost  se v posledních 

letech zpochybňu je.  Jak je řečeno v nadpise,  po jednání je přeloženo  

z lat iny do češt iny.  

Autor se zabývá především popisem prostředí,  po lohou a 

podnebím na japonských ost rovech, aby si čtenář dokázal představit ,  

jak asi tato  země vypadá.  Popis začíná geografickými údaji o  Japonsku,  

které jsou celkem přesné:  

„Ostrov Japon jest na dýli asi CCCC mil našich,  v šíř pak asi  

CLX.“  

V údajích o délce japonských ost rovů se dnešní údaje př íliš  

neliší.  Autor mluví o  čtyřech stech mílích našich ,  tedy o české míli,  

která se sice v různých dobách liš ila,  a le standardně se uvádí jako  

7530 m 174.  Čili délka ost rova Japonu je podle ně j zhruba 3 012 km. 

Nyní je už známo, že japonské ost rovy se rozprost írají severo- jižně 

v délce asi 3 300 km. 175  

V údajích o šířce ost rova se údaje poněkud liš í.  Maximální šířka 

ost rova v Honšú je uváděna jako 230 km. 176 Po přepočtu z mil českých 

do metrů nám vychází šířka zhruba 1 204 km.  

                                                             
174 přesněj i  7529,  76 m .  Zdroj:  h t tp: //www.conver ter .cz/prevody/delka -stare-

ciz i .h tm 
175 Zdroj:  h t tp:/ /www. cz.emb- japan .go. jp/cz/ jpn_kihon_cz.h tml 
176 Zdroj:  h t tp:/ /cs.wikipedia .org/wiki /Honšú  
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Je tedy možné, že autor počítal s délkou všech japonských 

ost rovů a výsledek je správný. Ovšem šíře ostrova se diametrálně liš í,  

což může být  způsobeno i chybným překladem nebo i nedostatečnými 

znalostmi lat insky píš ícího autora. 

Dále se snaží př iblížit  podnebné podmínky: „Povětří nemnoho 

se dělí od vlaského 177 ,  nýbrž velmi se s ním srovnává, poněvadž 

nejdelší den rovný jest vlaskému, totiž že nepřevyšuje XVI.  hodin“.  

Výprava křesťanských mladíků pocházela z jižního ost rova Kjúšú, kde 

je podnebí srovnatelné s podnebím v Itálii .  

Dále autor komentuje vnit řní členění Japonska: „Obsahuje 

v sobě mnohá království,  krajiny a panství,  zhusta lidé obydlí svá maj í  

a jsou ostrého vtipu, z nich někteří  k pravému a katolickému 

náboženství přistoupili,  jiní pak ještě starodávným způsobem modlám 

se klanějí.“  Stav územního členění v Japonsku na přelomu 16. a 17.  

stolet í je poněkud složit ý,  protože zejména konec 16. sto let í byl velmi 

nestálý a docházelo k postupnému sjednocování.  Zjednodušeně se dá 

ř íci,  že administ rat ivně-geografická území kuni  (国 ) byla nahrazena 

systémem lén jednot livých knížat ,  jenž se nazýval han  ( 藩 ),  čil i  

knížectvími. 178 

Dále je pro autora – jezuitu důležité,  jaký mají obyvatelé 

Japonska postoj ke křesťanství.  Kromě něj mluví autor o  pohanských 

modlách, které Japonci uct ívají.  Jedná se o buddhismus a šintoismus ,  

které jsou v Japonsku pevně svázány dohromady. Dodnes Japonc i 

navštěvují jak buddhist ické chrámy, tak šinto ist ické svatyně. Maj í 

doma jak buddhist ický o ltář ík a stejně tak věř í v duše svých předků 

podle šinto ismu.   

„Přebývají skoro v ustavičných a ukrutných válkách, poněkud 

proto,  že od přirození jsou váleční a panování žádostiví,  poněkud také 

proto,  že kraj ina zlatem a stříbrem oplývá.“ Je pravdou, že japonský 

st ředověk byl obdobím četných bo jů a válek,  proto je doba mezi lét y 

                                                             
177 vlaský = i talský   
178 Hi lská,  V. :  Dějiny a  kul tura  japonského l idu. 1. vyd.  Československá akademie 

věd,  Praha 1953. s.  183. 
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1467 a 1573 nazývána obdobím válčících knížectví ,  japonsky sengoku 

džidai .  179 Nedá se a le ř íci,  že t yto války byly bo jem o drahé kovy. Je 

sice pravdou, že v Japonsku se nacházela a nachází naleziště st ř íbra a  

zlata,  ovšem není jich mnoho.  

Jedna z věcí,  které Evropany fascinova ly,  byl jiný ž ivotní st yl a  

vysoký věk dožit í.  Př ičítali to  malým porcím jídla,  které jsou typické 

pro japonskou kuchyni.  

„Jest také zdravého a mírného povětří,  že do CL let mnozí živí  

jsou a ještě déle,  což poněkud pochází z rozumného v pokrmech 

chování.  Neb v nich jsou pokrmově sprostní,  střídmost a střízlivost  

taková, že málo kdy v těžké nemoci upadají,  a poněvadž zřídka 

stonávají,  žádných lékařův nemívají,  aniž také za takového se kde 

vydává. Kde se pak někdo roznemůže, tehdy neb bylinami,  aneb něčím 

jiným sám sebe z přirození jsa veden léčí.“  

Tehdejší Japonci př irozeně neznali medicínu v západním slova 

smyslu.  Ovšem měli znalost i ohledně př írodní medicíny a přeja l i 

poznatky z Číny. S evropským po jet ím lékařství se setkali až 

s př íjezdem Portugalců, o  rozvoj se zasloužil Luis de Almeida .180 

Stejně tak,  neznali mnoho jiných produktů běžné pro Evropany:  

„Ovce, koz a jiného takového dobytka a tudy ani sýrů,  ani mléka 

nemají.  Oleje a vína zbaveni jsou, protože v těch krajinách ani olivový 

ani víno štípeno nikdy nebylo,  a z toho pochází,  že na větší dýle žízeň 

svou čistou vodou teplou aneb vlažnou hasí.“ V tehdejší době nebylo  

zvykem chovat  dobytek. Hlavními potravinami byla rýže a ryby. Proto 

neznali ani mléko či mléčné produkty.  Stejně tak neznali tehdy 

v Evropě běžný o lej či vinnou révu. Nejčastějším nápo jem byl zelený 

japonský čaj,  který ovšem autor nazval teplou vodou .   

„Olej,  kterým pokrmy mastí a v lucernách pálí,  na větším dýle 

z hořčičného semene dělají.  Vosku, medu, ani včel nemají.  Mají však 

nějakejší stromy, které když jistého času v roce natínají,  teče z nich 

                                                             
179 Vasi l jevová,  Z. :  Dějiny Japonska,  s.  208.  
180 Slovn ík japonský dějin  (Kokuši  daidži ten ), vol .  1.  s.  431.  



33 
 

jakási  smaha 181 ,  ač ne tak,  jako vosk hustá,  avšak místo vosku ji  

užívají.“ Je prokázáno, že se o lej na svícení opravdu vyrábě l 

z hořčičného semínka. Míza,  o  které se autor zmiňuje,  se čerpala ze 

st romu jménem haze  (櫨),  která se užívala  k výrobě svíček.182 

Další zajímavost í,  kterou autor srovnává,  je oděv: „Šaty jejich 

jsou šaryvary až do kotníků,  jaké při moři mívají plavci,  a suknička 

otáhlá 183 ,  s rukávy až do lokte plášť dlouhý kterýž na ramena 

zavrhávají.  Vlasy své na způsob čepice zčesávají,  a kteří se holí,  tehdy 

z svých vlasů sobě čepice dělají,  a na hlavě ji  nosí.  Střídmost a  

zdrženlivost v jídle a v pití  jest tak veliká,  že na jedné krmi,  a ty velmi  

sprostné přestávají a víc jich míti nechtějí .“  

Šaty šaryvary  jsou nejsp íše jukaty  (浴衣) – neformální letní oděv,  

který bývá uvázán tak,  aby tvoř il úzkou sukni.  Pláštěm je myš leno  

haori  ( 羽 織 ) – plášt ík do půli stehen,  který se ovšem nosí přes 

formální oblečení kimono. 

Pro tehdejš í popis jakéko li země bylo důležité,  jakými drahými 

kovy disponuje a v jakém množství.  Autor tu přikládá zajímavé tvrzení,  

že Japonci nemají žádná plat idla.  „Mince žádné nemají,  ale  

starodávným způsobem, kus zlata a neb stříbra nedělaného za koupě 

své vedle slušnosti dávají.  Zlata a stříbra i jiných kovů jako i my zde 

mají dostatek,  krom mosazí a mědí,  avšak jakýsi kov tak temperují,  že  

ním železo řezat i mohou.“ Monetární systém byl na pře lomu 16. a 17.  

stolet í velmi složitý,  ale určitě se v oběhu nacházely jak starší měděné 

mince,  tak i st ř íbrné a zlaté.  Oda Nobunaga  rozmnožil jejich oběh, což 

velmi prospělo obchodu.184 Razil mince tenšó oban  ze zlatého prachu,  

který byl původně užíván jen př i buddhis t ických obětech. 185 Dále byly 

v oběhu kusy zlata,  jež tavili soukromníc i,  a další různé mince,  které 

si razila knížata v některých provinciích. 186 
                                                             
181 smaha = míza  
182 Slovn ík japonský dějiny (Kokuši  daidži ten ), vol .  11, s.  549.  
183  otáhlá = těsná,  při léhavá  
184 Hi lská,  V. :  Dějiny a  kul tura  japonského l idu, s.  157.  
185 tamtéž,  s.  157. 
186 tamtéž,  s.  157. 
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Naleziště zlata a st ř íbra vystačily japonským potřebám,  

nemuseli ho dovážet .  Temperovaným kovem je zřejmě myšlena ka lená 

ocel,  ze které se vyrábí japonské meče – katany  (刀).  

 V závěru dokumentu se autor zmiňuje ještě o  vzdělání a o  

zajímavém systému písma. První,  o  kterém mluví,  je písmo egyptské,  

čili hieroglyfické – obrázkové. Z obrázků se sice vyvinuly čínské 

znaky, které Japonci přeja li,  nicméně jedná se o  písmo znakové – 

kandži  (漢字 ).  Druhým písmem složeným ze slabik mys lí autor dvě 

slabičné abecedy – hiraganu  (平仮名) a katakanu  (片仮名): 

„Dvojnásobný způsob písma mají,  jeden jest egyptský,  kterého 

jsou užívali prvé,  než litery nalezeny byly.  A jest takový,  že skrze 

nějaký obrázky svůj úmysl oznamovali,  náboženství,  běh času i jiné 

věci jimi poznamenávali.  S takovými literami,  někteří takový 

mramorové sloupové ještě v Římě se nacházejí a tomuto takovému 

písmu skoro všudy na tom ostrovu rozumějí.  Druhý způsob písma jest  

nám obecný, jenž se skládá ze sylab a z nich potom slova a tomuto 

způsobu nerozumí než jedná částka ostrovu, jako jazyku, nebo jak maj í  

rozmanitost vlastností v jazyku, tak i v literách. Nepíší pak napří č 

jako my, ale píší počnouc od vrchu až dolů,  jako se zpátkem vminoucí,  

počet a litery píší.“ 

Tento odstavec je vůbec první českou zmínkou o japonské m 

písmu. Je poměrně zajímavé, že autor přirovnává znaky k egyptskému 

písmu, na druhou st ranu je tento popis na svou dobu velmi přesný a  

podrobný.  

Lze zde vidět ,  co pro autora dokumentu bylo důležité  zmínit .  

Krom podnebí se dost i často zaobírá st ravou, ze které podle ně j 

pramení dlouhý věk. Popisuje japonské exot ické plodiny, shledává 

zvláštním, že se lidé mohou obejít  bez vína a oleje a naopak pijí i  

v létě teplou vodu (myšleno japonský zelený ča j).  Je zajímavé, že  se 

nevěnuje vzhledu a fyz ickým znakům Japonců, které musel v Římě na 

vlastní oči vidět .  Jedinou pozornost  věnuje jejich oděvu.  Velkou 

pozornost též věnuje japonskému písmu, o které se asi zajímal ve vět š í 

míře,  o  čemž svědčí poslední dost i podrobný odstavec.  
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Naopak nevěnuje větší pozornost  kultuře jako takové, zmiňuje 

se jen o malířství a archit ektuře: Žádné zmínky o typicky japonském 

umění zde ale nenacházíme, přestože v této době zaž ívalo Japonsko  

svůj ku lturní rozvo j a formoval se tehdy např íklad čajový obřad,  

ikebana nebo i umění bo je.  
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4.  Závěr.  

 

Výprava čtyř mladých šlecht iců do Říma k papeži mě la pro 

japonské křesťanství i pro Japonsko samotné velký význam. Byla to  

první velká výprava do Evropy a setkání s papežem posílilo  misijn í 

činnost i v Japonsku. Ovšem ne na dlouho. 

Mezi léty 1560 a 1600 se tot iž  v Japonsku změnila  

vnit ropo lit ická sit uace a to  mělo dopad i na křesťany. Do bo jů  

vedoucích ke sjednocení Japonska byly zataženy buddhist ické sekty a 

křesťané byli akceptováni jako potencionální spo jenci. 187  Evropané 

byli ale podezíráni z ko lonizátorských úmyslů,  měli ekonomickou i 

vo jenskou převahu a uměli využívat  náboženské propagandy a 

diplomacie. 188  Tehdy Hidejoši  vydal dva dekrety,  ve kterých nař ídil 

mis ionářům opust it  Japonsko a zakázal masovou konverzi,  je likož 

škodí zemi. 189   

Pronásledování rost lo ,  v roce 1617 byli popraveni čtyř i 

mis ionář i a o  pět  let  poději dalších 120 mis ionářů a konvert itů. 190 

Vyvrcho lilo  v letech 1637 až 1638, kdy téměř 20 t isíc křesťanských 

rolníků bylo pobito  něko likanásobně silnějším šógunátním vo jskem.191 

S výjimkou něko lika mála izo lovaných skupin skrytých křesťanů tato  

porážky představuje konec křesťanství v Japonsku.192 

Na pronásledování se musela podílet  i knížata,  včetně rodu Date  

(伊達 ),  který vysla l roku 1613 dalš í poselstvo do Evropy, tentokrát  

přes Mexiko.193 Tato výprava byla iniciována frant iškány a jejím cílem 

                                                             
187 Beasl ey,  W.  G. :  Japan  Encoun ter s the Barbar ian.  1. vyd.  Yal w Univer si t y Press,  

London  1995. s.  19. 
188 tamtéž.  s.  254. 
189 Beasl ey,  W.  G. :  Japan  Encoun ter s the Barbar ian.  1. vyd.  Yal w Univer si t y Pres s,  

London  1995. s.  19. 
190 tamtéž.  s.  90. 
191 tamtéž.  s.  91. 
192 Reischauer , E. O. , Craig,  A. M. : Dějin y Japonska.  2.  vyd.  NLN,  Praha 2006.  s.  

91.  
193 tamtéž,  s.  90. 
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bylo spíše navázání obchodních kontaktů se Španěly. 194 Neměla proto 

již takový význam.  

 Výprava z roku 1583 naplnila Valignanova  očekávání,  

křesťanství v Japonsku bylo posíleno.  Po příjezdu do Japonska se 

Mancio Itó ,  Martin Hara  a Julian Nakaura  př idali k jezuitům 

v Amakuse 195 ,  studovali teo logii  Makau a byli roku 1608 vysvěceni 

v Nagasaki na kněze. 196 

O dalších osudech těchto delegátů není moc známo. Mancio Itó  

zemřel na nemoc v Nagasaki roku 1612, Martin Hara  byl s ostatními 

církevními představite li roku 1614 vyhnán. 197  Následoval ostatní 

jezuity a usídlil se v Macau a zde zemřel roku 1639. 198 Blahoslavený 

Julian Nakaura  pokračoval v mis ijní činnost i,  ovšem byl roku 1632 

zatčen a ve vězení po devít i měs ících podlehl následkům mučení. 199 24. 

listopadu 2008 byl blahořečen.200 

 

O významu výpravy Tenšó  pro evropské prost ředí svědčí i fakt ,  

že zpráva o audienci u papeže byla do konce 16. stolet í vydána as i 

v 70 dokumentech a přeložena do různých evropských jazyků.201  

Jedním z nich je jediný česky psaný dokument  „Zpráva toho 

všeho, co jest se dálo v Římě (…)“.  

Velká část  je spjata s tehdejšími náboženskými poměry v Evropě,  

t j.  je silně namířena prot i protestantům a na druhé st raně velebí 

papeže.  Autor se vědomě snaží posílit  katolickou církev, apeluje na 

čtenáře jakožto na pravověrného katolíka,  aby si vzal př íklad ze čtyř  

mladých Japonců, kteř í se plavili za papežem přes půl světa.  Když s i 
                                                             
194 Brown ,  J.  C. : Cour t ier s and Christ ians:  The Fir st  Japanese Emissaries to 

Europe,  s.  899. 
195 ostrovy po j i žním pobřeží  Kjúšú,  dříve  knížectv í  Higo,  nyní náleží k  prefektuře  

Kumamoto  
196 zdroj:  h t tp:/ /www.manresa-sj.org/stamps/1_Tensho.htm 
197 tamtéž  
198 tamtéž  
199 tamtéž  
200 tamtéž  
201 Moran ,  J.  F. : The Japanese and the Jesui ts,  s.  9.  
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pomineme tento mírně nábožensky zkreslený text ,  lze z textu vyčíst  

fakta o  pobytu japonské výpravy v Římě i cenné informace o Japonsku.   

„Zpráva toho všeho, (…)“ je unikátním dokumentem zachycujíc í 

první Japonce na evropském kont inentě.  Na významu mu př idává fakt ,  

že obsahuje první rozsáhlejš í popis tehdejšího Japonska v češt ině.  

Nejen, že je to jediný dobový t isk,  ale  je i jediným česky psaným 

pramenem, který se touto událost í zabývá.   
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5.  Resumé.  

 

The main topic of this bachelor’s thesis  is the journey o f the 

first  to  Europe. , their arr ival and act ivit ie s on the cont inent  ,  including 

the embassy to  Pope Gregory XIII in 1583. The idea of sending these 

peoples was or igina ly conceived by the Jesuit  Alessandro Valignano  

and sponsored by the three Chr ist ian daimyos – Omura Sumit ada,  

Otomo Sorin and Arima Harunobu.  

The fir st  part  of the thesis descr ibes the situat ion in medieva l 

Japan, but  also devoted to the fir st  Europeans in Japan and shows the 

importantance o f Alessandro Valignano. The second part  ana lyzes the  

old Czech document  named Zpráva toho všeho, co se jest dálo v Římě 

(…) ,  which is  connected to the three Chr ist ian damyos. The last  part  o f 

this document  is the o ldest  known essay about  Japan in Czech 

language. The main concern o f the fina l part  of this thesis is to  point  

out  the significance of the document  according to  it s informat io n 

about  Japan.  
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6. Obrazová pří loha.  

 

Příloha č.  1: Tisk se zprávou o poselství.   Augsburg, 1586. 202 

 

V horní řadě zprava doleva Mancio Itó,  tlumočník otec Mesquita  

a Julian Nakaura. Pod nimi Michael Čidžiwa a Martin Hara.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
                                                             
202 zdroj:  

h ttp: / /upload.wikimedia .org/wikipedia/commons/4/4a/JapaneseEmbassy. jpg  
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Příloha č.  2: Malba s tématem „Japonská delegace a papež Řehoř 

XIII.“  z roku 1655. Autor neznámý.203 

 

 

 

 

                                                             
203 zdroj:  

h ttp: / /upload.wikimedia .org/wikipedia/commons/f/ f9/JapaneseDelegatesAndPopeG

regor y13.JPG 
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Příloha č.  3: Dřevoryty tehdejších křesťanských budov 

v Japonsku.  

Z ilustrované edice „Copmpendio della  heroiche et gloriose 

attione et Santa Vita Papa Gregorio XIII.“ z roku 1596 od M. A.  

Ciappiho. 204 

 

Vpravo nahoře noviciát v Usuki,  pod ním kolej ve městě Funai.  

Vlevo nahoře seminář v Arimě a pod ním seminář v Azučijamě.  

 

 

                                                             
204 zdroj:  

h ttp: / /www. jst or .org/stable/3248948?seq=15&Search=yes&term=Mancio&t erm=It

o&list=h ide&searchUr i=/act ion /doBasi cSearch%3FQuer y%3DMancio%2BIto%26

wc%3Don%26dc%3DAll%2BDi scipl ines&item=4&tt l=8&returnAr ticleServi ce=sho

wAr t icle&resul tsServiceName=doBasi cResul tsFromAr t icle  
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5.  Dokument Zpráva toho všeho, co se jest dálo v Římě 

(…).205 

 

 

 
 

 
                                                             
205 zdroj:  Vědecká kn ihovna v Olomouci .  
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II.  Transkripce dokumentu „Zpráva toho všeho, (…)“.206 

 

Správa toho všeho, co se jest dálo v Římě v obecné konzistoři  

papeže a kardinálův, když jest nejsvětější v Boha otec a pán, pan 

Řehoř XIII.   papež,  slyšení dával poslům králuov japonských,  

XXIII.  dne měsíce března, to jest v sobotu před zvěstování  

Panny Marie,  dívky čisté etc.  

Léta M. D. LXXXV.  

 

Pravím vám, že mnozí od východu a západu př ijdou a sto lit i 

budou s Abrahamem i s Izákem i s Jakubem v království nebeském,  

synové pak království vyvrženi budou do temnost i zevnit řních.  

 

Vyt ištěno nákladem vysoce důstojného knížete a pána, pana 

Stanislava Pavlovskýho, biskupa ho lomouckýho etc.  

 

Předmluva k křesťanskému čtenáři.      

Dvě věci jsou, kterých př i tomto poselství předně šet ř it i máme.  

Nejprvní jest  divné a nespytatelné opatrování Boží,  kterak on svú 

církev velmi divně spravuje a chrání,  takže nikdy na ní takového  

soužení a těžkost i nedopoušt í,  aby ji z druhé st rany zase potěšit i 

neměl.  Což i př i tomto poselství se spatř it i může, neb když v těchto 

krajinách mnozí od církve svaté odpadali,  ráčil Pán Buoh to  zpuosobit i,  

že rovně toho času v jinejch a neznámejch zemích daleko více k církv i 

jich př ipadalo.  Učili v těchto krajinách mnozí,  kázali,  psali,  ma lovali,  

že papež jest  svůdce, syn zatracený, šelma a ant ikr ist ,  nechtěl toho 

Pán Buoh zanechat i na svým místodržícím, ale poslal z dalekých 

krajin lid neznámý,  neslýchaný jako hodnověrné a neporušené svědky,  

aby všem takovým jako klínem ústa zarazili,  řkouce: Nepravdu 

mluvíte,  nebo my věř íme, že on jest  místodržící Pána Kr ista,  že pravdu 

učí a cestu k nebi ukazuje,  protož i my př iš li jsme z daleka,  abycho m 

múdrost  jeho slyše li a od něho se ji naučili.  Ne tak,  jako jest  př išla  

                                                             
206 Zásady popisu rukopisů.  Sborn ík Národn ího muzea v Praze,  ř ada C, sv.  XXVIII . ,  
č.  2,  1983, s.  81 – 87.  
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královna ze Sáby k Šalomounovi,  který byl figura Pána Krista,  ale  

jako k místodržícímu Pána Krista,  který jest  daleko více nežl i 

Šalomoun. Nebo svět lo  ukázalo se nám ve východních krajinách, i my 

také př iš li jsme s dary našimi jako jiní t ř i králové, abychom se Pánu 

Kristu v jeho místodržíc ím jako v jesličkách ležícímu klaněli a pravou 

víru,  naději a lásku obětovali.  Ale vím, že mnozí jim nevěř í,  a le snad i 

z toho rmout it i se budou, jako jsou se rmout il Herodes a Jeruzalémšt í,  

když také t ř i králové na krále židovského v židovstvu tehdáž 

narozeného se ptali.  A ač pravda byla,  že se byl narodil,  avšak velmi 

málo jich uvěř ilo ,  aniž s králi šli,  aby ho hledali.  Ale snad by někdo  

řekl,  že jsou t ito  králové spravení a neměli psát i místodržícímu 

Božímu, než on se místodržícím Božím činí.  Ale t ito  slavní králové 

tuž odpověď jim dát i mohou, kterouž někdy Pilát  dal židuom a ještě až 

podnes mnohým dává: Co jsem psal,  to  jsem psal,  nebo ač Židé 

nechtěli,  aby Pilát  Pána Kr ista jmenoval králem židovským, avšak 

předce ním byl jest  a bude na věky. Tak také tuto,  ač mnozí nechtějí 

tomu, aby papež byl místodržícím Pána Krista,  avšak on hned po něm 

ním byl,  jest  a bude až do soudnýho dne, nebo nebe i země zahyne, a  

toto slovo Páně, Petře pas ovce mé, ani žádné jiné nezahyne.  

 Druhé jest ,  čeho př i tomto poselství šet ř it i máme, aby se 

žádný nad těmi řečmi,  když praví,  že se mu klanějí,  nohy líba jí a je na 

hlavu svou kladou, nehoršil,  neb taková slova nic jiného nežli srdce 

jejich pokoru, pobožnost  a upřímnost  ukazují.  A věř ím, že i v těchto 

našich krajinách, milý svatý Václav a jiná pobožná knížata rovně 

v takové uct ivost i a vážnost i sto lici apoštolskou jsou měli.  Aniž také,  

kdo to dobře uvažuje,  prot i Písmu svatému jest . Nebo co se prvního  

dotýče,  Abraham klaněl se t řem andělům (Gene: XVIII.) ,  Loth dvěma 

andělům (Gene. XIX.),  Jakob pak se vším domem svým klaněl se 

Esaovi brat ru svému, (čt i všecku kapito lu XXXIII.  Gene.),  Ruth také 

padši na tvář svou, klaněla se Bózovi ,  Ruth i Abigail také před krále m 

Davidem vpadla na tvář svou, a klaně la se jemu. (Reg. XXV.) Však 

vždy s rozdílem, neb nemáme tomu rozumět i,  že by se lidem t ím 

oumyslem jako Bohu klanět i měli,  neb by bylo modlářství,  a tak 

Mardocheus nechtěl se klanět i Amanovi.  (Ester III.) 
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Co se pak líbání noh dotýče,  to  také věc pobožná jest  a  

znamení velké pokory, jako líbání t vář i,  jest  znamení lásky, která 

všecky srovnává. Dej mi,  praví Izák, po líbení synu můj (Gen. XXVII.).  

Laban také líbajíc  Jakoba uvedl do domu svého (Gen: XXIX.).  A 

Spasit el náš řekl i Š imonovi malomocnému: Nedal jsi mi po líbení 

(Luk: VII.) .  Ale Svatá Mář í Magdalénská nepřestávala líbat i noh 

Spasit ele našeho a vlasy svými je vyt írat i,  ač pak Šimon se horšil nad 

t ím, že Pán sobě dopust il líbat i nohy, však ji zastával a nad Šimona 

spravedlivějš í uč inil.  A protož ani my se nemáme horšit i,  abycho m 

snad tomuto Šimonovi podobní,  a neb ještě horší nebyli,  když vidíme,  

že pro Pána Krista někdo líbá nohy místodržícímu Pána Krista,  zajisté  

Izajáš v IX. kapito le prorokoval,  že k církvi ma jí př ijít i všichn i 

králové jsouce sk lonění,  a že netoliko nohám, ale šlépě juom noh je j í 

mají se klanět i,  a že ten národ a království kteréžby církvi nesloužilo ,  

má zahynut i.  Již pak žádný toho zapř ít i nemůže, že by skutek 

umejvání noh nebyl skutek pokory, poněvadž i sám Spasit el náš 

učedníkuov svých nohy umýval a veliké pokory př íklad dal a učit elové 

svat í tak smejš lí,  že po ut írání noh, ráčil je také líbat i.  Tak také ta  

moudrá žena Abigail,  cht íc se pokořit i před Davidem, řekla: Nejsem 

hodná být i manželkou tvou, ale budu dívkou, abych umývala nohy 

služebníkům tvých. Žádný tehdy pokornej nad t ím horšit i se nebude,  

ale dobrej př íklad pokory sobě vezme.  

Co se pak kladení noh na hlavu jich tkne,  ač voni tak mluví,  

ale nevím, aby se to kdy stalo  v skutku, než co se znamenání a smys lu 

pravého dotýče,  zdají mi se t ito  králové netoliko křesťané, ale  

vyk ladači prorokuov, aneb sami proroci bejt i,  nebo skrze kladení noh 

na hlavu nic jiné se neznamená. Jediné dokonalá poddanost ,  jako když 

S(v).  Pavel praví: Všedci prej věci poddal nohám Pána Krista (Esse:  

I .)  a musí prej Pán Kristus kralovat i,  dokavadž  by nepo ložil všech 

nepřátel pod nohy jeho ( i.  Cor XV.). A vo tom prorokoval David S.  

Psal: (109) Synu, sed prý na pravic i mé , dokavadž nepo ložím všech 

nepřátel tvých za podnoží noh tvých.  Nu, tomu t ito  králové rozumějíc,  

že až posavad byli jsou nepřátelé Boží,  chtějí bejt i podnožím Pána 

Krista,  nebo na podnoží nohy se stavějí a chtějí mu bejt i pravě a věrně 
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poddaní,  nebo co se činí místodržícímu jeho, tak mu vděčné jest ,  

jakoby jemu samému činěno bylo (Matth: XXV.).  Josue pak Svat ý 

ještě něco víceji učinil,  nebo králuom, které byl přemohl,  netoliko on 

na jich krky kladl nohy, ale i jiným to rozkázal činit i ( Jos.  X.) a to  

ovšem byla figura církve svaté.  Jsou i jiná proroctví,  jako nepřátelé 

tvoji zemi lízat i budou. Ale pro ukrácení je opoušt ím, nebo st řídmému 

rozumu tyto příkladové a písma postačit i mohou. Avšak jest li by 

někdo na tom přestat i nechtěl,  ten nechť aspoň poslyší co jest  Luter  

sám v předmluvě o odpustcích k papeži Lvovi X. psal: Nejsvětějš í pr ý 

otče,  prost řeného nohám svátost i tvé sebe ošeruji se vším, co máš a co  

jest .  Obživuj,  zamorduj,  zavo la j,  odvo lej,  stvrzuj,  odsuzuj jakžko li se 

líbí,  hlas t vůj,  hlas Pána Krista být i cht i uznat i etc.   A jest li Luter toto 

upř ímně psal,  nemajíc se jiní v ničemž nad těmi krá li horšit i,  paklik  

jest  neupř ímně psal,  i kdož dobrý bude cht ít i jemu svou duši svěř it i.  

Měj se dobře čtenář i v Pánu Kristu milý,  a Pána Boha za upř ímnost  a  

pokoru prosit i nepřestávej.  

 

Léta M. D. LXXXV.  XXIII.  dne měsíce března času ranního  

nejvyšší biskup ř ímský Řehoř XIII.  posadil se v tom paláci,  v kterým 

králové a poslové jich slýchání bývají ,  maje př i sobě kardinálův 

svatého kostela ř ímského nemalý počet  a množství jiných knížat  i 

biskupův. Tehdy s ve likou všech stavův ochotnost i a se slavným 

komonstvem uvedení jsou králů japonských dva poslové Mancius a 

Michael,  který také knížete z Ómury poselství vyř izoval,  a z tovaryšů 

jich z nejurozenějš ích japonských jeden jménem Mart in,  nebo druhý 

jménem Julián,  těžce nemocen byl.  Když pak v obyčejnou a náležitou 

poklonu dobrot ivě jsou od něho př ivít áni a potom pak se na místo jim 

př ipravené a od ředitele ukázané a veliký uct ivost i svých králův byl i 

př inesli,  jsouce z japonskýho jazyka na vlaský a lat inský a nyní na 

český přeložený, a to  v tato slova:  

  

Venpis li stu jeho milosti nejjasnějšího krále Bungského 

Frančiška.  
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Nejvyššího Pána Boha pokorně za pomoc žádajíc,  s velikou 

poníženost í k Svatost i vaš i psát i začínám. Ten pán, který jest  správce 

nebe i země, jehožto panováním nad sluncem, měsícem i hvězdami,  

v hlubokých temnostech postavě,  když jsem nerozuměl a nevěděl,  ráči l 

jest  rozkázat i,  aby jasnost i jeho svět lo  také nám zasvít ilo ,  a našemu 

obzvláštně lidu,  ráčil jest  otevř ít i skř íni svého milosrdenství a drahých 

perel nětco málo víceji nežli před XXXIII.  lety,  když jest  ráčil sem, do  

Japonských království poslat i kněží z tovaryšstva jména Pána Ježíše.  

Z jejichžto spasitedlného a božského rozsívání také skrze dobrotu 

Božskú padlo do srdce mého, kteréžto zajisté tak znamenité i jiná 

mnohá dobrodiní vašim, přesvatý všeho křesťanstva otče,  nejvíce 

mot lit bám a zásluhám př ipisuji.  A protož kdyby mi války, sešlost  

mého věku a nedostatek zdraví na překážku nebyly,  sám osobně bych 

se vypravil,  abych spatř it i a uct it i mohl t a svatá místa,  a po vykonán í 

poslušenství svého, chtěl bych Svatost i vaší také i nohy pobožné líbat i,  

a je na hlavu svou vložit i,  ba i vo to  bych stál,  aby vaš í svatou rukou 

srdce mé znamením svatého kř íže poznamenáno a zapečetěno bylo,  ale  

poněvadž předpověděné př íčiny jsou mi na překážku, byl jsem mysli l 

abych pána Jeronyma sest ry své i krále z Fiungi syna místo sebe poslal,  

a le poněvadž on nyní v dalekých krajinách jest ,  a Otec Visit ator 

pospíchá a pohotově jest ,  za dobré jest  uznáno a usúzeno, aby pán 

Manc ia,  sest řenec jeho, t ímž zpuosobem a jménem poslán byl.  To pak 

sobě za veliké dobrodiní počítatat i budu, když vedle ouřadu 

místodržitství božího mne a toto křesťanské stádo tak, jak jste počali 

fedrovat i a nám napomocní být i nepřestanete.  Skř inku z svatých 

kostmi a jich ostatky, kteráž do vaši Svatost i skrze téhož otce 

Visitatora  mne odeslána byla,  s vděčnost i jsem př ijal a ji na vrch 

hlavy své s uct ivost í vložil.  Za kterouž Svatost i vaši tak veliké díky 

činím i mám, že by toho žádná ústa ani jazykové vypravit i nepostačili .  

Nebudu obšírněji psát i,  poněvadž i o  mně i o  věcech tohoto království 

otec Visi tator i pán Mancius vše obšírněji budou Svatost i vaši oustně 

vypravovat i,  jemuž to  já v pravdě a upř ímně poklonu činíc,  tento list  

s bázni a t řesením sem napsal.  XI.  dne měsíce ledna, léta po příšt í 

Páně M.D.LXXXII.  
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Př ípis.  

Poklony hodnému a krále nebeského na zemi místodržíc ímu,  

velikému a nejsvětějšímu papěži.  

Podpis.  

Nejsvětějším Svatost i vaší nohám podstřený, Frant išek,  krá l 

bungský 

 

 

 Vepis li stu jeho milosti nejjasnějšího krále Arimanského 

Protasia,  etc.   

S milost í boží poníženě a pokorně toto mé psaní k vaší Svatost i 

ošeruji.  Přede dvěma lety,  t j.  M. D. LXXX (ho),  od příšt í Páně přes 

celý puost ,  kteréhožto času obzvláštně a nejvíce se př ipomíná předrahé 

umučení a smrt  pána našeho Ježíše Kr ista,  byli jsme ve velikých 

válečných bouřkách, a to s nemalou mou i všech mých škodou a 

rozmíškou. Avšak mi v hlubokost i ležíc ímu pohanských temnost í,  ráčil 

otec milosrdenství,  svět lo  pravdy své a vpř ímou cestu vkázat i skrze 

velebeného Visitatora  a jiné slova božího kazatele z tovaryšstva jména 

Pána Ježíše,  kteř ížto  snažně mi nápomocni byli a skrze svátost křtu 

svatého na mne a na mé božské milost i rosu z nebes svo lali,  

z kteréhožto tak velikého a znamenitého dobrodiní divně se radujíc  

Králi Nebeské(mu) bez konce díky činit i nepřestávám. A poněvadž 

Svatost  vaše všecko křesťanské stádo spravu je a pase,  byl jsem toho 

náramně žádost iv sám osobně tam př ijít i a před Svatost í vaší na zemi 

rozprostřený s poníženost í a s pokorou povinné křesťanské 

poslušenství učinit i a po políbení noh svatých na hlavu svou je vložit i.  

Ale poněvadž pro veliká má zaneprázdění,  sám toho nemohu vykonat i.  

Posílám s t ýmž otcem Visitatorem  vnuka své(ho) pana Michala,  aby na 

místě mém tu povinnost  pobožnou vykonal,  z kteréhožto také všem 

mým žádostem i jiným věcem Svatost vaše porozumí, nýbrž i z té  

př íčiny tuto nic obšírněji nepíš i,  a le jemu upř ímným a pokorným 
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srdcem uct ivou poklonu činím. Datum VIII.  dne ledna měsíce,  léta M.  

D. LXXXII (ho),  po příšt í Páně.  

 

Př ípis.  

Tento list  buď oddán tomu velikému a svatému pánu, jemužto já  

se klaním, ježto boží místo drží.  

Podpis.  

Svatost i vaší st řevícům se podst írá pan Protasius.“ 

 

 

 

Venpis li stu nejjasnějšího knížete a pána Omuranskýho 

Bartholomějě,  etc.  

Ač se obávám, abych se hř íchu smělost i zbytečně nedopust il,  

avšak z milost i nebeského krále,  tento sprostný list  Svatost i vaš í 

odsílám, a poněvadž na zemi boží místo držíte a z učení vašeho a 

ze správy veškeren lid křesťanský vis í,  ovšem spravedlivé by bylo ,  

abych já se sám přes všechna moře plavil a osobně Svatost vaš í 

navšt ívil,  a po políbení vašich noh svatých, je na hlavu svou po ložil,  

a le že jsem až posavad tu povinnost  vykonat i nemohl,  byly toho veliké 

a hodné př íčiny.  

Nedávno pak do těchto tak dalekých krajin př išel otec Visitator 

z tovaryšstva jména Pána Ježíše,  aby tato  místa křesťanská navšt ívil,  a  

když jest  mnoho věcí chvalitebných a pobožných nař ídil,  zase k svý 

vlast i od nás se navracuje,  kteroužto výbornou př íležitost i já jsa 

pobídnut ,  nechtěl jsem toho obmeškat i,  abych Bratra svého syna Pana 

Michala s ním neměl k vaší Svatost i odeslat i,  kterýžto ač takovýmu 

ouřadu není rovný, však mi to  bude velmi vděčné, jest li ho Svatost  

vaše k po líbení noh svých svatých př ipust í.  Za to také Svatost vaš i 

pokorně prosím, i zavazuji,  abyste mně v své pamět i zachovali,  a mě i 

tyto japonské křesťany otcovský milovat i ráč ili a toho samého tuto 

žádost iv jsem. Jiné pak věci Svatost  vaše z otce Visitatora ,  a z téhož 

pána Michala před sebou vslyš í a pozná. Kterémužto já upř ímně 
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poklonu činíc,  s bázní sem psal.  Datum XXVII.  dne měsíce ledna, Léta 

Páně M. D. LXXII.  

 

 

Př ípis.  

Sepnutejma rukama a s poklonou odsílám tyto věci,  

nejsvětějšímu pánu Papeži,  velikého boha místodržícímu.  

Podpis.  

Já Pán Bartho loměj,  svatým nohám vaším na zemi podestřený.  

 

 

Když ti li stové byli přečteni ,  a mlčení se stalo ,  tehdy jménem 

těch posluov královských i králuov učiněna jest  podepsaná řeč od 

Kašpara Konsalva Portugalského, kněze z tovaryšstva jména Pána 

Ježíšem, etc.  

 

Ostrovy japonské  tak velikejmi moř i a mnohými zeměmi 

př irození od našich krajin oddělilo ,  takže některým málo ledva jméno  

jich známo bylo,  nic jiného o nich nevědouce,  a nyní ještě aby je  

někteř í být i věř ili,  sotva k tomu př ivedeni bejt i mohou. Avšak 

nejsvětější otče vskutku jsou, a jsou v počtu mnozí,  v velikost i širocí,  

městy ho jní,  lid v nich vt ipný a v válečných věcech zběhlost i obdařený 

a tak znamenitý,  že kdož jsou je viděli,  všedci jiné národy v st ranách 

toho světa že převyšuje poznali.  K našim pak národům v těchto 

krajinách aby mohli př irovnáni být i,  že ničehož jiného krom pravého  

náboženství kteréhož neměli a pravého světa víry křesťanské, toliko se 

jim nedostávalo,  a však i ta před ne mnoha lety,  puovodem této svaté 

stolice v těch dalekých krajinách rozsívat i se jim počala: chatrnými 

ovšem (což i z počátku zakládání c írkve svaté,  že se stalo  víme)  

počátky, přechudých a nuzných, i od světa opovržených lidech, a však 

mocný a dobrot ivý Buoh, dávaje moc a vzrost  slovu svému, pomálu i 

vzácněji lid potom ji př ijíma li,  až na posledy ted před něko lika lety a  

zvláště tehdáž když jest  vaše Svatost šťastně na stolici apoštolskú 

dosedla,  a ji hned výborně spravovala,  k potentům, k knížatům a 
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k králům jest  př išla a se dostala: což ač tobě velit i radost  a veselý 

z mnohých př íčin př inášet i má, však nejvíce z té,  že když t y 

křesťanské náboženství,  kteréž mnohými chytrostmi i násilím kacířův,  

a to  v blízkých krajinách jest  nakažené, a podvrácené, zase s velikou 

snážnost í napravit i a vzhůru zvést i usilujes,  tehdy od jinud i 

z dalekých krajin tak veliký počet  lidu radost i užitek mohly js i prvé 

skrze slyšení př ijít i a nějaké také z toho veselí i chuť na mys li pocít it i,  

a le dnešního dne, muožeš nim i oči své až do sytost i nasyt it i,  a  

v palácu tvém zjevně a svět le vystavený rukami se ho dotýkat i,  a  

vrchovatě z něho na mysli své rozkoše,  jako to  své vlastní,  ne toliko  

sám užívat i,  a le i jiným z něho, a vší církvi př íjemného udě lit i.  Neb 

jakou radost í všecka církev: jakým veselím vobec ř ímská nemá 

voplývat i a plesat i,  když dnešního dne vidí nejurozenějš ích knížat ,  

posly,  an z japonských ost rovuov př iš li.  

 To pro náboženství,  což prvé za žádných předešlých věkuov o  

těch národích slýcháno nebylo.  K tvým nohám jsou padli,  a váleční i  

vít ězní králové, zbro jí víry svaté,  a kázáním, evangelium svatého  

jsouce přemožení tvému, to  jest ,  Pána Kr ista Panství a Dědictví se 

poddali,  a nemohouce sami pro starost , dalekou i jiné př íčiny před 

Svatost í t vou dát i se najít i,  skrze t yto láskou, a krví tobě př ipo jené,  

poslušenství,  a věrnost  chtěli slúbit i.  Já  pak Svatý Otče,  když tento 

veliký skutek sám v sebe uvažuji,  vidí mi se,  že nad něj správc i 

náboženství křesťanského nic milejš ího, nic t yto konsistoř i 

vejbornějš ího a slovutnějš ího, nic vší c írkvi v obecní,  a obci ř ímský 

slavnějšího nemohlo se stát i,  a vymyslit i.  Věř il tomu někdy Řím, že by 

za císaře Oktaviána Augusta byl ve lmi št iastný i blahoslavený proto že 

za jeho císařování,  císařství ř ímského pověst  a sláva,  tak daleko šla ,  

že jeho slávou hnut í jsouce,  někteř í z Indií národové posly své pro mír  

a pokoj i dobré přátelství,  k císař i jsou byli vysla li:  zbíhal se odevšad 

lid,  aby nevídaný lid uhlídali,  nový obyčej,  ne obyče jný kro j,  

neslýchaný jazyk aby očima a ušima jako hlavě slyšeli,  viděli a  

spatř ili:  Ale medle prosím př irovne jme muožli být i,  ono Indianské 

poselství k tomuto Japonskému, bylo jest  ovšem ono dalekých končin 

země, ale toto zdáliž zdalečejš ích není: Nebo nejprve za dlouhý čas,  
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z Japonu do království syny musí se plavit i,  a odtud až do zlaté od 

nohy zemské (Auream Chersonesum, Lat inic i jmenuji)  a odtud teprva 

do Indii a z Indii do Portugalu a z Portugalu do Hyspanii a přes všecku 

Hyspanii něco po zemi a něco po moř i musí se jít i a plavit i,  tak že 

naposledy ledva za t ř i léta po moř i i po zemi k Řehořovi t ř ináctému 

biskupu nejvyšš ímu do Říma mohlo  se př ijít i.  Zase za času Augusta 

císaře v Indii,  jméno císařství ř ímského toliko slýcháno bylo,  ale  

vo jsko jejich nikdy tam vídáno, ani korouhve rozvité v nich nebyly:  

sausedství dobrého a poko je od Římanuov Indiánové žádali,  a le  

poslušenství neslibovali,  př íměř í,  přátelských smluv od Císaře jako od 

rovnýho žádali,  a ne jako od vrchního naučení brali.   

Ale my dnešního dne zde v Římě,  zde v tomto ze všeho svět a 

nejsvětějším př íbytku, což nevidíme: nač nepatř íme: vidíme ovšem 

tyto posly,  pat říme na t yto mládence, kteř í jsouce vznešeného kmene,  

a z královského rodu pošli,  hledíme na to , an Řehořovi nejvyššímu 

biskupu křesťanskému v noh jeho poklonu činí,  a jménem svých králův,  

netoliko za přátelství,  jako by jemu rovní byli (ač je jako syny miluje)  

prosí,  a le poslušenství jako poddaní slibují,  a nejsouce lidského  

pokolení pokudž mi vědomo jest  moci přemožení,  t i vhlídavše v svých 

krajinách vít ězné Pána Krista korouhve, původem toho Řehoře 

Tř ináctého rozvité,  dnešního dne, že od nepřemožené Římské víry,  to  

jest  od křesťanské a katolické,  jsau přemožení,  rádi a dobrovo lně 

vyznávají,  proto že takové vítězství netoliko sobě užitečné, ale také 

tak spasit edlné být i zna jí,  jak se veškeren svět ,  c írkvi svaté užit ečný,  

a tobě Otče Svatý,  jehož to puovodem s pomoci Pána Boha jest  

obdrženo, ku věčné slávě a pamět i se vztahuje.   

A o všem co se církve Svaté dotýče,  mnoho jest  ji za oněch 

časuov slávy a užitku př ibylo,  když onoho Řehoře Velikého a Papeže 

Svatého práci a snážnost i,  ten veliký ost rov zemi Anglickau, a jako  

onen pověděl,  odevšeho světa oddělený,  ku víře Kr istově př ivedený 

viděla,  ale jaké slávy pro jeho obrácení na víru toho času byla nabyla,  

tak také potom pro jeho odstoupení od víry,  že jest  z tej slávy a 

ozdoby oblúpena velmi se byla zarot ila,  ale hle snážnost i,  a  

neobyčejným štěst ím tohoto jiného Řehoře (aby vždy církvi svaté 
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slávě nic neucházelo) místo jednoho vostrova ,  ne jeden vostrov, ale  

mnoho vostrovuov i království,  ba i on nás mořem,  i okrskem světa 

oddělění národové, v velikém počtu k církvi svaté jsou př istoupili,  tak 

že předešlá škoda, kteráž zajisté nemalá byla,  snad ne menším ziskem,  

a v naději ještě větčím jsouce vrchovatě nahrazená, již  může první 

zármutek touto novou radost í a vší církve nevymluvným veselím, být i 

složen i shlazen, kterúžto vší c írkve vobecní a zjevnú radost ,  když 

před mnohá lety proroci svat í předpovídali ještě daleko větší svými 

řečmi ji č iní.  Neb mi se vid í,  když na to  šet řím, kterak předešlým 

věkům neznámý národ s velikým množstvím lidu nyní církvi jest  

př ipo jen, jako bych dnes krále Davida jménem církve svaté onen verš 

na citaru hrajícího zpívat i s lyšel.  Lid,  kterého jsem neznala,  slúžil mi 

v s lyšení ucha, byl mne poslušný. Jest li by se pak kdo domníval,  že by 

se tato řeč jinam nežli dnešnímu skutku vztahovala,  i což řekne 

k proroctví Izajášovu: Zdaliž je tomuto dnešnímu dni nepř ivlastní? 

Zdaliž neřekne, že jest  církev ř ímskou onimno pěkným a zho la 

božským zpěvem nemínil a nejmenoval?  

Národ prý,  o  kterým si nevěděla,  povo láš a národové, kteř í tebe 

neznali,  k tobě poběhnú pro Boha tvého a pro svatého Izraelského,  

který tebe jest  oslavil.  Aniž také v této  vobecní nás všech radost i ten 

starý Tobiš nás opuštěna činí.  Ale nynějšího př ítomného štěst í c írkvi 

přeje a s ní se raduje,  svou pěknou řečí jako labut ím zpíváním všech 

nás k té vobecní radost i vzbuzuje,  řka:  Svět lem prý o církvi svatá 

jasným budeš se lsknút i,  a všecky končiny země budú se tobě klanět i.  

Národové k tobě zdaleka př ijdou a zemi tvou budou mít i v posvěcení,  

aby pak kacířům potupa církve ř ímské až př íliš  nechutnala,  hnedka 

dokládá: zlořečení budou t i,  kteř í tě potupují,  i z lořečení budou 

všickni t i,  kteř íž by se ko li rouha li tobě.  Blahoslavení pak všickni,  

kteří tebe milují a kteř í se radují z poko je tvého. 

 Ale nevím, jak jsou mne božských písem tyto takový zpěvové 

tak vlahodili,  že jsou mne jako na sebe nepamatujícího od převzet í 

mého dále ji,  než jsem se nadál,  odvedli.  A protož nechť se řeč naše 

k tomu, což předně k nyně jšímu času náleží a čeho místo toto i 

povinnost  má vyhledává, navrát í.   
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Náhle před tvou tvář í nejsvětější otče, tyto z královské(ho)  

rodu mládence, kteř ížto  jménem svých králů,  jimžto jsú láskou a krví 

blížsce př ipo jeni,  poselství k tobě jsou př inesli.  Na jejichžto urozenost  

rodu, na náchylnost  k náboženství,  aneb k stolici apoštolské ochotnost , 

kterouž jsou dlouhým putováním prokázali,  jest li šet ř it i budeš,  usoudíš,  

že neto liko jsou hodni po líbení noh nejsvětějších,  ale také požehnání 

apoštolského a aby k podivení všem v tomto svém mladém věku byli.  

Nebo jest li starodávní lidé,  nevím jakého  mudrce,  člověka sic  

marného, však pro žádost  vmění do dalekých krajin putujíc ího  

v podivení sú měli a potomci jich ho velmi chválili,  protože jest  do 

Persy šel,  Kaukas,  Abání,  Scithí,  Masagdice (a ať slov svaté(ho)  

Jeronýma užívám) ho jná a bohatá indická království prošel,  aby 

pohanského ve likého kněze na t ruonu zlatým sedícího mezi něco málo  

učedníky vo př irození,  vo hnut í hvězd a běhu nebeským 

rozmlouvajíc ího, slyšel.  (Ač velké a neobyčejné věci dovedl,  však 

všecky z prázdné(ho) a marné(ho) jedno(ho) člověka pilnost i 

pocházeli.)  Čím vseji těmto mládencům se podivit i máme, když vidíme 

a př i nich spatřujeme, tak křesťanského veliké náboženství milování,  

hor livou žádost  svaté víry,  že proto to liko na tak dalekou cestu jsou se 

vydali.  Neb zajisté nevelikou částku světa onen mudřec jest  prošel,  

jest li k těmto přirovnán bude, kteří tak mnoho moří,  království,  

národuov a což v sobě skuoro okrslek světa,  moře a země obsahuje 

všecko od posledních končin jeho prošli,  až jsou do Říma, jenž jest  

křesťanské víry outočiště,  církce svaté hrad a náboženství pravého  

st ráž,  př išli.  Ale však čím jest  jejich byla větší práce,  hor livějš í 

pilnost  a nesnadně jší putování,  tak také jest  jejich věrší zisk,  ho jnějš í 

užitek,  stálejší učení.  Neb oni dnešního  dne nepatří na pohanského  

kněze,  mezi něco málo učedníky klímícího, ale  patř í na nejvyšš ího  

kněze křesťanské(ho) Řehořa t řináctého, mezi znamenitými kardiná ly 

a biskupy sedícího, patří na zlatém trůnu vyvýšeného, ale na stolic i 

s(v).  Petra posazeného.  

Neposlúchají jeho rozmlouvat i o  běhu hvězd a nebes,  ale slyš í 

ho neomylně vypravovat i o  pravé víře a o  učení,  kterak by se mělo jít i  

do nebes.  O vzácné očím divad lo a rozkošné mys li zrcadlo.  Mnoho  
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jsou oni na tak dlouhé cestě vidě li,  mnoho zhlídli,  mnoho obyčejuov 

lidských a rozličných, mnohá království,  mno(ho) divných věcí spatř ili ,  

a le nad žádnou věc í tak neustrnu li,  ani jaké utěšení z ní měli,  jako  

když jsou tebe,  nejsvětější otče,  uhlídali.  A nyní uznávají,  že práce 

jich dobře vyna loženy, a z toho se těší,  když sobě pohody a neřest i 

cesty i plavení př ipomínají.  Avšak za to  mají,  že teprvá všech svých 

prací a putování dokonalé veselí a radost mít i budou. Když je jich 

králův poslušenství,  od kterých tak zdaleka k tobě posláni jsou, když 

hotovou a ochotnou mysl,  když jejich list y vysvědčenou víru 

otcovským oumyslem a dobrot ivě př ijmeš.  

Což zajisté,  aby učinil,  netoliko tě k tomu vede tvá př irozená 

dobrot ivost ,  ale i samých králův pobožnost ,  i ku víře křesťanské 

ochotnost , toho od tebe nepravím žádají,  a le i jakýmsi způsobem 

dobývají.  

Nebo Frančišek, král v Japonu mocný, který slušně mezi jinými 

v těch krajinách za prvního muože být i počten, ten ač nedávno o víru 

křesťanskou př ijal a okřt it i se dal,  však za mnohá před t ím léta  

náboženství a víru křesťanskou, když jest  se nejprve v zemích jeho  

št ípit i zača la,  a jako mladiství rost la.  Tak jest  ochraňoval a zastával,  

že jakej se ko li prospěch př i víře v Japoně učinil,  jeho př ízni a  

opatrnost i po Bohu muože se př ipsat i.  On kněze Frančiška Šavera,  

muže pobožného a svatého (jenž byl z těch desít i jeden, kteř í 

s Ignácem Loyo lem tohoto našeho tovaryšstva nejmenš í(ho) počátek 

učinili) ,  když mezi všemi ne jprvnějš í do těch ost rovuov př išel,  laskavě 

jest  přija l a svobodně v svém království víru křest ianskou kázat i 

dopust il.  On potom i jiné evange lium svatého kazatele,  kteř í do těch 

zemí za Frančiškem př išli,  a tak daleko od svých známých mezi cizími 

moci i pomoci lidské zbaveni,  on jest li pravým, vždy na ně obzvláštně 

laskav byl.  A dobrot ivost  jim ukazoval,  ničéhohož činit i neopouštějíc ,  

což by slušně od dobrého krále a náboženství křesťanského milovníka 

požádáno být i mohlo.  On jest  kněžím do pomezních kra jin bezpečnou 

cestu učinil,  přátelství i lásku skrze list y a posly zjednal a největších 

nebezpečenstvích mezi velikými válkami a bouřkami,  aby naš i 

bezpečně a v ce lost i zůstali,  s velkou bedlivost í opatřil.  
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Co sú pak naši tak př íznivému a dobrot ivé(mu) králi,  od 

které(ho) sú tak veliká a mnohá dobrodiní př ijali,  a jehožto předně 

př ízní a pomoci náboženství a víra svatá se rozmáhala,  jiného žádat i 

mohli,  jediné,  aby i on sám téhož náboženství a víry oučasten byl.  

Avšak protáhla se ta věc  dáleji nežli jsme toho žádost ivi byli,  

nicméně ráčil  dobrot ivý a věčný Pán Buoh žádost i naše vslyšet i,  a tak 

toho pána srdce osvít it i,  že jakou škodu to  odkládání,  dobrému král i 

př inést  mohlo,  to  nyničky nepodobnou hor livost í víry,  zdá se 

nahrazovat i.  Neb zajisté  vymluvit i se nemuože, jak jest  v náboženství 

ho livý, jak potom dycht í,  aby se víra svatá rozmáhala a jak  

k dokonalost i všech ctnost í bez zastavování pospíchá.  Jak by pak toho 

byl žádost iv,  aby na tvou Svatost pohledět i a nohy tvé políbit i mohl? 

Aspoň z toho porozumět i muože, že sa on velikými starostmi 

království svého zaneprázdněn, a lety věku svého obt ížen.  

 Tohoto Mancia,  kterého před sebou vidíš a kterého po sobě 

v svým království nejurozenějš ího (neb jest  krále fiuského vnuk) a  

sobě nejvěrnějšího a nejmile jš ího měl jest  sám k tvé svatost i vys lal,  

aby on to  na jeho místě vykonal.  Toho pak skrze něho snažně žádá,  

aby když tví Svatost poslušenství a vyznání víry od něho př ijme mez i 

církce svaté a této apoštolské sto lice syny mohl počten být i.   

Téhož taky žádá Protasius,  král ar iánský, mládenec výborný,  

tohoto Michala,  kteréhož pro touž příčinu k tobě vys la l.  St ryječný 

brat r.  Tolikéž žádá i kníže Bartholoměj,  pán Omury, krále 

ar imenského a tohoto Michala st rýc nejmilejš í.  A ať já dnešního dne o  

králi ar imenským nic nemluvím, jehožto pobožnost i a živé vír y 

př íklady zřetelné mohli by se př ivést i,  a le pro ukrácení toho nyn í 

pominu a wo knížet i Bartolomějovi jakožto wo starším musím něco  

povědět i.  To jest  ten Bartho loměj,  otče svatý,  který mezi všemi 

knížaty v Japonsku nejprvnějš í jest  víru křest ianskou př ijal,  a to  

s takovou horlivost í a snážnost í,  takže všecky všudy modly smetav a 

všecké pověrky z měst  svých vypudiv,  mnohá nebezpečenství pro tu 

př íčinu musil jest  podniknout i,  a jsa skouro ze všeho svého panství 

vyhnán, ne toliko od přijaté víry neodstoupil,  a le nepodobnú k víře 

mys li své vlastnost i  a divnú Boží pomoci přemoha své nepř ít ele,  ještě  
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daleko stálejším v víře nežli kdy prve jest  zuostal.  Takže již  v jeho  

panství ani jednoho pohana nepozůstává,  kterýžto kdyby sám osobně 

mohl to  vykonat i.  Co skrze tohoto Michala činí,  aby Svatost i vaš í 

nohy po líbit i a požehnání svaté př ijít i mohl,  jistě za veliké štěst í a  

blahoslavenství sobě by to  pokládal.  

O Bože všemohoucí,  proč a kterak se to  děje,  že v tak dalekých 

místech a krajinách v kterýchžto prvé nikdy jméno Pána Krista,  nikdá 

evangelium slýcháno nebylo,  hned jak se v nich svět lo  víry a  

náboženství křesťanského zasvít ilo ,  že t i lidé od našich obyčejuov 

velmi rozdílní,  královskými korunami ozdobeni,  bohatstvím oplývajíc í,  

v válečných věcech znamenit í,  však ř ímského kostela moc a důstojnost  

vyznávají a za ve likou poct ivost   i čest  to  mají,  aby skrze so bě 

nejvěrnějš í a nejmilejš í nejvyššího biskupa nohy mohli po líbit i.  A že 

v tak blízkých krajinách, kdežto svět lo  pravdy tak jasně svít í,  smějí se 

o  takovou nešlechetnost  pokusit i,  aby ušlecht ilú Kr istovu choť hlavy 

zbavit i a ř ímské sto lice důstojnost  od samého Pána Krista nař ízenou,  

tak mnohých sněmův duchovních př íklad y a výpovědí stvrzenou, s  

nejhorší svou zkázou v pochybnost  uvést i,  aneb zho la vyvrát it i mohli.  

Ale musím se držet i a nemusím se dát i dnešního dne, př i této všech 

obecní radost i,  zármutě a bo lest i jinam přenášet i.  Ale řeč svú raděj i 

k tomu obrát ím, čehož jsem byl mezi tak mnohými a rozličnými věcmi 

skůro samé(ho) pozapomenul,  však to  takového jest ,  že za všech věkův 

nesmrtelné pamět i jest  hodné.  

Častokráte i zhusta jsem slýchal,  i také někdy sám čít al,  že 

kdyby kdo chtěl dokonalý beze vší vady dobrého knížete zřetel mýt i,  

že takový má k jasnému slunci,  na kteréž vprostřed nebe všickni 

patříme, v mnohých věcech př ipodobněn být i.  Neb jako slunce v své 

vysokost i postavené, neto liko blízké věci,  a le také daleké svými 

paprsky osvěcuje a mocí svú také k skrytým věcem proniká.  Tak také 

dobré kníže a pán, jest li to(ho) jména chce hoden být i,  nemá toliko př i 

své čeledi a v svým domu svou dobrot ivost  zamezovat i,  aneb 

v některých domích, aneb rukách ji zavírat i,  a le ní jako nějakými 

papíry všecken svůj okrsek osvícovat i.  A pokud mu možné jest  i přes 

meze své přecházet i,  a také cizí dobrodiním osvobozovat i,  pak kteř í by 
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to  činit i mohli,  snad nětco by se jich najít i mohli,  a le kteř í by to  chtěli,  

zeč mohou být i činit i,  velmi málo se nachází.  

Tvá pak, otče svatý,  dobrot ivost ,  která s obzvláštní pobožnost í 

jest  spo jena,  není ve zdech tohoto města zavřená, ani mezemi vlaské 

země obklíčená, ba ani německými, českými, uherskými, po lskými a 

dalmatskými hranicemi zamezena a shrnuta,  v kterýchžto krajinách a 

nebo Seminar ia,  jenž jsou jako víry svaté nedobyt í zámkové, js i 

založil a nebo nějaká jiná věčné pamět ihodná, dobrodiní voko lo  

náboženství a víry křest ianské i obrany její,  jsi učinil,  a le t y všecky 

krajiny proskočiv,  a jako onen pověděl,  nad rok a cestu slunce 

vyskočiv,  t j.  Indii,  Bragmany a Siny proniká,  až do posledních 

japonských krajin a končin js i doběhl a př išel.  Neb jak jsi nejprv tomu 

porozumělo, že by se v těch zemích víra svatá,  jsouc šťastně založená,  

t ím vseji rozmáhat i mohla,  kdyby z toho národu (který opatrný a 

ost rého vt ipu jest ),  co nejvíceji kazatelov bylo,  nedal jsi se ani 

nákladem, ani dalekost í,  ani těžkost í odstrašit i,  aby neměl výborných 

národu mládencův veliký nákladem Seminar ia založit i,  kterýže potom,  

jsouc v umění a v náboženství vycvičení,  všecku nedověru vypudili a  

všecky k víře a k učení Kr istovu př ivedli.  Za kteréžto tak znamenit é a  

ne smrtedlnost i hodné dobrodiní,  poněvadž zobzvláštní lásky pro  

rozmnožení víry křest ianské pochází,  páni poslové i svým i svého  

národu jménem, poručili vaš í Svatost i t ím snažně ji a nesmrtedlným 

způsobem velmi velice poděkovat i.  Protože rovně roku toho od tvé 

Svatost i slyšeli jsou tuto takovú věc být i nadř ízenou,  kterého týž 

králové a knížata japonšt í vyslaní tohoto poselství k tvé Svatost i jsou 

jednali.  Takže oni jako synové, ne tak brzo jsa mys lili vo vykonání 

poslušenství,  jak jsi t y,  jako otec dobrot ivý, přemýšlel vo jejich 

dobrém a spasení.  A ptož jsou té naděje,  že ačko li prvé z dobré vuo le 

vy vše hnut í s takovou ochotnou víře svaté jsou pospíchali,  nyní pak 

dobrot ivost  a láskou tvé svatost i jsouce nabádáni,  vzláště když z těch 

Seminár iích nové kazatelové vycházet i budou, že t ím bouř livě ji a  

v věčím počtu k víře svaté lid japonský př icházet i bude a tak otče 

svatý,  v krátkým čase se stane,  že Bůh všemohoucí tvé žádost i 

př ijíma jíc a prácem tovaryšstva našeho požehnání dávajíc,  vslyš í,  an 
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již ne města některá a království,  kteráž tobě dnešního dne jako  

prvot iny ourodné(ho) pole ošerují,  a le mnohá jiná,  kteráž ta široká 

krajina a země v sobě obsahuje,  v nicoto nezčíselne j počet  lidu se 

nachází,  jsou k církvi svaté př išli a př istoupili.  

 

Na tuto řeč jménem nejvyšš ího Biskupa dána jest  dole psaná 

odpověď, od Antonia Bukapadulia  

Nejurozenějš í mládenci,  nejsvětější Pán náš na tuto vaší řeč,  a  

žádost ,  takovú odpověď poručil mi dát i,  že joau Frančišek, krá l 

bungský a Protasius,  král ar imanský, a Bartho loměj st rýc Protasiův,  

kníže omurský, z dalekých japonských ost rovuov, vás př íbuzné své 

sem k jeho Svatost i vys lali,  abyste jménem jejich tu důstojnost ,  

kterouž z milost i Boží na sobě má, př ítomně uct ili,  pobožně a múdře 

sú to  učinili,  že pak jiná tajěství víry katolické znají a je také 

vyznávají a vědí nebýt i než  jedinou víru,  jed inou c írkev katolickau,  

jediného jejího správce,  a všeho stáda Kr istova, to jest ,  všech všudy 

po všem světě katolíkův pastýře,  jen jest  biskup ř ímský Svatého Petra 

náměstník,  z toho se raduje,  a  věčné za to  Pánu Bohu díky vzdává. A 

tak soudí,  že ta jest  opravdová radost  a veselí,  ježto z vyhledávání ct i 

a slávy Boží,  z Spasení Duši Bližního pochází,  a protož velmi vděčně,  

spo lu i s duostojnejmi brat ř ími svými svatého ř ímského kostela 

kardinály,  toto jejich vír y svaté vyznání,  poslušenství a pobožnost i 

vysvědčení,  př ipust í,  a př ijímá, jsa toho žádost iv a Pána Boha za to 

prosíc,  aby jejich př íkladem, i jiní v těch ost rovích, ba i všeho světa 

králové a knížata,  opovrhouceho Boha, bludy, modly i velikou poctu 

jich,  poznali jediného pravého Boha, a kterého on poslal Ježíše Kr ista,  

neb to jest  život  věčný.  

Ty věci kdy se vykonaly,  konsistoř vyvstala,  poslové pak 

nejvyššího biskupa do paláce vedlé obyčeje provodivše,  od jeho  

milost i kardinála Svatého Syxta,  jenž jest  vnuk papežuov pro uctění a  

přátelství pozvání jsou k obědu, po obědě pak na přátelské 

rozmlouvání uvedeni jsú do pokoje jeho Svatost i papežské, a skrze 

t lumače mnoho vo cestě,  a vo náboženství mluveno bylo,  odtud potom 
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šli do kostela Svatého Petra,  pomodlivše se u hrobu jeho, podvečer,  

s uct ivost í zas jsou do domu provozeni.   

 

Krátké poznamenání o samém ostrovu Japonu, vedlé  

zprávy poslův odtud do Říma poslaných, z Latinska na Česko 

přeloženo 

Ostrov Japon jest  vz dýli asi CCCC mil našich,  v šíř  pak as i 

CLX. Obsahuje v sobě mnohá království,  krajiny a panství,  zhusta lidé 

obydlí svá mají a jsou ostrého vt ipu, z nich někteř í k pravému a 

katolickému náboženství př istoupili,  jiný pak ještě starodávným 

zpuosobem modlám se klanějí.  Přebývají skuoro v ustavičných a 

ukrutných válkách,  poněkud proto,  že od přirození jsou váleční a  

panování žádost iví,  poněkud také proto, že krajina zlatem a st ř íbrem 

oplejvá.  Povětř í nemnoho se dělí od vlaského, nýbrž velmi se s ním 

srovnává, poněvadž nejdelš í den rovný jest  vlaskému, tot iž že 

nepřevyšuje XVI. hodin.  

Jest  také zdravého a mírného povětř í,  že do CL. let  mnozí živ í 

jsou a ještě dýleji,  což poněkud pochází z rozumného v pokrmích 

chování,  neb v nich jsou pokrmově sprostní.  St řídmost ,  a st řídlivost  

taková, že málokdy v těžké nemoci upadají,  a poněvadž zř ídka 

stonávají,  žádných lékařův nemívají,  aniž také za takového se kde 

vydává. Kdy se pak někdo roznemuože, tehdy neb bylinami,  aneb 

nětčím jiným sám sebe z př irození jsa veden léčí.  

Ovec, koz a jiného takového dobytka,  a tudy ani sejruov, an i 

mléka nemají.  Oleje a vína zbaveni joau, proto že v těch krajinách ani 

olivový ani víno št ípeno nikdá nebylo,  a z toho pochází,  že na větším 

dýle žízeň svou čistou vodou teplou aneb vlažnou hasí.  Někteř í také 

nápo je ječného k pivu podobného užívají.  Olej,  kterým pokrmy mast í a  

v lucernách pálí,  na větším dýle z horčičného semene dě lají.  Vosku,  

medu, ani včel nemají.  Mají však nějakejší st romy, které když jistého  

času v roce nat ínají,  teče z nich jakási smaha, ač netak jako vosk hustá,  

a všakž místo vosku ji užíva jí.  
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Mají pšenic i,  ječmen, rejži a ovoce k vyživení velmi pohodlné,  

a poněvadž po ložení té země jest  právě pod námi,  v naši po lokouli 

světa,  tak i ovoce rozdílné od našeho a v ho jnost i vydává.  

Mají také (což jest  věc divná) impresí,  a daleko prvé ji měl i 

nežli my, poněvadž ani o  počátku jejím nevědí.  A z toho se ukazuje 

lidského vt ipu moc, kterak i v neznámých a dalekých krajinách 

podobné skutky puosobí,  tak v řemeslech jako i v literním umění,  nebo  

na témž ost rově mají ško ly,  v nichžto jako i u nás všecka umění,  

(krom jak povědíno, lékařského) se předkládají a vykládají.  

Šaty jejich jsou šaryvary až do kotníkuov, jaké př i moř i míva j í 

plavci,  a suknička otáhla,  z rukávy až do lokte,  plášť dlouhý, kterýž 

na ramena zavrhávají.  Vlasy své na zpuosob čepice zčesávají,  a kteř í 

se ho lí,  tehdy z svých vlasův sobě čepice dělají,  a na hlavě ji nosí.  

St řídmost ,  a zdrženlivost  v jídle a v pit í  jest  tak veliká,  že na jedné 

krmi,  a t y velmi sprostné přestávají,  a víc jich mít i nechtějí.  

Mince žádné nemají,  a le starodávným způsobem, kus zlata a  

neb st ř íbra nedělaného, za koupě své vedle slušnost i dávají.  Stavení 

v nich žádného pyšného ani nákladného vidět i není,  a le malé dřevěné 

domy mají,  ač i v některých potentátův řemeslně a pilně s řezbami 

dost i velic í a pěkný domově se vídají.  

Zlata a st říbra i jiných kovuov jako i my zde mají dostatek,  

krom mosazí a mědí,  a však jakýs i kov tak temperují,  že ním železo  

řezat i mohou. Dvo jnásobný způsob písma mají,  jeden jest  egyptský,  

kterého jsou užívali prvé než lit ery nalezeny byly,  a jest  takový, že 

skrze nějaký obrázky svuo j oumysl oznamovali,  náboženství,  běh času 

i jiné věci jimi poznamenávali.  S takovými literami,  někteř í takový 

mramorové sloupové ještě v Římě se nacházejí,  a tomuto takovému 

písmu skůro všudy na tom ostrovu rozumějí.  Druhý zpuosob písma jest  

nám obecný, jenž se skládá z sylab,  a z nich potom slova a tomuto 

způsobu nerozumí než jedná částka ost rovu, jako jazyku, nebo jak maj í 

rozmanitost  vlastnost í v jazyku, tak i v literách.  Nepíš í pak např íč 

jako my, ale píš í počnouc od vrchu až dolů,  jako se zpátkem vminucí,  

počet  a litery píš í.  
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Tito jsou darové, které japonští legáti darovali knížet i  

florentskýmu.  

Truhličku písařskou z černého dřeva velmi vonného a svět lého,  

a někteř í se domnívají,  že jest  udělána z rohu nosorožce,  zvířete 

velikého a který slona zabijí.  Kus téhož dřeva a neb rohu.  

Dva tucty papíru z kury jakéhos dřeva udělaného jako  

pargamin tuhého, na jednom z nich jazykem jich bylo napsáno  

nejsvětější jméno Boží a blahoslavené matky Panny Mar ie.  

Item jiné dva list y jiného papíru ze t ř iny udělanýho, který jest  

tak subt ilní,  že nemuože vymyšleno být i,  jakým pérem a neb černidlem 

pro subt ilnost  jeho mohlo by se na něm psát i.  

Kotous veliký jako člověčí hlava,  z něhož se hedvábí snuje,  a  

praví,  že červi tak veliké nejdř íví spředávají.  I tem roucho japonské.  

 

Vo dařích krále hispánského, a jeho Svatosti papežské žádné 

vědomosti ještě nemáme, a protož vo nich tuto nic nepíšeme.  

 


