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V BRNĚ 1885.
V komisi u K. Winikera

v Brně, Bedř. Grosse

a Fr. Řivnáče

v Praze.

Tlakom akc morav. knáhtiskárny v Brně

v Olomouci

Proslov
na tisíciletou oslavu úmrtí sv. Metho
děje, bratra sv. Cyrilla, jichž věrným
následovníkem sv. Josafat, apoštol Ru
sínů, se býti osvědčil.
Chvalořeč. — Radost Slovanů v jubilejní náladě. — Úrodná
má býti radosť tato. — Jako sv. Otci na jednotě sv. církve
záleží, tak i nám má záležeti na ní. — Tato jest touha
Východu, aby byla jednota. — Čechoslované mají též při
spívati k dílu sv., jako otec vlasti Karel IV. — Proto není
nedůležitě znáti apoštola sv. unie. — Proto se modleme za
sv. unii. — Za katolickou církev řecko-slovanskou dal
sv. Josafat život. — Byl-li ctitelem sv. Cyrilla a Metho
děje. — Břešťská unie. -—Oběžník biskupů ruských r. 1596
vykládá, co sv. unie jest. — Radosť apoštolské stolice
z této sv. unie. — Hlavní myšlenka celé knihy.

hvalmež muže slavné a otce naše v poko
lení jejich!“ (Sirach, 44. I.) Těmito slovy
vyzývá Duch sv. všecky národy, by vele
bili svoje předky cti a slávy hodné. Nuže, jestliže
národové všichni obracejí slova tato na sebe, zdaž
my, Čechoslované a Slované vůbec, nejsme rovněž
povinní velebiti a u vděčné památce chovati otce
naše, muže slavné, dobrodince naše, jimž jsme za
vázáni díků vzdáti a to více nežli otcům vlastním ?
A kdo jsou ti mužové slavní a otcové naši? Známe
naše sv. apoštoly slovanské, Cyrilla a Methoda,
biskupy a vyznavače v sv. katolické církvi.
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Radosť slovanů v jubilejní náladě.

Posvátný Velehrade, starobylé sídlo sv. apo
štolů našich! Dne 6. dubna letošního r. 1885 bylo
tisíciletí tomu, co zvony tvé truchlivě zvěstovaly
úmrtí velikého patriarchy tvého, arcibiskupa a
metropolity slovanského, sv. Methoděje! Tisíc let
jest tomu, co jsi do své kobky přijal jeho schránku

©tělesnou!
Bezedný
téměř
žaljímal
tehdy
srdce
opuštěných synů a dcer, jichž neblahé tuchy při
kvačily na ně příliš záhy. Smutný otvíral jsi tehdy
brány velechrámu svého, přesmutný! Než po tisíci
letech, Velehrade věhlasný, opět otvíráš brány své,
abys přijal zbožných synů upomínku na úmrtí
patriarchy svého, avšak ne v bolesti a žalu, nébrž
v radosti, v lesku a slávě. (Opět voláš do všeho
míra, kde Slovan má domov svůj, by sem k tobě
přišli a radostně se pokochali a ohřáli hrudě své
na ohnisku požehnané hrobky otce svého; tu by
sobě přísahali věrnosť, lásku, jednotu ve sv. církví
s náměstkem Ježíše Krista, z čehož blaho pro duši
1 pro tělo hojně se prýštiti má.
Národe českoslovanský a Slované všichni! Ra
dujme se v Pánu, že do vlastí našich poslati ráčil
apoštoly takové, jichž příkladem a naukou a modlit
bami dávní předkové naši křesťanství a spásy na
byli! Radujme se v Pánu a srdce naše nechať se
rozveselí z požehnané památky! Ovšem že oba dva.
vlasti pozemské opustili zase; ovšem že nám je
smrť neúprosná vyrvala: než ostali nám předce
sloupové základní, a významně jeden v Římě, druhý
na Velehradě odpočívá, aby tím snáze zbudována
byla všeslovanská jednota ve av. víře a sv. církvi
s viditelnou hlavou, apoštolskou stolicí. Ovšem že
vlasti naše opustili zase, avšak neopustili nás, aby

Úrodná má býti radosť tato.
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pe brali jinam; opustili nás, aby vešli do vlaeti
nebeské a přijali koruny za dílo velkolepé, aby
milionům synů, které byli ev. vírou k životu věč
nému zrodili, připravili tamtéž stánky blažené.
I nam eesflají s nebes výše hojnost milostí, by
vzkvétalo dflo jejich mezi námi. Ó sv. apoštolé
naši, žehnejte jen dále a nedejte zahynouti nám
ni budoucím!
Svět oslavuje velikány své, že vynáší jich zá
sluhy, zanáší jich díla do knih památných, staví
pomníky z mramoru neb kovu, by potomci věděli,
že otcové jejich byli vděční a uměli oceniti vele
zasloužilé předky své: aj hle, církev sv. oslavuje
též své velikány v pravdě, vynáší též jejich zá
sluhy, které zaznamenány jsou v knihách života.
Staví-li jim ku poctě chrámy a pomníky, dá-li vele
bit výmluvnými jazyky jich díla, ví předce, že ne
bynoucí sláva jim ve vlasti nebeské kmitá a co na
zemi se činí, že jest nepatrným údělem. Chcete-li,
synové hodní, v pravdě oslaviti svaté Otce vaše,
volá nám církev av., patřte neustále na ně jako
na dvouhvězdí, které svítí světu slovanskému ve
dne v noa na nebi. V jejich evětle kráčejte a ne
zbloudite. Važte si, čeho si oni vážili. Milujte, co
oni milovali. Truchlete, proč oni truchlili. Bojovaliť
trapné boje za právo a sv. pravdu: i vy bojujte
za nejdražší statky a dědictví po otcích svých!
V tomto smyslu mluvil nejednou k nám sv.
Otec Lev papež XIII. Již r. 1881 dal nám av. Otec
věru náš ve své encyklice „Grande munus“, kterou
jsme tehdy radostným poselstvím zvali, na jevo,
kam směřují snahy, práce a oběti hlavy církve av.
a kam se bráti maji touhy a modlitby naše. Vy

| 8 Jako
sv.Otci
najednotě
zv.
církve
záleží,
inám
záležeti na ní

líčiv nám život a působení apoštolské sv. Cyrilla
a Methoděje jakož i obrácení národů alovanských
pravil: „Těchto skutků přeutěšená přichází Nám
vzpomínka a nemálo býváme pohnuti, když daleko

v minulosťpohlížíme

na skvělé dobrýmipo

čátkyspojení národůslovanských scirkví
římekou.
Neboť tito dva jména křesťanského
šiřitelé z Cařihradu sice k národům pohanským
odešli; než předce jich poslání od této apo

štolské stolice jakož středu jednoty ka
tolické,

buď naprosto povoleno, aneb což více

kráte než jednou se stalo, řádně i svatě uznáno
býti musilo. V samé pravdě tuto v městě Římě od
nich jest i z podniknutého úřadu počet složen
i k žalobám odpověděno; zde na hrobech sv. Petra
a Pavla na víru katolickou přísaháno, i vysvěcení
na biskupy přijato spolu 8 mocí zřizovati vládu
církevní 8 podržením stupňů v církvi obvyklých.
Konečně zde jest vyprošeno užívání řeči slo
vanské v obřadech posvátných a letos desáté sto
letí splňuje se, co Jan papež VIII. Svatoplukovi,
knížeti moravskému, takto psal: „Písmo slovan

ské... jímž chvály Bohu povinné se rozléhají,
právem chválíme i aby v témž jazyku nauky a
skutkové Krista, Pána našeho, vypravování byli,
přikazujeme. Aniž zdravé víře neb nauce odporuje
buďto mše sv. v témž jazyku slovanském zpívati
anebo sv. evanděliam neb čtení Boží Nového 1 Sta
rého Zákona dobře přeložená i vyložená čísti neb
jiné hodinkové pobožnosti všecky odzpěvovati.“
Což také Benedikt XIV. stvrdil listem apoštolským

26. srpna 1704..... «
Zajisté neochábla nikdy otcovská péče papežů

FW
B"we
Tato jest touha Východu, aby bylu jednota.
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římských o slovanské národy, jak sv. Otec sám
dí; než smíme říci, že od Jana papeže VIII. takové
bully jako Lva XIII. „Vznešený úkol“ není, která
obsahuje v sobě tolik lásky pro Slovany, tolik
obětavosti, tolik nám Slovanům na 90 milionů
četným poučného.
A kam čelil sv. Otec? Na Východ obracel
zraky své k rozkolným Slovanům a církví řecké
vůbec. Celý Orient povzbuzoval k návratu do lůna
cirkve sv. A jak odpovídali obyvatelé východní a
odpovídají podnes? Syrové a Koptové a jiní ná
rodové sa modlí, aby se jim brzy dostalo jednoty
s Římem. Téhož r. 1881 volal jeden rozkolný Řek
v syrském časopise „Anatoli“ (č. 34.) bratřím svým:
„Pojďme, ajednoťfme se s Římem! Vímeť, že jediný
primát katolické církve dělí nás! A což není tento
s dostatek stvrzen v Písmě sv. a objasněn svatými
Otci a církevními sněmy naštmi? Nechať konečně
povolí naše zpozdilosť a neústupnosť, kdy toho je
třeba. Měli bychom křesťanské bratry své na Zá
radě bratrsky obejmouti a v upřímné přátelství
s nimi vejíti; neboť cesta ku pravému křesťanství
jest láska, jaké nás učil Kristus Pán, a tato láska
nás křesťany vesměs sjednoti.“ Tak psal onen roz
komík. A co takových hlasu slyšeti bylo a jest
mezi Slovany a bývalo alyšeti od nné osudné chvíle,
kdy nastalo rozštěpení církve řecké s církví pravou
jedinou |
K opětnému sjednocení obou církrí pod ná
městkem Ježíše Krista máme přispívati všichni,
seč nám síly stačí, jako přispívali již předkové
naši O jednom toliko budiž zde vzpomínka, totiž
o mileném otci vlasti našich, císaři a králi, Karlu IV.

10 Čechoslované mají
k dílu sv., jako
otec též
vlastipřispivati
KarelIV.

Na věky ostanou nezapomenuty snahy jeho
na uni Slovanů východních s katolickou církví.
Osobně vyjednával s nejmocnějším ve 14. věku
carem srbským, Štěpánem Dušanem, aby jej získal
ku provedení jednoty rozkolných Slovanů s kato
lickou církví. Za tím účelem odhodlal se k dílu
nadobyčejnému. Neušlo ho, že, má-li se zdarem
potkati se podnik nesmírného dosahu, musí milosť
Boží prolomiti pevné hradby zatvrzelých srdcí lid
ských, k čemuž potřeba modlitby neustálé a hor
livé; mimo to poznal, že slovanská věda a umění
mohou býti mostem mezi Východem a Západem.
Za tímto apoštolským účelem založil Karel IV.
r. 1347 v Praze klášter „na Slovanech“, do něhož
od pražského arcibiskupa bl. Arnošta z Pardubic
uvedení byli řeholníci benediktinští kmene slovan
ského z Horvát a Bosny a Srbska a Dalmacie,
tak že mezi nimi byli Bulhaři a Horváti a Srbové
a snad i Rusové, katoličtí mniši obřadů řecko
slovanských, aby jako druhdy na Sázavě v dědictví
svatoprokopském zde také se pěstovalo křesťanství
vzájemné s vědou a uměním slovanského světa.
Ale, bohužel, nešťastné války husitské přivedly na
zmar veškeré ty šlechetné a významně katolické
snahy císaře nejkřenťanštějšího a krále apoštol
ského Karla IV.
Z toho stanoviska porozumíme spíše, proč nás
má zajímati život velikého apoštola rusínského,
sv. Josafata, který jest výkvětemposvátné jednoty
s apoštolskou atolicí.
Věru zasluhuje sv. arcibiskup polocký, aby
chom 1 my znali život jeho a mimo jiné naučili
se též tomu, že bez práce a velkých obětí nelze

Proto není nedůležito znáti apoštola sv. unie.
Proto se modleme za sv. unii.
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dosáhnouti cosi velikého pro Boha. Uvidíme-li jej
v potu tváře pracovati za dne, v noci na modlit
bách a bdění, až smrť mučenická za jednotu sv. víry
a církve učiní konec obětavému životu apoštol
skému: rozhodněme se, že chceme též přispětdle
úmyslu ev. Otce k témuž cíli prací a modlitbou
a dobrými skutky. Mámeťt
o tétéž jednotě pracovati
i my vzýváním našich sv. dědiců, úctou našich

© sv.apoštolů
slovanských,
Cyrilla
a Method
A jestliže sv. Otec r. 1881 pravil: „Proto zavázáni
jeme díkem Bohu, že se nám poskytuje příležitost
k zavděčení ae národu Slovanův a k působení spo

lečného jejich užitku...

Toho totiž hledime,toho

jedině a úsilně žádáme, aby národové jména slo
vanského u vyznávání pravé víry a v upřímné po
slušnosti k církvi Ježíše Krista poznali, jaká síla
všeho dobrého z nauky katolické církve na domácí
život společnýa na veškeré zařízenístátní splývá...“
obračme hlasu tohoto na sebe a vyplňme touhy
sv. Otce o náe starostlivého.
Hledme tudíž, abychom se na posvátném Vele
hradě v počtu co nejhojnějším sešli a Beránkem
Božím, jenž snímá hříchy světa, se zapřisáhli: že
budeme naučení sv. apoštolů svých věrně následo
vati a v jednotě sv. víry a církve záruku blaže
nosti a svornosti hledati. Tato slova psal již roku
1881. velký biskup slovanský, Josef Strossmayer,
ve svém listě pastýřském. Modleme se před obra
zem sv. Methoděje na úmysly tyto. A kdo nejste
s to, abyste putovali na posvátný Velehrad, za
letněte na perutěch ducha svého tamo a poklek
něte a vylijte z toho srdce před nín: touhy savé.
Obnovmé se v horlivosti dle bratrstva Cyrillo

12 Za katol. církev řecko-alovannkoudal sv. Jozafat život.
Byl ctitelem sv, Cyrilla a Methoda.

Methodějského aneb přidružme se k němu mod
hitbou na ten úmysl, by jedna svatá apoštolská
církev katolická zkvétala všady, kde alovanská krev
koluje v lidském těle.
Smím-li vyzývati bratry českoslovanské k mod
litbě za av. unii, činím to slovy biskupa boseňsko
srémského. (Ovšem mluví k svým ovečkám, které
žyí v jednom a témž biskupství s bratřími obřadů
východních. Ale zájmy katolické jsou nám i jim
rovné: proto svědčí i nám alova jeho, an dí:
Buďme k řecko-slovanským bratřím našim plni
lásky a dobroty a pamatujme, že nejjasnějším pravé
víry důkazem jest dobročinná láska, jejíž moc tak
silna jest, že vítězí, byť i£smrť se opírala ji. Milujme
upřímně bratry své, nejen proto, že jsou jazykem
nám blízcí, ale milujme je i proto, že jejich obřady
církevní jsou krásny a významny, uvedeny do církve
sv. Basilejem a sv. Janem, jež i rmy 1 oni jakožto
sv. miláčky Boží ctíme a vzýváme; že ae na oltá
řich jejich pravý živý Bůh na spásu světa obětuje ;
že se ve chrámech jejich sv. slovo Boží hlásá;
že v jejich svatopění čarovní hlasové východu tak
se ozývají, jako u nás západu.
Ký div tedy, že plesalo velké srdce sv. apo
štola Rusínů Josafata a obětovalo se za stádce savé
milujíc zápalem hrudě své spolu obřady řecko
slovanské. Dle určitých pramenů povědět: nelze,
jak vřelým ctitelem sv. Cyrilla a Methoděje býval

sv. Josafat.
Ale zajisté znal a ctil a vzýval Otce své, jako
je ctí katoličtí Rusínové a Rusové vesměs. Ano
právě Rusové mají av. apoštoly slovanské za své
první učitele křesťanské jako my. Jim přičítají

Břešťská unie.
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bohoslužbu slovanskou a dále vznik svého spisov
ného jazyka.
A ev. Josafat byl z národa ruského, ač jako
Malo-Rus v 17. věku patřil do královstí polekého.
A jakým horlitelem pro obřady církve východní
byl, ze života jeho bude všem dosti známo. Ba
Rusové obřadů slovanských vykládají z toho, že
sv. Cynll nejprvé přeložil z evandělia sv. Jana
hlavu první: „Na počátku bylo Slovo a Slovo
bylo u Boha a Bůh bylo Slovo atd.“ na jazyk slo
vanský; že prý nedal se hned do překladu Písem
av., alebrž toliko do řeckých knih obřadních. Nebo
eírkevní rok u Řeků začíná Velikonocí, o níž právě
toto evandělium se čte. Budiž platnosť důvodu
jakákoliv, nelze pomysliti nám, že by sw. Josafat,
jemuž záleželo vehce na tom, znáti a ctíti a vzý
vati světce Boží, sv. předky své, nebyl znal těchto
sv. apoštolů našich.
Zbývá ještě zmíniti se o tak zvané unii břešťské,
za kterou sv. Josafat bojoval. Břešť jest město
litevské. Nyní patří do západo-roské gubernie gro
denské Proslaveným se stal Břešťnejvíce eynodou,
na které řecko-slovanětí biskupové v zemích polsko
ruských obnovili unii či jednotu s apoštolskou sto
hcí a do katolické církve se svými věřícími se
vrátili.
Stračně a výmluvně apolu, jak unie břešťaká
12. června r. 1595 zahájena, 23. prosince téhož
roku v Římě za Klementa papeže VIIL vykonána,
10. října pak r. 1596 po rusínské církvi prohlá
šena byla, jest podáno výňatkem oběžníku ruského
metropolity s biskupy, jímž tuto jednotu po vší
Rusi ohlásili.

14 Oběžníkbiskupů ruských ohlašující av. unii lidu r. 1598,

„Ve jménu Trojjediného Boha. K Jeho cti a
chvále a ku spáse duší, jakož i k utvrzení a zve
lebení sv. křesťansko-katolické víry všem, kteří na
vědomí toho vzíti jsou povinni, na věčnou památku.
My na sněmu dle předpisů církevních 1. P. 1596.
8. října, v sídelním chrámu av. Mikuláše v Břešti
shromáždění metropolita a biskupové řeckých obřadů
ohlašujeme, že uznáváme svrchovanou Moc kato
hcké církve, jak ve av. evanděliu slovy P. N.
Ježíše Krista založena a utvrzena jest. My uzná
váme, že církev Kristova na Petru jako na skále
zbudována jest, aby od Jednoho spravována a ve
dena byla, aby tento jako Jedna hlava celému tělu
vládl a jako pán a vladař darů Božích v Jednom
domě o pořádek a dobro všech druhých péči měl:
který pořádek v církvi sv. od sv. apoštolů po
všecky věky trval, jelikož všichni patriarchové u ná
stupce sv. Petra, t. j. papeže římského, ve věcech
sv. víry útočiště brali, na něho se ve stížnostech
odvolávali, jak nám z církevních sborů a zákonů
sv. Otců povědomo jest. Totéž dokládají staré
knihy obřadní z řeckého na slovanský převedené
a sv. Otcové východní církve stvrzují, že tuto sto
lici a primát sv. Petra a Jeho pravomoc nad
biskupy všeho míra znají, že rovněž patriarchové
cařihradští, od nichž naše země rusfnská sv. víru
přijala, primát římské stolice sv. Petra po dlouhou
dobu uznávali, jemu se podrobovali a na něm po
žehnání se dožadoval. Ačkoliv pak nejednou od
sv. stolice odpadli, opět a opět se 8 ní smířil a
k poslušnosti jako posledníkráte na církevním
sněmu 1. P. 1438 za patriarchy Josefu a císaře
řeckého Jana Palaeologa, se vrátili, ano římského
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papeže otcem svým, učitelem a pastýřem veškerého
křesťanstva a pravým nástupcem sv. Petra nazý
vali. A právě na tomto Aorentském sněmu byl 1 náš
arcibiskup a metropolita kyjevský a ruský, který
zprávu o jednotě cařihradského patriarchatu jakož
i všech církví jemu příslušících nám přinesl a naši
zemi rusínskou v poslušnosti církve římské utvrdil.
Za tou ovšem příčinou udělili králové polští a velko
knížata litevští, jmenovitě král polský a uherský
Vladislav a druzí panovníci duchovenstvu řecko
rusínskému výsad a na sněmu zemekém svobod,
z kterých se duchovenstvo římako-katolické těšilo.
Když ee ale v Cařihradě patriarchové od jed
noty sv. odtrhli, a raději pohanské a turecké moci
se podrobili, zavládly četné bludy, pohoršlivá ne
kázeň a zlopověstné svatokupectví, ano bludy tyto
tak se rozlezly i u nás, že veškerou téměř Rus
zaplavily. Potom arci chrámy pustly a bohoslužbám
úkory se dály. My však nechtíce svědomí tak ohav
nými hříchy obviniti aniž obmýšlejíce roztržku
jednoty církevní podporovati, naopak na starosti
majíce apásu duší, kterou vzmáhající se kacířetvo
ohrožuje, vyslali jsme vloni nejdůst. biskupy, proto
tronia Hypacije Pocieje, biskupa vladimírakého a
břešťského, B exarchou Cyrillem Terleckým, bisku
pem luckým a ostrožským, po vědomí a schválení
našeho nejosvícenějšího pána a krále polského a
velkoknížete litevského, Sigmunda IIL, k nejevě
tějšímu Otci, papeži římekému, Klementu VII.
jako naše poslance 8 prosbou, aby nás papež,
jakožto nejvyšší pastýř všeobecné katolické církve,
do svého poslušenetví přijmouti a závislosti na
patriarchu cařihradském zbaviti ráčil, aby nám
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však ritus a obřady církve řecko-rusiínské pone
chati, v chrámech našich žádných změn před se
bráti neráčil, ponechaje nám vše dle podání řeckých
sv. Otců na věčné časy: což nám sv. Otec v skutku
povolil a případných výsad a listin zaslal žádaje
na nás toliko, bychom na synodě k tomu cíli evo
lané vyznání sv. víry učinii a římské stolici av.
Petra, papeži Klementa VIII. a jeho nástupcim,
poslušností se zavázali
To jeme dnes na břešťském synodu učinili,
jak naše podpisy vlastnoruční a pečetě etvrzující
nasvědčují atd.“

Bychom poněkud alespoň poznali, jaká byla
radosť sv. Otce Klementa VIII., když spatřil zá
stapce milionů lidu ruského kolem sebe a ve slav
ném shromáždění knížat církevních kardinálů Ru
síny do jednoty s katolickou církví přijímal; etůj
tež tuto slova, kterými biskupy rusínské tehdy
oslovil Každé z nich sálá radosť, potěchu a lásku
oteckou. Promluvilť k vyslancům rusfnským takto:
„Radosť, jakou dnes oplývá srdce Naše za ná
vrati Vašeho do lůna katolické církve, nejsou

| vstavu
slova
vypověděti.
Zvláštních
díků
vzdá
váme Hospodinu věčnému, jenž svým Duchem av.
Vaše mysli k tomu vedl, abyste se utekli do lůna
sv. římsko-katolické církve, Vaší a věřících všech
něch mateře, která Vám útrobu lásky věrné otvírá
a s ochotou Vás zase přijímá.
Buďtež Nám zdrávi! Přijimáme tudíž Vás,
Vašeho metropolitu, Vaše soubiskupy a veškeren
lid rusínský s nelíčenou radostí toho ardce pře
svědčení jsouce, že jste v pravdě a z vniterného
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vnuknutí Božího, který srdce a ledví zkouší, za
vítali k Nám a přijali sv. katolickou víru.
Ó bratři rozmilí v Kristu! uznejte milosť Boží
a zachovejte si dar neskončeného slitování. Buďte
poslušní této Vaší nejlaskavější matky, hledající
touhou vroucí spásy Vaší, aniž by jakési pozemské
obročí na Vás žádala! Buďte pokorni a nesmýšlejte
zpupně o sobě; neboť Hospodin, jak Vás tajno
není, hrdým se zprotivuje, pokorným dává svou
milosť. Tak právě pro svou pýchu utratilo ubohé
Řecko, jehož nehody želíme a oplakáváme, avětlo
sv. pravdy a stená pod jařmem nesnesitedlným
otrocké poniženosti.
Protož mějte v uctivosti pravou pokoru a při

| držte
sevěrně
katolické
církve.
Nikdy
neopom
neme na zřeteli míti výhod Vašich, seč s milostí
Boží síly stačí, a udělujeme Vám přítomným jakož
3 Vašim nepřítomným bratřím Apoštolské pože
hnání.“ Takové dal tehdáž sv. Otec Klement pa
pež VII. srdce svého svědectví.
Jak ae osvědčila tato sv. unie či jednota Rn
sínů s katolickou církví, jest hlavní myšlénkou
táhnoucí se jako níf ve knize přítomné. A do
čtouce se strašlivých bojů, které bojovali Rusinové
za spojení s viditelnou blavou církve sv., možná
že díky vzdáme Hospodinu, že nám v katolických
vlastech česko-slovanských snáze žíti lze. Jak se
uniatům t. j. řeckoslovanským katolíkům, přivržen
cům této sv. unie, na Rusi nyní daří, jest otázka,
na niž koncem též přichází krátká odpověď.
My se tudíž radujme v jubilejní náladě. Kte
rému zajisté Čechu, Moravanu, Slezanu a Slovanu
vůbec, nebyla by aladká vzpomínka na dobrodince
2
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národa slovanského, Cyrilla a Methoděje, sv. naše
dědice? Avšak zůrodněme radosť naši; učiřímehod
Boží rovněž hody národními. Nechať nám záleží
na tom, by oživly kraje naše zase více živou vírou
svatých apoštolů našich; přispějme též sami dle
možnosti alespoň modlitbou k návratu rozkolných
bratří slovanských.
Tak se stane slavnosť jubilejní v skutku ná
rodní. Dejž nejdobrotivější Hospodin, aby slavnost
ku poctě sv. Cyrilla a Methoděje vykonaná drahně
přispěla k časnému i věčnému blahu všeho Slo
vanslva.
Ku konci podotýkáme, že jsme použili výteč
ného díla francouzského: Saint Josaphat, arche
věcgue de Polock atd. veled. Dom. Alfonsa Gué
pina, převora kláštera benediktinského ve španěl
ském Santo Domingo de ŠSilos s jeho zvláštním
souhlasem, podobně tak jako důkladného: Annus
graecoslavicus a Jacobi Susza Cureus vitae et
certamen Martyrii b. Josaphat Kuncevicii slo
vutného spisovatele slovanského P. Jana Marti
nova T. J. a j.
V Praze na den sv. Klimenta, pap. a muč. r. 1884

Ant. Rejzek T. J.

Píseň o sv. Josafatu.
M

| zJj“ 'osafate,
rusínského
rodu hvězdoskvělá,

svaté víry štítem,
ty's nám vztýčil lásky prapor
v bratří sporu lítém.
Ze tvých retů proudila se
otcům pravda čistá,
tebou druhdy církev zkvetla,
choť Ježíše Krista;
co spor bratří, klam i úskok
nepřátel rozdvojil,
pevnou páskou, Boží láskou
ty jei zame spojil.

Pastýře všech, Otce v Římě,

učils stádce znáti,
jehož trůnu zloba pekel
nikdy nepodvrátí:
k jeho ardci církev tvoje
přitulila hlavu,
on ji chránil, on ji zbavil
nepřátelských davů.

Plseň o sv. Josafatu.

Pro vzrůst církve, čistou víru,
pro jednotu svatou
a pro bratří krásnou shodu
láskou Boží vzňatou
dal jsi na smrt, dal jsi v obět.
všechen život směle,
proto září vítězná ti

korana na čele.
Poslyš, otče, siroty evé,
jenž se tobě kloní:
když se na tě rozpominá,
oči ulze roní;
ano země naše drahá
s nimi truchlit zdá se,
to pro hoře emutí, teskní,
rosou zalévá se.

Byla'e, Ruei, rajským sndem,
drubdy plná květu,
k Bohu rostla's, prospívala's
v obdiv všemu avětu;
chodila sem Matka Boží,
nebes jasná Paní,
rosou padal milostí dešt
Přehojný zde pro ni.
Nezapomni, otče, svojich
v otčině přejasné,
proto vyslyš jako dříve
dítek prosby hlaané:
bouře hrozí, pospěš, pospěš
bránit svého dila,

Píseň o sy. Josnfatu.

aby smutně nezaniklo,

co tvá ruka sila
Buď jim štítem, utuž sílu,
hvězdou sviť všem v boji,
vyveď bratří ze chmur bludu,
množ rodinu svoji;
to prosíme, o to Ikáme
my, rodina celá,
vyslyš nás, Ó rusfnského
rodu hvězdo skvělá.

Ed. Vostatek T. J.
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DÁÍKE, I.
Kniha L.
Josafat, řeholník basiliánský, pomáhá vzkřísiti
řád basiliáneký ve vllenském klášteře najev.
Trojice.

158OÓ—1607.

Hlava 1.

Dětatví a mládí Josafatovo.

1580—1604.

Jeho narození a rodiče — dětský věk — Pán Ježíš sám
rozníti v srdci jeho oheň lásky k sobě — láska jeho
k modlitbě a službám Božím. — Přijde do Vilna, hlavního
města litevského, — kde náboženské boje. — Tu se učí
u obchodníka Popoviče kupectví. — Jeho sv. víra v nebez
počí, — našel sv. unii. — Obcování jeho s Petrem Arkudem
a 2 knězi Tovaryňetva Ježíšova — vstoupení do kláštera.
Trojického — výtečné schopnosti.
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osafat Kuncewicz (čti Kuncevič) narodil se

mkrá r. 1580*) ve Vladimíři,městě vojvodství
še volyňského. Volyň nazývalo se druhdy
území Volyňanů, plemene Slovanů východních, po
tom ruských, osedlého kolem hradu Volyně u vtoku
Hučvy do Buhu. Za ruského Nestora, tudíž v 11.
století, jméno Volyň vztáhlo se i na Bužany a Du
©) P. Martinov ve svém Annus ecclesrasticns graeco
elavicna udává r. 1584. Relatio auditoram Rotae ad Urba
num VII má rok narození 1685.Viz Appendix III P. Mar
tinov Carens vitae.

T
L AOTE TOSTO
A
Jaho rodiče.

léby, tak že zahrnována jím byla větší čásť ny
nější gubernie volyňské na Rusi. R. 988. založil
tu na blízku řeky Buhu kníže Vladimfr město Vla
dimíř, jež se stalo stolicí údělného knížetství vla
dimírského. "Takto utvrzené panství rozšířil na
konec 12. století Roman, kníže Vladimfírské,o Halič.
jiš válečně opanovav k Volyni připojil. Avšak již
v první polovici 14. věku dostala se Volyň k Litvě
a 2a času unie Jubelské r. 1569. k říši polské,
kde učiněno podle tehdejšího způsobu z Volyně
vojvodství volyňské a úřadním jazykem ruským.
Otec Josafatův, Gabriel z Kuncevičů, pochá
zel ze šlechty litevské, avšak jsa chud obchodu
se věnoval. O úctě a váženosti, kteréž po celém
městě vladimířském požíval, lze souditi z toho, ža
si jej volili za svého lavníka t. j. do výboru rady
městské. Oba rodičové, otec i matka Marina, byli
křesťané zbožní. Postačiť nám podati, co 0 nich
napsal chvalného věrný přítel Josafatův P. Genad
Chmělnický, basilián, porovnávaje je 8 rodiči sv.
Jana Křtitele dle sv. Lukáše 1. 6., čkoucího o Za
chariášovi a Alžbětě: „Byli oba spravedlivi před
Bohem, chodíce ve všech přikázáních a spravedli
vostech Páně bez úhony.“ Měli zajisté jakousi
předtuchu, že jejich milený syn, jemuž dali na křtu
sv. jméno Jan, bude též andělem Božím a poslem
Páně, jako jím býval av. Jan Křtitel.
A byl jím v pravdě. Jeho pokora byla jako
u sv. Jana. Od maličkosti se znamenala na něm
neobyčejná náchylnosť k modlitbě a samotě. Jako
malý chlapeček vyhledával již osamělosť, v lec
kterém koutku doma se modlival a ještě lépe tomu
rozuměl ve chrámu Páně. Jeho přičinlivosť po
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ukazovala na to, že bude živým obrazem svého
ochránce. Dítka tohoto ei vyhlédl milosrdný Bůh
ve své prozřetelnosti, aby dosáhl svých zámyslův.
Neužíváť vezdy ku provedení svých úmyslů
mužů daleko široko proslulých, ale bývají to oby
čejně muži svatí. Mnohdykráte vyhledá si právě
ze skrovnějších eil své nástroje a pomocníky. Mocní
toho světa, ať vynikají buď na duchu svou bystrostí
a svými vědomostmi, buď jinými prostředky jako
autoritou neb bohatstvím, nebývají vezdy Bohem
volení za nástroje jeho pravice, osnujíce leckdy
plány své bez Boha, ano i proti Bohu a jeho av.
vůli. Bůh ovšem přihlíží často dlouho klidně dílu
jejich, ale když nadešla chvíle jeho, tuť se vy
skytne ze zátiší a úkrytu síla na pohled nepatrná,
za kterou je Bůh. Kuli oni v domyýšlivosti své
plány světoborné a již domnívali se, že zpolou
neb docela jsou provedeny, že zničen nepřítel jich
domnělý a palma vítězství již v ústrety jim kývá:
když kdesi v koutku nepozorovaně odrůstá prosté
dítko na jinocha neb jinoch na muže, aby hříčkou
spletl koncept nadutým mudrlantům. Nejednon se
potom stává, že ti, kdož se již honosili neodvrat
ným vítězstvím, uzří překážky nahodilé, kde ei
ani rady ani pomoci nevědí. Ale Bůh a jeho avrcho
vaná prozřetelnosť o nich ví. Položíť jim na cestu
jen dosti skrovný kamének a jsou jako mravenci
nuceni ustoupiti nepřemožitelným překážkám. Ta
koví byli nepřátelé církve katolické mezi Rusíny *)
na počátku 17. století a tím kamínkem skrovným,
©) Držime ae běžného jmena „Rusín“, ačkoliv jiní,
jako Pav. Šafařík, užívají jména „Malo-Rus“. Viz Slovan
ský národopis str. 22.
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jenž jich plány na cestách bezbožných zmařil, byl
sv. Josafat. Zaujalť místo od Boha mu vykázané
a položil jeho Bůh na provedení svých záměrův.
Od kolébky již zvláštní působení milosti Boží
na něm eledovati můžeme, tak že právem Janem
t. j. ditkem omilostněným nazván byl. A věru,
červená růže, kterou rodiče jeho ve svém erbu
měli, znamenala u něho více, totiž lásku muče
nickou k víře ev. a katolické církvi.
Jedné události z jeho dětství v pravdě neoby
čejné nelze nám pomičeti. Matka jeho Marina brá
vala ráda mladého Jana 6 sebou do chrámu. Byl
to chrám farní, zasvěcený 8v. Paraskevě, panně a
mučenici ve Vladimíři. Tu, kdež byl Jan milosť
av. křtu obdržel, měl rovněž zasvěcen býti svému
apoštolskému povolání. Poslyšme, jak nám vypra
vuje jeden kněz baailiánský, jenž pilně důvěrné
hovory sv. Josafata ebíral, maje ho za muže nad
obyčej svatého:
„Slyšel jsem od sluhy Páně samého, kterak
jsa ještě maličkým byl jednou 8 matkou svou
v chrámě ev. Paraskevy. Klekl si před oltářem,
na němž byl obraz Ukřižovaného. Tu utkvěly oči
jeho na obraze trpícího Spasitele i tázal se matky
evé, co by to znamenalo. „Což nevíš“, odvětila mu
matka, „že to obraz Pána našeho Ježíče Krista,
Syna Božího,jenž s nebe astoupil, člověkem se
státi ráčil, za nás trpěl a umřel na kříži, aby za
hříchy naše zadost učinil a nás všechny vykoupil?*“
A v tom okamžení, pravil mi Joeafat, pocítil jsem
jako jiskru ohně, která eletěla mi e obrazu do
srdce. V tu chvíli vzňal se ve mně nebeský oheň
lásky k Ježíši Kristu, k obřadům církevním a po
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svátným chrámům, které jsem st zamiloval. Od té
doby počal jsem ee obřadům církevním učiti, jim
jsem se věnoval tělem i duší, a nepamatuji ae,
že bych kdy, třeba i jedenkrát jenom, byl opome
nul skorem po 30 let avého života je konati.“ Ano
tak prý mu patrné znamení Bůh dal, že 1 matka
jeho viděla sletěti jiskru s obrazu ke chlapečku
a mimoděk šatičky jeho prohlížela bojíc ae, by se
na něm snad nevzňaly, jak dokládá jiný spiso
vatel P. Szymaňski (čti Šimaňský). Proto ei po
vídali lidé, jako o sv. Janu (dle Luk. 1. 66.):
„Kým medle dítě toto bude; nebo ruka Páně je
e ním.“
V Jeníčku nastala tím veliká změna. Ještě
v tentýž den, kdy naň sletěla ona podivná jiekra,
vzalo konec jeho dětinství. Neliboval 81 více ve
hře s maličkými, nic jej netěšilo tak, jako když
mohl) oltáříčky stavěti, jako kněží zpívati, na blízku
kde u kněží v chrámě klečeti, když se modlili nebo
církevní hodinky zpívali.
A jeden očitý svědek Pavel Radoszyňski (čti
Radošiňský),“) měšťan z Vladimíře, o něm dí:
„Jeho dětství uplynulo v nejdokonalejší bezůhon
nosti a zbožnosti. Ustavičně jsme jej viděli na
modlitbách mnohdy schouleného kdes v koutku
kostela. Rodiče jeho nejednou, starostlivi oň, po
něvadž se domů nevracel, hledali jej a nalezli po
hříženého v modlitbě buď v chrámě aneb kde na.
chodbách kostelních.“ To se stalo, prve než za
počal choditi do školy.
*) Test. Civit. Wlodim. Depos. Paul: Radoszyúůski. —
Acia Comiss. Apost.
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Jan Kuncevič“ve Vilně.

„Ve škole“, praví tentýž očitý evědek, „více
pořídil šťastnou svou povahou, či lépe řečeno, ve

dením Duchaav., než-li by byl získal sebe větší
námahou.“ Ve škole mu neušlo nic a pozor dával
na každé slovíčko učitelů svých, vštěpuje vše do
paměti své; ale více ještě se radoval z toho, že
nadešla chvíle. kdy se může učiti jazyku knih
svatých,jak říkával,£.j. jazyku hnih obřadních církve
rusínské. Brzy uměl i z paměti hodinky církevní,
tak že mohl co den je zpívati a svou spanilou
duši po nich prahnoucí obveselovati. Sám se při
znal, že neopomenul od toho času ani jednoho
dne, kdy by byl nevzdal Bohu svému chvály.
V krátce byla nápadna malého Jana zbožnoať
a nelíčená ctnosť. „Bylť všem“, tak zase jiný mě
čťan vladimírský praví, „nejkrásnějším příkladem
i pro občany starší. Ještě po 35 letech se naň
dobře celá Vladimíř pamatovala; mnoho lidí ten
kráte již dospělých, ano i v stáří velmi: pokroči
lých, dosvědčovalo, jak tehdy rodiče i učitelé jim
stavívali Jana Kunceviče za vzor zbožnosti a do
brých mravů.“
Proto již tenkráte byl každý přesvědčen, že
ditku tomu jest Bohem připravena jakási zvláštní
misie. Jaká asi bude, ve Vladimíři tehdy nevéděl
nikdo, až teprve když se dostal do hlavního města
Vilna, ukázalo se, co Bůh na něm žádá, k čemu
jej připravuje.
Rodičové poslali jej do Vilna, aby pro obchod
se vzdělaje otci v živnosti pomáhal a jednou jeho
nástupcem se stal. Než mladý Jan nemohl se ni
kterak knih duchovních vzdáti; všechen čas volný
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věnoval modlitbě a čtení knih duchovních a ná
větěvě chrámu. I nechtělo se líbiti takové počínání
pánovi, u něhož se tehdy zdržoval. Jacek Popowicz
(čti Popovič), tak slul obchodník ten, domlouval
mu nejednou, že jak živ z něho žádný obchodník
nebude, podobně-li na dále jednati obmýšlí. Za tou
příčinou se měl Jan v obchodě tím horlivěji a vy
konával ještě zevrubněji povinnosti své, v tom st
však nijak překážeti nedal, by neaměl pěstovati
zbožnosť a obcovati co nejčastěji službám Božím.
Leč mladíku nezkušenému netušené hrozilo nebez
pečí. Dokud byl doma ve Vladimíři, málo kdy co
slyšel o náboženských sporech a půtkách, které
tehdy hrozné bývaly mezi katolíky a rozkolníky
v krajích tamních a mimo to i mezi katolíky sa
mými, kteří opět dle obřadů na latiníky a řeko
slovany se různili; za to přišed do Vilna tím více
se dověděl o rozepřích těch a bez mála byli by
jej, jinocha dobromyslného, rozkolníci do svých
tenat vlákali.
Vilno, poskytovalo koncem 16. věku v pravdě
zvláštní pohled náboženský, jelikož ee v něm vše
hjaké útvary bludů a nevěry rozhlašovaly a tvo
řily. Byloť tu hojně odětěpencův od katolické církve,
rozkolných totiž a luteránův a kalviniánův a jiných
více. Každá etrana hledala svých stoupenců; každá
strana měla svuu modlitebnu, své sluhy, své ob
hájce. I mohamedáni měli tam svou mešitu. Proto
se mezi sebou ustavičně svářili. Jediné když se šlo
proti katolické církvi, tuť byli, jak podnes viděti,
všichni sjednocení proti ní. Kdo nám tu může
alespoň poněkud vylíčiti, jaké to byly vřavy a
třenice |
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A ze všech stran utiskovaná katolická církev
měla tehdáž ve Vilně proti tolikerým nepřátelům
svým na pomoc jen několik neohrožených bojov
níků v Otcích Tovaryšstva Ježišova, kteří r. 1570
Jatinským biskupem vilenským Protapeviczem (čti
Protasevičem) na ochranu a obranu sv. víry povo
lání byvše měli ve Vilně kolej ae školami vyso
kými a chrám, v němž se lidu kázalo a služby
Boží konaly. Jejich snahám se též podařilo, že ae
mnozí ze šlechty vrátili k av. víře předků svých,
Ale jinak bylo s hdem obecným, jenž se tak
snadno nevyzná, když začne blouditi, a dnes se

drží toho a zítra jiného, jak mu kdo napoví nebo
se mu čím zalichotí.
Jaký asi tam byl život, lze poznati z toho,
že v nejedné rodině otec se hlásil k náboženství
jinému než matka a děti opět k jinému! Nad
to se událo, že tamní kniže-biskup, kardinal Jiří
Radzivilt (čti Radživil) na žádosť královu byl pře
auzen r. 1590 do Krakova, tak že duchovenstvo
zůstalo bez biskupa 1 beze všeho vůdcovství právě
tenkráte, kdy samo viklati ae začalo a šlo za
stádcem cestami nepravými. Zanedbávaliť na mnoze
Jid vzdělávati slovem i příkladem K tomu byl ve
Vilně osobou první vojvoda litvínský jako místo
držitel krále polského Krištoff Radziwitt (čti Rad
živil), urputný kalvínista a nepřítel katolické církve,
jenž svým pohoršlivým životem mnoho zlého způ
sobil. Konec těmto neplechám jakož i znešvařování
křesťanské nauky učinila teprv r. 1600 sv. stolice
v Římě rázným zakročením svého apoštolského
vyslance Malaspiny. *)
«) Guépin, Saint Josapbat I. 1. chap. 1
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A do takového města zavítal Jan Kuncevič
opustiv rodiče své ve Vladimíř. Co si tu počne
sám a sám, bez rádce, nezkušený ještě, v nástra
bách na tisíce? To si však pamatoval, že zlé spo
lečnosti pokazí i nejlepší mravy. „Varoval se tudíž
co nejpečlivěji“, píše o něm P. Genad Chmělnický,
„druhů lehkomyslných, nedbalých a marnotratných,
a jediné pro opatrnosť tuto podařilo se mu zacho
vati si svou bezáhonnosť úplně.“ Než měl-li veli
kých nesnází v zachránění čistoty srdce svého, na
skytlo se mu ještě větších v poznání pravé církve
a zápalu srdce jeho k ní.
Osmnáctiletý jinoch, bez vyššího vzdělání, měl
odrážeti útoky vychytralých mudrákův a rozšiřo
vatelův bludů 1 nepřátel sv. víry: a 8ám neměl
ani potřebného rozhledu, poněvadž doma jak živ
takového nic neviděl ani neslyšel. A přece se naň
hnali úprkem, by jej do svých tenat dostali. Ohlí
žel se po svých soudruzích, a neviděl, kdo by mu
pomohl. Leč zpomněl si na onu
jiskru, již roznítil
Pán Ježíš v srdci jeho, které posud plápolalo
ohněm lásky, a pravil sám k sobě: „Kde je pravá
cirkev, tam je oltář a oběť, tam jsou služby Boží
a posvátné obřady církevní. Ani luteráni ani kal
vínci nemají služeb Božích a obřadů církevních.
Mají chrámy a v nich holé stěny. Ne, to nemůže
býti ta pravá církev.“ Zašel do chrámu katolického
s latinskými obřady. Tu viděl oltář a oběť, pozo
roval krásné obřady naše, naslouchal zvukům zpěvu
latinského ; líbilo se mu vše, byl i unešen. Tako
vého cosi ještě neslyšel. Ale táhlo jej to přece
chtěj nechtěj do chrámu rusínského, totiž katoli
ckéhó s obřady řeckými a jazykem slovanským, jak

B2

Boje náboženské v hlavním městě.

od maličkosti byl vídával a si v tom liboval. Přišel
tedy do chrámu nejev. Trojice, jenž náležel kněžím
z řádu av. Basileje Velkého, a zde nalezl, po čem
srdce jeho toužilo.
Avšak jakousi ustrašenosť znamenal nejen
v lidu, nýbrž i v duchovenstvu. O událostech roku
1595 mnoho nevěděl. Jemu bylo tehdy 15 let, a
v rodišti jeho, městě Vladimiři, bylo vše klidno.
Slyšel ovšem též o veleslavné synodě v Břešti,
v jednom ze slavných tehdy měst litevských, na
které řeckoslovanětíbiskupové zemí polsko-ruských
unii t. j. jednotu s katolickou církví obnovili, ale

jakého dosahu by měla, toho netušil. ro tuto
právě jednotu s katolickou církví a návrat někte
rých pastýřů s věřícími do lůna jejího zanevřeli
také hrozně nejen rozkolní bratří jejich, ale jino
věrci tamní po Litvě a Bělorusi vůbec, takže ani

horlivá snaha katolického metropolity kyjevského
Hypace Pocieje (Počeje), který po celých 10 let
víru svatou statečně hájil, nic neprospívala proti
rozkolníkům, kteří byli kryti mocnou šlechtou.
Jachym Morochovský, od r. 1613 biskup vla
dimírský, jenž prvni život sv. Josafata sepsal, a
jemuž se na vše, co se tu dálo, vlastníma očima
dívati bylo, napsal takto: „Rozkolní najali e1 ná
hončí, kteří lid zrazovali ano i násilím nutili, by
do katolického chrámu nmejev.Trojice nechodil.
Arci že bylo v něm viděti velikou chudobu, ba
téměř úplný rozklad. Vše tu bylo zvetšelé a zakou
řené; na obnovu nebylo lze ani pomysliti. Naproti

tomu měli nepřátelé unie chtámy na skvostná
roucha a jiné kostelní poklady bohaté, tak že vše,
co k službím Božím patřilo, e velkým nákladem

Boje nábofenské v hlavním městě.

83

pe obstarávalo. Nešetřilo se za tim hlavně účelem,
aby se lid obecný naladil a navykl si k rozkol
ným do chrámu na elužby Boží choditi. I sbíhal
se lid vskutku s takovou dychtivostí do jich chrámů,
že jej ani obsáhnouti nemohly.“
Jan Kuncevič přibyv do Vilna šel, kam cho
dili jiní, a naslouchal kázáním popů rozkolných;
než, ačkoli si v ozdobených a bohatých chrámech
velice liboval, opustil je přece nemaje v nich stání
a odebral se do chrámu Trojického, kde se přidal
k malému hloučku, jenž ostal věrným unii a ka
tolické církví A kdo cho o tom poučil? Tentýž
jeho životopisec Jáchym Morochovský nám praví,
že Bůh sám jej poučil, kde v kterém stánku se
zalíbením přebývá. Neboť později vypravoval sám
sv. Josafat o sobě řka: „Když obyvatelé vilenští
odpadli veřejně k rozkolu, obrátil jsem se k Pánu
Bohu prose jej, aby mi ukázal cestu, kterou mám
kráčeti. A od té chvíle pojal jsem takovou zášť
proti rozkolu, že mě neustále pohánilo opakovati si
slova žalmisty (žalm 25,5): „V nenávisti mám shro
máždění zlovolných a s bezbožnými seděti nebudu.“
Zvláštním tudíž vnuknutím Božím našel pra
vou církev, pravý chrám. Tu se však také usadil
tělem 1 duší. „V chrámě nejsv. Trojice obcoval
všem službám Božím,“ tak o něm píše tentýž sou
časník jeho, „tu i zastával zpěváka a lektora,
někdy i zvoníka, když kázala potřeba.“ Tak tedy
si vedl kupecký učeň, čímž Josafat před vatoupe
ním do řádu basiliánského byl, u bohatého obchod
níka vilenského Jacka Popoviče. Vše činil Kuncevič
s největší ochotností a radostí, aniž kdy i toho
nejmenšího za to vzal.
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Nebylo tehdy náhodou, ale prozřetelností Boží,
že metropolita kyjevský Hypác Počej pobyv v Římě
přivedl sebou jednoho řeckoelovanského kněze,
jménem Petra Arkuda, muže ve vědách a životě
duchovním velmi vzdělaného, jemuž uložil slovem
i písmem zastávati se unie ve Vilně. Spolu měl
započíti vychováním rusínské mládeže pro stav
duchovní, k čemuž král polský Sigmund III. sám
nejen svolil, ale i přispěl na založení semináře,
v němž by se vyučovalo bohosloví a vychovávali
kandidáti kněžské důstojnosti podle církve řecko
slovanské spojené se sv. stolicí v Římě a jí pod
řízené. Jan Kuncevič se 6 ním brzy seznámiv na
věštěvoval jeho přednášky a docházíval i do jeho
příbytku. Aby mu nic neušlo, opakoval si zevrubně
vše pro sebe. Mimo to seznámil se s jeho žákem,
jakýmsi Chmělnickým, jenž se mu stal v krátce
upřímným přítelem a setrval jím až do smrti. Ne
boť i on stal se basillánem, pod jménem P. Ge
nad, a měl tu milosť od Boha, že byl po dlouhá
léta nejen očitým svědkem všeho, co sv. Josafat
činíval, ale i pomocníkem jeho v pracích apoštol
ských a zpovědníkem. Proto jsou zápisky jeho
nejspolehlivějším pramenem k sepsání životopisu
av. Josafata.
Na akademii vilenskou k otecům Tovaryšstva
Ježíšova směl též choditi, by nabyl vyššího vzdě
lání: než ta se přednášelo nejvíce latinsky a milý
náš Jan po celý avůj život latině se neučil. Čo se
tudíž přednášelo jazykem rusínským, poslouchal a
těšíval se vida nadějnou mládež litevskou, jak
dobře jsouc vedena jedncu proti rozkolu a kacíř
ství mocnou bude ohradou. Čemu se však nemohl
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nančiti ve škole, tomu se učíval navštěvuje sou
kromně jednou neb dvakráte za týden kolej jesuit
skou, kde se mu v mateřském jazyku posakyto
valo nejen toho, čeho nemohl v učebné síni sly
šeti, nýbrž kde se mu též dával návod duchovního
života.
Jmenovitě působili naň dva otcové, P. Valentin
Grozu Kovalský, jemuž, jak tehdy zvykem bylo
Jatinisovati jméno, říkali Fabricius, a P. Jan Gru
zevský, oba muži věhlasní svou učeností i zbož
ností; onen r. 1580 vstoupiv do řádu v Jaroslavi
stal se později učitelem krásných umění, libo
mudrctví a bohosloví; obadva byli učiteli akademie,
a jeden po druhém povoláni jsou do Varšavy za
kazatele krále polského Sigmunda III. Tito dva
mužové působili neobyčejně na šlechetného a obě
tavého Kunceviče, jenž se jim vším, co myslil a
po čem toužil, svěřoval. Bylť pak Jan v pravdě
jinochem nadaným a nadějným; i bylo patrno, že
jednou k větší cti a chvále Boží mnoho bude moci

| půscbit.
Jeho
bystrý
rozum
pojímal
vše
určit
Chválí se na něm zralý úsudek a dobrá paměť.
Čemuž snadno uvěříme, jelikož při nedostatku
přednášek řádných, bez vzdělání na školách střed
ních, bez studií klassických, bez pravého návodu
v učení a, což největší mu asi nesnáz působilo,
bez knih takového výsledku se dopracoval. Neboť
knihy filosofické a bohoslovné jak věroučné tak
i mravoučné, psány byly tehdy výlučně latinou,
které se byl nikdy neučil, aniž kdy byl po celý
život naučil. I býval nucen na kousky papíru ve
škole si zaznamenávati celon svou vědomosť, Než
přes to vše stal se ev. Josafat dokonalým boho-*
9
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slovcem, velikým kazatelem a dovedným a rázným
zastancem katolické věrouky a katolické církve
proti učeným a mocným nepřátelům svým.
K tomu prohlíželi oni zkušení znalcové mlá
deže a vychovatelé; a proto nešetřili pro něho také
času. Do stavu duchovního vstoupiti bývalo od
jakživa přáním Janovým; že mu rádcové ve volbě
života tohoto neodpírali, alebrž uznavše, že povo
lání má, tím více jej podporovali, jest patrno ; vždyť
jinak ani s dobrým avědomím jednati nemohli.
A proto od té chvíle ee již ani Jan evým úmyslem
netajil.
" Zatím pán jeho uslyšev, co zamýšlí, snažil
se jak mohl vyrušiti mysl jeho z takových snah
a to tím více, poněvadž chtěl Jan nejen od něho
vystoupiti a stavu duchovnímu se věnovati, nýbrž
úplně světu výhost dáti a do řehole vstoupiti. Tuť
se teprve ukázalo, jakou láskou Inul Jacek Popovič
k chovanci svému. Zrazoval, domlouval, sliboval
jea bezdětek, že mu vše jmění své poručí a dědi
cem veškeré pozůstalosti jej učiní; než Kuncevič
setrval při svém zámyslu a opustil svého pána.
Na to rozloučiv ee ještě s rodiči představil se
tehdejšímu, pro své zásluhy o církev sv. slovut
nému arcibiskupovi řeckoslovanskému, Adamu Hy
pacovi Počejovi,“) který poznav povolání jeho s ra
dostí jej do řádu av. Basileje přijal a v klášteře
vilenském u nejev. Trojice místo proň vykázal.
Když jej obláčel v řeholní roucho a udílel

mu r. 1604 řeholní jméno Josafat,

Hpac
-9

netušil ani,

Pociej,
metropolita
kyjevaký,
odr.1591

1613 biskup vladimírský,
spolu kyjevský.

od r. 1600—1613 metropolita
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koho v jinochu hodném přijimá, jakým sloupem
církve řecko-katolické jednou bude, netušil, že
skrze něho obživne duch bývalé svatosti v řádu
basiliánském, že v jeho žilách koluje krev muče
nická a jeho jméno oslavovati se bude po celém
světě křesťanském.

——

Hlava 2.

Josafat ve vilenském klášteře nejav.
Trojice

1604—1607.

Klášter basiliánský nejsv. Trojice ve Vilně. — Josafatovy
sliby řeholné. — Dokonalosť jeho v těch letech — odřek
nutí se úplné světa — jeho modlitba — studie — spisy —
trýzeň a kajicnosť — pohnutky kajicného života — snahy
pro unii — panictví — beznadějné téměř boje. — Potěchy
mu skytali Rutský, P. Kovalský a P. Orozevský z Tova
ryšstva Ježíšova.

Podivnou leckdy mluvou mluvívá Duch sv.
k duším, které se mu zasvětily celé. Josafat byl
též vyvoleným jeho příbytkem. Vstoupení Jana
z Kuncevičů do řádu basiliánského za tehdejší doby
mohlo se bráti za zpozdilé a do kláštera Trojického
zvláště za velmi nemoudré. Nebo co sitam počne?
Chtěl-h se již obětovati Bohu, měl potřebu jaké
hos: vůdce v životě duchovním a příkladů dobrých,
aneb alespoň samoty, jak se eluší na řeholníka.
Ale tu nebylo ničeho.
Klášter ležel jako v ssutinách celý jsa opu
štěný ; jeho eprávcové měli asi za to, že obnova
a vzkříšení jeho jest. věcí nemoužnou a též zby
tečnou. Měšťanoatavilenský s radou městskou spra
vovali, od r. 1584 za krále Štěpána Bathory-ho
v patronát 80 uvázavše, statky jeho. [ vzali na se
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povinnost podle vůle zakladatelovy spravovati jej
s oběma dvory, které jemu patřily. Od té doby
uplynulo 20 let. Zatím jednoho dvora více nebylo,
a z druhého příjmy nedocházely, aniž by se vědělo
proč a jak. Takové pak nehospodaření dokonali
archimandritové, t. j. opatové, ponechavše klášter
téměř v sesutí. Co bylo zachovalého, obsadili lidé
světští s dovolením jejich, zařídili si tam avůj
dvoreček a zahrádku, ano vystavěli ai svůj pří
bytek. Klášter sám byl pronajat obchodníkům a
kramářům. Jenom 2 jízbičky 8 jídelnou a částí
zahrady ostaly: toť bylo obydlím opata samého.
Konečně bylo opatetví toto jenom ještě podle
jména ; neboť obývával je jediný řeholník. A muži,
kteří v něm jako řeholníci po sobě žili, od doby
unie nebyli v stavu vydobyti mu alespoň poněkud
starobylé slávy. Jeden z nich, Sofronius, byl aice
upřímný unšat, neodvážil se však státi proti roz
kolu, který byl ve Vilně mocný; a jeho nástupce
jakýsi Joanaf stal se i nástrojem rozkolných. Dalť
na žádosť jejich upotřebiti a takto znesvětiti po
gvátné kazatelny chrámu nejsv. Trojice knězi pro
svou zášť k unii z katolické církve vyobcovanému.
A kdyby byl metropolita kyjevaký silně byl neza
kročil, blud a rozkol byly by se usadily v hlavní
svatyni, kterou řecko-katoličtí Rusíni ve Vilně měli.
Na blízku a jako přes ulici měli rozkolní chrám
nádherný ev. Ducha, při němž byl klášter basilián
ský s řeholníky od katolické církve rovněž od
padlými. S řádem velikého sv. Otce Basileje druhdy
po celé Rusi tak věhlasným vyhlíželo to tehdy
velmi bledě. Mnoho basiliánů nepřijalo r. 1595
unii a vrhlo se k straně rozkolu ; druhé pak, kteří
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byli unii věrni, neovládal právě apoštolský duch
u valné míře. Což patrně vidíme též z tvho, že
starostlivý metropolita neměl mezi všemi řeholníky
jednoho, kdo by se mu byl hodil pro tak důležité
místo, jakým bylo znamenité opatství nejev. Tro
jice. Obával se toho velice, co nezbytné se mu
býti zdálo, že na dále klášter tento jakož i lec
kterých jiných unii neobhájí: a přefe jedinou na
dějí pro katolickou církev a hradbou unie byl řád
basiliánaký, nájmě klášter nejsv. Trojice, arci ve
své obnově.
Jan Rutský, jehož Bůh Josafatovi za soudruha
v apoštolování vyvolil, uslyšev, že Jan Kuncevič,
přítel jeho, se stal řeholníkem basiliánským, pro
nesl se tehdy v tato slova: „Jediné řeholníci ba
eillánští mohou dle zákonů církve naší řeckoslo
vanské voleni býti za hodnostáře církevní. Chce
meliž míti dobrých biskupů, třeba nám miti do
brých řeholníků. Vynaložme tudíž vše, by naši ře
holníci byli řádně vzděláni a v dokonalosti života
řeholního vycvičení: neboť, probůh, nemáme u nás
ani svatosti ani vzdělanosti u vědách !“*) Kdo však
vrátí církvi rusínské to i ono? Hypac Počej byl
již stařičký, upracovaný a utrápený tolikerými
strastmi, a též nedostatečen, aby sám takové dilo
provedl. Než 2 mladí lidé za jeho života a pomocí
jeho jako zkušeného kmeta dokázali dílo takové.
První z nich, dlouho očekávaný a konečně Bohem
poslaný, byl Jan Kuncevič, kupecký mládenec.
Tehdy ovšem bylo ještě vše zahaleno v tajemství.
Kdo by se byl odvážil pomysliti, že obnova života
F ———

“) Alphonse Guépin, Saint Josapbat L 1. chap. 8:
J Hutski, Discursus de corrigendo regimine in ritu grneco.
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vstupuje
dokláštera
nejsv.
Trojice.
řeholního 1 v svatosti i ve vědách se etane jednou
skrze jinocha nezkušeného, nemajícího ani vůdce
ani rádce.
24tiletý mladý muž vstupuje do noviciatu klá
štera nejsv. Trojice a nastupuje probatiku svou;
bylyť 3 leta v řeholích basiliánských ustanoveny,
prve nežli přišlo k slavným slibům. Avšak tu ne
bylo ani novicíitu ani probatiky zařízeno, jelikož
bylo vše jako pochováno. Ihned první den, co
přišel, přijal na se roucho řeholní a do rukou
metropolitových skládal sliby dobrovolné chudoby,
ustavičné čistoty a dokonalé poslušnosti. Na zna
mení, že má odumříti starý člověk a novým býti
v novém životě, obdržel obláčkou jméno jiné nežli
na křtu av. A metropolita Hypac zůve jej Jonafa
tem, věhlasným již jménem po východní církvi a
zvlástě u mnichů východních, jemuž měl Kuncevič
nové slávy ctnostmi svými i pracemi získati. Josef
Rutský, jenž pozoroval Josafata v každém hnutí,
vyznal před komisary apoštolské stolice, když se
jednalo o vyhlášení Josafata za blahoslavence*):
„Již od počátku neměl učitele v životě duchovním;
za to mu byl učitelem Duch sv. sám, při němž
prospěl v životě duchovním za krátký čas tolik,
že mohl býti učitelem druhých.“
Započal tudyž Josafat kračeti dráhou života
řeholního; a kráčel krokem neméně pevným jak
rychlým na cestách ctnostných, které mu Bůh vy
kázal. Přede vším znamenal, že opustiti svět jest
podmínkou života nového; 1 opustil jej nejen co
do příbytku, alehrž duší i tělem, úplně. U kostela
Trojického na blízku brány klášterní byla malá
7098
Rutski: Devita S. Josaphati.Attestetio.
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jizbička, do které se byl světští lidé ještě ne
vedralh. Byla tak chudinka, že nikdo jí snad ani
nechtěl; na ni padly oči jeho a ji sobě vyvolil
maje býti obyvatelem v seutinách bývalého téměř
kláštera. Zařídil si ji a zavřel se na klíč, což bylo
jeho klausurou klášterní, aby ostal takto uzavřen.
Opět píše o něm Jakob Suša: „Zvláště mi nápadné
u něho bývalo, že se zdál býti ve svém příby
tečku jako pohřben. Ani snad na dvůr nevyšel,
jelikož jej nebylo tam nikdy viděti. Byla-li nějaká
slavnosť třeba i v klášteře Trojickém, pokud sa
týkala nádhery, nevšíml si jí. Co bylo jemu po
lesku a slávě světské? Úplně odvrácen od věcí po
zemských a oddán věcem nebeským trval na mod
litbách a rozjímáních ve dne v noci.“ *)
Za první povinnost řeholníkovu a jeho hlavní
zaměstnání měl již dříve modlitbu. I trval na mod
litbách v potichu svém bez ustání. Předepsané
na východě modlitby církevní, které bez toho každý
den několik hodin trvají, nepostačovaly jeho zá
palu. Byť i nebyl sobě povědom "rozličných spů
sobů modlení, jaké podávají mistři duchovního
života, dovedl se přece výborně modliti naslouchaje
hlastim Boha samého, jenž k němu mluvil tradi
cemi chrámu Trojického a příklady světců, o nichž
čítal. Ze všech nejmilejší mu bývaly modlitby ru
sinskému lidu obvyklé, jež byli předkové rusinští
obdrželi od svých apoštolů a napotom si zacho
vali po dlouhé věky. Klaněti se n. př. Pánu na
šemu Ježíši Kristu stoje poklonou hlubokou a zna
menati se sv. křížem a při tom se modliti: „Pane
Ježíši Kriste, Synu Boha živého, smiluj se nad
-9
JacobiSusza,Cursnsvitae c. 2 pg. 1.
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námi'“ bylo tak všeobecné, jako u nás pokleknouti
na koleno a bíti se v prsa; což činívali mniši na
východě velmi často. Poustevníci egyptští a syršti
se modlivali tímto právě spůsobem. A Joeafat
osvojil si jej také a činíval poklony hluboké Pánu
Ježíši užívaje při tom elov: „Pane Ježíši Kriste,
smiluj se nade mnou, bídným hříšníkem !“ Čemuž
jeho ústa tak navykla, že i ve snách si je často
opakovával.
Jinoch, jenž ee později stal jedním z výteč
ných žáků Josafatových, Simeon Jackyjevič,*) spal
jedenkráte v jeho jizbě; než pro časté povzdechy
tétéž modlitby nemohl epáti, kdežto e udivením
pozoroval, že byl sluha Páně ani neprocitl.
K modlitbám nočním, u svatých ovšem často
užívaným, jej to mocně táhlo. Proto vstával skorem
každou noc a modlíval ee kolik hodin, prvé nežli
započaly společní hadinky v kůru a služby Boží.
Kolikráte se bral na poblízký hřbitov kolem chrámu.
Tamť i v kruté zimě, kdy země sněhem byla po
kryta, se modlíval brzy stoje brzy kleče; a žádný
nepočas a žádná byť i eebe krutější zima nebyly
s to jej odvrátiti od úmyslu jeho.
Avšak nejhlavnější modlitbou knězi a tím více
řeholníkovi jest povinná modlitba církevní, ku
které jest co den pod těžkým hříchem zavázán.
Proto se snažil býti v nich na mysli nejen sebriin,
ale v Bohu jako pohroužen. I pracoval neunavně,
až se dopracoval smyslu všeho, co 8e modlíval.
Neušlo mu, co byl již ve světě pozoroval, že Duch
ev. ve čtení a studra kněh posvátných zřejměji
nežli kdy jindy do duše mluvívá. A za takové měl
-9 Bimeon Jackiewicz,SuszaCursvavitae tamtéž.

knihy církevní pro služby Boží netanovené. Z těch
se rád modlíval, v nich nejen čítal ale i vší píli
zkoušel jich obsah a zaznamenával pro svou úpo
třebu vše, co se mu vidělo býti důležito. A divná
věc, čemu ee z těchto knih obřadních v církvi
řecko-katolické naučil, to stalo se mu v brzce nej
vítanější zbraní proti rozkolníkům, kterým z jejich
vlastních knih dokazoval, jak nesprávně a nedů
sledně myslí a jednají a jinak se v chrámech
modlí. Již tu poznal pokyn, že se mu jest při
praviti na spory a boje pro náboženství; naše)
rovněž na každé téměř stránce starobylých knih
slovanských důkazy nové pro pravou víru a zbož
nosť katolických Ruefnů, a odpovědi rázné na vý
mysly rozkolníků a bludařů. Jeho pronikavý duch
a dobrá paměť zmocnily se arci ihned těchto zla
tých zrnek, jež jim byla starobylosť či spíše pro
zřetelnosť božská k účelům nejlepším zachovala ;
neboť takto se upevnila víra sv. v ardci jeho a
připravoval se bojovník k bitvám tuhým. V kni
hách těchto dovolává se církev sv. na každé stránce
utrpení sv. mučeníků, životů svatých, homilií a
řečí evatých Otců, k nimž takořka chodil nyní
Josafat do školy. Liboval-li sobě v spisech jejich,
ctil se v četbě životů svatých, jmenovitě muče
níků, býti šťastným. Tu vídal vznešené příklady
svých předků v životě řeholním, u nichž našel
pravé dokonalosti. Víc a více si ji osvojiti, bylo
jeho každodenní snahou. A když viděl hrdinské
jich boje v mukách mnohdy nealýchaných, chvělo
se ardce jeho nikoliv malomyslností nébrž touhou
po bojech podobných, které arci z blízka předvídati
mohl. Pomalu již nabýval větších a větších rozhledů.
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Ačkoliv jej nebylo vídati po třídách a ulicích
vilenských n naslouchati řečem lidí kolemjdoucích,
aniž navštěvoval společnosti světské, kde se pře
třepávají otázky běžné, věděl dobře, jaký ruch po
městě vilenském, jmenovitě náboženského života
vládne, která strana, zdali katolická neb rozkolná
mívá vrch, a proto ihned z počátku etala se hor
livá jeho modlitba modlitbou apoštolskou. Vysílal
své vzdechy k Bohu za obrat Slovanů nekato
lických a studie jeho brala rovněž směr víc a více
praktický a apoštolský. Spisy odpůrcův unie řecko
katolické, jichž rok co rok jak ve Vilně tak ve
Lvově drahně vycházelo, sobě obstarával a pro
studovav hanopisy tyto poznával hlavní bludy
jejich. Akademie ostrožská a rozkolné tak zvané
bratrstvo vilenské 1 Ivovské vydávalo za rok mnoho

spisů proti uni
Neušlo mu, kterak ve svých knihách Pismem
sv. plýtvají, je překrucují, s jakou zlovůlý z nich
pro svůj rozkol čerpají. Proto si pilně pozname
nával falšovaná místa; načež neotálel ráz na ráz
odrážeti útoky jich vydáním spisu, jenž obsuhoval
sbírku takových míst pod -záhlavím: „O falšování
Písem slovanských odpůrci metropolitovými a o
bludech, které tiskem bratretev vilenského, ostrož
ského a lvovského se roztrušují.“ Sbírka tato se
napotom osvědčila býti výtečnou zbraní v boji
proti rozkolu. Ve spise „o křestu sv. Vladimíra“
poukazuje na to, jak slabé a vymyšlené důkazy
mají odpůrcové, pro domněnku, že Rus nebyla od
počátku svého katolickou ; za to ale staví důkazy
pevné na pravdě se zakládající, že církev rusínská
nebyla původně rozkolnou, alebrž katolickou. Za
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tou příčinou sebral místa z knih liturgických a
jiných spisů slovanských o primatu apoštolské sto
lice, a výš a výše do starobylosti stoupaje přišel
až k samé kolébce církve ruské, kde se patrně
vidělo, že jest ditkem církve římsko-katolcké.
Mimo to si zaznamenával badavý duch jeho vše,
co se týkalo života dokonalého v řeholi a povin
ností jeho. I sepsal si rozličné výtahy. Jeden z nich
pojednává, jaký duch má vládnouti v domech ře
holních, s nápisem: „O řeholnících, jich slibech a
rouchu“; druhý jedná o významu a důležitosti
bezženství kněžského čili caelibatu. Obsah jeho
jest čistota stavu kněžského a výhody neženitby
pro kněze; což nám dává na jevo, o čem Josafat
v samotě své přemýšlel maje na zřeteli, jak by
mohl odpomoci zlu v církvi rusínské. Vidělť, že
příčinou tolikerých neduhů jejích jest na mnoze
dovolená kněžská ženitba.
Josafat sám si vážil všeho, čemu jej Duch av.
byl v potichu naučil, a užíval toho po celý evůj
život. A žáci jeho zaznamenávali sobě rádi símě
toto, tak že i po smrti jeho ještě dlouhá leta při
nášelo hojnou žeň. „Viděl jsem,“ tak píše o něm
Jakob Suša, biskup chelmský, „na své oči spisy
od něho v jazyku slovanském vydané jednající
o článcích víry ev. u rozkolníků sporných, z nichž
později vyšla kniha 8 nápisem: Obrana unie“.“)
Bohužel, že spisy jeho nazvíce jsou v rukou
rozkolných! Zdá se, praví Guépin, že se zacho
valy i po rozpadku království polského a po úpadku
řádu basiliánského na Rusi. Alespoň spisovatelé
=- 9) VizP. Martinov Annus ecclesiasticne praeco-elavicus.
B. Josaphatus. pg. 278,
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ruští mluví o jich existenci a jeden pravoslavný
archimandrita či opat tvrdí, že je našel v rozlič
ných knihovnách. V starém klášteře basiliánském
v Supraslu přišel prý na ebírku životů svatých,
okrajem čtení na jedné stránce stojí: „Toť bylo
psáno vlastní rukou Josafata Kunceviče.“ Jak by
chom my, katolíci, si tak drahocenných ostatků
vážili, které u našich bratří rozkolných v prachu
leží, beze vší úcty ano i v opovržení! Jako tehdy
i nyní by mnohým posvítily na pravdu, která je
diné v katolické církvi jest, a nejeden bloudicí
bratr náš na Východě, pojat milostí Boží a dojat
čtením důvodů rázných stran av. víry, navrátil by
se do ovčince pravého, kde Ježíš Kristus sám je
pastýřem, jenž vodí na pastvu dobrou ovečky své,
a viditelná hlava církve sv., náměstek Ježíše Krista,
sv. Otec v Římě, má klíče ovčince jeho!
Poznali jeme Josafata v osamotnělosti a viděli
jeme mysl jeho na nebesa upjatou, kamž ji uná
šela modlitba a studijní cvičba v knihách posvát
ných. Ale to vše řeholníka ještě nečiní. Skládaje
sliby dobrovolné chudoby, ustavičné čistoty a po
slušnosti, zříká se světa a všeho, čím se člověku
svět zamlouvá, a béře na ee ráz života kajicného.
„Kajicnosť se na řeholníka sluší a život kajicný al
musí zamilovati, jinak řeholníkem není, byť i nosil
roucho kterékoliv řehole. Nuže, jako sv. Pavel
(1. Kor. 9. 26.) psal: „Bojuji, ne jako do větru
máchaje, ale tresci tělo své a v službu podrobuji“,
tak trýznil sv. Josafat své tělo, aby touto obětí
v dobré vůli konanou učinil zadost za hříchy avé
a hříchy jiných, nájmě slovanských bratří svých.
Přijav na se tuto povinnost u vší přísnosti, obe
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známil se nejprvé s řeholí mnichů církve východní,
jenž ukládala umrtvování sebe takové, že by byla
v stavu i sebe odvážnějšího člověka zastrašiti.
Ustavičné zdržení se masitých pokrmů, časté posty
a leckdy prodloužené až k večeru, 6 velkých postů
za rok, kdy ani od vajec ani od ryby ani z mléka
se jísti nesmělo, bylo pořádkem; k tomu přišlo
časté bdění a únava při zpěvu v kůru, který co den
kolik hodin trval.
Josafat se nezhrozil všech přísností věrně na
se bráti, ba ani mu nepostačovaly. „Nebyl jenom
velmi střídmý v jídle“ píše o něm Jakob Suša;
„ale cvičil se v postech více, nežli křehkosť lidská
podetoupiti může“. Kolikráte několik dní uplynulo,
nežli 81 vzal něco na posilu těla svého, a přinucen
jsa pokrm vzíti, brával to nejhorší a oč nikdo by
byl nestál. Sotva ai kdy dopřál kousek ryby, i když
dovolena byla, a po 5 let neokusil jiného nápoje
nežli vody. Má se za to, že po uplynulých 5 letech
obmýšlel se slibem zavázati, celý život svůj toliko
chleba jísti a vody píti: avšak kdož jej vedli v do
konalosta života duchovního, nedovolili přísnostem
těmto, aniž souhlasili 8 jakýmikoliv přechmaty.
Užívání prádla nebývalo řeholníkům v obyčeji.
Josafatovi ani taková přísnosť nepostačovala. Pod
svým vlněným rouchem nosil žíněné, kde mohl
nalézti nejdrsnatější, které ani v noci neodložil.
Jeho lůžko bylo chudobné a tak tvrdé, že by že
brák ani o ně nestál, praví tentýž biskup chelm
ský. A předce i to bylo proň příliš pohodlné:
proto léhával na holé podlaze maje na sobě ře
holní roucho a žíněné pod ním, při čemž ukraco
val svoje spaní, tak že kolikráte v noci vstal
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kmodlitbám a činil skutky kajicné. Mimo své ží
něné roucho trýzníval své tělo ještě jiným způso
bem. Obetaral si drátěné řetízky s pichlavými konci.
Jedním si pak opásal bedra, a druhý kladl na
stehna, tak že se mu až do masa zabodly; což
činíval dlouhý čas, jmenovitě před velkými svátky,
a když směl jíti k správě Boží aneb k stolu Páně.
Cvičiti se ve všelikých spůsobech nejpřísnější
kajicnosti podle církve východní stalo se mu chle
bem vezdejším, a přece tím nenhasla touha jeho
po nových. Pozoroval, že v řeholích církve zá
padní je mnohem více v obvyku mrskání svého
těla buď dutkami buď bičíky, nežli v církvi vý
chodní. Ani tato trýzeň nesměla jej minouti. „Těžko
velmi vypočítati a vypsati“, praví Jakob Suša,
„veškeru přísnosť,kterou mrskáním těla na se bral.
Doma ve své jizbě, v klášterní zahradě, všady kde
pe domníval býti sám, mrskával tělo savétak ne
lidsky, že z něho nevinná krev vypryskovala. O půl
noci i za velkých mrazů zimy litevaké jako při
počasí příznivějším vycházel, bosonoh a beze všeho
na hlavě, jedinou žíní zahalen, a brával se přes
návěje sněhu na hřbitov, kde stranou podél jedné
hrobky za kostelem míval vyvolené místečko. Sem
chodíval, poněvadž tu byl chráněn zděmi před očima
rozkolníků, kteří po něm pásli: ve dne v noci.
Maje se tedy za jista všeho nemilého špehování,
vrhl se na náhrobek a zmrskal se, až krev z něho
tekla.
Bolesti ze zimy se spojily s bolestmi ran si
daných a kolena muprý nejednou přimrzla ke
kamenu ledem pokrytému, na němž klečel: proto
se mu nadělaly hrozné oznobeniny, tak že sotva
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choditi mohl. A v skutku jednou nebyl více v stavu
sám do kostela choditi, jelikož mu nohy nemohly
sloužiti.
Co Be koliv posud líčilo o přísnosti jeho, jest
vypsáno dle úřadních vyšetřování komiearů apo
štolské stolice a po výslechu svědků nejbližších a
současných. Proto všichni životopiscové v tom
líčení jsou si podobní. P. Genad vyznal, že by Jo
safat nikdy nebýval s to takových přísností pod
nikati, kdyby jej byla nepodporovala rekovná láska
k Ježíši Kristu a obětavá láska k bratřím svým.
Milovalť Ježíše Krista a planul ohněm násle
dovati jej v utrpení jeho; miloval svou vlasť a své
bratry a milerád se obětoval, aby dobyl spásy
bratřím svým. Pro tuto lásku k Pánu Ježíši a pro
horlivosť spásy duše nesmrtelné spojoval život
poustevný s životem řeholným a nesl se v obou
až k nejkrajnějším mezím, nestrachuje se nevím
z jaké samolásky, jak duch světský se obává, že
by při tom škody utrpěl.
Spása Rusínů, pokrok unie, obnova sv. církve,
byly stálé pobudky Josafatovy v jednání jeho. Jedno
bylo lze ve všech trýzních slyšeti, jako ozvěnu
srdce jeho: „Hospodine, Bože náš, zničiti račiž
veškerý rozkol, dej nám unii!“ A při této modlitbě
míval hlas samým vzlýkotem utlumený a s očí se
slze ronily. Za tou příčinou byl by s radostí svůj
život na ziskání třebas jediné duše pro církev sv.
obětoval. Věru, v té hluboké samotě byl Josafat
avou modlitbou a kajicností apoštolem velikým!
Kdo může tu vypaati účinky tak svatého života ?
Vniknouti by nám tu bylo, praví dobře francouzský
životopisec Guépin, do božského Srdce Páně sa
4
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mého ; tamť bychom četli, co kdysi řekl Hospodin
jedné z věrných duší evých: „Běda světu, kdyby
neměl řeholí a obyvatelů v nich!“ Toť nám může
sloužiti za měřítko, dle něhož lze poznati, co pla
tilo jednání jeho u Boha a jak prospělo ubohým
Rusínům. Samojediný byl mezi všemi řeholníky
rusínskými, jenž s kajicností života spojil úplnou
věrnosť katolické církvi, jenž svými modlitbami a
svou kajicností se zasadil o to, by vyrval národ

svůj stínům smrti!
„Od té chvíle, co se bylo vzňalo erdce jeho“
píše Jáchym Morochovský v jeho životě, „láskou
k P. Ježíši ve Vladimíři, snažil se již ve světě vy
nikati ve všech ctnostech; v životě pak řeholním
usiloval k nim ještě více. Nade všecky ale ctnosti
anažil se nevinnosť a neposkvrněnou čistotu za
chovati. A věru, od prvních let neměl nikdy na
mysli neb na jazyku, oo by toto běloskvoucí lilium
nějak poskvrniti mohlo. Pročež úzkostliv, by po
kladu toho neztratil, postavil jej pod zvláštní
ochranu nejsv. Panny Marie, kterou neustále prosil
o milosť, by mu žití a umříti dala zcela čistu.
Lidé světští nemohli brzy nepozorovati nad
obyčejnou svatosť Josafatovu, a tudíž se nesli
k němu velkou úctou. I stalo se, že jednou se při
blížila k němu vystrojená ženština chtíc pod zá
minkou duchovní rozmluvy, ke hříchu jej svésti;
neboť k tomu byla za peníze najata a navedena
od nepřátel jeho, kterých se mu již tehdy drahně
dostávalo. Mladý však řeholník, jakmile spozoro
val co obmýšlí, přísnými slovy v přísné tváři ji
káral; což když nepostačovalo, vzal klacek a ne
milosrdně tloukl do škaredé ohyzdy, tak že co nej
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rychleji se vytratila 8 předsevzetím, že se více ne
vrátí. Jak na světě bývá, že zřídka cos ostane po
tají, tak bylo i s pokušením Josafatovým proti
panické čistotě, jež byl rázně přemohl. A od té
doby vážili si jeho lidé ještě více.
První tento výjev stal se prvním zase stykem
Josafata se světem. Sotva že se roznesla zpráva
tato po hlavním městě, přál si mnohý Josafata
viděti a e ním mluviti; i nejvážnější měšťané za
čali s ním obcovati důvěrněji. Mladý řeholník při
jímal je ve svém skrovném příbytečku u vší lásce
a ochotnosti a nejeden se cítil z jeho řeči jako
znovuzrozena, Ale jeho se nemile dotýkaly takové
návštěvy; bylyť přece jenom světské a jemu ne
přinášely pro boje v životě duchovním žádného
užitku. Proto se mu zastesklo po osamělosti ještě
větší; vyhledal ei tudíž místo v kapli sv. Lukáše
při témž klášteře, která byla ve spojení se síní
chrámu samého, by zde touze srdce svého, jež po
samotě prahlo, více mohl hověti. Sem si tedy pře
nesl svůj nábytek a zde se oddal, od nikoho nejsa
vytrhován, etudiim a modlitbě, zařídiv si vše dle
obvyklého pořádku.
Tak prchaly dni a měsíce. Ano již přes rok
trval Josafat v opuštěném klášteře Trojickém sám
a sám, až 16. listopadu r. 1605 byl mu jmenován
metropolitou kyjevakým nový archimandrita či opat,
jménem Samuel Sienczylo (čti Sijenčílo). Nový
představený zdál se přáti unit, ale nedostávalo se
mu ani vědeckého vzdělání ani pravé horlivosti,
a Josafat poznav jej, že nemá smyslu pro kázeň
řeholní, ani co do sebe ani co do svých bratří,
nečinil si žádné naděje. Hrdinská ctnosť Josafatova
4"
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evítila mu arci na cestu obětavou, než jíti za ním
k tomu bylo zapotřebí více. Za tou příčinou 8e
rozhodnul, že klášter úplně opustí a odebéře se
někam na poušť a povede život poustevnický ; ne
boť pražádné čáky tu nebylo, že by časem jakás
změna nastala.
Záslužno by ovšem bylo nahlédnouti do útroby
duše silné a bojechtivé, již měl Josafat, a pozoro
vati jeho nepřehlednou řadu bojů s nesnázemi,
v nichž i silné duše ochabují. Dva jediné muži by
nám mohli otevříti přístup k ní, P. Valentin Ko
valský a P. Jan Gruzevský Tovaryšstva Ježíšova,
kteří byli jeho vůdci na této přeobtížné cestě.
S nimi rady brával ve spůsobu svého živola, ne
byloť by nic nebezpečnějšího, nežli o své ujmě
chtiti po cestách tak srázných choditi. K nim do
cházel do chrámu k sv. zpovědi. Škoda, praví
Guépim, že nám ničeho nezanechali, jelikož naň
měli tak mocný vliv a obětovali se jemu se vší
horlivostí! Drahocenných tajemství by nám po
skytnouti mohli o veliké duši Josafatově a povaze
ocele pevnější, jaké Bůh sám poskytnouti můžel
By skutečně klášter neopustil, bránili mu
otcové Tovaryšstva Ježíšova; a mimo ně potěchy
v tak traplivém postavení skytal za celých let
1604—1607 ještě jiný muž, jménem Jan Velamin
(Benjamin) Rutský. Až na několik měsíců, kdy po
dvakráte trval mimo Vilno, navštěvoval jej Jan
Rutský do r. 1607 každý téměř den. By mu tím
bližší byl, volil sobě obydlí hned podle kláštera.
Ruteký sám píše takto: „Navštěvoval jsem Josa
fata skorem každý den. Zaměstnávali jsme se du
chovními rozmluvami. Žádalť na mně, bych mu
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vykládal některé tajemství ev. víry aneb Písmo ev.
Po celou tu dobu nepamatuji se ani jednou, že
by kdy bylo vyšlo z úst jeho slovo marné; neboť
byl celý zabrán do Boha.“ Koncem přátelských
těch návštěv obdivovávali se vespolek. Rutský bý
val celý nadšen úctou a vážností k Josefatovi pro
jeho ctnosti; Josafat naproti zase dával na jevo
svou úctu k němu pro jeho vzdělanosť a příkladnou
zbožnosť. Říkával si po návštěvě Josafat uváživ
vše, čemu se byl opět naučil: „Takový člověk by
byl v stavu 8 milostí Boží uvésti pořádek v církvi
rusínské a z rozkladu vzkřístti klášterní život podle
velikého ducha našeho otce, sv. Basileje!“ Duch
av. jej k tomu pudil, že nejednou horlivostí, jakou
u svatých vídáme, unešen domlouval avému příteli,
by na se vzal úkol vzkřísitele řádu baailianského
na Rusi. Jeho stáří a vědomosti a ctnosti zdály
se mu býti schopné díla takového. Proto ve svých
rozhovorech hledal příležitosti, jak by jej naklomil
životu řeholnímu a získal proň srdce jeho. Pora
div se s několika přátely, kteří byli oběma důvěrni,
začal Rutského nutiti, aby se přece odhodlal vzíti
na se roucho řeholní. Rutský se zdráhal; vyvracel
důvody a namítal překážky. „Vstoupím-li,“ pravil,
„co si počnu? Neníť tu než nepořádek a rozklad
takořka úplný všady po celé vlasti naší. K osa
motnělému životu neb pro poustevnu já 86 posud
povolána nevidím.“ Rutský znal ovšem lépe nežli
kdo jiný, že má-li se sv. unii pomoci, státi se to
může pouze řeholníky: avšak přese všechnu úctu
k Josafatovi a přese všecko obdivování se mu ne
viděl pranic, jak by osamotnělým životem dopo
mohl unii k rozkvětu. Že by pak jich snahami
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mohla prospěti aneb docela na všecky strany varůsti,
to mu na mysl ani nepřišlo. Než jedno alovo,
o kterém se mu byl Josafat často zmínil, nechtělo
mu z hlavy uniknouti. Ostatně ai mladý šlechtic
rusínský, Jan Velamin Ruteký, zakázal o stavu

© řeholním
mluviti
Byloť
tedy
třeba,
byBůh
sám
jej usvědčil o vůli evé.

Hlava 3.

Jan Velamin Rutský a jeho boje
1578—1606.
Jan Velamin Rutský — narození jeho z rodičů kalvin
ských — vychování — echopnosti — r. 1590 jde do ciziny 
v Praze be zříká kalvinství — vysoké školy pražské za
oné doby — ve Vircburku pokračaje vwstudiích — pak
v Řimě « koleji řecké — slyšení u sv. Otce — přestou
pení k obřadům řecko-slovanským na rozkaz sv. Otce —

Návrat jeho z Říma — tuhé boje na vše strany. — Úsu
dek jeho o Vilně r. 1603 — slabá mysl a nedostatečnosť
v bojích. — Rutský ředitel koleje řecké ve Vilně — cesta
do Moskvy — cesta do Říma.

Smí-li se o kom říci, že byli 2 muži jedné
duše a jednoho ardce, vztahuje se elovo toto za
jisté na Josafata Kunceviče a na Jana Velamina
Rutekého. Francouzeký životopisec Guépin jej zove
jedním z nejdůležitějších mužů v životě světce na
šeho a to vším právem, jak vic a vice se pře
svědčímu. Po celou dobu, co docházel k mladému
basiliánu Josafatovi, nosíval se Jan Velamin Rutský
kněžsky, staral se jediné o záležitosti církevní,
obíral se studiemi věd posvátných. Jea šlechticem
dosti zámožným, mohl si voliti spůsob života, jako
jiní v jeho stáří činívají: o něm se však nevědělo,
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co zamýšlí. Každý den mohl se dáti vysvětiti na
kněze, neboť studie bohoslovecké měl již úplně
odbyty; než ustavičné odkládání bylo všeobecně
nápadné.
Ve světě trvaje žil na sebe přísně, jako by
byl řeholník. Mnohdykráte jej bylo vídati v chrámě
řeckokatolickáém, ještě častěji pak v chrámech la
tinských. Palatin vilenský, latinský biskup téhož
města, a metropolita řecko-katolický, nejvážnější
to osoby v hlavním městě, vážili si muže tohoto
velmi, setrvavše s ním v přátelském styku; byloť
mu již 34 let. I ochotnými se mu prokázati chtěli,
buď že by volil své štěstí hledati ve světě, buď
že by se oddal bohoslužbě v církvi římsko-kato
lické aneb v řecko-katolické. Než Rutský se ne
rozhodoval ani pro to ani pro ono. Čím tedy byl,
co obmýšlel činiti?
O povolání Velamina Rutského napsal vele
zajímavé zprávy Rafael Korsak, arcibiskup a metro
polita kyjevský od r. 1637, nástupce Rutského
samého.
Jan Velamin Rutský narodil se r. 1673 na
Litvě, 2 míle od Novohrádku, na hradě Ruta, jenž
rodině přináležel. Jeho otec Felix pocházel z Moskvy,
příbuzen jsa velkoknížatům tamním. Jméno ro
dinné bylo Velamin z Ruty. Felix Velamin byl
muž poctivý a pravý šlechtic rusínský. V důvěr
ném jsa obcování s nejvyšší šlechtou těšil se úctě
a vážnosti do širokých kruhů sahající. Na neštěstí
byl kalvinistou a jeho paní Theofila, rozená Korsak,
též a to nejen dle jmena alebrž oddání byli bludu
svému tělem i duší. Ze 4 dítek nejstarším byl Jan,
přitel našeho sv. Josafata.
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Již při narození jeho ukázal prý Bůh zvláštní
své úmysly. Patrno jest, že jej rodiče chtěli vy
chovati ve svém náboženství: ale mfato co měl
býti pokřtěn pastorem kalvinakým, nahodilo se,
proč a jak, se neví, že rodiče poslali pro kněze
katolického, duchovního správce diecese polocké,
aby mu udělil svátosť sv. křestu dle obřadů řecko
katolické církve. Dali mu jméno Jan Křt. a téhož
patrona, jakého později po 7 letech obdrželo dítko
rodičů z Kuncevičů ve Vladimíři. Když byl něco

povyrostl, tázal se ho jednou otec jeho žertem:
„Co pak z tebe bude, můj Jeníčku?“ „Já,“ odpo
věděl chlapeček, „já budu knězem“. Odpověď tato
překvapila všecky, jelikož vychování jeho neaměřo
valo pranic k takovému stavu.
Nejprve navštěvoval školy, pokud jich v kra
jině novohradské najíti Jze bylo, které ku podivu
nazvíce byly v rukou anabaptistů t. j. novokřtěnců,
sekty totiž protestantské v 16. věku vzniklé, která
své přivržence znova křtila a byla jednou z těch
nejzuřivějších a v mravech nejspustlejších i u nás
v Čechách a na Moravě za oněch dob. A právě
jich stoupenci zmocnili se škol a rozaévali mezi
šlechtou tamní bludy své a otravoval mladistvá
srdce potomků rusínských. Napotom jej dali rodiče
do hlavního města Vilna, by tu navštěvoval školy
kalvinské. Jediné milosti Boží měl co děkovati, že
záhy v takových nebezpečích co do mravů i do
av. víry postaven jsa neztratil obého: ale Bůh
bděl nad ním a anděl strážný vyváděl jej ze všeho
zlého pro duši i pro tělo. Svou bezúhonností na
byl u všech spolužáků tolik vážnosti, že se v brzce
před ním neodvážili cosi neslušného pronésti. Jak

Schopnosti Rutského.

67

mile jej shlédli, vilouce že se blíží k nim, říkali:
„Pozor, Rutský jde,“ a začali ihned jinak mluviti.
Ve svých prácech a studiích se arci neméně vy
znamenal nežli ve svém chování.
Chválí na něm životopisec jeho mnoho darů
Ducha av., jmenovitě velikou chápavost a hlubokou
mysl, dobrou paměť a nenasytelnou žízní po vě
domostech, tak že si až ustavičným čtením očí
pokazil nemoha odolati, by v noci pokradmo za
šera noční svítilny nebrával kněh do rukou. A čemu
se byl v prvních letech naučil, toho snadno ne
zapomněl. [ byl v stavu po kolika desitiletích ještě
odříkati dlouhé básně a celé strany z klassikův
latinských a řeckých, kterým se byl tehdy naučil.
Avšak cosi dražšího měl mimo to šlechtic rusín
ský, zvláštní totiž náchylnosť ku všemu, co se
Pána Boha týkalo.
Proto již záhy studoval Písma ev., z paměti
uměl celé odstavce a bádal po jich smyslu, nej
raději pak dumal o pravdách obsahujících věro
uku křesťanskou. Ve Vilně s1 zpupně vedly ka
cířství a blud. Rozkol zhnbil církev řecko-kato
Jickou až na malé zbytky a německý protestantiam,
mající v knížeti Radživilovi, palatinu vilenském,
mocného ochránce a příznivce, vlákal svým po
hodlným a vášněm zlým lichotivým životem velikou
již většinu katolíků z církve římské, ovčince pra
vého, do stáje vlků hltavých. Za tou příčinou byl
evrchovaný čas, že ae podařilo Tovaryšstvu Ježí
šovu přijiti do města, kde jim svěřen byl chrám
farní n sv. Jana. Zde hlásali slovo Boží a udíleli
sy. svátosti, jmenovitě pak přednášky na obranu
katolické církve těšily se víc a více četné návštěvě.
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Rutský byl jeden z nejpilnějších a nejpozorlivěj
ších posluchačů. Ani jedno slovo mu nesmělo ujíti
a přijda domů sedl k svému stolku sbíraje důkazy
katolické pravdy proti bludu Kalvinově; načež se
dával ve škole i doma 86 epolužáky a učiteli svými
do hádky. Učitelé arci brzy pozorovali, kam smě
řuje; proto učinili povyk, že prý jesuité jich mlá
dež svádějí a proti nim štvou. I zakázali mu cho
diti na kázaní ke sv. Janu. Rutaký uposlechl; než
seménko pravdy Boží bylo již vpadlo do země
dobré, kde začalo se hned ujímati.
Odbyv sobě školy střední odebral se k ro
dinnému krbu, podle obyčeje u šlechty polské,
aby se doma vycvičil ve všem, co jako šlechtici
věděti a uměti bylo třeba. Otec jeho jezdíval do
Varšavy na sněm ve společnosti se svým přítelem,
jenž se hlásil rovněž k helvetskému vyznání: ale
právě na těchto cestách mu přišel v ústrety jeden
šlechtic katolík, který byl první dvorní správce
statkův u knížete ostrožského. Což však hlavně
do váhy padá, učinil naň katolický šlechtic dojem
tak milý, že se odhodlal svěřiti mu syna na další
vychování. Takové jednání bylo ovšem nápadné;
neboť dožadoval se toho, by jako on sám 1 jeho
potomci setrvali v náboženství kalvinském. Zajisté
jediný Bůh mu vnukl myšlénku tuto, aby prozře
telností jeho vzešlo v dobré duši Rutského nové
světlo pravdy křesťanské.
I stalo se za tehdy, že byl mladý šlechtic se
svým vychovatelem na návštěvě u kněžny ostrož
ské, Žofie rozené Tarnovské, dcery Jana, hraběte
Tarnovského, kastelána v Krakově. Urozená paní
byla horlivou katoličkou, ač jeji choť se držel
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urputně helvetského vyznání. Vyzvala tedy několik
otců Tov. Ježíšova a se strany rozkolníků jistého
Basilia, nejelovutnějšího a u knížete velmi váže
ného bohoslovce, k společné hádce o pravém nábo
ženství. Rutský byl též přítomen. Jelikož takového
cosi nikdy neviděl, byl celý unešen spůsobem a
důkazy se strany bohoslovců katolických a pro
důkladnosť jich spolu k náboženství katolickému
co nejvice náchylen. V též době napomáhalo mu
nemálo odstraniti předsudkyproti katolické církvi,
jichž byl za prvních let duši své větípil, častější
a zcela důvěrné obcování s katolíky. Ač posud
katolíkem nejsa, na cestě do lůna církve sv. byl,
když mu otec neočekávaně vzkázal, by se domů
navrátil.
Felix se obával, by se mu syn nestal katolí
kem. Vzal jej proto na zkoušku, když nadešla doba
společného přijímání v modlitebnici kalvinské. Ja
novi neušlo, kterak pastor byl ochoten na jich
zámek Rutu přijeti, by všem, co k rodině patřili,
podal velikonočního chleba a vína. Kalvinci totiž
upírají, že by Pán Ježíš před svou amrtí usta
novil proměnu chleba v Tělo Páně a víno v nej
světější Krev. Oni sami nemajíce kněží nemají též
Velebné Svátosti, alebrž toliko chleba a vína. Í naň
se doléhalo, by k obřadům těm se připravil. Jan
neodvětil ničeho. Pročež měl otec za to, pln ra
dosti, že syn jeho přece ostal věren náboženství
po otci. Avšak šlechetný jinoch vida že jej nikdo
nepozoruje, vrhl se na kolena a vroucně ae modlil,
by mu Bůb sám ráčil vykázati cestu, jíž by měl
dle jeho sv. vůle kráčeti. Co si měl počíti? Vy
znati víru otce svého a přijímati s takovými po
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chybnostmi o pravosti víry aneb nepřijímati; což
by se mu vykládalo za avatokrádežné zneuctění:
obé bylo těžké. Bůh ale neoslyšel volání čistého
srdce. Pochybnosti stoupaly výše a výše, čím více
se modlil; za to pastor na zámek přijíti nemohl
a tak po vůli otcově přece nebylo. Ve svém ještě
stáří, tak df jeho životopisec, se těšíval Rutský
z toho, že ústa jeho nebyla nikdy pokálena chle
bem ohavným, který si kacířství kalvinské vynašlo
místo Těla Páně v katolické církvi.
Zatím mu zemřel otec Felix Velamin setrvav
ve svém bludu až do smrti r. 1590. 1?%tiletýJan
se připravil na cestu a odejel z domova udávaje za
příčinu, že má dále co studovati. V pravdě však
chtěl míti volné ruce u hledání pravé víry od
hodlán ji přijmouti, jak mile by e důstatek se
obeznámil s ní. Jeden pán rovněž helveta jako on,
sprovázel jej; než bez mála by jej byl průvodce
tento připravil o všecko, až zvláštní prozřetelností
se Rutský z rukou jeho vymanil a šťastně zavital
do Prahy, by zde na vysokých školách Karlem IV.
založených (Carolinum) ve svých studiích pokra
čoval a svým vlastním pozorováním se dopátral
úplně pravdy katolické církve. Akademie druhdy
tak slavná potratila mnoho ze své alávy, a ač za
ložená od císaře a krále tělem i duší křesťanského
Karla IV. stala se semeništěm bludu, a koncem
16. věku podporovala Pikharty a Kalvince a Lute
rány a jiné novověrce. Takovými byli profesoři,
kteří vzdělávali mládež ve vědách a uměních a
mravech podle sebe. A právě tu nabyl Rutský
úplného přesvědčení o katolické víře.“)

*)Jaký život byl v Praze koncem I6.věku na
vysokých školách t.j. na akademii Karlově, Ca
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Přijeda do Prahy vyhledal si nejprve své
kollegy polské a rusínské, nemaje ani tušení o ne
řestech jejich života. Sourodáci jebo brzy pozoro
vali, jaký rozdíl mezi jich spustlými mravy a jeho
bezúhonností jest; i usnesli se na tom, že jej po
naučí po svém spůsobu, aby více zkušenosti nabyl
a se světem se obeznámil. Jednou večer byl tudíž
pozván na společnou zábavu u jistého přítele, Ne
tuše nic zlého přijme pozvání a přijde. Připravena
rolinum

r. 1590. Váci. VI.Tomek profesor a první rektor

na české universitě pražské, vydal r. 1849. na památkou
HOletého zahájení vysokých škol pražských spis: „Ge
echichte der Prager Universitát“, z něhož náčrtky tyto vy
jímáme. Od počátku 16. věku nebyly poměry staroslavného
učení (Čarolhnom) Karlem IV. založeného utěšené ani pro
profesory ani pro posluchače (str. 149.). Učitelé bydleli spo
lečně; než horlení pro vědomosti a badání u vědách za ne
výnosných důchodů bylo velmi skrovné. Čo byly síly lepší,
vytrácely 56 po krátkém čase nenalezajíce žádné vyhlídky
do budoucnosti skvělé. I brávali na se raději úřady při
magistrátě, aneb vstupovali do služby zemské, jiní se uva
zovali ve správu duchovní vysvěcení jsouce na kněze, a
vícero se jich ženivše přestali tím samým náležeti sboru
nčitelskému n. př. Daněl Adam z Veleslavína pobyl 4 leta
profesorem; načež se oženiv vystoupil. Profesorů tehdy
bývalo málo a někteří věkem sešli, že nebyli více v stavu
vyučovat: Mimo filosofické přednášky, které se držely
v jedné efni Karolina podle tehdejšího programu po 2 ho
diny dopoledne a po 2 odpoledne, v nichž se profesoři stří
dali, pčetovaly se studie starých klasiků literatury latinské
a řecké, bvězdářství, později něco málo dějiny obecné 1 do
mácí. Co se týče studujících, nemohli arci ani za nejlepších
učitelů proapěti, jelikož po každém pololeti z většího dílu
odcházeli a přicházeli; (viz str. 201.) napotom studoval
každý pro sebe a připravil te na zkoušky pro jednotlivce
až celý měsíc trvajicí Než nám více jde o obraz života
nežli ústavu. (Tomek str. 202.) A tu vytýkají se ve aprá

byla tu večeře,po níž následuje hra a zpěv i tanec.
V takových zábavách ei Rutský neliboval jak živ:
ale vydržel přece. Už je půlnoc a vše se béře ke
konci: chce se rozloučiti s přátely. Ale tu ee blíží
k němu vyzdobená kráska, koříc se a lichotíc, a
když se a ní obírati nechtěl, sama se naň dotíravě
dere. V rozpacích postaven hodný jinoch sahá po
své zbrani a hrozí ji na místě zkoliti, jestliže mu
okamžitě odtud nepůjde. Vidouc, že nic nepořídí,
vách akademických 16. věku mnohé nedbalosti co do vy
učování a mnohé nešlechetnosti v životě osobním. Nedo
statečný počet posluchačů ovšem ochromuje i sebe více
nadšeného profesora, než příčiny úpadku byly jině. Profe
soři dle stanov nesměli se ženiti, ale měli pohromadě a
společně žíti a pracovati, což obé s velikými výhodami pro
muže vědám zasvěcené spojeno bývá, zachovává-li se po
řádek. Avšak tehdy bláznil i u nás náruživostem smyslným
ne ramlouvající protestantism se svou ženitbou. Karlinská
akademie byla utrakvistická a e konsistoří utrakvistickou
spojena; než profesoři víc a více Inuli k učení luterskému,
(str. 176.) tak že ee v druhé polovici 16. století všichni při
znávali k víře evandělické, na protestantských školách
v Němcích leckteří se vzdělávali a napotom vládě i kon
sistoři odporovali. Mimo to byli odkázání k tomu, aby si
sami spravovali pozemky akademii náležející, sa kterou
příčinou byli více sedláci než muži od vědy. (str. 203.)
Mnoho se prý vyplácelo vínem ; což poskytovalo často pří
ležitost k nestřídmostem v jídle a v piti, a k výtršnostem,
z nichž porstaly pranice neb nadávky, jakož i k jiným ne
řestem více. Nejednon čekali stadujicí v zimě skřehlí přede
dveřmi akademie, až zane odešli; ký div, že odpoledne vice
nepřišli, když i takových profesorů bylo, kteří jednou neb
drakráte za půlleti, buď ani jednou nepřednášeli, (str. 204.)
buď opilí na přednášky se dostavili. Po profesorech se
řídili posluchači stran raravů i náboženství ; bylať přeslavná
druhdy akademie semeništěm nanky Luterovy a Kalvinovy
a jiných učení kacířekých, z níž vycházeli hlavně učitelé
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vytratí se. Než i sourodáci jeho prostopášní ustali
ve míchu a zpěvu a dálším hejření, slyšíce, jak
perné pravdy jim tu Rutský ve svém rozhorlení
vtlouká do hlavy i do srdce, že se přese vši ne
stydatosť nad sebou hanbili; načež odešel, aby jich
nikdy více neuzřel.
A tato zrada na duši jeho otevřela mu bránu
do církve katolické dokořán. Sotva že se dočkal
pro školy obecné, protestantism po vlasti naší proti kato
lické víře rozšiřujíce. Z následující listiny lze též naliléd
nouti do živote koleje Karlovy. Dr. Borový (Martim Medek
str. 191.) přináší stížnosti konsistoře utrakvistické atran
mistrů učení pražského r. 1589, dne 17. května. Konsistoř
utrakvistická prosi cisaře Rudolfa IT., aby mistrům učení
pražského nařídil, že se mají zůčastniti při průvodu Božího
Těla. „I každého roku jsme raktora učení pražského

s mistry a profesory uctivě žádali, poněvadžz nadání

katolických benefactorů vychování a ob
živení avé v kolejích pražských mají, aby
sami osobně ku příkladu jiné mládeží a lidu na takové
procesí šli a jiné rektory a žákovstvo k tomu přidrželi.
Al i od těch i nemalá potupa, zlehčení a rouhání se děje,
netoliko že sami jíti, ale ani rektorů školních i jiného žá
kovstva v městech pražských k tomu přidržeti nechtějí...
V. C. Msti milostivé poručení v známost uvésti, aby se
ničímž nevymlouvajíce osobně na procesí šli a k tomu
1 jiné žákovstvo všecko skutečně přidrželi a v starobylém
křesťanském řádn, jakž na to fundaci: kollegh 1 statnta

starobylá od slavného fundatora císaře

Karla

IV.

slavněénsvatépaměti kterýž o Pikhartech,
Kalviních a Luteráních i jiných novověr

cích i novém kacířském učení neráčil vě
děti....“

Podotknouti dlužno, že Dr. Borovyvydal roku

1867 „Jednání a dopisy konsistoře utrakvistické“ z doby
16. věku, za který spis nemůžeme jemu býti dosti po
vděčni, poukázav « pramenů samých, kam směřoval všaký
utrakvism a jak církvi katolické v Čechách nebezpočný byl.
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rána, spěchal zrovna do koleje klementinaké
k otcům Tovar. Ježíšova, kde se P. rektorovi před
staviv odhalil všecky rány duše své. Tento pak
vyslechna jej nevěděl mu lepší rady, nežli aby se
dal na posvátné exercicie čili duchovní cvičení
několika dní, v nichž mimo rozjímání o základních
pravdách křesťanských vůbec, jej poučoval o kato
lické církvi jediné spasitelné, a vida, že mu není
katolická víra nijak cizá, přijal jej za několik ne
děl veřejně do lůna katolické církve. Jakmile se
Rutský stal katolíkem, byl u sebe rovněž roz
hodnut, že jinému stavu leč duchovnímu se neoddá.
I čekal jen na jedinké slovo, by mu P. rektor řekl,
aby třeba do Tovaryšstva Ježíšova vetoupil aneb
do jiného řádu katolické církve. Což se však ne
stalo, aniž Bůh tomu chtěl. V krátce nyní one
mocněl nemocí, která mn bránila kdekoliv v no
viciát vstoupiti. Studoval tudíž dále a nemoc zase
zmizela, jako by mu pokynutím byla, by se bez
vůle Boží nikam nezadával.
Radili mu totiž jesuité, by opustil Prahu a
studiím filosofickým se ve Vircburku, kde mělo Tov.
Ježíšovo akademii filosofickou a theologickou, na
níž slovutní bohoslovci vyučovali, zatím věnoval.
Po 3 letech odbyl si zde zkoušky z filosofie e vy
znamenáním „cum applausu“ a stal se doktorem.
Leta tato byla proň šťastna; nebo žíti pro Boha
a pro vědu beze všech starostí bylo mu největší
radostí.
R. 1593. se bohoslovím dále zaměstnává, když
z nenadání jej dojde psaní od matky a poručníka,
by se domů navrátil. Z důležitých příčin, jež byl
před Bohem uvážil, odhodlal se, že domů nepůjde:

Rutského cesta do Říma

65

začež mu od té chvíle peněz na živobytí neposílali.
Matka jeho, Theofila, zarytá kalvinka, dověděla se
o obrácení svého 8yna; což ji takovým hněvem
pobouřilo, že jej chtěla nutiti, by k vůli ní zřekl
se av. víry a poznovu vssá! do sebe jedu kacíř
ského bludu. Mladého šlechtice, jenž matku svou
přece miloval, to arci nemálo znepokojovalo. Ne
bál se sice vyhrůžek svých přátel, bylť by rád za
sv. pravdu třeba i trpěl: než obrniti ee snažil proti
výmyselům a falešným důvodům kacířským, prve
nežli vstoupí na bojiště. A tu teprve viděl, jak
studie bohoslovná jsou výtečnou zbraní k boji pro
sv. víru a katolickou církev. S druhé strany ne
maje z čeho žíti a opuštěn jsa od své vlastní
matky byl nucen na nějaké zprostředkování mysliti.
Nikoliv náhodou alebrž řízením Božím ae
stalo, že právě jeden rusínský jesuita cestoval přes
Vircburk. Přicházel z Říma, kam se byl co vysla
nec (procurator) provincie polské odebral. Jméno
jeho bylo Boxa a metropolita kyjevský (Koreak)
dí, že „byl muž velkých zásluh i co do Tovar.
Ježíšova i co do celé katolické církve“. Tu na
padlo Velaminovi: což kdybys se svěřil P. Boxovi?
P. Boxa věděl dobře, co by prospěl Rusínům muž,
jehož Bůh tak podivnými cestami již vedl. Do
mlouvá mu, povzbuzuje jej, radí mu, by se ode
bral do Říma, kde mu snadno Tovar. Ježíšovo do
které koleje studijní přístupu vymůže, tak že bude
moci bezplatně svá studie odbývati. Rutskému se
ulehčilo; slíbil, že se odebéře do Říma obdržev
od P. Boxy list odporučující na avé bratry v Kristu.
100 dukátů ještě měl. Ty se mu právě na
cestu hodily. Ani tolik nepotřeboval; i daroval
5
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z nich ještě částku chudému příteli, který se chtěl
též do Říma bráti. Cestu konal pěšky. Modlitba
a duchovní čtení byly jeho zaměstnání. Postil se
často přese vši únavu od cesty a za lůžko volíval
na noc holou podlahu. Jako chudý poutník do
prošoval ee o nocleh v klášteřích neb špatálech,
aby byl prost veždy hluku světského. Cokoliv mu
láska dobročinná poskytla, ee vším býval spokojen;
a žádala-li chudoba větší uskrovnění, nereptal
proti nikomu. Žádné urážky se nebál. (Cestou se
k němu přidal jakýs řeholník ubírající se do Říma.
I brali se spolu dále a Rutský svým chováním si
u svého soudruha takové úcty vydobyl, že tento
přijda do Říma nevěděl,jak má chváliti jeho ctnosť,
aby bylo dosti.
Více než 2 měsíce šel pěšky přes Německo
a Vlachy, jako před ním šlechtic polský sv. Sta

nislav z Kostky, jenž za svým povoláním putoval
z Vídně do Němec, odtud pak do Říma. Konečně
se dostali oba do Říma, kde se Rutský poptával
po koleji Tovar. Ježíšova, v níž mu místo uště
dřeno bylo.
P. Boxa jej odporučil pro kolej řeckou zara
ženou r. 1577 papežem Řehořem XIII. a svěřenou
otcům Tov. Jažišova. Nejprve se obeznámil s pra
vidly či stanovami ústavu. Ovšem s udivením a
jakýmsi strachem čte, jak chovanci jeho se zava
zují pod přísahou pro celý život se věnovati jednou
církvi řecko-katolické. Nemá stání, i vyhledá svého
zpovědníka svěře se mu, že nemůže takového zů
kona přijmouti. Od svého obrácení vžil prý se do
života církve římsko-katolické, amž obmýšli se ho
kdy vzdáti „Církev řecko-katolická je u nás na
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Litvě v hrůzném rozkladu a zanikne záhy. Boho
služba i duchovenstvo i náš lid je proto v opo
vržení. Kněší nemají dostatečného vzdělání a lid
úpí u velikých pověrách“, tak se omlouval rusín
ský šlechtic Velamin. Ale zpovědník jej těšil a
dobré mysli mu dodával řka: „Co myslíte; jestliže
si vás Bůh vyvolil, abyste byl vůdcem svého lidu
a nástrojem slávy Boží v krajinách litevských,
budete se zpěčovati?“ Tolik alespoň dosáhl, že
ostal; ale přísahou odkládal Uběhlo čtvero let, co
bohosloví studoval za výtečného po všem avětě
P. Mutia Vitelleschi-ho, rodem římana, jenž 8e stal
napotom generalem Tovar. Ježíšova. Rovněž čítá
val ae zálibou sv. Otce církevní, jmenovitě řecké,
všeobecné sněmy (concila oecumenica) a jiné staro
žitnosti církevní, s takovou horlivostí, že jej učitelé
zdržovati musil, by snad na zdraví si neuškodil.
Koncem 4. ročníku sebral si ouhrnkem své vědo
mosti, a přednášky si uschoval. Úplně seznal pravou
ctnosť a zbožnosť a zamiloval si ji, jak se k tomu
na školách jesuitských návod dává. Mimo to pro
studoval Řím, který co do života křesťanského i pa
mátností poznal skrz na skrz. Tato leta pobytu
mezi svými milými souchovanci ve hlavním městě
křesťanstva měl asi za nejpříjemnější celého života ;
nebyloť mu lze později na ně zapomenouti, a čím
více do minulosti prchala, tím výmluvnějším o nich
býval. Postačilo zaslechnouti jméno Řím a již se
kalily oči jeho slzou sladké upomínky, až Bezase
v brzce vyjasnily potěchou z upomínky této.
Než právě veliká láska k Římu ev. Petrekému
a nadšenosť, jakou se veždy nesl proň, byly vzác
ným darem a nevšední milostí tomu, jenž se měl
5?
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státi apoštolem uniatů řecko-katolických na Rusi.
Zhrozíval se myšlénky, kdy si koliv zpomněl, že
by se měl na vždy zasvětiti tak obtížnému dílu:
a přece viděl se býti u konce ve etudiích svých.
Jižjiž mu bylo opustiti kolej, když ee nahodil
opět v Římě P. Boxa.
S velikou radostí spěchá Jan Velamin svému
dobrodinci vstříc vzdávaje mu díky z toho srdce
za prokázaný dobroděj. Ale svěřil se mu též svým
nepřekonatelným odporem, kdyby se mu bylo uvá
zati v správu duchovní církve řecko-slovanské.
P. Boxa enaží se přemoci odpor jeho, než marně;
již pozoruje, že sám nepostačí, aby nad ním zví
tězil. Viděl na své oči ubohý stav ev. unie na
Rasi, chudobu totiž na duši i na těle a nedosta
tečnost dělníků na viniciPáně, tak že ani nebyli s to
pomoci jí. Rutský ee zdál ovšem prozřetelnosti
Boží k tomu vyvoleným býti, by se obětoval dílu
hynoucímu. Proto 86 ještě vší naděje nevzdával,
kterou do něho kladl.
Pomocí svrchované autority sv. Otce se od
hodlá spíše, myslil si, k rozhodnému kroku a pře
koná překážky, které jako nebetyčné hory se jeho
srakům etavěly. Vyprosí si tudíž opatrný muž
apoštoleký slyšení u papeže, jemuž vypravuje celý
životopis Rutekého, a snadno jest mu usvědčiti
sv. Otce, že tento jinoch by byl v stavu převeli
kých zásluh si dobyti v sv. unu.
Tehdáž byl ještě na etolici apoštolské Kli
ment VIIL, jemuž se podařilo r. 1595 obnovit:
av. unii s národy slovanskými na Rusi Pročež mu
velice na srdci leželo, by jednota tato církve řecko
slovanské e katolickou nevešla v zapomenutí;

Rulaký má u sv. Otce ulyšení.

2 toužil ee prokázati pravým otcem jejím, jakkoliv
mu bylo možno. Schvaloval pokyn P. Boxy a slíbil,
že vší námahou i svou autoritou 86 přičiní, aby
zničil atrašlivé Rutského překážky.
Za několik dní přivedl P. Boxa svého klienta
k sv. Otci na slyšení: ovšem že se nenadál, že by
ten, jehož ctil jako svého otce, sám jemu nemilo

© srdným
tryznitelem
sestalPředstaviv
šlecht
rusínského sv. Otci pravil: „Nejavětější Otče, Vaší
Svatosti přináleží péči míti o dělníky na vinici
Páně církve rusínské, jíž jste se ráčil prokázati
velmi milostivým, když zde byli shromážděni bisku
pové její před nedávnem kolem apoštolské stolice,
Mladý muž, jenž tuto u nohou Vaší Svatosti klečí,
jest schopným nástrojem uskutečniti touhy srdce
Vaší Svatosti. Račte mu třebas uložiti, by se obě
toval dílu tomu. Bude-li výměny v obřadech cír
kevních a v bohoslužbě zapotřebí, Vaše Svatosť
má svrchovanou moc odstraniti všeliké překážky.
Jestiť hlava církve av. bedliva služeb Božích podle
obřadů řeckých jako latinských.“ Na slova ta byl
Velamin jako bez sebe, tak že zapomena, kde jest,
začal nahlas P. Boxovi před papežem odporuvati.
Sv. Otec mu však vpadl do řeči nenechav jej
domluviti, při čemž chválil P. Boxu a horlivosť
jeho pro uniaty. „Synu milý, pravil, přejem si
snažně, bys se obětoval církvi řecko-katolické, a
přísahal, že budeš dle obřadů jejích navždy žíti.“
Tu se vrhne znova ubohý jinoch k nohám av. Otce
úpěnlivě prose: „Nejsvětější Otče, obřadů řeckých
já nikdy neznal a neznám obřadů řeckých!“ „Jene
Velamine“, odvětil mu papež nedada se nijak od
porem tím odvrátiti, „ale což chceme-li My, abys
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aložil přísahu na žrřvot v církvi řecko-katolické,

budeš se ještě etrachovati?“ Rutský se omlouvá
zase: „Vaše Svatosti, já pocházím z rodičů kal
vinských a byl jsem vychován ve školách kacířekých,
a potom když mě milost Boží uvedla do lůna církve
svaté, přináležel jsem veždy církvi římeko-katolické,
v jejíchž obřadech jeem ase cvičil; v ní žíti a
umřiti bylo v úmyslu mém. A co do jazyka cír
kevního v církvi řecké, neznám ani abecedy.“ Ne
zbývalo než rozkazu se strany sv. Otce, aby byla
zlomena hrozná nechuť a bázeň v srdci druhdy
neohrošeném „Synu můj,“ pravil papež vážně a
rozhodně, „av. poslušností tě zavazují, bys pře
stoupil z církve římsko-katolické do církve řecké
se všemi obřady jejimi.“ Hlasitý vzlykot byl od
povědí Rutského, a sv. Otec požehnav oběma pro
pustil je. Ale sotva že opustili síně papežské, ob
sypal Ratský P. Boxu výčitkami nejtrpčejšími:
tento však nechav jej vybouřiti, dopomáhal, když
byla bouře přešla, k prvému poklidu nevinného
srdce svého miláčka, Jan sobě též víc a více mod
litbou a rozličnými úvahami k svému povolání
mysli dodával, věda předobře, že se tu podrobuje
vůli Svrchovaného, a jestliže kdy, v případětomto
na prozřetelnosť Boží spoléhati lze. Bez rozpaků
složil povinnou přísahu vážící jej navždy k církvi
řecko-slovanské.
Za několik měsíců přibyl Jan Velamin Ruteký
rozloučiv se 8 Římem do Vilna r. 1603, v etáří
80 let, echopen sváděti boje s rozkolníky pro po
svátnou unii. Nescházelo mu ničeho leč vysvěcení
na kněze. Do Vilna zavítal ihned po návratu svém,
aby se představil arcibiskupovi a metropolitovi
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kyjevskému, Hypaci Počejovi, maje býti jemu
k službám a v jeho poslušnosti pracovati ©spáse
duší a k zvelebení církve katolické po Litvě a na
Rusi. Jenom na krátko se odebral na zámek Rutn,
aby zde navětívil milenou mateř svou.
Než nastojte! Hypac Počej přijímá jej 8 na
očekávanou chladností. Rutský byl již několikráte
u svého metropolity, přednesl mu snahy své
s prosbou, by jej přijal za syna evého: a po každé
přišla vyhýbavá odpověď, sliboval a ničeho nečinil,
až mu jednou zřejmě radil chtěje se tak nemilého
hosta zbaviti, by se raději dal za vychovatele synů
palatina vilenského, mladých knížat Radživilů, místo
žeje uprázdněnoa cizinecprýjim bude vhod.Jak slovo
takové nedůvěry Rutského dojalo, snadno uhodneme.
Potkalť se s osudem trpkým. Opustil palác arci
biskupský a sklíčen srdcem svým na mysli ochábi.
Po tolikerých bojech, které podstoupiti mu bylo,
prve nežli zvítězil nad sebou a se rozhodl v po
volání svého života, zasluhoval zajisté uvítání
Jepšího. Jeho jediná touha byla pracovati pro své
bratry rusínské; a arcibiskup místo co by jemu
měl oheň v srdci roznítiti, hledal příležitosti, jak
by koliv se ho zbavil. Po 13 let ovšem nebyl ve
vlasti evé, právě přišel z Říma a jeho chování
bylo snad něco cizé; především pak pobyt jeho
dlouhý v cizině vzbuzoval v Počejovi jisté obavy
a předsudky. Kdo ví, zdali muž ten přilne také
srdcem k církvi naší, bez něhož unie nemožná
jent; aneb snad obmýšlí rány málo zacelené obno
vovati nešťastným přeléváním či napodobením
všeho, co viděl v církvi obřadů latinských? Toť
asi byly hlavní příčiny nedůvěry arcibiskupovy.
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Člověk vzdálen poměrů tamních nemůže si arci
ani na mysl uvésti všelikých obtíží se všech stran
uniaty svírajících. Od r. 1595 křičeli rozkolníci
neustále: „Chtějí nám latinisovati církev naši vý
chodní!l“ Za tou příčinou se arcibiskup Počej
k chovanci římskému a žáku škol Tovar. Ježíšova
tak zdrženlivě choval. Toť mu nesměl ani Rutský
sám vykládati ve zlé. A v skutku psal za několik
měsíců po příchodu do Vilna © rusínských cho
vancích z koleje řecké v Říšně na Rusi činných:
„Když se vrátí na Rus, vzdalují se jich Rusové,
nejinak než jakoby byli samí Římané říkajíce, že
jsou nepřátelé domácí a proto tim strašlivější.“
Když přijdeme do cizího kraje, vše vidíme
mnohem zračitěji, nežli když nám jaksi sevšedněl
každodenním pohledem. A což teprve, je-li oko
vycvičené mnohým pozorováním a spojené s duchem
soudným? Rutský viděl již mnoho ve svém životě.
Co viděl zavítav do Vilna? Octli jsme se v tétéž
době, kdy byl Jan Kuncevič poslední rok ve světě.
Bolelo jej nemálo, když ae zase po tak dlou
hém čase do hlavního města vrátil, vida sv. unii,
jak jde úplnému zániku vstříc. Metropolita byl
nepřátely ohrožený se dvou stran, kacířstvím totiž
i rozkolem, jenž se byly proti němu společně za
přisáhly. Duchovenstvo světské i řebolní velmi
často ano i veřejně se proti svému arcipastýři
vzpíralo, chrámy uniatské byly opuštěné, a lid
chodil na kázání a služby Boží do rozkolných
chrámů. A mezi těmi několika, co ostali dobrými,
nenašel ani jednoho kněze řecko-katolického ve
Vilně, jenž by se mu byl ctností svou a vzděla
ností bohomluvnou za důvěrníka odporučoval. To
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vše často uvažoval Rutský u sebe a kleeal pří
tom na mysli. Jeho přísaha setrvati navždy v církvi
řecké, zdála se mu býti řetězem, jímž byl jako
k nějaké mrtvole přikován. Náležeti církvi, jenž
neposkytuje synům svým ani chleba, kdežto církev
latinskou viděl v rozkvětu a v plném životě, jak
rozdává věřícím svým naučení spásná a V sv. svá
tostech prostředky spásy samé; toť bylo proň cosi
hrozného. Psalť sám Rutský takto: „Mládež vy
chovaná ve školách latinských, nalezá v službách
Božích dle obřadů latinských, cokoliv duše zbožná
mi přeje, aby v bázní Boží proepivala: dobrých
zpovědníků, příležitosti k častému „přijímání av.
svátostí, kázání, že i ledové srdce jsou v stavu
roznítiti, obdivuhodných příkladů na kněžích i na
hdu, jedním slovem mají vše, co sytí duši lačnou.
U nás, naopak; hledejte s1 jednoho kněze! Ne
najdete ani jednoho, jenž by byl takový, jakého
byste si přáli. Chcete-li se zpovídati ze svých
hříchů? Nikdo není, jenž by vás vyslyšel. Jdete-li
do kostela? Nenajdete tam ani pořádku ani po
božnosti, jak by byl nějakou hospodou. A vše co
tam člověk vidí, hlódá na srdci, jež miluje česť
a slávu Boží. S jakou nedůstojností se zachází
o Velebné Svátosti! A naděje nemáme pražádné na
odstranění nepořádků těchto, jelikož duchovní
správcové nejsou proto nijak znepokojen.“ Rut
skému bylo, dí Guépin, jako vězni, jenž ze svého
žaláře vidí venku své přátele, všeho dobra hojnost,
aniž si může jak pomoci. Aby směl okovy pře
trhnouti, radil se již se všemi bohoslovci vilen
skými; všichni mu ale na srdce kladli důležitosť
přísahy, kterou byl sw. Otci učinil. Tu bolesti du
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chovní avíraly srdce jeho a svědomí sotva bylo
v stavu enésti bonří hrozných. Vyčítal si za ela
bosť a nerozhodnosť, jako by nedostál povinnostem
svým, co překonati nemohl. I rozhodl se, že bude
choditi do chrámů uniatských na služby Boží a ve
řejně se přiznávati k církvi řecké. Než kolikráte
vstoupil do chrámu, tolikráte krvácelo erdce jeho.
„Když jeem chtěl hojně elz prolévati,“ říkával
potom zpomínaje časů těch, „potřeboval jsem toliko
jíti do našich rusínských chrámů, abych přítomen
byl službám Božím. Opouštěl jsem je veždy amě
šuje nápoj svůj s pláčem (žalm 101. 10.) pro
hroznou opuštěnosť. Tolik totiž rozkol za oněch
bouřlivých dob strhal oděv s královské dcery krále
katolického v církvi ev. na Ruai!“
Rutský kráčel v životě svém vůbec cestou
bolestnou, zvlášť pak veliké jeho nesnáze a úzkosti
byly, když jej poprvé Jan Kuncevič navštívil. Sly
šelf o něm, že studoval tolik let, i v Římě že byl
v koleji řecké, a proto se € ním chtěl obeznámiti.
Na Rutského učinil Josafat tehdy ještě co kupecký
mládenec dojem milý, choval se k němu vlídně,
aniž měl jakéhosi tnšení, co sblížení toto zna
mená. Nedbaje svého stáří, svého rodu a gvé vzdě
Ianosti stal ne mu ochotně učitelem a byl by snad
rád vyměnil svoje postavení e poddaností jeho, ba
poněkud i místo učitele činil žáka. Arci by se byl
mohl naučiti od mladého Kunceviče býti dobré
mysli a v důvěře k Pánu Bohu, jakož i tomu,
kterak spoléhati jest na miloeť Boží a že duch
v pravdě veliký se obětuje Bohu k službám beze
vší úzkostlivosti stran toho, co jej asi potká. Kun
cevič ač chud a ve vědách bohomluvných posud
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neznalý, dovedl přece již býti užitečným dělníkem
sy. unie. Rutský maje na tisíce výhod mohl pra
covati tím spíše; neš schopnosti a síla eebe větší
nedostačí samy; nedostávaloť ae mu ani nadše
nosti, která se nezhrozí žádné oběti, ani oné víry
silné v modlitbě, která téměř vynucuje na nebi
toužebné vyslyšení. Spíše byl mužem učeným než
pro život činným, ba poněkud i méně „schopným
pro boje a podniky s odvahou. Při všem nadání
a všeobecné i důkladné vzdělanosti nebylo mu oné
bystroeti ducha, který prozírá do budoucnosti k vy
tknutému cili, k němuž spěje, kdo rozvážiti umí,
jakou cestou jeho dojíti Ize, ani oné rozhodné
vůle beroucí se ku předu přese všecky překážky.
Ovšem kdyby byl patřil do církve římeko-katolické,
mohl vstoupiti do toho neb onoho řádu, kde by
byl jak cíl života tak i cestu k němu našel již
ušlapanou, a tuť by se byl snadno osvědčil co do
konalý řeholník; neboť tělesné rozkoši a rozmaři
losti života nehověl nikdy. Avšak na cestě jemu
vykázané měl jíti sám a sám. K tomu jeho mou
drosť se obrátila v bázlivosť, jeho přirozený pud
ponaučenu býti v slabosť, jeho opatrnosť v stálé
kohsání. Zdálo se, jako by kříž na ramena jeho
položený byl silám nepřiměřen, pod nímž celý
utrýzněný k zemi klesal. S milostí Boží mohl za
jisté vše zmoci; ale on se díval příliš na sebe a
milosť Boží nalezala jej v malomyslnosti a nedů
věře, ano nejednou i v patrném odporu, tak že jej
nemohla opanovati a nad stavem duše jeho zvítěziti.
Při všem tom byl Rutský v životě svém čist
a na modlitbách horliv; duši vou svěřil zkušeným
v životě duchovním vůdcům, otcům totiž Tovar.
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Ježíšova. Šlechta vilenská se k němu hlásila, jak
mile se vrátil z Říma ; i namáhali se, by jej k vý
měně života přísného, jaký vedl, přiměli. Ale

Rutský = v tom brániti nedal, a brzy tu brzy onu
překážku stavěl, by jen ušel avětským návštěvám
a jiným ve světě obvyklým zábavám. Čož když se
nemohl vyhnouti a kde se dostaviti musil, neměnil
ničeho ve avém vážném jednání. K nástrahám jeho
přátel přidružovaly se slze matčiny a leckdy i trpké
výčitky. Theofila, matka jeho, stávala se co den
ve svém bludu kalvinském zatvrzelejší, a vidouc
an mizí všeliká naděje získati opět Kalvinu syna
svého, vytýkala mu jeho přechod do katolické
církve. Vrátiv se z Říma nosil se vždy po kněžsku,
až pro ustavičné doléhání matčino na nějaký čas
roucho duchovní odložil. Když pak neustále mu
hučela do uší namlouvajíc mu, by ee oženil: od
povídal jí z počátku vyhýbavě, až konečně zřejmě
a otevřeně řekl, by ai ušetřila řeči, jelikož marná
jeet její v ohledu tom dotěravá domluva.
Mezi tím zemřel ředitel koleje řecké ve Vilně,

Petr Teodorovič. Metropolita Korsak, životopisec
Rutského, činí mu velkou chvalořeč: „Bylť prý
bohoslovec učený a muž velmictnostný.“ Pomý
šlelo se tudíž na obsazení místa předůležitého a
Benedikt Voyna, biskup římsko-katolický ve Vilně,
jenž sv. unii velmi přál, měl za to, že by se k úřadu
tomu nejlépe hodil Velamin Rutský. Což se i atalo
a Rutský přijal jej se vší ochotou. Tuť se otevřelo
pole velmi úrodné. K rozkazu sv. Otce měl pra
covati na vinici Péně v církvi řecko-slovanské ;
jak mohl výnoeněji působiti, nežli postarav se, by
církvi uniatské a milé vlasti rusínské se dostalo
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duchovenstva v pravdě katolicky smýšlejícího a
vzdělaného. Toho právě byla největší potřeba.
V Římě v koleji řecké se přihlíželo k tomu, by se
chovanci obeznámili nejen s naukou ale i s tradi
cemi rozličnými církve latinské a řecké, proto byl
k úřadu svému jako zrozený. Než uvázav se veň
brzy se okázal býti nedostatečným.
Jeho hluboký rozum, veliká učenosť i samá
zbožnosť nepostačily mu na vštěpování ducha sebe
zapření do srdcí mladistvých, a jestliže této vlast
nosti potřebí každému knězi, tím více potřeboval
jí kněz uniatský, měl-li obnoviti ducha křesťan
ského u etádce svého. Ohně bylo třeba, horlivosti
nadobyčejné, síly k přemáhání sebe, živé víry a
důvěry ve své dílo: a Rutský byl samá nejistota
a pochybnosť a proto prázden všech vlastností
potřebných mrzel se sám nad svým křížem. Za
několik měsíců byl se svým ředitelstvím v koncích
opustiv řeckou kolej docela. Tu mu vzešla nová
bludička, ukazujíc mu cestu, na níž by mohl vy
stoupiti úplně z církve řecké a přejíti do latinské.
I namáhal se všemožně jí použiti k svému osvo
bození.
Koncem r. 1604 okazovala se jakási naděje
na obrácení Moskvy. Dimitrij totiž, uprchlý mnich
z rozkolného kláštera Čudova, vydával ee za ubi
tého careviče a vstoupil do služby u pánů polských,
až v skutku na trůn cara ruského dosedl. Polsko
asi alibovalo si od něho mnoho i co do prospěchů
církve katolické, proto oznámilo též sv. Otci na
děje své. Papež Pavel V. poslal tedy do Polska
řeholníka z řádu bosých karmelitánův P. Pavla
Šimona a Jesus-Maria, aby tudy co papežský vy
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elanec cestoval ku dvoru perskému. Mělťpokračo
vati ve spojení Peršanů e křesťany proti pře
mocným Turkům a vymoci na caru dovolení, by
96 misionáři od apoštolské stolice poslaní aměli
bráti Moskvou do střední Asie.
Přišel na cestě své do Vilna, kde jej Rutský
ihned vyhledal a za průvodce 8e mu nabídl. Možná
že si papežskému vyslanci mnoho na své posta
vení stěžoval, tento pak mu přislíbiv, přidá-li se
k němu, že jej vysvobodí za to z církve řecká a
po ukončených cestách mu vymůže v Římě vstou
pení do řádu karmelitanského. Opatřiv se tudfž
listem průvodním od krále polského Sigmunda na
velkoknížete moskevského, vydal se Rutský na
cestu, uzavřev sluchu zrazování ee všech stran.
Před "odchodem se vzdal všech svých statků ku
prospěchu své matky a neponechal si leč potřeb
ných peněz na cestu. Jeli do Varšavy, odtud pak
do Moakvy za počasí velmi nepříznivého krajinami
opuštěnými a ledem pokrytými a Velamin o sebe
nedbaje staral se jediné o P. Pavla a jeho dru
žinu. Bylť mu vůdcem, tlumočníkem, vozkou i po
sluhou. Klamal přece takořka sama sebe mysle,
že těmito přísnostmi přinese Bohu zadostučinění
za to, co mu odpíral. Ale „člověk míní, Pán Bůh
mění !“

Cestovatelé naši přišli do Moskvy na začátku
postu r. 1605. Velkokníže Dimitrij si hosty své
podržel až do Velikonoc. Načež v noci těchže
svátků překvapil je rozkazem odcestovati, poslav
jim vojáky na pochod. Tu ae ale přihodilo něco,
co prozřetelnosť božská dopustila na dosažení
svých záměrů, ač by to mnohému povrchnímu člo
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věku ani na mysl nepřišlo. V životopisech světců
se nezřídka s podobnými příběhy potkáváme. Za
pravdivosť všeho toho ručí nám znamenitý muž
metropolita a nástupce Rutského, Rafael Korsak.

V noci velikonoční se vydali na cestu spro
vázeni jsouce lidmi, kteří krajinu tu dobře znali.
Jeli celou čásť noci, načež celý den až do večera,
a k večeru stáli před branou města, z něhož byli
v noci vyjeli. Nechtěli svým vlastním očím věřiti,
co přece jen pravdou bylo. P. Pavel Simon poznal
v tom řízení Boží řka: „Jestiť mezi námi Jonáš
utíkající před tváří Hospodinovou a proto nás ne
hoda tato zastihla. A tím Jonášem jsi ty, Velamine.
Nechci tě více míti za svého průvodčího; ale vrať
se do vlasti své.“ Rutský uslyšev slova tato dal
se do usedavého pláče. Vymlouval se dávaje vinu
vozkům, kteří nejsouce dosti zaplaceni se na nich
pomstili a snad i proto, že v takový svátek byli
na cestách. Než P. Pavel stál na svém dokládaje,
že ani krok dále e Rutským nepojede, by se jen
vrátil na Litvu a tam se věnoval beze vší bázně
církvi řecké podle vůle Boží. Ustoupil tudíž a celý
zkormoucený do Vilna se zase navrátil.

Avšak i v hodinách trudných pomýšlel Rutský
přece jen pracovati k slávě Boží. Pobyv krátký
čas v Moskvě dovedl přesvěděiti velkoknížete
Dimitrije, aby poslal několik jinochů schopných
do škol litevských, kde by se vzdělali ve mravech
a vědách po spůsobu křesťanském. A kdyby ná
silná smrť cara Dimitrije nebyla učinila konec
jeho záměrům, byla by se snad tehdy otevřela
brána církvi katolické do Moskvy.
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Téhož roku 1605 vidíme Rutského již zase
ve Vilně. Jeho přátelé a matka přede vším byli
z toho velmi: potěšeni: než on ostal zasmušilým
a nerozhodným dále. Podoben člověku, jenž si
neví rady na rozcestí stoje, e jedné strany vázán
byl přísahou na církev svou, že chce v ní žíti a
umříti, e druhé ee cítil srdcem svým upoutána na
cirkev, do níž byl původně vstoupil. Kdyby byl
směl voliti, volba by jej byla mnoho nestála. Než
navštěvoval opět chrámy rusínské a to horlivěji,
a dobrotivý Bůh mu popřál okusiti co dobrého
na posvátných obřadech církve řecko-slovanské
má, o nichž až posud ani zdání neměl. Arci že
nálada tato nevykořenila veškerého odporu ze srdce
jeho; alespoň přestával cele neutěšený stav duše
jeho. Návštěvy, které činil co den svému příteli,
mladému basiliánu, Josafatovi v klášteže Trojickém,
přinášely bezděky většího užitku, jelikož mu do
pomáhaly k vítězství nade všemi pochybnostmi
jeho.
K tomu se odhodlal obětovati život evůj Ho
spodinu a vstoupiti do řádu, který sice podle vůle
Boží bude, tak se přemlouval sám, ač nesmí býti
ani řád basiliánský ani jakýkoliv v církvi řecko
katolické. Předsevzetí tomu ostal věren. Za tou
příčinou odcestoval roku 1606 do Říma, by si tam
vymohl dovolení přestoupiti do církve římsko
katolické a vstoupiti v ní do řádu buď Tovaryšstva
Ježíšova buď ke karmelitánům bosákům.
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Hlava 4.

Obnova vilenského kláštera nejav.
Trojice.

1607.

Boje Josafatovy, tak že chce se odebrati na poušť — ne
bezpečí proň se strany basiliána Warsenowicze. — Josafat
jáhen. — Návrat Rutského do Vilna — vstoupení do řádu
basiliánekého — zájmy v obnovení kláštera. — Oba vedou
život kající — obou apoštolská horlivosť.

V klášterní jizbě mladého basiliána Josafata
opět utichlo. Přestaly návštěvy Rutského a s nimt
vyučování a přátelské výměny myšlenek mezi oběma
nejsou více, jakož i vespolné potěchy v dobách
ouzkosti. Jenom ještě povzdechy zbožné a hlasitou
modlitbu bylo lze slyšeti z jeho příbytku. Odcho
dem Rutského do Říma za úmyslem vystoupiti
z církve řecko-slovanské, zdály se podkopány býti
úplně naděje Josafatovy v klášteře nejsv. Trojice;
neboť Jan Velamin byl mu jediný, na něhož spo
léhati mohl při obnově řádu basilánského ve vlasti
své rusínské. Nastaly mu tudíž boje, jaké posud
bojovati mu nebylo.
Každý skoro člověk mívá v životě svém doby
temnosti, kdy vše hrozí kolem něho sesutím. Po
ciťuje se pak, jako by země pod nohama nebyla
jista a obloha nebeská se obestřela černými mraky,
tak že žádný papršlek sluneční do duše vniknouti
nemůže. Tuť arci propadá duše mocem temným,
pročež větší sfly ducha a neméně opatrnosti třeba.
Duše silná cítí ovšem jako duše bázlivá břímě
zkoušek, které jí mnohdykráte bývají, větší arciť
a nadobyčejnější: ale nepodléhá jim a 8 milostí
Boží vítězí. Což Bůh sám ustanovil, by duše ta
6
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ková prošla zkoušku ohně, by se osvědčila být:
schopnou zájmů velikých; než i duch zlý pokouší
se O to, jak by překazil plány nebeské, a hromadí
Jestné nástrahy kolem vyvolené duše, jejíž odda
nosti Bohu a síly sa bojí. A takovým velikým du
chem byl Josafat, na němž v skutku spočívala
budoucnosť církve řecko-slovanské i celého národa.
Ký div, že bouře neobyčejné otřásaly mocně duší
jeho! Jen jednou jej vidíme na rozcestí, jako by
chtěl opustiti cestu, po níž jej Bůh vésti ustanovil:
a to bylo právě nyní!
Josafat pozbyv dobré mysli u věc, pro niž
horlil, pomýšlel jediné na to, jak by se nejlépe
o spásu své nesmrtelné duše postaral, a přemítal
u sebe, neměl-li by jíti na poušť a býti poustev
níkem. Ale což nežil jako poustevník? V kláštaře,
jenž vyhlížel jako v rozvalinách, měl svou pou
stevnu; než před očima jeho se dály neřesti, jichž
vymeziti nemohl. Pokušení byla též svůdná a stálý
boj je namahavý. A byl by vyplnil, co si přede
vzal, kdyby mu milosť Boží nebyla přišla světlem
avým v úatrety. Setrval tudíž na svém místě; ale
byl zde živ, že sv. Ivan, poustevník náš český
pod skalou sw. Jana, přísněji si nevedl a dopro
šoval se na Bohu modlitbami a skutky kajicnosti
dále vyslyšení stran řádu sv. Basileje a církve
katolické na Rusi.

Za této právě doby navštívil Josafata kdosi,
z jehož návštěvy měl veliké potěchy, rovněž pak
nastala proň nová zkouška a oběť. Jeden řeholník
basillánský a uniatský jménem Warsenowicz (čti
Varsenovič) přišel do Vilna, a přidružil se k němu;
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bylť muž mravů bezúhonných, mysli upřímné a
zbožné. V oboru věd bohomluvných vzdělání mnoho
neměl, ale držel se pravé katolické víry. K tomu
znal církevní jazyk slovanský jakož i posvátné
obřady církve řecko-katolické velmi dobře. Josafat
nabyl k němu důvěry, choval se k němu jako
k svému bratru a učil se od něho jazyku církev
nímu a obřadům posvátným, v nichž si tolik libo
val. Avšak za krátký čas poznal, že jeho soudruh
si počíná jako by byl bez rozumu. Pro tu příčinu
jej ale Josafat opatroval tím pečlivěji a posluhoval
mu láskou obětavou. Neušlo mu při tom, že
i v pomatenosti své mluvil o Bohu. Myalil ai tudíž
Josafat ve své nezkušenosti: „Byli na Rusi již
dříve tací světci a dirkev řecká má více takových,
kteří se stavěl býti blázny, aby u lidí v opovržení
vešli a tím více zásluh před Pánem Bohem beze
vší chvály lidské si získali. Což kdybych i já po
příkladu jiných začal veřejně ve svém chování opo
vrhovati vší marnosti toho světa; možná, že bých

© setím
nejlépe
Pánu
Bohu
zalíbil.“
Ustanov
se
tedy na tom, že úplně výhost lidem dá a udělá
si takto svou poustevnu ve Vilně. Avšak jeho du
chovní vůdcové, P. Kovalský a P. Gruzevský, jimž
ve všem se svěřoval, co podniknouti obmýšlel, po
znali v zámyslech těchto akrytou lesť a nástrahy
ďábelské. Proto jej varovali záhy.%Josafatipřijímaje
dobré rady uposlechl a naučil se z obcování s Var
senovičem, jak člověku třeba opatrným býti v ži
votě duchovním, aby v něm nezbloudil. Rutský
vydal o témž příběhu svědectví řka: „Vynikal Jo
safat svou prostomyslností, počestností a láskou
k Bohu v tak neobyčejné míře, že měl každý pro
6*
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středek za příhodný, jímž by touze ardce svého
po dokonalosti vyhověl“
Josafat ani netušil, kdy se svým životem sou
kromým přijde ke konci, když najednou zavítá do
kláštera Trojického vrchní jeho pastýř, arcibiskup
a metropolita Počej, aby jej vysvětil za jáhna a
spolu mu uložil povinnosť hlásati slovo Boží. Při
pravoval se už na úřad tento 3 leta a sbíral zbraně,
by tím zdařileji bojovati mohl: ale bál se jaksi
lidí a stranil se veřejnost. Jakmile však naň byl
biskup ruce své položil uděliv mu ducha síly proti
všem nástrahám nepřátelským, nestrachoval se více
před ně vystoupiti. Proto ale svého života přís
ného ee nikdy nevzdal maje veždy na zřeteli spásu
duše své. „Věnoval ee“, dí Jakob Suša, „blahu
nesmrtelných duší horlivosti, více nežli slovy vy
psati neb vypověděti lze, tak že přísnosti života
s pobožností vůčihledě rostly a vroucnosť s těmito
přísnostmi víc a více se vzňala.“
Nač nejprvé nyní mysliti bylo, jemu neušlo.
Postaral se všemožně o to, by několik jinochů se
obětovalo životu duchovnímu v řádě basiliánském
a Bůh žehnal snahám jeho. Mimo vši naději viděl
kolem sebe ku konci r. 1607 čtyry jinochy, již
měli právě obláčkou se vzdáti světa, aby v klá
šteře Trojickém

see zasvětnlh Hospodinu.

Jenom

vůdce se jim nedostávalo; neboť Josafat ač je pří
kladem předcházel, nejsa knězem nemohl jich ži
vota duchovního ještě vůdcem býti.
Rutský se arci téhož ještě roku, kdy do Říma
odešel, vrátil; přebýval opět ve Vilně a navštěvo
val zase co den klášter nejev. Trojice: ale co bylo
do něho se nadíti, jelikož si vydobyv na papeži
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Pavlu V. osvobození od přísahy učiněné stran
církve řecko-katolické pomýšlel co nejdříve přejíti
do církve římsko-katolické a vetoupiti buď do To
varyšstva Ježíšova buď do řádu karmelitánského.
Podivno zajisté bylo, jak mohla u Rutekého
uzráti myšlenka, kterou se mnoho let obíral, ob
noviti řád basiliánský na Rusi, avšak nikoliv dle
původního rázn starobylých řádů východních, nýbrž
podle řádů tehdejších, které na západě v rozkvětu
byl poznal, chtěje směrem jejich zaříditi vzdělání
jak u vědách tak ve cvičbě duchovního života.
Že si tento úkol života vytknul, patrno jest též
z toho, co samému papeži Klimentovi VIII. byl
psal o církvi rusínské. V Římě se kladla na slova
jeho velká váha a porady dlouhé se konaly na
jeho pokyn a většina hlasovala ve sboru kardi
nalův pro návrh, aby na obnově řádu baailiánského,
na němž jediné spása církve rusínské visela, se
všemožně pracovalo ne tak podle řeholí původních
nébrž řeholemi západními vyměněných. Nechať totiž
Tovaryšstvo Ježíšovo neb řád karmelitánský pře
pusti několik svých členů, aby z rozkazu sv. Otce
přestoupili do církve s obřady řecko-slovanskými;
čímž se snáze vzbudí nový život duchovní v klá
šteřích basilánských po Rusi. Než Ratský byl již
6 měsíců ve Vilně a neustále žil v rozpacích, má-li
do toho nebo onoho řádu vstoupiti. Tu najednou
mimo vše tušení avých přátel i samého Josafata
a duchovních vůdců svých, vstoupil v měsíci září
r. 1607 do řádu basiliánského v klášteře nejsv.
Trojice. Přiměla jej k tomu událosť, za niž nám
ručí současní životopiaci jeho a spisovatelé o cirkvi
rusínské.
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Jan Velamin Rutský chodíval po svém dru
hém návratu z Říma do farního chrámu u sv. Jana,
svěřeného tehdy co do správy duchovní otcům
Tovar. Ježíšova, kde byl právě kazatelem P. Ko
valeký, jehož si velice vážil. Bylo to v neděli 30.
srpna. Kazatel dokázav chce již sestoupiti 8 kaza
telny, tu se obrátí k svým posluchačům řka: „Roz
milí v Kristu, příští neděli vstoupí šlechtic Jan
Velamin Rutský, jenž vám všechněm je dobře znám,
do řádu sv. Basileje v klášteře nejsv. Trojice;
pročež jste na slavnosť tuto pozváni“ Rutský byl
přítomen a na slovo to jakoby bleskem poražen.
Ihned běžel k P. Kovalskému, od něho k P. rekto
rovi kolleje jesuitské; načež k biskupovi vilen
skému Benediktu Voynovi žaluje na kazatele, jenž
prý jej veřejně před celým městem potupil při
kládaje mu úmysly, o nichž ani zdání neměl aniž
míti mohl.
Nejdůst. p. biskup a P. rektor znali opatrnost
P. Kovalského i nechtěli tomu věřiti. Obeslali oba
k sobě a vyšetřování končilo tím, že kazatel nebyl
sobě vědom, aby byl cos podobného řekl, avšak
že to byl hlas spíše mimovolný vůli Boží jevíci.
Biskup poznav záležitosť tuto a věda příliš dobře
© rozpacích jeho, pravil k němu nyní rozhodně:
„Milý přítel, proti všem odporům vašim žádá
Bůh, byste jeho hlasu poslechl. Nechtějte tudíž
déle odporovati Duchu sv. a vstupte konečně do
řádu basiliánského.“ Přislíbil, že sám v neděli
přyde, aby byl přítomen slavnostním obláčkám,
ano že mu všecky výlohy při tom zapraví. Rutský
se ještě zdráhal a radil se s každým, co byli jeho
přátely. Ale ode všech slyšel jeden hlas: „Jest
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vůle Boží; Bůh sám mluvil k vám“ a Rutský se
rozhodl.
Dne 6. září, kdy se slaví v církvi řecké svá
tek av. archanděla Michala, odbývala se neobyčejná
slavnosť. Biskup Voyna nám n četnou assistencí,
palatin vilenský se šlechtou berou se davy lidstva,
jakých v chrámě nejsv. Trojice již dávno nebylo,
k oltáři; e nimi Jan Velamin sprovázen 2 kanov
níky sídelního chrámu a za ním čtyři jinochové,
které byl Josafat na život řeholní připravil. Všech
5 přistoupilo k archimandritovi t j. opatovi klá
štera, Samuelu Sijenčílovi, a vrhli se mu k nohám
na znamení, že chtějí býti přijati co novicové do
řádu sv. Basileje a žádají za řeholní roncho. Ja
safat jim stál po straně díky Svrchovanému vzdá
vaje, že se mu dal dočkati tak šťastného dne.
Poprvé viděl, že jeho modlitby a snahy a oběti
života kajicného přinesly užitku. I začalo se šeřiti
v duchu jeho s čákou, že přece snad vzejde slunce
řádu basiliánskému a ubohému hdu rusínskému.
Za 4 měsíce, na 1. den měs. ledna 1608 sklá
dal Rutský sliby řeholní; jeho jméno nebylo více
Jan Velamin, nébrž Josef. Opět obcovali biskup
latinský a palatin vilenský slavnostním obřadům,
které opat Samuel sám vykonával; a řeholník ba
sihánský Josef Ratský od té doby stal se ne toliko
rouchem a sliby, více ještě duchem člověk nový.
Mír se v duši jeho uhostil, vůle byla pevná a roz
hodná. Nikdy se více neohlédl nazpět a třebas se
dožil ještě drahně hořkého a nesnadného, váha
vosti a nerozhodnosti v něm nebylo pozorovati.
Byla tedy v klášteře Trojickém nová, posud
malá, ale vzorná rodina řeholní. Josafat hleděl
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hned od vstoupení Rutského se držeti v pozadí.
Co nejstarší řeholník mezi nimi měl arci právo
býti jich mistrem a učitelem, vyhledalť si sám své
žáky: ale přál ai býti i nyní žákem Rutského,
v jakém směru se byl u vší prostotě a sebeza
pření od I. 1603 až po tu dobu zachoval. Při všem
tom ostal veždy duší a životem v klášteře a Josef
nečinili ničeho bez Josafatova schválení.
První jich staroeť byla obnoviti budovu ale
spoň tak, aby nových řeholníků mohli přijmouti.
V seutinách se bydleti nemohlo a bývalý klášter
slavný nejsv. Trojice ležel jako v asutinách. Rut
ského jízba jsouc něco větší, byla jim dílnou,
jidelnou a hovornou. (Čo mu koliv tedy dědictví
přineslo, patřilo na klášter; mimo to chodil po
městě sbírat almužny na budovu klášterní. Každý
se divil neočekávané změně muže veškerému městu
známého. Šlechta, druhdy nepříznivá církvi řecko
slovanské, ujímala se Rutského, jelikož z jejího
středu pocházel a viděl ee býti neobyčejnou perlou
šlechtického stavu. Palatin vilenský předcházel je
dobrým příkladem ; než nejvíce štědrotou se vy
znamenal biskup Voyna, prokázav se býti úhlav
ním dobrodincem kláštera nejev. Trojice. Na vše
strany bylo živo u nejsv. Trojice ku cti a slávě
Boží. Na podzim téhož r. 1608 mohli již Josef
Rutský, Josafat Kuncevič a 8 údů, 4 novicové se
zatím byl ještě přihlásili, obývati obnovenou čásť
Trojického kláštera.
A oba dva vzkřísitelé řehole byli věru vzory
života dokonalého. Josafat si ostal věren kajic
nému životu, k němuž se přidružila nová radosť
cvičiti se v dokonalé poslušnosti. Josef zase snažil
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se více a více býti svému bratru životem svým
podoben. „Masitých pokrmů ee Josef“, dí životo
pisec jeho Korsak, „zdržoval, jedl skromně a pil
vodu, častými posty své tělo krotil; při tom se
skoro co den mrakal, žíněnou košili nosil a ostrými
konci opatřené řetízky upevňoval na bedra svá.
Holá země byla mnohdy jeho lůžkem a velkou čásť
noci po příkladu mistra svého na modlitbách trvá
val. Velikou pak péči věnoval důkladnému vzdě
Jání u věcech duchovních.“
Ostatní údové mladší a novicové snažili se
rovněž každý dle svých sil následovati své vzory,
již byli jim jako otcové. Nejvíc byla lidu z po
čátku nápadna veliká všechněch úcta k Velebné
Svátosti. Rutský satana se po své profesi brzy kně
zem sloužil každodenně mši sv. 8 pobožností a
vroucností, tak že všichni přítomní bývali dojati:
druzí pak obcovali co den nejdražší oběti a při
stupovali v neděli a svátek k stolu Páně. Což
bylo tehdáž Rusínům nové a jako neslýchané ; ne
boť jako se nepřinášela co den Hospodinu nej
dražší oběť mše sv. v řeckých chrámech, tak
1 k stolu Páně samí řeholníci, co nebyli kněži,
přistupovali toliko dvakráte neb třikráte do roka.
Takový příklad a mimo to horlivá kázaní v ko
stele nejsv. Trojice přilákala lid ne toliko na slovo
Boží, nébrž i k svátostem sv. pokání a svátosti
oltářní.
Nový život zavládl ve chrámě i v klášteře.
Mše ev. se sloužila co den, hodinky církevní se
odbývaly s velikou vroucností a zevrubností; všady
vzorný byl pořádek. I to lidu neušlo, že k nim
často docházeli otcové Tovar. Ježíšova za příčinóu
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přednášek a ponaučení v životě duchovním, jme
novitě P. Kovalský navštěvoval s radostí novou
štěpnici, již Duch sv. ai byl založil a měl ae k nim
věru jako pravý otec. Obdržev svolení od svých
představených, by všecky snahy své a prázdný čas
obětoval nově vzrůstajícímu řádu a vůbec ku pro
spěchu církve rusínské, pracoval, seč byl, na vinici
této s takovým zdarem, že Rutský stana se metro
politou kyjevským jej zove „jedním hlavních za
kladatelů, podporou a horlivým šířitelem zrodilé
unie, mužem apoštolským, jehož památka by měla
ostati navždy požehnanou mezi Rusíny“.

S jeho pomocí bylo lze Rutskému státi se
v krátce novicmistrem, a školám Tovar. Ježíšova
ve Vilně měli tehdy řeholníci basiliánětí zvláště co
děkovati za své údy. P. Kovalský hlavně i ostatní
profesoři těšili se z pokroku kláštera Trojického ;
zanjati jsouce pro dílo požehnané podporovali je
ve školách vlivem svým na žáky. Vypravujíce jim
o díle novém stali se příležitostí, že Duch avatý
vzbudil v nejednom hodném a nadějném jinochu
mysl obětovati se ku práci o spáse duší a životu
dokonalém v církvi řecko-slovanské,
Jiní zase vidouce neobyčejný příklad ctnosti
na Josafatovi a Josefovi ustanovili se k následo
vání. Guépin píše takto: „Tovaryšatvo Ježíšovo
použilo každé příležitosti, aby ponkázalo na zásluhu
těchto 2 mužů svatých a na důležitosť díla jejich.
Tím se stalo, že Josef a Josafat byli za krátký
čas u mládeže studující tolik oblíbení a ctěni.
V několika měsících rozmnožil se počet údů více
než dvojnásobně a bylo pozorovati, jak 1 nejeden
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šlechtic záviděl novicům roucho basiliánské, které
ještě před nedávnem bylo povrženo.
P. Josef a jáhen Josafat měli ovšem co den
více práce a starosti, poněvadž jich počet rostl a
důkladného vzdělání bylo více třeba nežli kdy
jindy; mělať býti duchovní rodina tato základem
obnovy řádu basiliánského a církve ruefnské. Ne
zkušenosť ostatních řeholníků mladých vyžadovala
na nich, by se sami rozdělili o všecky úřady klá
šterní. P. Josef stal se na jednou novicmistrem,
zpovědníkem, učitelem v latině a jazyku slovan
ském, ba i představeným, jelikož opat nebyl k ni
čemu aniž dobré vůle se mu dostávalo. Josafat
konal úřad správce chrámu, ředitele kůru, měl na
starosti potřeby časné, jedním slovem vše vedlejší
doma i mimo dům vzal na se a zastával Rutského,
kdy potřeba kázala. Nicméně však i takto všichni
byli, ač v ustavičných pracích, dobré mysli; ba
přese vše to měli kdy a ail a důstatek pracovati
mimo klášter o spáse duší. P. Josef kázal a zpo
vídal v kostele; Josafat jsa posud jáhnem přiči
ňoval se, by s kazatelny apoštolsky působil. Jakob
Duša © něm dí: „I započal Josafat ponenáhlu
z úkrytu svého vycházeti, aby lidi obyčejné
k pobožnosti vedl a s rozkolníky o článcích svaté
víry do sporu se pouštěl. Načež je, vydobyv dů
kazy vábnými a na nezvratné pravdě epočívajícími
vítězství, církvi av. přivtěloval, k očištění evých
duší od hříchů přiměl a k stolu Páně připravil.
Když pak se někteří vzpírali býti jemu po vůli,
nešetřil ani proseb ani slz, ba ani peněz, aby je
k tomu pohnul a sám je ke kněžím vodil.“
Všady, buď po domech, buď na cestě třebas
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na náměstí, buď že něco pro domácí potřebu ku
poval, skytala se mu příležitosť nesmrtelné duše
Bohu získati. Maje s obchodníky co jednati ne
opomenul zajisté přimísiti slovo o Bohu, nebi, ohav
nosti hříchu a jeho trestech časných i věčných.
A zval je, by šli s ním aneb jej navštívili; při
čemž je usvědčoval, že ani nevěrec ani pohansky
žijící křesťan, nikterý spasení nedojde a přiměl
je k av. zpovědi.
Jednou se stalo, že přišla do kláštera síla
venkovského lidu, který byl Josafat dříve na ná
městí katechisoval, všichni se chtěli zpovídati. Co
si měl počíti? V klášteře byli jenom 2 kněži,
2 nichž jeden nebyl doma a druhý vida takovou
sílu ulekl se, tak že nechtěl vyslyšeti ni jednoho.
Josafat domlouvá, prosí; než kněz tím více se
zdráhá předstíraje práce savé s nedostatečností na
zdraví. Běží tedy Josafat do kláštera pro 3 mladší
spolubratry řka: „Pojďte se mnou, pomozte mi
prositi P., by se přece ujal ubohého hdu.“ Tuť
odolati nemohl a Josafat byl radostí jako bez
sebe vida tolik lidí u sv. zpovědi, již se chtějí
s Bohem smířiti.
Tak započínal nový život křesťanský v lidu
rusíinském a víra sv. se vyznávala ústy 1 životem
ve Vilně neméně, než v klášteře Trojickém. Již 86
okazovaly jako červánky vycházejícího slunce nad
církví rusínskou. Taková zbožnosť, horlivost a aebe
zapřenosť nemohly ostati bez účinku; říkali lidé:
„Aj hle, 2 muži sv. jednoho srdce a jedné duša!“
Ctnosti Josafatovy byly arci mnohem vyšší, avšak
byť i Josef neměl tak hrdinských ctností posud,
gnažil se, by jich sobě osvojil. Těžko by bylo
říci,
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kdo z obou více Inul k avému řádu, k církvi řecko
katolické a k lidu ruskému. Josafat měl veždy
svůj cíl před očima, naň se hnal téměř neustále
s úprkem; a Josef bojoval u vší síle s neobyčejnou
stálostí a vytrvalostí. Jedno bylo jich smýšlení;
rozuměliť 81 úplně a jeden se nesl těmitéž touhami

jako druhý. Rutský jako starší v rodině duchovní
vzal ai na vždy v uctivou památku milého bratra
avého.
Prozřetelností Boží ee stalo, že v té míře obě

srdce k sobě přilnula a z toho co jeme posud ze
života napotomního metropolity kyjevského se do
věděli, vysvítá, že Bůh sám pomáhal odstraniti
překážky, které společnému podniku tak dlouho
v cestě stály. Nelze pominouti, nač Guépin při této
příležitosti upozorňuje: Jaký zajisté byl rozdíl
mezi Josefem Rutským a Josafatem Kuncevičem
co do rodu, vychování a vzdělání! Než co jednomu
se nedostávalo, měl druhý. Josafat, syn Kunceviče
rodem urozeného leč achudlého kupce, neměl toho
rozhledu, jakého svým postavením nabyl Rutský
doma 1 ve evětě, důležitým jmenovitě tehdy ru
skému Polsku. Usadilť se právě v té provincii, kde
bylo rodinné panství, takořka mezi svými přátely ;
což nemálo příspívalo k obnově kláštera na spad
nutí sešlého a řádu basiliánského. Jeho jméno bylo
všady u veliké úctě, jeho ctnosť a bezůhonnoeť
od maličkosti sloužily za obdiv a vzbuzovaly da
leko široko pozornosť: tím se stalo, že život ře
holní přestal býti opovrženým.
Bůh si vyvolil patrně tyto 2 muže k posvát
nému dílu unie. Sv. Josafat by sotva byl postačil;
nebo jakých škol navštěvoval? Ve Vladimíři do
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cházel nějaký čas k jednomu knězi, by se u něho
vzdělal. Do jiných škol vlastně nechodil. U ředitele
koleje řecké P. Arkuda, v koleji Tovar. Ježíšova,
za návštěv Rutského po 4 leta, se vzdělával sou
kromí a pokoutně: toť nepostačovalo k dílu tako
vému. Za to však Josef Rutský, muž echopností
velkých, byl ve vědách bohomluvných a filoso
fických honěný a vybroušený, studoval ve Vilně a
v Praze a ve Vircburku a v Římě kolik let na
vysokých učeních, nabyl takto dalekých rozhledů,
a pravdy jea si jist uměl ji dobře rozéznati od
bludu třebas i rouškou zastřeného a řešiti pochyb
nosti Josafatovy. Ale naopak Josafat dovedl čer
pati ze starožitností domácích otevřev si nové
zřídlo obrany pro sv. víru proti rozkolu, znal sv.
Otce církve východní, životům svatých, především
velikého patriarchy sv. Basileje, rozuměl výtečně.
Bylť učiněným řeholníkem basiliánským neznaje
než řád svůj a libuje si v obřadech řecko-slovan
ských, miloval život řeholní a zátiší utíkaje hluku
světskému jakož i kajicnou trýzeň na těle 1 na
duši. Než Rutský viděl život duchovní v církvi sv.
na západě, v Římě i mimo Řím, seznal rozličné
řády v církvi sv. na své oči, Tov. Ježíšovo pak
skrz na skrz, vyrostl meri kacíři a pozoroval, ja
kých zbraní lze upotřebiti s prospěchem proti nim.
Souhrnkem třeba říci, že bylo velikým štěstím
řádu sv. Basileje a posvátné unie na Rusi, že tito
9 muži Bohem posláni byli k dílu, na němž visela
spása ne toliko tisíců ale milionů duší, jelikož se
takto svatosti a vzdělanosti dostalo řádu basilián
skému, sv. unie nabyla života nového a osvěží tehdy
nevídaného duším nesmrtelným.

Kniba II.
Bojeuníatů 8 rozkolníky a účastenství Josafatovo
v nich. 1607—1613.

Počátky

Hlava 1.
bojů o Bv. unii.

1607—1608.

Boje náboženské v království polském na počátku XVIL
věku. — Tovaryšstvo Ježíšovo tamtéž. — Rokosz Bando
měrský 1606. — Král Sigmund IIL obhájce sv. víry a av.
nie — bitva u Guzova 1607.— Kníže Konstantin ostrož
ský a jeho smrť r. 1608. — Šlechta i měšťanstvo, ano
i duchovenstvo vilanské na straně rozkolu — chrám nejsv.
Trojice — jeho archimandrita či opat Samuel Sienczylo —
nepřítel sv. unie a zrádce — pokušení Josafatova. — Josef
Rutský náměstek metropolitůr na Litvě. — Samuel archi
mandrita basiliánský odpadlik od víry katolické,

Vilno, hlavní město litevské, netěšilo se po
čátkem XVII. věku poklidu, jaký bývá u velkém
městě v spořádaných poměrech. A není divu; nebo
hrozné boje náboženské se vedly. V Polště i Litvě
dopracovali se XVI. století luteráni, kalvinci, pik
harti a jiné sekty náboženské moci vše ovládající,
tak že nebylo tu nazvíce katolického života, až
koncem téhož XVL století stávalo se Polsko
1 Litva zase katolickými a během XVIL věku do
bylo katolictví úplného vítězství. Že se tm bez
krutých bojů, ba i krveprolévání pro sv. viru ne
obešlo, jest na bíledni. Cokoliv nepatřilo do ka
tolcké církve, všichni se spojili s rozkolníky na
Rusi a vytáhli do boje proti katolické církvi, jme
novitě pak proti posvátné unii Pozorovaliť, jak
zvláště za polského krále Sigmunda IIL Vasy ka
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tohčtí biskupové dosahují dávné moci, jak se no
votám v naukách náboženských horlivěji a vydat
něji opírají, jak mezi svým dochovenstvem přísnější
kázeň uvádějí, ve školách působí, a všestranně
1 v tribanálech mocný vplyv na nekatolíky mají.
Nelze upříti, že v této katolické reakci pro
alulo Tovaryšstvo Ježíšovo, od r. 1565 věhlasným
papežským legatem, biskupem varminským a kar
dinalem katolické církve, Stanislavem Hoziem
(T 1579) do Braunsberka nejprve, po příkladu jeho
pak 1jinými hodnostáři duchovními 1 světskými ve
všech částech Polsky a Litvy zavedené. Usilovaloť
k tomu, seč bylo, by veřejnými i soukromými disputa
cemi o článcích sv. víry, kázaním, školami středními
i vysokými vytrhli vlkům hltavým ubohé stádce.“)
*) Kolikráte se člověk dočte u rozličných spisovatelů,
sotvy badatelů po pravdě, o dějinách polských jednajících
(Viz Hoziue N. SIL.— Polsko klesající

N. Sl.) — jako by

jesuité byli zavinili úpadek Polsky. Zdali to pravda čili
nic, aneb zdali to jméno „jesnita“ pouhé strašidlo jest
i v Polsce, jako u nás v Čechách a na Moravě, z pramenů
dokázal P. Stanialav Zalcaki T. J. „Czy jeznici zgubili
Polskc? przez Ks. Stanistawa Zateskiego T. J. W Krakowie,
3883.“ Jesnité zavinili úpadek Polsky?! Podobně se namí
talo jesuitům, že prý ani zavinili r. 1620 porážku Čechů
na Bílé Hoře,kdežto vlastně podle historické pravdy známo
jest, že se v bitvě bělohorské událo vítězství víry katolické,
víry sv. Václavské nad cizozemským, vlasti naší sáhubným,
švýcarským čili helvetským kalvinigmem a sice pomocí Ro
dičky Boží a našich sv. patronů a dědiců českých, jakož
se každý snadno z Gindely-ho spisu „Dějiny českého po
vstání 1.1618“ atd. přesvědčiti může. Dil III. atr. 277. praví
Gindely: „To je každým spůsobem jisto, poněvadž po celé
povstání nerozhodovaly národní pohnátky a důvody, že

nebylo ani nejmenších národních třenic mez
Slovany, Němci a Maďary, a že běželo jen o náboženi
ské zájmy a o panství sborů stavovských“

Sendoměrský rokoš r. 1606.
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Skvělého vítězství dosáhla katolická církev po
dařenou unií církve řecké s latinskou, vyhlášenou
r. 1595 v Břestě litevském několika biskupy dříve
buď pravoslavnými buď mezi katolickou církví a
rozkolem se kolísajícími. Arci že bylo toto dílo ev.
od vášnivých rozkolníků přijato 8 největší nevolí
a ostré boje počaly mezi oběma etranama. Roz
kolníci et pro vydatnější sílu zakládali církevní
bratrstva, hlavně po městech; rozkolná šlechta
ruská, v čele jejím kníže Konstantin Ostrožeký,
rázně proti unii protestovali. A jelikož věděli, že
Jid lpí na obřadech církve své, osočovali neustále
unaty řecko-elovanské, jako by se vzdávali služeb
Božích po otcích evých zděděných a zaváděli novot
z církve latinské,
Král Sigmund III. jsa synem švedského krále
Jana IL a Jagelonky Kateřiny, tedy po přeslici
(po matce) toliko krve polské, byl šlechtě polské
a ruské jako cizincem, a co do spůsobů dvorních
a směru vlády méně vhod, nejméně pak u těch
byl oblíben, co sáhali po zbrani proti unii, jelikož
se ukazoval všady býti katolíkem rozhodným a
přítelem unie. Klášter Trojický ve Vilně, položen
jsa prozřetelností božskou za hradbu uniatům, bral
postavením svým velikého podílu ve všech eráž
kách a krutých sečech. Měli bychom tudíž velmi
nedokonalý obraz života sv. Josafata, apoštola ru
sínského a mučeníka pro sv. unii, kdybychom se
obmeziti měli pouze na zdě klášterní.
R. 1606 drželi Poláci všeho království, tak
čteme v dějinách polských, svůj světoznámý Rokoš
(jméno Rokoez jeet maďarského původu) proti králi
Sigmundovi III. Bylo to shromáždění téměř vše
7
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Bandózhěrákýrokoš' z. 1606.

obecné šlechty pod šírým nebem rokující proto,
aby ukázala nespokojenosť svou s vládou a před
nesla tak své stížnosti arci namnoze neoprávněné
;
neboť křivých žalob a nářků tu byla síla veliká.
Se všech stran se stahovala mračna nad hlavou
královou, jako když ee připravuje velká bouře.
Král se viděl v největších rozpacích: říšeký kanclíř
Zamojský mohl pomoci, ale nedostávalo se dobré
vůle. Bylť sám zapředen do piklů, které Mikuláš
Zebřiduvský, palatin krakovský, hlavní vůdce po
vetalců, proti králi svému kul, učiniv jej poruč
níkem synu svému po smrti. Tento pak byl člověk
marnivý a krátkozraký, pro nepatrnou osobní ne
milosť chtěl se vzpourou na svém králi pomstiti.
V prosinci r. 1605 se král po druhé oženil
s rakouskou arcivévodkyní Annou; a tu se naho
dilo, že sám potřeboval mimo komnaty v zámku
krakovsakém též palác koruně královské přiná
ležející, který byl po dlouhý čas palatin krakovský
obýval. To dopálilo Zebřidovského. „Já se vystě
huju ze zámku,“ řval ve hněvn svém; „za to ale
král se vystěhuje s trůnu.“ A v skutku on byl
strůjcem rokoše. Vysoká šlechta mu z velké části
nešla hned po vůli, zastávajíc se spíše krále: avšak
pro všelijaká politická nedorozumění při dvoře
králově přilákal přece mnohé. Ku všemu tomu se
stavěl, jako by byl obhájcem náboženství a horlil
pro pravou víru, a strojil všemi silami válku ovšem
bladu proti sv. víře.
Kalvinci a luteráni víc a více elábli a začali
zoufati již nad důbelským dílem svým: proto se
zapřisáhli k rozhodné válce. A palatin krakovský
jim poskytl příležitosti. S jásotem vítali ji a v čelo

7"
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všechněch se postavil urputný kalvinec kníže Hanuš
Radživil (Radziwill), podčeší litevský.
Rozkolníci, jak snadno lze uhádnouti, se k nim
ihned přidružili; opatrně si však počínali. Byli by
sice rádi učinili konec církvi uniateké, než na
útraty války občanské se neodvážili. Jich vůdcem
byl sám kníže Ostrožský. Věru hrozná to byla
vzpoura šlechty poleké proti králi, zaujímající ne
přehledných prostor z Poznaně až na Litvu!
V únoru r. 1600 byl ve Varšavě sněm, avšak šlechta
proti vládě zaujatá nechtěla se zúčastniti: za to
se shromáždili pro sebe a poslali králi stížnosti
své na vládu. Sigmund jsa moudrý a opatrný, za
hnal bouři, nikoliv však z úplna. Odbojníci činili
si přece naděje. Tu z nenadání objeví se kníže
Hanuš Radživil ve zbrani proti králi; za ním na
tisíce ozbrojenců stojí. V Lublíně zi zahájili v m.
květnu sněm nový, na němž usnešeno jest, by se
sjela veškerá šlechta v srpnu v městě Sandomiři,
aby se společně proti králi zapřisáhnouti mohli.
Na 60.000 mužů šlechty polské a ruské bylo tu
prý na koních a ve zbrani. Kníže Ostrožský se
svými rozkolníky z krajin maloruských a z voje
vodství volyňského se též dostavil. Byl prý to
hrozný sněm polský; každý křičel, každý hrozil,
každý chtěl míti pravdu! Toť byl neblahé paměti

v dějináchpolskýchzaznamenanýRokoš sando

měrský.
I donucovali krále, by jim církev řeckou podle
dávna obnovil; metropole totiž a biskupové uniatští
měli by rozkolným postoupiti chrámů 1 beneficií.
Příště nechať tato se ndiílejí jen šlechticům, kteří
patriarchovi cařihradskémujsou poddání a šlechtou

9
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místní voleni. Unie měla úplně zaniknouti. To
přece král učiniti po svědomí nemohl; bylť po
vinen hájiti spravedlnosť a náboženství na život
a na emrť. Pevně tudíž a rozhodně ee postavil
proti nim; ale na neštěstí senat vůkol něho víc
a více se viklal, ba i klonil se k nepřátelům krá
Jovým. Moc tu etála proti moci; což tím více po
bouřilo myslí odbojných. Královské vojsko dalo se
na pochod proti nim. Katolíci byli též znepokojeni,
ani kníže Ostrožský nebyl s tím sruzuměn a roz
kolní vůbec nepomýšleli nikdy mečů svých tasiti
prot kráh: proto by byl samojediný palatin kra
kovský ee svými kalvinci a luterány a e rotou na
jatých přiběhlíků táhl do boje. Pohříchu že sena
toři královští nepřijali rady rázného se opření,
král se však neodvážil osobně proti jich radě za
kročiti. Konečně po dlouhém vyjednávání docíleno
jest, že se zbůjníci rozešli; arciť na krátkou jen
chvíli, by tím nehorázněji ei počínati eměli. Král
je ubezpečil, že na příštím sněmu, seč bude, po
jich vůli učiní.
Dne 7. května 1607. měl se zahájiti ve Var
šavě opět říšský eněm: než kníže Radživil a pa
latin krakovský se svými spojenci se bo dočkati
nemohli. I shlukli se již 28. března v Jendřajově
(Jendrzeiow) postavivše se proti králi a jeho sněmu.
Bylo však buřičů mnohem méně; nebo Ruesfni se
zřekli všeho epojenství s protestanty a král se
snažil jakým spůsobem koliv pobouřenédavy utišiti.
V náboženských ale tužbách je uemiřiti ne
mobl a nesměl. Zájmy a práva církve Bv. v šance
vydati, toť byly jich žádosti. Aby je tedy ukonejšil
král Sigmundžll[., prohlámil 18. června t. r. usne

Bitva u Guzova 8. července 1607.
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šení sněmu a královský manifest, v němž ee
o uniatech skorem ani nezmínil; bylať jich unie
svobodou kultu náboženského bez toho uznána.
Než v manifestu tom bylo čtení, kterému se ani se
strany katolíků ani se strany rozkolných po právu
a pravdě nerozumělo. Slova pak zněla takto: „Cír
kevní hodnostáři, jak světští tak řeholní, emějí
býti voleni jediné ze šlechty církve řecké „merae
religionis graecae“. Dvojsmyslná jsou slova tato;
nebo rozkolní měli za to, že ee tím míní církev
jejich; což zatím platilo o církvi řecko-katolické
a tou byli pouze uniati. Než i tito sami se zhro
zili slov těch, ano latinští biskupové protestovali
proti takovému opatření aněmovnímu.
Za několik dní, 24. června t. r. sesadili zbůj
níci krále, a 6. července stála u (uzova opět na
proti sobě vojska královská a odbojná. Almužník
královský doprošuje se krále, by se přece v ne
bezpečí nevydával: začež se mu dostalo odpovědi
věru královské: „Bůh je s námi; já se nebojím
žádného nepřítele, ani co potají, ani co otevřeně
bojují proti mně.“ Zbůjníci utrpěli porážku velikou.
Kdyby tu nebývalo všelikých pletich, alebrž se dle
přísné spravedlnosti proti povstalcům bylo napotom
zakročilo, zaveden by byl mír do země: avšak se
natoři byli opět proti králi a hlavní vůdcové všech
piklů odešli beze všeho trestu. Kníže Radživil se
odebral na Litvu a palatina krakovského pro
pustili na svobodu. Takováto nerozhodnosť zničila
patrně v brzce všecky výhody dobytého vítězství
a šlechta brojila znovu proti králi a kladla svůj
odpor prácem sněmovním, ač ku zřejmé válce za
krále Sigmunda III více nepřišlo; zakoupilť ai
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domácí šlechtou mír svou trpělivostí, nejednou
| svelikou
ponížeností
aosobními
obětmi.
Prote
stantiemu ubývalo sil co den ; a čím více se v nivec
obracel, tím více se vzmáhala unie, jelikož zánik
jeho sám o sobě byl vítězstvím uniatů. K tomu
zemřel dne 21. března r. 1608 mocný mecenáš
rozkolu kníže Konstantin Konstantinovič Ostrožský,
v stáří téměř úplného století.
Muž tento by měl býti výstrahou všem ne
přátelům církve sv.; nebo na ni kdo se odváží,
ten záhubě vlastní spěje vstříc. Mocný neméně
nežli sám velkokníže kyjevský, záštita ruské církve
a první magnat polský pro svůj úřad jako voje
voda kyjevský, maršálek *) volyňský a starosta **)
vladimírský, rovněž vážený pro evé bohatství, bý
val u krále polského důvěrným přítelem. U vysoko
myslnosti své zastával se biskupův a metropolitův

a patriarchů; mezi svými vrstevníky platil za nej
vzdělanějšího a poskytoval rád ochrany a podpory
učencům a umělcům, kteří k němu na Ostrog do
cházeli. Ve Vilně založil akademii filosofickou a
bohosloveckou, a v hlavním tomto městě litevském
podařilo se mu zvítěziti úplně. Ale což, když ví
tězství toto bylo proň porážkou! Dvěma muži,
které byl eám za biskupy církve řecké jmenoval,
byl napotom zničen, když přešel do tábora odbůjců
proti papeži římskému a posvátné unii, když byl
+) Maršálek míval pod sebou královský dvůr a dvo
řany, na eněmu zemském pak udržoval pořádek a řídil
rokování, jako u nás nyní nejvyšší maršálek zemský, kte
rým n. př. právě jest v Čechách Jiří kníže Lobkovic.
+s) Starosta byl v Polsce úřadník předsedající soudu
městskému.

Kníže Kostantin Ostrožský.
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až i proti svému králi povstal. Hypac Počej, metro
polita kyjevský, a Cyrill Terlecký, biskup lucký,
musili ee jeho zříci; načež jako náčelníci umiatů
řecko-slovanských stáli v boji proti němu, úhlav
nímu to nepříteli ev. unie a katolické církve. Za
tou příčinou hledal kníže pomsty. Šlechtu rusko
polskou aváděl proti nim do boje, podporoval bratr
stva, spojil se s luterány, kalvinci a pikharty, ne
šetřil sil ani hmotných prostředků: a předce se
vše osvědčilo býti marné. Bojem a nátisky vnějšími
katolická víra nezanikává; ale zanikne-li v některé
zemi, bývá veždy hniloba vnitřní národa samého
příčinou.

Jakých zásluh by byl měl z obětí, které při
nášel, kdyby pro sv. pravdu byl bojoval! Jaké
drahokamy by zdobily korunu vítěznou muže pro
slaveného na věky! Jaké odplaty by se mu bylo
dostalo za první ruskou kněhtiskárnu jeho nákla
dem založenou, v které se tolikráte Písmo av. tisklo ;

známoť jest všady pod jménem Bible Ostrož
ská! Než zaslepenosť jeho byla veliká! Proto by
sotva péro lidské dovedlo vylíčiti rozhořčenosť
srdce jeho, kterou pociťoval, když viděl, jak milá
mu vlasť více a více ka katolické víře Jne!
Neboť nejdobrotivější Hospodin ve svém ne
skončeném milosrdenství pronásledoval jej, zničiv
mu ve vlastní rodině pod jeho rukama bezbožnosť,
která byla na tisíce jiných udržela v rozkolu.
Ukázalť mu, že ani jeho vlastní synové nesouhlasí
s bezbožnosti otcovou. Všichni 3, Jan, Konstantin
a Alexander, vstoupili do církve katolické. Marné
bylo vše vzpírání. Na své oči viděl, že ani peníze
ani nádhera ani vojsko proti Bohu nic nepořídí.
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Umíraje epatřil vše zmařeno. I jeho akademie,
hradba ondyno rozkolu, stala ee v brzce hradbou
katolickou proti rozkolu. Proslavený rod Ostrož
ský, ač Konstantin 3 eyny a 2 dcery měl, vymřel
záhy r. 1673 beze všech potomků mužekých. Je
diná dcera Eufrozina z Ostrogu se stala dědičkou
ohromných etatků rodinných; ale i tato neměla
ditek, které by po ní dědily, tak že vše přešlo na
strýčence, vévodu Záslavského. Než i tento rod
za nedlouhá leta vyhasl. Vyplnilo se tu slovo
Písem av.: (5. Mojž. 5. 9.) „Jáť jeem Hospodin
Bůh horlivý, trestající nepravoať otců na synech
do třetího a čtvrtého pokolení, těch, kteříž nená

vidí mnel“
Rozkolníci ztrativše podporu mocné šlechty
pro své záměry, hledali si v lidu, zvláště v třídách
městakých, četných etoupenců; při čemž hlavně
mamířeno měli na veliká města. A Vilno bylo hlav
ním městem litevským. Proto své páky nasadili
zde a vyvrátili unii skoro docela. Král mohl jen
z daleka přihlížeti k bojům místním. I „rozumo
vali vespolek 1ozkolní,“ tak čteme doslovně v listi
nách biskupů rusínských, „není-li lze odvrátiti
biskupův od unie, třeba bychom alespoň ducho
venetvo jich odvrátili. Duchovenstvo pak již samo
bude proti biskupům brojiti a my jim poskytneme
pomoci penězi a radou“. Pohříchu, stalo se tak
a a výsledkem pro rozkol.
Nepřátelé uniatů chtěli se udržeti mermomocí
a vidouce, že se jim plány Hypacem Počejem maton,
matili se na ubohém metropolitovi, kdekoliv mohli.
Pálilo je velice, že chrám Trojický ostal rozkolu
nedobytým. Ovšem Počej věděl předobře, že zde

Chrám nejsv. Trojice.
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střed jest církve řecko-katolické vlasti ; proto říkal :
„Nepovolím stůj co stůj; chrám Trojický s klá
šterem patří metropolitovi, kterému patří všecka jeho
správa světská i duchovní.“
Chrám tento stavěli první apoštolé rusínští;
zde byli sv. mučeníci, Antonín, Jan a Eustach,
sluhové velkoknížete Olgerda, první Ruefni, co dali
krev a život svůj za av. víru r. 1345. Vzácným
též pokladem chrámu tohoto byl starobylý obraz
blah. Marie P. malovaný na cedrovém dřevu dle
podání od sv. Lukáše evandělisty. Helena, dcera
velkoknížete moskevského Ivana III. a choť krále
polského Alexandra Jagelonce, obdržela jej od
svého otce, Ivana I., velkoknížete moskevského,
co nejdražší klenot, a umírajíc upsala jej rusín
akému sídelnímn chrámu ve Vilně. Tak se dostal
do chrámu Trojického. Jak vřelé úcty měl, souditi
lze z toho, že r. 159 Moskevští, vyjednávajíce
o mír s Litvou, zaň 50 šlechticů, kteří jim co
kořisť byli připadl, nabízeli. To však Litva majíc
obraz nejsv. Boborodičky za předrahý klenot celého
města a celé země, učiniti se zpěčovala.*“)

Než nepřátelé sv. unie měli ještě jiné strachy ;
kterým aby předešli, chtěli se kláštera a chrámu
zmocniti. Jak u nepřátel církevních obyčej bývá,
byli si dobře povědomi cíle svého. Neušlo jich, že
obnovou rodiny basiliánské jest podmíněna bu
« M. Koyalowicz (Miscellanea apud ÚGuépin 1. I
chap. V. pg. 73.), pravoslavný Rus, professor na akademii
duchovní v Petrohradě, vydal „o unii církevní“ dílo roz
sáhlé r. 1859 a 1861. Nedivime se, že jako rozkolník píše
o sv. Josafatu a sw. unii nepříznivě a — z něho Čerpal
N. Sl. zprávy o ev. Josafatu a sv. unii,
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doucnosť unie, když najednou se objevili na straně
uniatů 2 bojovníci stateční, sloupové to církve
řecko-katolické, Josef Rutský a Joeafat Kuncevič.
Podařií-li se jim obnova řádu basiliánského, pak
patří Litva a Malo-Rns katolické církvi, tak my
sll: rozkolníci podle pravdy: za tou příčinou
nastavili všecky páky, aby své dílo provedli.
Archimandritou či opatem kláštera Trojického
byl od r. 1605 Samuel Sienczylo (čti: Sijenčílo),
jenž ve Vilně narozen, byl syn rodičů zámožných,
kteří však nepořádným životem svým na mizinu
přišli. Chtěje hanbě ujíti, opustil Vilno a držel se
v cizině, až za vzpoury odbojníků proti králi se
objevil a v ní podíl bral. Dal se však na pokání
a metropolitu Hypace Počeje 81 smířil úplně. Dů
kazem postačí, že jej učinil představeným kláštera,
na němž mu tolik záleželo. Jak dospělo obrácení
jeho, bylo-li upřímné čili líčené, nelze nám tu vy
šetřovati; plány jeho roku 1608 byly ve spojení
s jakýmsi Bartolomějem Zaszcziňským (čti Zaščiň
ským), arciknězem vilenským, zraditi sv. unii a
chrám s klášterem Trojickým vydati v moc ne
přátel. Než Rutského vstoupení do řádu basilián
ského hrozilo mu všecky jeho plány zvrátiti; ne
boť, píše Korsak v životopise J. Rutského: „ač
Josef nebyl opatem, přece jej řeholníci nejmak než
za otce svého měli a co takového ctilt; jako by
mu za všecky starosti otecké jiného jména nepři
slušelo, než otce“. „Proto všěehjakým epůsobem“,
tak opět píše Korsak na jiném místě, „se enažil
Samuel, by Hypace metropolita a duchovenstvo
proti Josefovi co nejvíce popudil. A podařilo be
mu to; než nepřízeň tato trvala toliko 3 měsíce,

Zráda Samuela Šienczyla na ev. unii,
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nichž rozhořčenosť ze erdcí katolických kněží
©posevyklidila
“ Uvěřivše
osočování,
které
Samu

ve své nenávisti a závisti na Rutského vedl, po
važovali jej za špehouna a zrádce: jakmile ale
příčinu poznali, změnili napořád své k němu cho
vání a ctili si jej velmi,
Samuel nejprve potají držel s rozkolníky; při
čemž jim pomáhal, by celý klášter na svou stranu
dostali. S ostatními řeholníky odvážili se již roz
kolníci jíti do boje: avšak na Rutského se neod
vážili. Věděliť napřed, že 8 ním nepořídí nic. I ra
dil Be a uenesli 8e na tom, že Rutský musí opu
stiti Vilno. „Josafata svedeme k nám, novice pro
pustíme ; čímž všecky pokusy obnoviti duchovenstvo
uniatské se zmaří. Konečně se vzdám poslušenství
k metropolitovi a postavím se co neodvislý sta
rosta kláštera Trojického,“ tak vyložil opat svým
přátelům plán svůj bezbožný. Josafata se nebáli,
ano jeho získati se nadáli; bylť nezkušený ani
ještě nebyl knězem, u lidí pak co muž avatý ne
málo ctěn jsa měl jejich pikle podporovati. Namá=
hali se tudíž rozkolní, seč byli, by jej získali.
„Bude-li náš, říkali ai; pak je po unnveta.“ Tak
vypravují všichni, co o sv. Josafatovi psali, jme
novitě Rutský ve svém svědectví před komisary
apoštolské stolice.
A v skutku, měsíce května r. 1608 kázal ne
šťastný Sijenčílo Rutakému vzdáliti se za nějakou
záležitostí na kolik mil od Vilna. Nyní učiněn jest
útok na Josafata, do kterého, vidoucejeho pokoru
a mírnosť, již měli za slabosť, se nadáli, že jim
sotva odolá. Josafat jim namítal, píše Korsak c. 20.,
že P. Josef půjde proti nim a jich snahy zmaří.
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„Budeš-li alespoň ty, Josafate, s námi, odpovídali
jemu; víme, jak se Vilno zbaví Josefa.“ Raditi a
přemlouvati, vyhrožovati a elibovati mohli: více
však nemohl. A když Josafat přece neustoupil,
opat ee rozhorlil a vyťal mu ve zlosti strašný po
líček. Josafat jej přijal nikomu se ani nezmíniv,
až teprve po 3 letech ee jím svěřil svému spolu
bojovníku Rutskému.
Aby tedy Samuel provedl své záměry, přikázal
mu, by novice všecky za jich novicmistrem poslal.
Než přesvědčili se brzy, že Josafat umí uvážiti,
oč běží, a že ochoten jest, třeba-li, život svůj na
saditi, by uchránil dobrou věc. Ruteký sám svědčí:
„V úzkostech se tu najednou býti spatřil Josafat.
S jedné strany co věrný syn poslušnosti měl za
to, že příkazy svého starosty plniti jest zavázán;
s druhé tušil, že rozkolní strojí zmocniti se klá
štera a že sebe sama pohrouzí pak v mnohé ne
sanáze.“ V rozpacích těch utekl se do koleje To
varyšstva Ježíšova k svému rádci, P. Kovalskému,
jenž mu radil, by se písemně na Rutského obrátil.
„Přijďte co nejdříve, veliké nebezpečí hrozí: vše
bude ztraceno, nevrátíte-li se ihned.“ Toť byl obsah
listu, s nímž posel spěchal za Rutským. Tímto
právě lomcovala zimnice, tak že sotva v slabosti
se vlekl. Přátelé mu zbraňovali bráti se právě na
cesta: marná byla všaká domluva. S velikou ná
mahou se téhož ještě dne přivlekl ku bráně klá

štera Trojického, kde jej Josafat potěšen uvítal.
Nástrahy

Samuselovy byly zmařeny.

Na večer 81

obešle opat Josafata, táže ee, jest-li učiněno podle
nařízení. „Nemohlo se tak atáti“ byla jeho od
pověď, „jelikož novicmistr již doma jest“. Samuel
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se viděl zklamána. Veřejně vystoupiti proti Rut
skému se obával, poněvadž požíval tento velké
vážnosti a měl přátel ve šlechtě i v občanstvu.
Než co se posud nepodařilo, mělo časem uzráti.
Rutský a Josafat přesvědčili“se takto úplně
o piklech zrádných svého starosty; přerušili s ním
tudíž všeliké spojení a neotálel:, bázně vší a ohledů
lidekýchjsouce prosti, na místě se odebrati k metro
poltovi do Varšavy a udati, jak nepřátelé přihlí
žejí, by zradili sv. unii, a kdo ti nepřátelé jsou.
Hypac obžalobu vyslechl: než zakročiti soudně se
neodvážil, poněvadž nebyly jich pikle posud dosti
patrny. Tušil arci, jaké hrozí nebezpečí katolickým
Rusínům ve Vilně. Za tou příčinou pomýšlel dáti
tam muže, který by dovedl se opříti zlu takovému
a učinil je neškodnými. Rutský se mu zdál býti
nejpříhodnějším; ustanovil je) tudíž za svého ná
městníka (Vicarius generalis) a zástupce v diecesi
vilenské. Ponechal sice oba dva v jejich důstoj
nostech, jemu však svěřil veškerou pravomocnosť
svou nad duchovenstvem jak světským tak ře
holním.
List metropolity Hypace Počeje, psán v Ro
žance (na zámku jeho dědičném), 27. června 1. 1608,
zní: „P. Rutský nechať zastává naši osobu, všeliký
nepořád ničí a vinné u vší poddanosti, výhradně
ve Vilně, potrestá. Sláva Boží začíná se v městě
tomto obnovou života řeholního v klášteře nejsv.
Trojice, a péčí, jaká se věnuje na vyučování mla
dých řeholníků v Zákoně Božím a ve vědích, ku
prospěchu církve uniatské a k potěše všech pravo
věřících křeeťanů, vzmáhati Zhoubce duší, žárliv
pro toto dobré, snaží se všemožnětomu překazit.
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Bychom se tudíž snahám těmto postavili na od
por, nařizujeme dle moci naší pastýřské, že všichni
mají poslouchati P. Rutského, a nikdo se nevy
mlouvej dovolávaje se listin starších.“
O obou odpůrcích se nečinila v celém listě
ani zmínka. Ale kdo poměry znal, věděl, kam vše
čelí. Toť bylo nemalé pokoření pro hrdého a zá
vistného Samuela. K tomu přišlo ještě na rozkas
metropolitův, že ee Sijenčílovi bylo vzdáti správy
důchodů klášterních a odevzdati ji Rutskému. Co
si měli počíti? Skřípělh zuby po tichu a myslili
ve dne v noci na pomstu. Zatím na krátko vše
utichlo. P. Josef se svým jáhnem Josafatem věno
vali se tělem i duší svým mladším bratřím, aby
byli upevnění ve svém povolání majíce obetáti
v bouři a v nepřátelském ohni. A v pravdě k čemu
pracovali, okázalo 86 požehnané Hospodinem.
V chrámě vykonával posud obřady církevní
Samuel co starosta klášterní. Bylo na počátku zimy
r. 1608. Opat klášterní sloužil konventní měi ev.
Tu podle obyčeje upomenul jáhen přisluhující na
hlas opata: „Nechať Hospodin se rozpomene ve
svém království nebeském svatosvaté víry velkého
krále našeho Sigmunda a našeho arcibiskupa Hy
pace!“ Avšak opat neodpovídal, jak obyčej měl,
tak že všichni řeholníci, v kůru obcující, žásli. Po
pozdvihování měl ae zase nahlas modliti za metro
politu svého: „Rozpomeň se zvláště, Hospodina,
nad naším arcibiskupem Hypacem; zachovejž jej
církvím svým v pokoji, cti a stálém zdraví; uště
dřiž mu dlouhého věku a milosti, by veždy slovo
Tvé podle pravé sv. víry hlásal!“ Tu meopět za
mlčel a nemodhl. Z čeho se rozumělo, kam emě

Otevřená válka r. 1609.
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řovala 1 předešlá výtržnosť. Na jevo tím dal, že
vystupuje z katolické církve, že nechce vice sly
šeti ani o papeži ani o svém arcibiskupovi: byla

to dábelská vzpoura proti Bohu a Ježíši Kristu
a jeho ev. církvi.
Pročež řeholníci hasiliánští opustili chrám,
uvlekše roucha posvátná, aby se nezdálo, že snad
a ním souhlasí. Sám a sám ostal Samuel u oltáře,
čehož se arci ulekl; myslilť, že alespoň někdo se
ho přidrží. Tím se tedy konečně nešťastný Samuel
Sijenčílo okázal, jakým byl již dříve; a od té
chvíle vedl proti katolické církvi uniatské ote
vřený boj.

M

Hlava 2.
Otevřený boj. 1609.
Prosinec r. 1608 — svůdníci Josafatoví a utiskovatelé —
— duchovenstvo se zříká svého metropolity — pronásle
dování Rutského a metropolity Hypace Pocieje. — Leden
1609. — Nástrahy rozkolníků. — Obrana metropolitova. —
Král Sigmund III se ujímá unie. —Rutský archimaudritou
kláštera Trojického. — 40 mučeníků armenských jde sv.
unii na pomoc — opět 50 ujímá král sv. unie — metro
polita Hypac u velikém nebezpečí života — zločinec Tupeka
Josafatem na smrť připraven.

Nešťastný opat kláštera Trojického Samuel
Sijenčílo, jenž až dosud potají se přiznával k roz
kolu, viděl se vyzrazena ; i odhodil přetvářku a od
padl veřejně od katolické církve. Hrozné počaly
boje mezi katolíky řeckými a rozkolníky, v kterých
se osvěděili Josafat Kuncevič a Josef Rutský sta
tečnými bojovníky pro víru Kristovu. 6 měsíců se
připravovali rozkolníci vilenští na otevřený boj
proti unu. Konečně měli za to, že není proč by
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se báli, jelikož Samuel odpadlík pro sebe a svou
stranu sehnal četné měšťany. „Metropolita Počej
chce nás připraviti o obřady řecko-slovanské“, tak
jim namlouval, „a Rutský obmýšlí do kláštera Tro
jického zavésti jesuity na místě řádu basiliánakého.“
A že tomu v skutku tak, dovolával se častých ná
vštěv P. Kovalského a jiných. Co tam jesuité
činili, nyní po více než 250 letech víme. „Rut
skému“ pravil, „nesmíme věřiti; zajisté by tolik
práce na se nevzal, nekonal by tolik výloh na
obnovu kláštera, kdyby nepracoval v jejich plánu.
Což nebyl u jesnitů v Praze, ve Vircburku a
v Římě, a nedochází k nim zde co den a nekloní
se až příliš k církvi latinské?“
Lidé mu věřili; viděliť v Samuelovi muže v dů
stojnosti postaveného, jehož slovo mělo u nich
platnosti.

Y noci na den 10. prosince r. 1608 byl: po
slednikráte u jednoho předního měšťana na poradě.
Opat Samuel a arcipop Bartoloměj předsedali,
z ostatních popů bylo též mnoho shromážděno a
ještě více z měšťanstva.
Umlavili se tudíž, že veřejně a okázale pře
ruší všeliké spojení města s metropolitou, chrámy
pak a klenoty jejich že odevzdají pod dohlídku
patriarchy cařihradského. Jediné stran chrámu Tro
jického e klášterem naskytly ee obtíže. Josafat
jim byl trnem v oku; neboť on byl příčinou, že
všichni řeholníci v klášteře Trojickém byli upřímně
katoličtí a od opata Samuela i arcipopa neodvislí.
„Příští neděli tudíž 15. proaince“, tak se usnesli,
přepadneme klášter a učiníme útok naň. Ráno,
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když "se zpívati budou chvály v kůru (Laudes),
vrazíme do chrámu. A až přijde Rutský v průvodu
se svými mnichy do prostřed lodi chrámové zpí
vaje „Sláva na výpostech Bohu“, vrhnu se naň
volaje: „Kliď se odsud, kacíři; zde nemáš nic co
dělatl“ Tu se ho zmocníte, jakož i všech, co by
chtěli brániti. Pak budu opět hlavou kláštera, a
vše půjde podle našich záměrů.“
To se mělo státi ještě prve nežli by se pře
rušilo spojení s metropolitou. Přísahou na svaté
evandělium se jedni druhým zavázali. Načež Sa
muel a Bartoloměj a co z popů zde bylo. sepsali
protest na veškeré duchovenstvo metropole kyjev
ské, aby je zpravili o přepadnutí Rutského; že
vypovědí metropolitovi poslušenství, by neváhali
kráčeti v jejich šlépějích: tak se prý zachrání
obřady řecko-slovanské a církev rusínská.
Avšak lotrovská jich práce se jim novydaří,
nebudon-li míti Josafata ve svých tenatech. Věděliť,
že jeho slovo ovládá vňecky. Proto jej po dobrém
nebo po zlém přinutiti chtěli, aby se dal na jejich
stranu aneb alespoň svým vlivem jim neškodil.
3 měšťané vážení vzali na se práci tuto nesnadnou.
I přilákal jej jeden z nich nevím za jakou pod
rmínkou do svého domu Josafat spechá, by ne
přišel pozdě, se avým, jak řehole předpisuje, sou
druhem. Tu arci slyší, že chce jen soukromě a
beze svědka s ním jednati. A hle, sotva že byli
sami, objeví se ještě 2 měšťané, již se byli zatím
akryli; a dali se do Josafata myslíce, že se jim
nenbrání. Chválili jej, pak zase vyhrožovali. „Ve
liká jest“ pravili, „jeho úcta a láska k církví ru
sínské, bezpříkladná jeho náchylnosť k obřadům
8
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řecko-elovanským“. Uváděli mu na oči okovy a
žaláře. Než obmýšlejíce ee mu zalichotiti aneb jej
zastrašiti, prozradili se svými plány. „Nadešla ho
dina,“ tak pokračovali, „církev naše bude v krátce
osvobozena všech utiskovatelů a vy můžete jedním
slovem zabezpečiti její vítězství. Duchovenstvo je
ke všemu ochotno. Jenom vy nám ještě echázíte:
bez vás "nemůžeme ničeho.“ I padli na zem a
chtěli mu líbati nohy.
Jaký dojem vynucen byl na pokorném basi
lánu, Josafatovi, při takové truchlohře! Zbledl
jako stěna a třásl se. U vší skromnosti řekl: „Co

pak jsem já; jděte si k Rutskému.“ Ale nutili
dále a vyhrožovali zase. Chce odejíti. Jeden mu
zaskočí dvéře a 2 asnejvětší dotěravostí a drzostí
s ním zápasí. Josafat se vzpamatuje řka: „Po
sečkejte; co za dobré uznám, zítra vám povím.
Ponechte mi času na poradu 8 Pánem Bohem;
jdeť tu o předůležitou věc!“ To jim dodalo jakési
naděje 1 pravili: „Dobře, nepřidáte-li se k nám,
odcestujte tedy příští týden z Vilna.“
Josafat se dlouho nevracel. Rutský se již bál
a radil se, jak by sa mu mělo ku pomoci přispěti.
Báli se oň. Když se vrátil, tázali ee, kde byl a
co tam činil. Byla pak jeho odpověď: „V pekle
jsem byl a elyšel jsem tam hlasy ďáblův řkoucích,

© bych
zapřel
sv.víru.“
Chraň
Bůh,
nevráti
se
více, jak byl přislíbil. Rozkolníci jej zvali opět,
by jen přišel, že naň čekají. Avšak on jim poelal
lístek s těmito slovy: „Já se radil s Pánem Bohem,
jak jsem vám elíbil; a toto mi pro vás sdělil:
„Smyslili rady, kterýchž provesti nemohli.“ (Žalm
20. 12.); pro mne pak: „Olej hříšníka ať nepoctí
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hlavu tvou !“ (Žalm 104. 5.) Nespolehejte se na
mne.“ Opět přichází posel, „by neotálel“ vyřizuje,
„jinak že ee hrozby vyplní“. Ale Josafat ani ne
odpověděl. Odebral se do chrámu Páně, kde pad
na kolena modlil se za obrácení těch, kteří jej
svésti chtěli. Ano někteří jeho životopiscové do
kládají, že slyšel hlasy 8 nebes, které sobě v ná
potomních letech mnohdykráte říkával, zpomínaje
této chvíle: „Hlahoslavený muž, jenž nechodí po
radě bezbožných.“ (Žalm 1.)
Patrno bylo, k čemu se město Vilno chystá.
Rutský at počínal velmi opatrně obdržev z města
psaní, v němž mu vše odhaleno bylo. Jeden z měst
ských rad dověděl se o záměrech rozkolníků skrze
svého sluhu, který také s nimi držel. Spravil tudíž
Rutský své soudruhy o všem, co je očekává, a
umluvil se 8 nimi; spraven byl též místodržící
palatinův Dimitrij Karp, jelikož palatin Mikuláš
Radziwit (Radživil) nebyl právě doma, který dal
vojsku nařízení na udržení pořádku. Palatin a jeho
nárněstek byli katolíky rozhodnými; proto se též
u vší přísnosti zakročilo. Sami ustanovili posádku
vojenskou na ochranu; mimo to byl písemně po
žádán starosta městský, by občanská stráž se spo
jila s vojskem na záruku pořádku. Rutský byl
v čas o všem zpraven, a ubezpečen jejich ochrany.
I Samuelovi a jeho nohsledovi Bartoloměji byla
poslána výstraha, že hlavami svými ručí za život
a bezpečí řeholníků basiliánských v klášteře Tro
jickém. Starosta městský přišel sám do kláštera,
by se z pramene o všem, co se dálo, dověděl;
načež oznámil, oč tu jde. Měšťané, kteří byli nutili
Josafata, povolání byli na radnic, by se vyznali
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ze věeho, oč ee byli pokoušeli.

Celou noc před

útokem umluveným byla postavena vojenská stráž
na blízku kláštera, kdežto městská ve zbrani če
kala; 1 magistrát městský byl shromážděn na rad
nici nevěda, co se diti bude. Ráno pak, jakmile se
zvonilo u nejsv. Trojice na jitřní, brala se vojen
ská posádka přímo ke klášteru a postavila se před
hlavním vchodem. Rozkolníci uzřevše vojsko ztra
tili všaké naděje na výsledek i rozešli se 8 nepo
řízenou u větší za to rozhořčenosti
Nyní se vrhli vlci hladoví na Josafata; až po
sud jej alespoň před lidmi chválili, Vidouce, že
takto nic nepořídí, odhodili přetvářku a zanevřeli
hrozně proti němu. Haněli jej a tupili, vymýšleli
naň co den prolhané neřesti, jež v hanopisech roz
trušovali, a 8i jej tak nabírali; vyhlašovali jej brzy
za blbého pitomce a zbabělce, brzy za pokrytce a
potměšila atd., navedli luzu, by kdekoliv na ulici
jej spatří, mu nadávala a kamením po něm házela.
Co jen koliv zloba jejich si vymyslila, činili mu
naschvál žáhu svou 61 na něm schlazujíce.
Čím dále, tím více rostl rozkol po celém
městě. Tak daleko to přišlo, že nešťastný Sijenčílo
se odvážil s arcipryštem Bartolomějem ahromážditi
v jednom kostele popy vilenské, kázal obléci je
do rouch kněžských a přisliboval jim hory doly,
odpadnou-li od metropolity avého katolického a
půjdou-ht za nimi. A tito přísahali všichni pospolu,
že se zřikají poslušenství metropolitovi sv. unie,
alebrž se podřizují s církví rusínekou patriarchovi
cařihradskému. Pak se představili úřadním osobám
ve městě 1 na hradě, nikoliv více za vůdcovství
arcibiskupa vilenského Hypace Počeje, žádajíce by

Odpadnutí duchovenstva od metropolity.
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vše zanešeno bylo do knih městských. To byl jako
úplný odpad duchovenstva řecko-slovanského ve
Vilně od katolické církve, až na chrám a klášter
nejsv. Trojice, kde se nacházel a pracoval sv. Jo
safat a náměstek metropolitův P. Josef Rutský,
kteří raději vše etrpěli, nežli aby se odtrhli od
katolické církve. Zde ostali všichni basiliáni věrni
katolické církvi a spolu církevní vrchnosti, ač sám
palác metropolitův nebyl prázden kněží rozkolných,
poněvadž 1 tam ee dostal vliv arcipryšta - Bar
toloměje.
Právě v tu dobu etrojili ee rozkolní basiliání
u av. Ducha ve Vilně k tomu, by získali v lidu
důvěry a odporučili se jako pravoslavní veřejnosti.
Za tou příčinou najali po městě mnoho lidí, zvláště
mladých, aby rozhlašovali, co nejdříve že se oslaví
vítězství pravoslavné víry. Po domech i na ulicích
se rozdávaly zprávy, na rozích bylo viděti velké
plakáty. Všude podpisy řeckého duchovenstva ze
dne 10. prosince opatřeny byly. I na venek se
hsty tyto rozesflaly.
Lidu obecnému pak namlouvali, že jest při
kázaní Boží varovati ee falešných proroků a vůdců,
kteří k nim přišli v kožích beránčích, avšak nejsou
leč vlkové zlí. A takovým jest na prvním místě
sám arcibiskup a metropolita Hypac Počej. Při
elíbilť, že nijak nezmění ani sv. víru ani obřady
řecké a kázeň církve rusínské: a hle, sv. víru vy
měnil již za latinské nauky a poslušnosť papeži,
„jedním slovem, pravili rozkolní, jeho snahy a
touhy se nesou, aby nače zákony byly zničeny,
starobylé výsady a svobody národa našeho a obřady
naše od zúkladu vyvráceny, naši víru i naše pravo
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elavné duchovenstvo by podřídil pravomocnosti
kněžetva církve římské.“ Tak obnovovali napořád
starou zášť mezi duchovenstvem církve řecko
alovanské a kněžími latinskými.
Na Rutského měli ne méně evrchu; pročež
1 jeho stíhal rozkolný oběžník. Tak zvaný metro
polita chtěl náe podříditi, tak psali, moci jakéhoet
Jana Velamina Rntského, jehož byl oblekl v roucho
řeholní a ustanovil za kněze v klášteře nejev. Tro
jice ve Vilně. By tento pak urychlil zánik a zá
bubu naší ev. víry a východní církve naší, dal tomu
člověku vrchnostenství dle našich obřadů neslý
chané nad veškerým duchovenetvem rusínským
v metropoli kyjevské, by takto duchovenetvo naše
úplně vážnosť svou ztratilo. A zlovolný Rutský
v skutku ihned použil autority své na pronásle
dování věřících Rusínů pro jejich obřady. Pomocí
jesuitů a karmelitánů bosáků a latinského ducho
venetva, shromáždil několik lidí kolem eebe v klá
čteře Trojickém, dal jim novou řeholi a přikázal
jim, by tajně k jesuitům chodili se zpovídat. A po
něvadž ee opat Samuel tomu opřel, chce jej Rutský
za to připraviti o jeho důstojenství. Pomýšlí 1 na
to, jak by zakázal duchovním osobám ženitbu a
vzal jim moc zpovídati a odpouštěti hříchů. Mimo
to ještě mnoho jiných tajných plánů kuje.
Toho všeho ale vinu neae metropolita a unie.
Nebo od té doby, co jest zavedena unie, jsou
sídelní chrámy jako v ssutinách, ostatní pak opu
štěny, školy prázdny; v celé metropoli není, kdo
by uměl pořádně čísti a zpívati a alovansky peáti.
Nemajiť ani více jáhnů, a v krátce nebude jim
ani kněží.
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S neslýchanou drzostí nvalovali vše na svého
arcibiskupa a metropojitu Počeje, čeho byli se
koliv předchůdcovéjeho kdy dopustili. Lhali ovšem,
seč byli, po svém otci, „jenž když mluví lež,
z vlastního mluví, neb jest lhář a otec její.“ (Jan
B. 44.) Vytýkali mu n. př. lakomství; a předce
dokázaná byla věc, že byl synem podpokladníka
Lva Počeje (nar. 1541) a odbyv svá študia na
akademii jagelonské žil ve službě královské při
dvoře krále Sigmunda II až do r. 1572; načež
se stal kastelánem břestským, ve které důstojnosti
jej apoštolský vyslanec Kommendoni z rozkolu
k unii převedl. Hypac Počej byl nejprvé zasnouben
s kněžnou Annou Ostrozeckou, která mu však brzy
zemřela. Po její emrti opustil svět a vstoupil do
řádu basiliánakého, až r. 1591 se stal biskupem
vladimírským. Tedy výhod světských a bohatství
ve stavu duchovním zajisté nehledal, čehož právě
opuatil.*) Obětoval sebe a vše svoje za sv. mír a na
epásu nesmrtelných duší.
„U něho,“ roznášeli popové, „jest všeliké
náčiní, jako pokály, talíře, svícny, mísy i psací
nářadí ze zlata a stříbra, kdežto u popa pravo
slavného, bratra jeho v Ježíši Kristu, není ani
dosti na chléb. U něho je koberců a akvost
ných záclon nazbyt, jenom oltáře Páně jsou
jako oloupeny, beze vší okrasy.“ Tak nás ob
dařila proslavená unie jen zlým a ve svědomí jsme
zavázáni zničiti ji. Jediné proto -vypovědělo du
chovenstvo vilenské metropolitovi poslušnosť, aby
.
») Životopis Hypace Pocieje napsal r. 1714 metropo
lita kyjerský Leo Kyszka (viz Dr. Peleš Gesch. d. Un. d.
rath. Kir. m. Rom II, 35).

10

Nálisky sv. unži činěné.

chom se zase navrátili do církve východní. Pročež
prý žádají na všech, by jednali všichni jako oni.
Čas utíká, říšský sněm se blíží, rozhodná doba již
nustává, by podali králi prosební list na zachování
církve rusínské a znovuzřízení právomoci patriar
chální. Koncem následuje pozvání na podpis.
Takové podněcující a ze všech stran selhané
zprávy rozšiřovalo duchovenstvo samo na předních
místech postavené proti svému arcibiskupu a metro
politovi, kdežto měli s ním hájiti sv. unu s obě
tavostí až na životy své. Jak teprve drze a ukrutně
si počínali členové tak zvaných bratrstev, apošťo
látu totiž rozkolu, jak jich náčelníci, jak s uho
hým lidem venkovským nakládali, to vše spíše lze
tušiti nežli vypsati. Vidíme až podnes, že novot
se lidé veždy chápou očekávajíce od nich jakéhosi
ulehčení v břemenech. Proto bylo takměř vše
v krátkém čase proti metropolitovi pobouřeno.
V Minsku a Grodnu a Novohrádku, po všech mě
stech velkých i malých, následovalo duchovenstvo
řecké příklad popů vilenekých a hlásilo se k roz
kolu. Málo kde bylo ještě po celé Litvě kněze
řecko-slovanského, jenž by se byl při mši sv. za
svého metropolita dle předpisu modlil.
Přes to přese vše mohl sněm říšský učiniti
konec všemu tomu, násilí se strany rozkolných.
Obávajíce se tedy krále Sigmunda III. a zastanců
sv. unie, jak biskupů latinských tak některých
pánů světských, kteří byli katolíci rozhodní, připra
vovali se vzbouřenci co nejlépe, by se jim vše po
vedlo. Samuel Sijenčílo se spoléhal na peníze.
Proto musil každý chtěj nechtěj připláceti a za ně
kolik dní, jak vypravuje historik Harasievicz, se

Leden r. i6Uy.

bral na válečnou výpravu
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více nmež

200.000 polských zlatých, jež patrně od rozkol
ných občanů vilenských a spíše od tamní šlechty,
nepřátelské unii, byl sehnal.
Na počátku r. 1609 opustili Samuel a noh
sledové jeho Vilno, aby se odebrali do Varšavy na
eném, hlásajíce všady po cestách nevůli prott metro
politovi a hledajíce pomocníky proti sv. unii. Než
sotva že da Varšavy přišli, jako řeřavé uhlí cítil
na hlavy své sypáno. Metropolita Hypac Samuelovi
poslal list vyobcující jej z církve, jehož opis po
slal Rutskému do Vilna. by jej v klášteře 1 chrámě
veřejně ohlásil. Brzy byl však Hypac sám zakro
čením takovým žalostně dojat; 1 vyhledal opata
Sijenčila a domlouval mu ochoten jsa nazpětvzíti
výnos svuj, aby se toliko ospravedlnil. Ale Samuel
měl jen drzé nadávky. Vida tedy, že vše jest marno,
sesadil jej veřejně se stolice opatské v klášteře
nejsv. Trojice, suspendoval a vyobcoval z církve
a ohlásil starostovi vienskému dopisem 2 ledna
r. 1609 politování hodné jednání Sijenčílovo,jakož
i to, že není již aprávcem ani chrámu ani klá
štera. Již před svátky vánočními žádal na magi
strátu, by odňal chrím sidelní jakož 1 ostatní
chrámy rozkolným a vrátil jich inventář s poklady,
jelikož tito začali jimi pohazovati. Nic se však
na to nestalo. Již opět mu ohlašuje, že Samuel
Šijenčílo není více archimandritou a nesmí více do
chrámu nejsv. Trojice vkročiti, protože je z církve
vyloučen. Zatím Vilno nebylo tím nijak překva
peno. Ani této zprávy nikdo nedbal; vše mělo
své zraky upřené ná rozsudek sněmu říšského.
Rozkolníci měli v skutku naděje. Král nemohl
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yše učiniti, co za dobré uznával. Vzpurníci dělali
zákony, jako vítězové, a král jako přemožený pode
pisoval vykázané podmínky. Toužil po pokoji
v zemi, poněvadě mu mimo ni hrozila válka. Lec
kteří na sněmu nevěděli ani, oč tu běží. A ne
přátelé sv. unie nadělali tolik hlaku, že mnohým
až uši brněly a jiné ty ustavičné nářky na nábo
ženství utiskované a na ohroženou svobodu také
již omrzely.
Vůči všem nátiskům, jakými soužili ubohé
uniaty, obláčeli se sami v roucho utiskovaných tou
žících na nesnášelivosť metropolitovu a jeho strany.
„My nežádáme, pravili, aby byl metropolita Hypac
sezazen a aby vydali nám uniati své chrámy; my
žádáme toliko, by šetřeno bylo starých předpisů
co do chrámů a duchovenstva. Místo hrozeb a ná
tisků přejeme si svobody a práva a spravedlnosti.“
A takovými vychytralými slovy získali nejednoho
senatora a ze šlechty polské nejednoho poslance
katolického, jenž se o unii nestaral, ba ji křivě
posuzoval. Uvěřili mnozí slovům výmluvným roz
kolníků, kteří si zbraně své dávno napřed na usou
ženou unii byli brovsili.
I na pravici sněmu tedy byla strana proti
unii. Metropolita žádal soudné vyšetřování všech
žalob s obou stran. Ale byl odbyt odvetou, že nyní
není kdy, až na příští sezení. Beze všeho základu
na právu a pravdě ustanoveno, by mír mezi oběma
stranama uzavřen byl. Rozkol tedy zvítězil beze
všeho boje. Nebo podmíněno bylo, že obě strany
mají setrvati v držení chrámů a statků církevních,
kteréž by právě měly, aniž má býti katolickému
duchovenstvu dovolíno převáděti rozkolníky do sv.
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církve. Kdo by proti zákonu jednal, má býti přísně
až na 10.000 hřiven pokutován.
Tím ovšem získali rozkolníci mnoho, poněvadž
se mnohých chrámů katolických a církevních bene
ficií zmocnili, a nad to nesměl se nikdo státi ka
tolíkem, kdo byl jednou v rozkolu. Pojem sobě
učiníme ze samých elov metropolity Počeje, jenž
vydal malý epis o bojích na říšekém sněmu bojo
vaných. Vynímáme z něho slova tato: „Záležitosť
av. unie unavila již všecky občany po celém krá
lovetví a veškeré Litvě! Nepřátelé její křičí při
každém sezení na sněmu, jich náboženství a jich
právům a jich svobodě že se činí příkoří, a vůbec
má se za to, že oni spíše snášejí v pokoře vše,
nežli my, co jsme na jich straně protivné! Co si
máme počíti? Jestliže se nehlásíme, řekne ee nám:
Kdo mlčí, jest se vším srozuměn. My jeme ochotní
klásti účty ze všeho vladaření našeho zde na
sněmu. My jeme žádali na králi a na vládě, aby
vyslechli nepřátel našich a po zkoušce rozhodli,
mají-li příčiny k nářkům. Dvakráte jsme volali ne
přátely své před sněm, dvakráte jsme chtěli od
povědět: avšak pokaždé jeme byli odmrštěni. Na
nás se vrhají zločiny a my se nesmíme hájiti, ani
jako ti zločinci, jimž ee právo obhajovací odepříti
nesmí.“
„My nežádáme žádné zvláštní přízně; neči
níme nároků na duchovní výsady, jenž nám po
právu a pravdě patři; my jsme hotovi i k žaláři
1 ke každému trestu: ale dříve nás vyelechněte, a
pak suďte; dejte svědectví pravdě a pak trescete.
Jest-li dovolíno nepřátelům našim spojiti se 8 pro
testanty proti katolické církvi, naše jest povinnosť

spojiti se s katolíky, abychom s nimi žili v míru
podle vůle Boží. A proto máme býti trestáni, že
hledáme mír a svornosť?! Nepřátelé pak naši, již
hledají všady vzpoury, se za to ještě podporují.
Odkud vše to zášti? Odkud ty plameny hněvu?
Se strany, kde se ustavičně sténá, ač neutrpěl
žádné urážky; či 8 naší strany, již slzami svými
v tichosti se napájíme?!“
„Abyste však nemyslili, že ve své skromnosti
vše od svých odpůrců strpíme a že nemáme čím
odpověděti; slyšte, rozkolníci a vy 00 v pravdě
ještě katolíky jste: Vy říkáte že my zavádime
novot do země, my že zemi znepokojili svou unií
s katolickou církví a svou poddaností a odvislostí
od stolice apoštolské, Ó, to nejsme my, již zne
pokojili zemi; nebo my k vám přicházíme, bychom
se u vší lásce s vámi smířili: ale vy nechcete
dbáti slunečního světla pravdy, opovrhujete milostí
Boží, jenž se nám v těchto dnech zjevila. Jedním
slovem, vy spíše volíte rozkol, než-li mír a avor
nosť křesťanskou !“

Tato bolestná úpěnlivá slova metropolitova,
70tiletého téměř starce, dojala několik duší roz
hodných, mezi nimiž se nacházel latinský biskup
vilenský, Benedikt Voyna. O všem, co se bylo
v jeho diecési a sídelním městě dálo, dobře zpra
ven jsa znal a posoudil předsudky pánův sněmov
ních proti uniatské cirkvi a výhody z mich pro
rozkolníky. Obrátil se tedy na krále, předloživ mu
stav věci dle pravdy vyprávěl mu 0 posledních
událostech litevských, jaké nepokoje povstaly na
vrhnutým zákonem, jaké nebezpečí hrozí sv. unii
v ruském Polsku.
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Král Sigmund III. porozuměl ihned, oč tu běží,
a proto přivěsil, potvrdiv zákon o míru, výtečnou
závěrku, která by ostří zákona otupila: „Jesthže
se jedna strana, zní zákon, od posledního sněmu
r. 1607 dopustila naproti druhé nějakého násilí
a jakýchai útisků, dáváme všeliké bezpráví před
církevním soudem a to nejvyšším v království
našem vyšetřiti.“ Takto se směla každá strana ve
svých právech zkrácená ku svému hlásiti, při čemž
jí vyhověno býti mělo.
Uniatům ostala tudíž otevřená cesta, by se
mohli v nespravedlnostech zadostučinění dovolávati.
Rozkolníci pak, proti nimž závěrka byla dána, se
ji nebáli spoléhajíce se na nejvyšší soud litevský,
na němž záviselo rozhodnutí právní, jelikož byl
v rukou jejich přátel. Zákony se arci snadno dě
lají: ale když ee nezachovávají, nepotkají se též
se žádným výsledkem.
Proto přijížděl nešťastný Samuel jako vítěz
z varšavského sněmu do Vilna, kde byl již napřed
veřejně z církve vyobcován a sesazen ze svého
úřadu co opat kláštera nejev. Trojice: než on sobě
vykládal nový zákon příznivě, a byl by se dovedl
udržeti ve avém postavení, ano i vymstiti se na
všech, co proti němu stáli, kdyby s hůry nebyl
výnos královský jej zdrcující zatím došel. Metro
polita Hypac obdržel od krále ustanovení, by P.
Josef Rutský se stal archimandritou či opatem klá
štera 1 chrámu, spolu pak obdržel magistrat vilen
ský rozkaz tentýž, aby jej uznal v jeho právech
a učinil konec neblahým rozmíškám. Když se tedy
Samuel do Vilna vrátil, zastal již nástupce svého
v představenství duchovní rodiny basiliánské a to
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svého úhlavního odpůrce. Avšak přivrženci jej tě
čili slibujíce všemožné mu podpory. Právě se do
stah do rady městské 2 nejzarytější rozkolníci Jan
Tupeka a Izák Kononovič. Komisař královský,
Bugvid, je varoval záhy, by se nezpěčovali uznati
nového zástupce kláštera Trojického, a to ve jménu

krále, jenž zakladatelem a patronem kláštera
i chrámu byl: tito pak nedbajíce královského usta
novení avolali své podřízence a postavili je před
samým klášterem, když měl býti Josef Rutský ve
svůj úřad uveden.
Obřady slavnostní ustanovily se na dobu ranní,
právě proto by se nestala nižádná výtržnosť s tě
mito najatými lidmi. Sotva že však byli v chrámě
u konce, dostavili se v akutku páni radové městští
se svým lidem. Královský komisař se nacházel již
v jídelně, by podle starodávného obyčeje pojedl
chleba a soli, jež zástupci králově nový prelát byl
předložil na znamení, že J. král. Milosť jest pa
tronem chrámu a kláštera nejsv. Trojice; načež
později měly se odbývati slavnější hody pohostin
ské. Tu bylo najednou slyšeti veliký povyk v tichém
jednak příbytku. Rozkolníci přepadli klášter ne
zastavše více nového archimandritu v kostele. Ko
misař a Rutský spěchají ven. Sotva ale že několik
kroků učinili, potkali ee e Tupekou a jeho davem,
kteří byli bránu klášterní a starší čásť budovy již
obsadili. Dobře, že Rutský nevyšel sám; kdo ví,
co by se mu bylo stalo. Spatřivše tedy královského
komisaře a jiné ještě pány zarazili se. Ustrašeni
jakai protestovali přece co nejrázněji radové městští
proti přijetíRutekého co zástupce kláštera a chrámu.
„Nikdo, pravili nemá práva bez našeho svolení
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spravovati klášter, jemuž město jest patronem.“
Zapomněli již, že předchůdcové jejich pro zneuží
vání — práva tohoto byli zcela pozbyli. Bugvid od
větil, že při installaci samé nebyly žádné námitky
činěny, on že vykonal svou povinnosť. Ostatně
cesta soudní jest jim otevřena, jakož i všem, co
se za zkrácené v právech býti mají. Chtěli dále
ještě mluviti a luza jala se vyhrožovati: než ko
misař se zastrašiti nedal. Vedralové musili z klá
štera a brána se za nimi zavřela. Na kratičký čas
zavítal pokoj a mír po velikých bouřích. Řeholníci
basiliánští šli každý po svém a děkovali Hospo
dinu za obě dobrodiní, za Rutského co představe
ného a ochranu jemu skytanou.
Ale 1 tu vytržení zase byli úzkostmi, by jej
neztratili, jelikož dosti povážlivě ochuravěl jsa
mimo to ustanoven za generálního vikáře celé
metropoli.
Nesnadné nastaly práce Josefu Rutskému v jeho
novém úřadě. Přede vším mu bylo uloženo, by se
o to přičinil, získati opět chrámů katolíkům od
ňatých. Předvídal, do jakých nesnází se mn bude

vrhnouti, co za to z lásky k sv. unii vystojí;
k čemuž nemaje královského komisaře po ruce,
měl sám a sám se svými nepřátely jednati. Když
se tudíž na radnici dostavil a královskými listi
nami vykázal, četli je Tupeka u Kononovič a pa
trnou opovržeností. Praštili jimi na stůl a pouka
zujíce na listiny jiné pravili: „tyto zde mají u nás
více platnosti“ Byla to asi stará práva putronátní
aneb jakési listiny od patriarchy cařihradského jim
zaslané. Poslnšnosti královským výnosům odepříti
Vice nesměli: vymloualiv se však, že okamžitě od
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pověděti králi nemohou, i protahovali zálfžitosť
tuto den co den. A když zase jednou na vyřízení
záležitosti Rutský naléhal, stalo se, že veliký sběh
Jidstra na radnici byl, ano až do síně samé se
vedrali volajíce: „My nechceme, by kostely naše
patřily metropolitovil“ Toť byla voda na mlýn
pánů rad městských. Na bílední bylo, že celé dílo
soanovah sami.
Že nepřišel Rutský k žádnému úrazn, stalo
se jediné za ochrany Svrchovaného a Bohorodičky,
Neboť i nešťastný Sijenčílo dělal po městě povyky,
že ai na sněmu byl vše vyjednal, kdežto Rutský
mu bezpráví činí a též si Josafata hodně při tom
nabíral. Usnesli se tedy na tom, že beze všeho
uniaty z kláštera i města vyženou; zatím se ko
naly v klášteře den co den společné modlitby mimo
řádné, by všemohoucí Bůh všeliké zlo od nich
odvrátiti ráčil.
Na den 9. března připadá pro církev řeckou
svátek 40 sv. mnčeníků armenských ze Sebastie.
Řeholníci basiliánšti modlili se, jak obyčej káže, své
hodinky v chrámu Páně. Dokončivše ubírali ae
domů, Ratský jako archimandrita napřed, za ním
jeho zástupce Josafat, po nich ostatní řeholníci,
přes hřbitov, když se vidí najednou před davy roz
kvašeného lidu, v jehož čele etál Samuel se soudcem
městským Janem Ostykem. Chtěliť násilím se zmoc
niti pod záštitou soudcovou kláštera i kostela.
Neulekli se příliš baailiáni přepadeni jsouce, alebrž
šli zrovna k nim a ptali ee, co by si přál. Tu
prý všecken lid sočící pojal takový strach, že se
dali na úték. Ani Rutský s Josafatem ani kdo

Další pákle Sijeněllovy.

129

jiný nevěděl, co by to znamenalo. Brzy však po
znali v tom ruku Boží.
Ve Vilně byl rovněž panenský klášter uniat
ských basiliánek, v němž byla představenou Basilie
Sapiezanka, vychovaná ve škole duchovního života
od sv. Josafata a za svou velikou horlivosť a obě
tavosť Bohem nejednou vyznamenaná. Právě 00 86
brali Samuel a jeho davy přes hřbitov ku chrámu,
trvala na modlitbách. I viděti jí dal Hospodin před
klášterem nejav. Trojice ozbrojený šik nepřátelský.
Ale tu se objevilo 40 sv. mučeníků ze Sebastie se
sv. Basilejem, patriarchou basiliánů, v čele, před
nimiž pojal onen šik takový strach, že se všichni
rozutíkali. Ejhle, tu£ máme výklad strachu tohoto!
Malba na obmítce nade vchodem klášterním jest
památkou na příběh tento, a svátek 40 sv. muče
níků armenských, jenž ee co rok na poděkování
za tuto ochranu v klášteře Trojickém a po všech
klášteřích basihánů litevských slaví, ručí mezi
jinými pramany za pravdu tuto.
Než zášť a závisť lidská nemívá mnohdykráte
mezí. Nešťastný Sijenčílo vymyalil si tudíž jiný
spůsob násilí. Přistrojil se co metropolita kyjevský
a s krucifixem v ruce a arcibiskupskou mitrou či
drahocennou korunou, jak na východě biskupové
nosí, vydával se za vrchního pastýře Rnsfnů, | usa
dil se při chrámě av. Mikuláše, odkudž proti arci
biskupovi Počejovi a Rutskému, jeho zástupci, vy
stopoval, jako by jej nespravedlivě byli připravili
o archimandrii Trojickou. Městská rada byla bez
toho proti nim, že patronát nad klášterem a chrů
mem jim odňat byl. Záležitosť tato dostala se až
před nejvyšší soud. Tento však nesliboval Ratskému
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nic dobrého, jelikož ze 44 členů bylo jediné 6 osob
církevních, všichni ostatní byli světští; při čemž
protestanté a rozkolníci měli většinu. Co bylo
činiti ?
Král vida, že šlechta rusínská, jenž na soudu
předsedala, je katolickým Rusínům nepřátelská,
rozhodl ee mezi uniaty a rozkolníky ustanovit
soud nový. Což bylo docela podle spravedlnosti;
nebo duchovenstvu nniatskému nesmělo býti od
ňato právo v církevních záležitostech rozhodovati
podle církve latinské. Nový pak soud záležel z 12
soudců, 6 totiž duchovních a 6 avětských, jenž
slul „judicium compositum“ t. j. složený soud. Ta
kový soud, jenž nebyl složen z polovice rozkolné,
nepřátelům sv. unie se arci nelíbil; za kterou pří
činou nové rozbroje nastaly.
Mezi tím přijel král Sigmund III. na nějaký
čas do Vilna. Královna a ministři královi a vo
jenská generalita a celý královský dvůr zavítali
do starobylého hlavního města velkoknižetství litev
ského a vojevodství vilenského. Ve Vilně bylo po
několik neděl živo, jak už dávno nebylo. Přícho
dem královým omlazeno bylo město, stavší ee
takto městem královským.
Při dvoře královském se nacházel též apo
štolský vyslanec jménem Simonetti, biakup foliň
ský, který nniatům velmi přál. Znal dosah av. unie,
jakož i bojovníka za ni Josefa Rutského, jehož
ctil, s nímž byl z Říma do Polsky cestoval. K tomu
měl od sv. Otce samého přísné rozkazy ujímati se
ubóhých Rusínů katolických všemožně a jmenovitě
metropolity co nejvíce. Proto nutil krále, by se
sám ujal výkonu práva a spravedlnosti v záleži
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tosti katolíků rusfnských; ještě více nutilo jej
k tomu jeho vlastní evědomí. Král pak miloval
katolické Rusíny a sv. víry si vážil u sebe i svých
poddaných nade vše.
Mnoho arci bylo ohledů jemu co králi Než
bez rozpaků zrušil soud soudnou stolicí světskou
vyřknutý, ač za ním byla téměř veškerá šlechta
litevská. Přísně nařídil, by chrámy katolické unia
tům byly vráceny, neboje se ani protestantův ani
rozkolníků, byť i sebe mocnějších, ani Moskvy,
kterou mu vyhrožovali.
Velkokandéř litevský, Lev Sapieha, muž to
bezůhonný a moudrý, obdržel rozkaz o vyplnění
vůle královské se starati. Pročež prozkoumav vše
po právu a pravdě, ustanovil návrat chrámů řecko
slovanských metropolitovi, Josefa Rutského po
tvrdil jako archimandritu či představeného u nej
světější Trojice, rozkolníky pak odsoudil k po
kutě svrchu určené 10.000 hřiven. Samuel Sijen
čílo a Bartoloměj Zaščinský byli vzati na půhon,
by se ospravedlnili ze všeho, co proti králi a
metropolitovi byli činili; načež z města i země
jsou vypovězení. Proti oběma městským radům
zaveden hrdelní soud, Žaloby velikého dosahu
byly proti nim: potupiliť královské výnosy, krá
lovské právomocnosti veřejně zneuctili, a v lidu
nastrojili vzpouru. I na to mepřišlo, že do Moskvy
poslali rozkolného popa, jenž měl krále u tamních
velkoknížat očerniti, jako by po tyransku si vedl,
svobodu náboženskou utlačoval, a svědomí os0b
nímu nátisky činil. Proto byli oba z tolika přečinů
i velezrády usvědčení a k smrti odsouzení. Král je
omilostnil, svou důstojnosť však a měšťanské právo
9*
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utratili na vždy. Nyní dal ještě zevrubněji pro
zkoumati, co ee koliv na právomocnosť metropoli
lovu vztahovalo, potvrdil ustanovení velkokanclíře
Lva Sapiehy královskou pečetí a metropolita Hypac
atvrzen znova ve své nejvyšší právomoci nad du
chovenstvem rusínským církve řecko-slovanské před
veškerým světem B. července 1609,
Na zítří byl vrácen sídelní chrám arcibiskupovi,
10. července pak měly býti ostatní chrámy kato
líkům, jimž patřily, odevzdány. Poněvadž se Barto
loméj s rozkolníky zpěčovali vydati pokladnu chrá
movou sv. Mikuláše, bylo užito násilí. Bez obtíží
se zmocnil královaký komisař 11 chrámů, které

rozkolní uniatům vydrali, a podřídil je metro
| byli
politovi.
Toliko
vjednom
zakopali
pod
oltáře
ručný prach, aby, až se do něho poprvé uniati
odeberou, v něm pohřbení byli: než záhy se přišlo
zákeřnictví tomu na stopu a předešlo se všelikému
neštěstí.
Jediný ještě chrám ostal rozkolníkům, chrám
totiž sv. Ducha, jejž ei byli vystavěli na avé útraty.
Král měl ovšem právo pro jich vzpouru vyhubits
úplně všelikou bohoslužbu nekatolickou, ale v ená
šelivoseti, jak u katolíků obyčejem bývá, dovolil
jim svobodného výkonu. Rozkolníci ovšem skřípělt
zuby nejsouce tím nijak spokojeni, ač před králem
kořiti se musili.
Ve Vilně se v chrámech velebí Hospodin za
velikou tuto milosť a slaví se chvalozpěvem sv.
Ambrože vítězství, jehož dobyla sv. unie, katolická
církev. Všichni trvali, že opět nastane na krátký
čas mír: než tenkráte hledali rozkolníci ihned pří
Ježitosti, kterak by se mohli pomatiti a všecky
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výnosy v niveč obrátiti Rozkazy královské se
braly napořád k svému vyřízení. Za to měl živo
tem propadnouti se strany uniatů vrchní pastýř
Hypac Počej sám, kdežto rozkolným se nabídl za
oběť Jan Tupeka. Jako kdys Kaifáš radil židům
„že užitečné jest, aby člověk jeden zemřel za lid,“
(Joan. 18 14.) tak i tito zlovolně trvali, že Bohu
milou tím oběť přinesou. Pročež dodávali Tupekovi
mysli vykládajíce, jaké slávy nabude před celým
světem za oběť avou. Zaplatí-li to životem, stane
se mučeníkem pro věc sv. Za tou příčinou nařídili
rozkolníci veřejné modlitby, by se jim nezdárný
jich pokus vydařil, a volali k Hospodinu o pože

hnání na hlavu nejukrutnějšího vraha, aby se za
vraždění metropolitovo uskutečnilo.
Po slavnosti radostné obnovy sv. unie v sídel
ním chrámě vilenském se ubfral metropolita Hypac
na místodržitelství, by královskému místodržícímu
vzdal díky za veliká dobrodiní proukázaná av. unii.
Několik věrných přátel jej provázelo, jakož i alu
žebnictvo osobní. 70tiletý kmet kráčel zvolna o holi,
v důvěrném jsa hovoru; několik kroků za ním pak
archimandrita Josef Rutský a jiní ještě duchovní.
Tu je najednou přepadne na náměstí, kde nejvíce
hdi shromážděno bylo, Tupeka, tasí z podpláští
svůj meč a metá jím po metropolitovi. Jiného
v úmysle neměl, nežli stíti onu hlavu, která roz
kolníkům nadělala tolik starosti. Všichni byli jako
omráčeni; Rutský pozoroval, jak ubohý kmet na
stavuje rámě na svou ochranu. V okamžení přišla
pomoc: než bylo již pozdě. Počej padl na zem vy
dav ještě výkřik ze sebe, kdežto vrah záchrany
hledal v útěku. Služebnictvo se hnalo za zločincem »
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zatím duchovenstvo pomáhalo stařičkému metro
politovi, by zas přišel k sobě; načež jej zanesli
do blízkého palace jednoho senatora.
Hůl, o kterou se opíral, byla na dvé přesek
nuta; nastavilť ji proti ráně. Drahokam z prstenu
byl vyražen, 2 prsty levé ruky byly uťaty a třetí
silně krvácel. Vidělo ee, jak mu přeseknut byl zlatý
řetěz na šíji, kolár až 1 košile; uznali všichni, že
zvláštní milostí Boží jich arcibiskup a metropolita
Hypac Počej byl zachráněn. První slova, která pro
nesl, byla: „Bohu díky, že jsem aměl alespoň ně
kolhk krůpějí krve za sv. unii proliti!“ Vždyť po
dlouhá leta prahnul po milosti ve dne v noci, dáti
život svůj za stádce své. Rutský ale sebrav s ve
Jikou uctivostí tyto 2 prsty jakož i krev na zem
vyliton, zanesl vše na oltář do chrámu nejsv. Tro
jice; bylať to první mučenická krev za sv. unii
prolitá. Veškeré duchovenstvo bylo svoláno a ve
liké davy lidstva dostavily se ku chvalozpěvu „Tebe,
Bože, chválíme“, na poděkování, že Hospodin za
chrániti ráčil předrahého jim arcipastýře. Metro
polita sám Hypac Počej dal na památku v témž
chrámě pověsiti stříbrnou desku s nápisem: „Přísně
sice potrestal mě Hospodin: avšak smrti mě ne
vydal.“ (Žalm 117. 18.)
Vrah obávaje se, by od služebníků metropo
litových nebyl zavražděn, dovolával se soudu. Proto
byl ihned na radnici zaveden a uvězněn. Vědělť
prý, že ho to hlavu státi bude: ale pomstiti se
chtěl na katolícich za to, co se za oněch dnů
bylo dálo.
Se všech stran ee hlásili soustrastníci k metro
politovi, sám král poslal jednoho z nejvyšších dvo
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řaninů, by blahopřál k zachránění života a vyjevil

soustrast královskou.
Josafat byl velmi starostliv o duši zákeřní
kovu. Jakmile uslyšel, že nešťastník jest uvržen
do vězení městského a od velkých ran povážlivě
nemocen, že mu lékaři asi den života slibují, a
proto i 8 odsouzením pospíchají, by jim v rukou
nezemřel: spěchal k magistrátu městskému si vy
žádat dovolení, by aměl k němu do žaláře připra
viti jej na poslední hodinku. Málo jen hodin zbý
valo na jeho obrácení; neboť zítra měl býti již na
náměstí sťat. Pln horlivosti o spásu duše jeho vy
hledal Tupeku projda stráž na 700 mužů silnou.
Tupeka se zarazil spatřiv před sebou jednoho
z těch, kterých nenáviděl z celé duše. Slova však
Josafatova, duchem lásky božské a touhou po
Rpáse jeho prodchnutá, by za hříchy své pokání
činil a k Bohu se obrátil, překonala přirozené pře
kážky, tak že poznal v něm anděla spásy. Velikou
lítostí dojat doprušoval se zločinec u Boha smilo
vání, dal se na katolickou víru přestoupiv k uniž
a vyzpovídal se upřímně ze všech nepravostí svého
života. V den popravy bylo celé město vzhůru.
Josafat neopouštěl ubohého kajicníka více, dopro
vázeje až na kraj věčnosti toho, jehož byl získal
pro Spasitele svého Ježíše Krista. Vstoupil s ním
až na popraviště, nadávkami a potupou nedada
se zastrašiti; neboť luza vidouc basiliána ad nejsv.
Trojice mezi pochopy katovými dělala povyk: „Vi
dite, to je ten, co přepadl metropolitu, katolický
kněz a mnich uniatský !“
Tupeka zemřel podrobiv se ochotně zasloužené
pokutě, smířen a Bohem, a sv. Josafat hlásal všem,
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jakou láskou se nese ku každému i z nepřátel
svých. Ve Vilně bylo nyní vybouřeno a proto na
stal mír. Rozkolníci utratili posledními výtržnostmu
více nežli posud. Přísně jest zakročeno proti nim.
Šlechta rusínská ve spolku s protestanty pletla
metlu na unii a katolíky řecko-slovanské, kterou
pocítila sama; vykopávala hrob, chtíc položiti do
něho unii, položila se tam za krátký čas sama.

Josafat

Hlava 3.
Kuncewicz kněz. 1609—16138.

Svěcení na kněžství — Ostatní duchovenstvo řecko-slovan
aké. — Josafat u oltáře — co bohoslovec, kazatel a obhájce
sv. viry, — neobyčejný zdar a požohnání pracím apoštol
ským, — co zpovědnís — neúnavně činný. — Záliba jeho
v životě kajicném, — přívětivosť a úslužnosť — všestranná
dokonalosť. — Obrácení patriarchy ruského Ignacije roku
1610. — Emanuel Kantakuzen. — Maxim Smotrycký
w Litvě — jeho Lament čí pláč nad cirkví rusínskou. —
Odveta P. ukargy s Morochovského. — Josef Rntský
biskup haličský.

Počátkem roku 1609, právě když mezi kato
lickými uniaty a rozkolníky krutá válka nábožen
ská byla vedena, dostalo se mladému řeholníku
basiliánskému, Josafatu Kuncavičovi, po daru víry
sv. té největší mFlosti. — Chrám basiliánský nejev.
Trojice we Vilně jest svátečně ozdoben, u oltáře
vidíme samého metropolitu kyjevského Hypace
Počeje, kmeta vážného, jenž udílí svátosť svěcení
na kněžství Josafatovi. Kdo nám poví, co při po
svátném výkonu tom cítil zbožný kmet, arcibiskup
a metropolita ruský, poznav za dobu 5 let s dů
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statek, jakou perlou jest novosvěcenecpro veškerou
církev řecko-slovanskou, a tuše v něm velikého
apoštola katolické církve v zemi litevské? Více by
nás ještě zajímalo, kdyby nám bylo lze nahléd
nouti do útroby duše Josafatovy, která rozplývala
nelíčenou zbožností a spolu sebe a vše svoje za
oběť na oltář kladla S jakou zálibou Bůh vše
vědoucí naň shlédl a oběťslužebníka svého přijal;
neboť věděl, že se na něm vyplní slovo Páně jako
na sv. Pavlu (skutk. ap. 4. 16.): „nádobou vyvo
lenou jest mi. JÁ zajisté ukáži mu, jak mnoho
musí pro jméno mé trpěti!“
Jediným knězem, jakým byl sv. Josafat, získala
církev řecko-elovanská mnoho; vyvinulť činnosť
v pravdě apoštolskou. Jonafat byl vzorem kněze
horlivého a dokonalého apoštola, jakého církev
rusínská dávno již neměla.
Časy, v nichž vychován byl, jeho vlastnosti
osobní a ctnosti nadobyčejné, vážnosť a úcta, které
po celém hlavním městě litevském prve již, než
se stal knězem, požíval, ukázaly se mu býti ná
pomocný v působení jeho. Rutský byl bohatý
šlechtic, v cizině vychován, a jediné zvláštním říze
ním Božím povolán do církve s obřady řeckými,
jako by jej byla prozřetelnosť božská poslala du
chovenstvu rusínskému na pomoc: proto na ná
aledování jeho mohl sotva kdo pomysliti. Josafat
naopak pocházel z rodičů nikoliv zvláště mohovi
tých, jako obyčejem bylo u kněží pro služby Boží
církve řecké, a vychován jsa ve vlasti a ne v cizině
byl tělem i duší aourodákem všech kněží i ne
kněží; a nikdo neměl příčiny jakési nedůvěry veň.
Nedůvěra tato ku kněžím, kteří vzdělání svého
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nabyli v ciaině, bývala veliká: arci že na mnoze
byla nedůvěra jejich také odůvodněna. Tuť patrno
jest, že prozřetelnosť božeká ei jej připravila, aby
byl vzorem duchovenstvu rusínskému, jemuž od
starodávna platilo za pravidlo života: „znej po
vinností svých a vykonávej je svědomitě, buď tělem
i duší katolík a není ti třeba vtírati se do kruhů
cizých ; drž se svého národního podání po předcích
svých, a spasíň sebe a etádce ti svěřené.“ Avšak
pravidlo ostalo mnohdykráte nepovňimnuto a za
nedbáno.
Od toho dne, co 8e stal Josafat knězem, sloužil
nejdražší oběť mše ev. každodenně a příklad jeho
byl nemalou 'pobudkou kněžím ostatním, již mši
av. denné nesloužívali. Ano mnozí přinášívali tu
nejdražší oběť Pánu Bohu, jen když byli k tomu
přísným závazkem vedeni aneb se jim pro živobytí
skytala mimořádná výhoda. Avšak není divu, jeli
kož po dobu několika století se považoval stav
duchovní na Malo-Ruei a jinde v církvi řecké též
jako řemeslo přinášející chlebíček, jenž přešlo
z otce na syna. Otec naučil syna svého jakž takž
vykonávati povinnosti jeho. Proto Josafat, co arci
biskup polocký, vyhrožoval správcům duchovním,
že je odstraní, nebudou-li pravidelně v neděli a
svátek služby Boží konati. Na příliš dlouhé mod
lení enad hodinek církevních nenaříkal sobě nikdy;
modlívalé se mimo povinné ještě jiné, kterým se
byl již jako pachole ve Vladimíři naučil a elibem
ee k nim před Bohem zavázal, ač v řádu ke slibu
tomu více vázán nebyl.
Úplně jsa přesvědčen o evatosti a dokona
losti veliké, která se na knězi vyžaduje, jelikož
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mu svěřena jsou nejsv. tajemství Těla a Krve Páně,
zpovídal se každý den. Ovšem to bylo asi neslý
chané kázaní pro ostatní kněžetvo, které jednou
do roka v době velikonoční aneb čtyřikráte za rok
v suché dní dle předpisu církevního chodívalo
k správě Boží. Jak ai vedl u oltáře světec náš při
nejdražší oběti, jakou zbožností a láskou k Pánu
Ježíši překypovalo srdce jeho, o tom všem nevíme
z něho samého ničeho: ale Pán Bůh sám se po
staral, bychom alespoň tušiti mohli, co se tu dálo.
Býval po dlouhou dobu u katolických Rusínů
zvyk, malovati si sv. apoštola svého Josafata
v obleku kněžském, jak drží k lidu obrácen jsa
kalich v ruce, z něhož vyniká krásný Ježíšek, při
čemž anděl v obleku jáhenském posluhuje. Příčinu
vyobrazení tohoto nám vypravuje biskup chelmský
následovně: Církev řecko-elovanaká má při mši sv.
svoje zvláštní obřady. Lid v chrámě jest oddělen
od kněze téměř úplně. Po celý čas mše sv. nikdo
kněze nevidí, jenž ve světější svatyni, u nás říkáme
v presbytáři, mši sv. slouží; za to jej nahlas se
modliti slyší, a jelikož se modlí slovansky, rozumí
id jeho modlitbám, ač od něho jest oddělen dosti
hustou záclonou. Teprve po sv. přijímání kněž
ském, když věřící přistupují k stolu Páně, záclona
se odhalí a kněz se obrátí s kalichem k lidu vě
řícímu, aby jim sv. přijímání udělil.
Jednoho dne, když světec náš měl mši sv.,
bdí bylo četně v chrámu, ač byl den všední, po
něvadž je světcova modlitba nemálo k pobožnosti
povzbuzovala. A právě když se k nim obrátil
s Velebnou Svátosti, viděli Ježíše Krista z kalicha
vynikati v postavě malého pacholátka, jehož tvá
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řičky zářily jako slunce; po straně pak stál anděl
za jáhna oblečený, který jim posluhoval. Toť se
opakovalo několikráte. Zajisté chtěl tím Pán Ježíš
upozorniti lid rusínský, a jakou radostí dlí v rukou
kněze hcdného. A dokládá svrchu jmenovaný životo
pisec, že to viděli a svědectví o tom vydali mu
žové velmi vážní a hodnověrní.
Jako pravý přítel ruských pobratimů avých,
těšil se z poavécení svého na kněze, že může při
spěti duším živých i mrtvých nejdražší obětí mše sv.,
jejíž cenu nevyváží celý svět. Radoval se, že smí
alespoň vynabraditi Pánu Bohu urážky jiných kněží
nehodných, jež se mu v nejev. Svátosti oltářní
pro lhostejnoať a vlažnoať kněžskou konávají. To
vše ale ještě nijak horlivosti jeho po spáse duší
nepostačovalo.
Prahlť již dlouhá léta po tom, by se jim mohl
věnovati celý. Za ton příčinou studoval od vestou
pení do kláštera Trojického, seč sil bylo, aby po
zději co nejlépe zastávati mohl kazatelský úřad a
působiti ve zpovědnici. Písmo sv. bylo jemu nejen
každodenním chlebem, ale spíše ustavičným před
mětem rozjímání ve dne v noci. O obtížích jeho
vzdělání jsme se již zmínili, které obtíže byly
v pravdě takové, že sto jiných mužův by se bylo
vzdalo všech snah, ztrativše naději, že by přes to
přese vše bylo lze něčeho se dopracovati. — Nejsa
vědom latiny ani řečtiny nemohl, jako jiní, co 86
připravují na povolání kněžské, bohosloví stado
vati, které se ve Vilně přednášelo latinsky, jak
v církvi katolické obyčej jest; knihy pak mu ne
poskytovaly rovněž pomoci žádné, jelikož byly
psány latinsky neb řecky. Bohoalovec latinský na
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učil- ee jednou správně mysliti, může i bez učitele
dospěti k velikým vědomostem, maje dobrých kněh
hojnosť, jen když mu po ruce někdo jest, s nímž
by se poradit mohl v rozpacích a pochybnostech
svých. Bohomluva řecká má ve sv. Otcích velkých
pokladů, jichž důkladné výklady Písem sv. a vý
tečné spisy co do věrouky i mravovědy jsou ve
škerému světu křesťanskému známé, Co si ale měl
Josafat počíti? Marně hledal alespoň jakousi ruko
věť pro vzdělání bohoslovecké v jazyku rusfnském.
Mimo několik kněh ev. Otců převedených do jazyka
mateřského a Písmo ev. neměl nic. Tedy sám si
byl přinucen sbírati, kde jak mohl, aby toho nej
potřebnějšího ee mu dostalo. Avšak měl přítele věr
ného, jenž jej povzbuzoval jsa mu nápomocen ve
vědách i v duchovním životě; i těšíval jej, když
celý učením utrmácený přece nebyl s výsledky spo
kojen; a vykládal mu základy křesťanské filosofie
a bohosloví podle sv. Tomáše Akvinského. Muž
tento byl P. Valentin Kovalský, jinak Fabricius,
z Tovaryšstva Ježíšova, jenž na akademii vilenské
bohosloví přednášel a jazyka rnsaínského, jak dí
životopisec sv. Josafata, úplně mocen byl.
Josafat byl věru muž velikými schopnostmi
od Boha nadaný. Duch jeho byl pronikavý, úsudek
zralý, paměť výtečná. Pojímal vše snadno a dovedl
se o tom, co byl pojal, zřejmě vyjádřiti. Co © něm

z písemných pramenů víme, zaznamenal nám jeho
současník, biskup vladimírský od r. 1613. Jáchim
Morochovský: Cokoliv četl, cokoliv slyšel, ostalo
v duchu jeho jako do mramoru vryto. Josafat sám
říkával o sobě, že bez zvláštního osvícení Duchem
ev. by nebyl nikdy k těm vědomostem dospěl, i při
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sebe pilnějším učení a sebe lepších učitelích. Jemu
se povedlo, co se mnohým učencům nedaří, pro
hloubati pravdy svaté a vniknouti v ně celou myslí
svou. To uznala též sv. Stolice apoštolská, že vě
domosti u sv. Josafata e tolikerými obtížemi bo
jujícího byly nadobyčejné a sv. Otec tehdejší, Urban
VIM., veliký příznivec katolických Rusínů, když se
jednalo o to, aby byl za blahoslaveného vyhlášen
a na okář postaven, uvedl osvícení Ducha ev. po
budkou za znamení zvláštní jeho svatosti a při
svatořečení se rovněž uvádějí znamení ta za důvod
pro svatosť nadobyčejnou. Všecky tyto přípravy
na kněžství Josafatovo se děly v malé jizbičce klá
štera nejev. Trojice za posledních 4 let, aniž by
byl kdo o nich tušení měl. I divili ee všichni
vidouce jej na kazatelně s takovou jasností a enad
ností o rozličných článcích víry sv. hlásati: Což
to není kupecký mládenec, jenž do škol latinských
ani nechodil, jménem Jan Kuncevič? Josef Rutský
o něm napsal: „Jeho slova byla svěží, moudrá a
opatrná, ale rovněž rázná a dojemná a zvláště
jaksi vítězná,“
Jeden řeholník basiliánseký, P. Dorotěj, jenž
byl právě v tu dobu vstoupil do kláštera Tro
jického, pravil o něm: „Josafat byl výtečný ka
zatel, celý hořel láskou k duším “ Ze všech nej
milejší mu bývala kázaní, když mohl ve slohu
důvěrném vykládati články sv. víry, jmenovitě
články sporné mezi katolíky řecko-slovanskými a
rozkolníky. Tu si pak počínal s nadzemskou jas
ností a až okouzlující zajímavostí. Proto bývala
z takových výkladů obrácení velmi četná. Jedni se
zříkali bludu a kacířství, druzí rozkolu, třetí se

"Erat
VY

dá Lokodloýce, kuzata)
aobhájcesv. víry. 148

vzdali života hříšného a oplakávali evůj život bez
božný. Co jest asi jmen zaznamenáno v knize ži
vota Josafatova, jichž byl získal nebi, o tom ví
Bůh sám a nyní zajisté též evětec náš; neboť tato
jména zdobí jako drahokamy mučenickoujeho ko
runu. Pojem jakýe učiníme sobě ze elov, které na
psal Jakob Suša. Řekl-li Joeafat tomu kterému
z rozkolných důvěrně a e úsměvem: „Pozor, pozor,
stanete se jednou uniatem“, nikdy neostalo slovo
jeho bez pravdy.
Ký div, že rozkolníci rozhořčení naň kypěli
hněvem a zlostí. Nejednou vyzvali Josafata úhlavní
nepřátelé katolické nnie, aby se s nimi do hádky
o víře sv. pustil. Postavili pak za jeho aoky nej
výtečnější obhájce rozkolu, povolali ei ku pomoci
i kacířských predikantů, nadějíce se, že ho avými
vychytralými námitkami do tenat svých zapředou,
z nichž mu uniknouti nebnde. Než milosť Boží
byla s ním; a jak mile otevřel ústa svá, plynula
sv. pravda z úst jeho, tak že veždy jako vítěz se
vracel z takých půtek náboženských. Rozkolníci
nemohli se dosti vynadiviti, odkud ee mu jenom
té moudrosti dostalo, když se zahanbení domů
vraceli. Tak nám opět zaznamenal biskup chelmský.
Než právě v těchto sporných otázkách sbírá
val ovoce svých pilných študi. Upamatoval ae,
co byl kde četl, aby toho jako zbraně použil, tu
co odpovědi na námitky mu činěné, tu na objas
nění věcí temných. Velikou chválu mu za to dává
jeho první životopisec Jáchim Morochovský řka:
Mohlť věru vším právem pokladnicí sv. Otců cír
kevních slonti a živou rukovětí kněh. Jeho zbraně
byly v skutku povýtečné a nevídané. Ve svých
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sporných kázaních o článcích sv. víry nejraději
uváděl místa z řecko-slovanských kněh obřadních
a starých spisovatelů domácích. Toť byl též nej
lepší prostředek usvědčiti lid o pravdě naproti roz
kolu, jenž visel až úzkostlivě na spůesobecha tra
dicích otců svých. Takový ráz obrany byl nový a
dílem Josafatovým. Jest až obdivu bodno, jakého
zdaru přinesl mu právě tento spůsob kázaní a do
kazování, a uvidíme též, jakých výplodů blaho
dárných přineel. Požehnání Boží Ipělo patrně na
každém slově jeho.
Ihned od prvních let svého apoštolování těšil
se nový apoštol katolických Rusínů takovému
zdaru ve eprávě duchovní, že mu katolíci dali
jméno (Aagellum schismaticoram) biče na rozkol
níky, kdežto rozkolní a vůbec nepřátelé unie ve
své zášti proti němu jmenovali jej ustavičně „duše
chvat“ (raptor animarum) ant nepovážíce, že tím
jej sami v činnosti jeho apoštolské co nejvíce ve
lebí. Nejsouce tudíž v stavu nad obrancem unie
zvítěziti, varovali alespoň svojince před ním říka
jíce: „Ten člověk svádí náš lid!“ Zrovna jako
ondy farizeové Krietu Pánu před Pilátem spílali,
tak i oni činili. Nesmí ovšem býti učeník nad
mistra avého. Čím byl tudíž ve hlavním městě
litevském a pro celou svou vlasť náš Josafat?
Ž jedné komedie nastrojené rozkolníky po
známe nejlépe, čím byl mladý basilián Josafat ve
Vilně. Ačkoliv byl Hypac Počej metropolitou ru
ským a mužem váženým pro evé zásluhy o kato
lickou církev, a Josef Rutský opatem kláštera Tro
jického, lid nejvíce, co dobrý byl, přál Josafatovi
a ctil ei jeho, byť i byl kněz beze vší vyšší
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důstojnosti, a nepřátelé katolické církve nejvíce ne
náviděli jeho. R. 1609 se stalo, že si rozkolní udě
lak karikaturu t. j. pitvorný obraz, na němž byli
Hypac Počej a Josef Rutský ve svých důstojno
stech, po straně pak Josafat v postavě ďábelského
pokušitele. Vyhlížel prý hrozně. Tvář jeho šeredná,
z hlavy mu vyčnívaly rohy a v ruce držel železný
hák na chytání a přitahování duší. Pod obrazem
bylo peáno: „Dušechvat.“
Ani si nelze pomysliti, jakou radosť z toho
měl světec náš, vila, že začíná útisků trpěti pro
Ježíše Krista; jaká mu rovněž z toho vyplývá česť,
ve své skromnosti ani nepozoroval.
„Dejž Bůh,“ říkával rozkolníkám, „abych
všecky vaše duše uchvátil a je do nebe doatal“.
„Počkej, počkej; však oni tě zardonsí,“ odvětil mu
jednou zarytec, když mu byl vlídně tato slova pro
nesl, jak čteme v životopise od biskupa chelm
ského. Byloť ve Vilně v skutku zatvrzelých roz
kolníků mnoho, již si zacpávali uší, aby jej nesly
šel. Když se jednalo o vyhlášení za blahoslavence,
vyjádřil se jeden svědek u vyšetřování, jenž dříve též
k rozkolným náležel, velmi zajímavě. Byl to měšťan
polocký Jan Dziahilewicz (čti Ďahylevič): „Já znám
Josafata od r. 1611. Tehdy jsem byl horlivým roz
kolníkem. I stalo se, že jsem přišel do Vilna na
uspořádání jistých záležitostí a navštívil při tom
chrám nejsv. Trojice. Bylo to právě na sv. Petra
a Pavla, apoštoly. Josafat kázal a dokazoval
svrchovanou právomocnosť či primát sv. Petra a
apoštolské stolice jeho nad veškerou církví. Tohle
se mi nelíbilo, a proto jsem v tu chvíli chrám
opustil, volaje 8 nevolí nahlas: „To je zajisté ten
10
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dušechvat, co káže.“ Patrně se bál, by jej Joaafat
svým mocným slovem neobrátil na víru katolickou.
Napotom setrval ve svém tludu celých ještě 6 let.
Neš od tá doby neměl stání ve svědomí svém, až
se stal katolíkem rozhodným, jehož počítával Jo
safat za jednu z dobrých kořistí, jelikož mu byl
v Polocku mnoho nápomocen na vítězství kato
lické unie. V jeho svědectví o svatosti Josafatově
se nacházejí i tato slova: „Od té chvíle pracoval
neunavně chytáním duší, jedny k unii lákaje buď
důvěrným slovem svým aneb bystrými důkazy
v půtkách náboženských, druhé svými kázaními
k pokání a životu kajicnému přijměje.“
Nemálo se radoval, že mu netřeba více do
prošovati se kněží jiných, by duše Bohu získané
z hříchů svých ve svátosti pokání se vyznaly ; alebrž
že amí sám je vyzpovídati a rozřešiti. Jakýs pojem
lze nám učiniti sobě o horlivosti a opatrnosti jeho
jako zpovědníka z poznámek životopisců, kteří ho
znali a na své oči viděli.
Připraviv se, praví nám, na zpovídání mod
litbou a trýzní těla svého odebral se do zpověd
nice, by tam mnohdykráte 10 hodin po sobě, někdy
i celé dni od rána až do večera, jmenovitě před
a na svátky, ztrávil. „Kdykoliv si jej lidé do zpo
vědnice přáli, píše o něm Josef Rutský, jeho před
stavený v klášteře Trojickém, neotálel nikdy a
nikdy neodpíral a nezdál se proto nevrlým a mrzu
tým. V jakýchkoliv neenázích, v kterou hodinu
koliv, ve dne v noci, v zimě v letě, veždy s ta
kovou ochotou spěchal, jako by mu bylo jíti někam
na hody. Nemaje dosti na hříšnících, kteří jej sami
byli vyhledali, chodíval on sám jako myslivec na
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lov duší hledaje příležitosti, kde by mohl s bo
hatou kořistí domů se vrátiti. Tuť nešetříval ani
proseb ani alzí ani jaké práce přinutiv je k tomu
takořka, by přijali milosť Boží z rukou jeho.
Postaven jsa tedy na svícen v církvi rusínské
svítil daleko široko; neboť horlivoať jeho v získání
duší Bohu neostala tajná, aniž se minula s účin
kem pro duchovenstvo i lid. Ubohý lid byl zane
dbalý ve víře, a proto i vlažný v přistupování ku
správě Boží, jelikož jich kněži, jak nám líčí bídný
jich stav Josafat sám, nebyli v tom lepší ani ne
vědouce, jaké moci jim Bůh v odpouštění hříchů
svěřil Jich jediná téměř enaha byla o výživu;
proto byl každý kajicník vázán za sv. zpověď pla
ut. Josafat nepřijal nikdy ani halíře. Raději při
hlížel k tomu, jak by mohl sám almužny poskyt
nouti chudobnému a nuznému, když ae byl u něho
zpovídal. To se ovšem lidu líbilo. Když pozorovali,
že nehledá sebe a svých prospěchů, že milerád jest
sám milosrdným Samaritánem, ochotným naliti oleje
a vína do ran ubohého
cizince, jehož byl na cestě
nalezl, nemohli se ho dosti vynachváliti.
Každá chvíle přišla jeho sv. misii vhod. Cesta,
procházka, nahodilé sejití se s kýmkoliv, vše pro
zrazovalo jeho lásku k bližnímu. Jednou mu bylo
právě nábřežím řeky Němnu jíti. Tu se potkal
a cestujícími, již další cestu na několik dní po za
mrzlé řece konati obmýšleli. Řeka byla sice zu
mrzlá; zima věsk ulevila, a ledy nebyly dosti
pevny. Musili se tudíž chtěj nechtěj pozdržeti.
Josafat přiblíživ se k nim oslovil je přátelsky a
tázal se, co by je zdržovalo na cestě. Ihned mu
napadlo, že by těmto lidem se mohl státi pro
10*
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spěšným. Chtěje právě někam též odcestovati od
loží cestu, posadí se mezi ně, začne jim dávati
malou misii, káže a vykládá články sv. víry, při
pravuje je na sv. zpověď; načež je všecky vyzpo
vídá. Lid byl překvapen neobyčejnou láskou a horli
vostí kněze jim zcela neznámého, tak že a radostí
paslouchali slovům jeho a přijali sv. svátostí. A jak
podotýká latinský biograf, Jakob Suša, Bůh vy
slyšel modlitby jejich; neboť sotva že posvátná
miste byla u konce, nastala tuhá zima, tak že se
mohli bez obavy ihned dáti na cestu žehnajíce
tomu, jenž jim byl nebeské hody zatím připravil.
Diviti se jest, s jakou opatrností dovedl jiným
rozehřáti srdce a dodati mysli, běželo-li o spasení
duší předrahých. V klášteře Trojickém se nacházel
tehdy mladý basilián, P. Simeon Jackiewicz (čti
Jackyjevič). Bylť muž opravdu ctnostný: ale ne
dostávalo se mu zdraví. I upadával do úzkostí
jednak o své zdraví, jednak pro svou nezkušenosť.
Jednoho dne kázal P. Josafat a pestoupiv s kaza
telny pozoruje velké davy lidstva kolem zpověd
nice své. Mimo to jej volají ještě z kostela za
nutným vyřízením. Čo si má počíti? Jde ku své
zpovědnici a zavede vše k P. Simeonovi prose ho,
by je vyslyšel ve sv. zpovědi. Avšak tento vida
tohk lidstva ulekl se; načež pravil omlouvaje se,
že nestačí jeho síly, i chystal se odejíti. A hle, Jo
safat se vrhá jemu k nohám, prosí ho se slzami
v očích, by se přece nad dušemi ubohými slitoval.
Tu nebyl s to odolati. Ostal tedy a vyslyšel všecky,
a od té chvíle Bůh jej tolik sílil, že se více ne
bál práce a stal se horlivým apoštťolemRusfnů.
Síly Josafatovy byly ovšem nadobyčejné. Takto
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zaznamenal o něm biskup vladimírský Jáchim
Morochovský: „Ráno ve 3 hod. za doby zimní,
v letě ve 2 hod. vstával započínaje svou práci
přísnou trýzní těla a modlitbou rozjímavou ze ži
vota Krista Pána, pak probudil své bratry k ho
dinkám církevním a když bylo po mši av., pra
coval ustavičně z jednoho do druhého až do noci.
V klášteře činil skoro vše sám. Bylť náměstkem
atarostovým, svěřenou měl péči © věci vezdejší
i duchovní. Rutský jsa novicmistrem býval odvolán
mnohdykráte z Vilna na čas delší, kdy pak svě
řoval nováčky své věrnému bratru svému, P. Jo

safatovi.
Ještě před nedávnem byl klášter Trojický jako
na spadnutí, tak že z většího dilu nemohl býti
ani obýván. Josafat a Rutský dali jej obnoviti;
než statky klášteru přináležející byly dřívějšími
správci rozházeny, že se jim bylo veřejně souditi
s těmi, co nespravedlivě ukořistili pozemky církevní,
Při tuto vedl P. Josafat. „Nikdo by si byl ani ne
pomyslil,“ píše o něm Josef Rutaký, „že Joeafat,
jenž nižádných právnických škol nenavštěvoval, do
vede se hájiti tak zdařile ve při věru nesnadné.
Než uvázav se v ni poohledl se též po zákonech
právních a v krátce si vedl s takovou jistotou
v celé záležitosti, že sám poskytoval rady, jak by
se tu a tam zakročiti mělo, by se šťastného vý
sledku dožili. A výsledek v skutku korunoval
dílo jeho.“
Přece bývali basiliáni Trojičtí v dosti veliké
nouzi, poněvadž jich příjmy na vydržování noviců
a ostatních bratří nepostačovaly. Josafat hledal
pomoci pro ně, a když nebylo jinak, i žebrotou
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jim pomáhal. Právěřv ten čas bylo mu rovněž
svěřeno duchovní vůdcovství v klášteře panenském
basiliánek ve Vilně.
Každý obdivoval jeho veselon povahu a pří
větivosť, Nejvíce však jej obdivoval chudí a ne
mocní, jichž se napřed ujímal, jimž se nejraději
propůjčoval. Dvě nemocnice byly v městě, v nichž
často jej bylo vídati. Zde obstarával nemocné, tě
šíval zarmoucené: odtud spěchával do bídných
chatrčí, kde nejopuštěnější chudina ee zdržuje. Tu
čechral slámu na lůžku nemocných. sám připra
voval osobně léky a jídla a obstarávaje potřeby
jich tělesné získal nesmrtelné duše, na nichž mu
nejvíce záleželo; neboť každý nemocný přál ei býti
P. Josafatem zaopatřen. Kolikráte byli obsluho
vatelé nemocných svědky, jak nemocné sám myl
v obličeji, chudým nohy a údy vyraženinami po
seté líbal. Jeho živá víra viděla v nich samého
Spaeitele Ježíše Krista, jenž učil nás: „Zajisté
pravím vám, pokudž jste to učinil jednomu z bratří
těchto mých nejmenších, mně jste ačinili.“ (Mat.
25. 40.)
Jednou sprovázen jsa mladším bratrem řehol
ním, měl navětíviti nemocného, jehož rány vydá
valy zápach nesnesitelný; mělť jej potěšiti sv. svá
tostmi. I tu započal mladý řeholník se zdráhati,
že by e ním dále jiti mohl, jelikož už sotva dechu
popadá. Josafat vstoupil, jakoby nic necítil. Zpo
zorovav jeho strach vzal jej za ruku řka: „Pojď
jen blíže, synu můj, a neboj Be; snes maličko zá
pachu jako by ze světa onoho, abychom jej v pekle
necítili na věky.“
Za elušno pokládáme vyjeviti i tento příběh
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ze života jeho. Jakýsi zločinec byl odsouzen na
smrť. Když jej vezli na popraviště, přidal se k nim
P. Josafat, a kráčeje podle vozu, na němž seděl
odsouzenec, dodával mu mysli a domlouval mu,
aby život svůj obětoval Pánu Bohu za své hříchy.
Až ku podivu těšily se práce jeho z požehnání
Božího. Josef Rutský, jenž nám jako nejvěrnější
přítel jeho může o něm pravdy dosvědčiti, vyznal
před evědky apoštolské stolice, když ee jednalo
o evatosti jeho života: „Josafat měl přepodivné
dary. Obyčejně se za to má, že kdo se věnuje
usilovné jedné práci, méně je achopen a někdy
i zcela nehodícím se ku pracím druhým; neboť
nemáme všichni schopností ke všemu, ani jisté
vlastnosti nedají se podle sebe srovnati. Učíť nás
zkušenosť, že kněz s hlavou hlaubokomyslnou méně
se hodí do duchovní eprávy, ač snad je výtečným
učitelem bohomluvným; jakož 1 výtečná paměť ne
bývá v jedné hlavě s velmi zdravým a důvtipným
rozumem. Rovněž ti, co dovedou dobře a důkladně
psáti, nebývají mnohdykráte mocni slovem, jako
ti, co svou povahou a svým životem byli vzdálení
na dlouhý čas veřejnosti, nevěnují se tak snadno
záležitostem enudním jako obhájci, a oddají-li se,
nemívají štěstí, Avšak tento muž sv. byl ve všem
obdivu hoden. Jestliže zpěčovala se proti něčemu
povaha jeho, oschopnila jej milosť Boží. Bylť ne
méně důvtipný a hlubokomyslný, rozjímání pravd
božských veždy oddán, v knihy, jakkoliv mu čas
dovoloval, stále pohroužen, milovník své jizbičky
a tudíž i samoty: než v obcování s Jidmi vyznal
pe v té míře, že se zdálo, jako by byl jediné pro
to od Buha vyslán na svět"
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Při všem tom byl Josafat velmi veselé mysli,
tak že jeden z životopisců jeho přirovnává přivě
tivou tvář jeho andělům, jelikož se viděla býti
neustále jako ozářena. Přináleželť co do povahy
k lidem šťastným, jenž radosti vňady nalezají a
věady je za sebou ponechávají. Vidíváme to na
jistých lidech a skorem bychom toho jim záviděli,
kterak jich jediná přítomnosť, jich společnost
třebas i bez hovoru, vyluzuje ze srdce cosi v Pánu
obveselujícího. Vlastnosť tato jim získává srdce
nepozorovaně a bez odolání; avšak pouta tato
nevíží je tak na osoby samé, jako spíše na Boha
a božské srdce jeho. Myslíme, že jsou zastínění
dary Božími.
Josef Rutský přisáhl veřejně před svědky
apoštolské stolice mezi jiným i na toto: „Viděli
jeme, jak vše na Josafatu viselo, an přijímal
každého e laskavostí oteckou. Každý pak se vracel
domů jím potěšen, nejen katolíci, ale i rozkolní a
kacíři všelijakého druhu; všichni v něm ctili cosi
nadpřirozeného a božského.“
A život jeho byl přece na tolikero strasti a
pokušení a ustavičných námah bobatý, že nevíme,
nač se máme dříve dívati, zdali na jeho dobrý
rozmar aneb na jeho oběti. Odkud bral P. Josafat
to kouzlo srdce svého? Jestiť to mimo přirozené
vlastnosti jistý dar Bohem ušťedřený,síla toť mysli
ovládající všecky rozmary a příhody milé i nemilé,
síla mysli čerpaná v modlitbě a rozjímání pravd
nebeských, afla mysli nacházející požitku v obětavé
lásce Pána našeho Ježíše Krista. Josafat byl ku
podivu všemu vším a přece všady celý. Hledáme-li
v něm Martu, ochotnou ke každé službě Hoepodi
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nově, řekneme, že je všechen Martou, příčinlivou
poctiti v bližním svém Hbspodina: podíváme-li se
naň jako na Marii, trvající na modlitbách a sedící
u nohou Páně a naslouchající slovům lásky jeho,
řekneme, že je všechen Marií, na nic jiného ne
myslící nežli na Pána svého a Spasitele Ježíše
Krista. Vyznamenal ae totiž Josafat neobyčejnou
oddaností životu apoštolskému, a ještě více pěsto
val ducha modlitby, jmenovitě rozjímavé, v níž
nacházel potěchy a posily.
Modlitba a studie Písem av. ostaly na vždy
chlebem jeho vezdejším; a kdežto všecky hodiny
za dne byly u něho rozděleny v práci, hodiny noční
ustanovil sobě na čtení Písem sv. a tajemstvíplné
rozmluvy s Bohem a nebešťany vesměs. Než jakých
sladkostí koliv na modlitbách těchto za všěsobec
ného útiší nočního okoušel, kdy sám a sám s Bo
hem a jeho svatými rozmlouval, vše to mělo méně
kouzla proň a méně mu platilo, nežli povinné ho
dinky církevní, ku kterým byl vázán jako kněz
a jako řeholník.
Poslyšme opět, co o něm svědčí za tětéž pří
ležitosti jeho starosta Josef Rutský: „Josafat býval
v kůru lektorem a jsa velmi dobrým zpěvákem
vkládal nslíčeně do všeho, co zpíval, tolik líbez
nosti duchovní, že mile dojímal a jako okouzloval
ty, co naslouchali jeho čtení neb zpěvu, zrovna
jako jeho kázaní.“ Ovšem že sám dojat jsa nebyl
mnohdykráte v stavu zadržeti slzí, když chvalo
zpěvy Boha velebil. I měl jeho hlas jakési pronika
vosti do sebe, jež dojala srdce a zranila je zkrou
šenou lítostí a upřímnou láskou k Bohu.
Modlitba pravá ovšem rozněcuje pravou lásku
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k Bohu a pravá láska prahne po oběti. A živým
toho všeho obrazem jest nám sv. Josafat. Čím déle
s Bohem na modlitbách trval, tím více toužil pro
Boha se obětovati. Za tou příčinou si vymýšlel
co den nových sebezapření. Opět nám jeden spo
lehlivý svědek jeho života přísného, Dorotěj Achre
mowicz,*) starosta polocký, pod přísahou sdílí:
„Ve Vilně se říkalo, že nebylo dokonalejšího ře
holníka nad Josafata. Postil se, bděl stále, košili
pod rouchem řeholním ani nenosi), ale za to žíněný
oděv. Na odpočinek neužival Jůžka, rozprostřelť si
kus staré húně na podlahu, ano nejčastěji spával
na holé zemi. Po B let nepil než vodu. Ve dne
v noci trýznil své tělo každou téměř chvíli, a ač
co nejvíce tajil před lidmi své přísnosti, vědělo se
o nich přece; a byť jej ta zvědavosť lidská i mrzí
vala, z lidských ohledů neopomenul ničeho v přís
nosti své.“
Jakob Snša lituje v životopise, že byli otcové
basiliáníi Trojičtí ve Vilně příhš málo zvědaví etran
života avětcova; mohlhť přijíti na mnohá tajematví,
která opatrně uměl P. Josafat před bratry svými
zatajovati. Za to věak se Bůh sám o to postaral,
by alespoň něco přišlo na jevo. Jednou šh řehol
níci večer kolem jízby Josafatovy. I viděli ji celou
jako v ohni. Ustrašení běží po chodbách a činí
povyk, že hoří. U P. Kuncewicze hoři. Avšak Jo
safat nepozoroval ničeho, právě se modlil a své
*) Dorotěj Achrernowicz byl od mladosti přítelem Jo
snfatovým, Již tehdy, kdy Jan Kuncewicz byl ve Vilně
kupeckým učněm u obchodníka Jacka Popowicze, a Achre
mowicz u jiného jménem Lukáše Satanicze, snášel spo
lečně slaati a strasti svého života.
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tělo bičoval. Přiběhnou ke dveřím s vodou, na
slouchají, elyší šlehy, jenž padají na plece jeho.
Záře však větší a větší se činí, kdežto Josafat
ostává pohroužen v modlitby své. Již mu chtějí
dvéře vypáčiti a násilím se k němu dostati: tn
na čisto oheň uhasne a Josafat klečí na zemi a
maje ramena na epůsob kříže rozpjatá ae modlí.
Ihned ee vrátí svědky jsouce, že Bůh tu oslavil
služebníka svého zázrakem; a velebili Hospodina
za takovou milosť.

Inviti se nám jest nemálo, kterak se státi
mohlo, že tak málo přihlíželi k jeho jednání a ne
přiělh až na základy jeho duchovního života. Po
letech teprve volání, by dali avědectví o svatosti
jeho života, upamatovali se na to a ono: než mnoho
jim ušlo nepozorností jich a mnoho bez pochyby
též byl již zapomněli. Jakých hrdinských skutků,
jak vzácných příkladů, jaké ctnosti a nebeské jí
odměny! Byli asi otcové baeiliáni velmi prosto
myslní muži, že byli ani cenu všeho toho nepojali.
Na př. P. Genad tázán jsa komisary od apoštolské
stolice ustanovenými, co by mysli! o životě Josa
fatově, odvětil zkrátka, ač byl tolik let jeho dů
věrníkem: „Co vám mohu říci o jeho životě
v pravdě řeholním, nežli to, že nám jej dal Hospo
din jako zrcadlo a dokonalý vzor všech ctností
života jak činného tak duchovního a rozjímavého;
a my, ubozí, poznali jeme ho, ale nerozuměli jame
jej též následovati. Doma mezi námi a mimo klá
šter býval Josafat všady jako svatý ctěn. Abych
vše jedním slovem řekl, já, jeho současník a ne
hodný bratr v Kristu téměř po celý život, svědectví
dávám, že kdokoliv jej znal, každý jej ctil a
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každý jej miloval.“ "Tak uplynula 4 leta předra
hého života sv. muže, jemuž každý okamžik byl
vzácný, by jím co nejvíce těžil jako hřivnou Bohem
svěřenou k větší cti a slávě Boží a ku spáse ne
smrtelných duší. R. 1608. a 1609. byly proň bouř
livé, jelikož bral účastenství ve všem, co 8e po
svátné unie týkalo; a napotom každý den hrozila
vypuknutím vřava nová. Nebo třenice mezi roz
kolníky a uniaty trvaly neustále, jen že až do
r. 1612 málo v dějinách jest zaznamenáno.
Letopisové nám vypravují o jednom neobyčej
ném obrácení, jenž do této doby náleží. R. 1610
totiž v měsíci dubnu ae zdržoval král Sigmund III.
právě ve Smolensku, když k němu zavítal mo
skevský patriarcha Ignacij. Vyhnán ze země ruské
revolucí, utekl se muž tento ctihodný do Polska,
kde se král nad ním smiloval. Přijav jej 8 velkou
úctou, prokázal mu pohostinství velmi štědré, ano
polská šlechta závodila u poctění hosta tohoto.
Ignacij sice byl rozkolníkem; než milosť Boží již
tehdy ee byla zmocnila srdce jeho. Vyžádal si, by
se směl ubytovati ve vilenském klášteře nejev.
Trojice, kde se v brzce obeznámil ano i přítelem
stal našeho Josafata. Sotva že několikráte roz
mlouval 8 archimandritou Josefem Rutským, aby
ai dal rozluštiti jisté pochybnosti a objasniti pravdu
stran primátu apoštolské stolice, za krátký čas
sliboval poslušnosť tehdejšímu papeži Pavlu V. a
stal se synem katolické církve.
Toť byla nová posila pro sv. unii, a nejeden
rozkolník měl dlonhý čas co myeliti: mnoho-li
pravdy má rozkol se svou záští proti katolické

církvi, jelikož hlava jeho na Rusi, totiž patriarcha
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moskevský eám, opouští jej a přechází do lůna
církve katolické -a slibuje poslušnosť náměstku
Ježíše Krista, papeži římskému. Což kdyby to byl
počátek návratu Moskvy ke katolické církvi, po
němž unie tolik touží, tak myslili rozkolní; proto
jim nemálo etrachu bylo nahnáno. To 8e ovšem
nestalo. Ignac ee nesměl vrátiti více na prestol
patriarchy moskevského a z jeho obratu měli uži
tek jediní Rusíni. Po 6 let bylo na to vídati sta
řičkého patriarchu mezi řeholníky Trojickými. Ka
tolici jej všady ctili, vše jej mělo pro bezůhonný
život za muže svatého a jeho přítomnosf mezi
uniaty byla rozkolným ustavičnou kázní. Po smrti
jeho pochovali jej v chrámě nejsv. Trojice, kde
odpočíval v Pánu až do r. 1655. Tehdy přišli
Moskovité do Vilna. Prohlížejíce chrám nejev. Tro
jice nalezli schránku tělesnou svého bývalého pa
triarchy Ignacije, jakož 1 arcibiskupa a metropolity
kyjevského, Josefa Rutského. Oba byli tehdy ještě,
tak dokládá francouzský životopisec, Alfons Guépin,
v neporušenosti. Jich těla byla bílá, ano i obebná,
tak že vynutila i rozkolníkům úcty. Neodvážili se
jich veřejně nějak zneuctiti; ale odnesli je do
Moskvy, aby je více nevrátili Rusínům.
Ve společnosti patriarchy moskevského zavítal
do Vilna též jakýsi mladý Řek, Emanuel Kanta
kuzen, o němž tentýž životopisec dí, že pocházel
z krve císařů byzantských. Jeden z jeho strýců,
rovněž Řek, upadl Tatarům do otroctví; unikl jim
však a na útěku přibyl do Moskvy, kde se časem
dostal v držení velikého bohatatví, jehož dědic,
pravilo se, že byl Emanuel. V tutéž dobu milosť
Boží otevřela Emanuelovi oči pro sv. víru jako
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patriarchovi. Obětoval tudíž vše, aby se mohl státi
katolíkem ; a usadil se mezi Rusíny. P. Josafat bez
pochyby stal se mu průvodčím na přechodu do
lůna církve av., aléspoň jeho veliká láska k němu
nasvědčuje tomu. Když ee pak stal Josafat arci
biskupem polockým, následoval jej Kantakuzen,
aby mu byl správcem etatků časných arcidiecese
polocké, kde s ním edílel až do poslední hodinky
všecky jeho dni dobré i zlé. Kantakuzenovce na
lozáme za dávných věků v knížetství podunajském,
Multany, bez pochyby z lat. Montani tot. Horáci,
rusky Moldava zvaném, jako přední rodinu knížecí,
z níž se hospodárové t. j. knížata volila.
Do té právě doby spadá první epis úhlavního
soka Josafatova, Maxima (později Miletia) Smo
tryckého, jenž r. 1610 pod nápisem Bpžvavči pláč
církve rusínské jím uveřejněn byl.
Maxim, po rodišti svém Smotryči v Podolu
zván Smotrycký,*) byl synem ředitele na akademii
rozkolné, založené knížetem Konstantinem Ostrož
ským. Z počátku mu byl sám otec učitelem, jenž
byl velmi zběhlý v Písmech av. a v jazycích řeckém
1 slovanském, a napotom Cyrill Lukaris muž ekrz
na skrz naukou kalvinskou prosáklý. Ti mu byli
vůdci v mladosti; načež na akademii, která byla
hradbou rozkolu proti katolické církví a jmenovitě
proti unii, se vyznamenával vědomostmi co do ja
zyka latinského, řeckého a staroslovanského 1 pol
ského, ale ještě více záští proti sv. církvi a unii.
Kníže Konstantin Ostrožeký vida jinocha tak na
+) Jacobi Susza: Saulnuset Paulus Ruthonae unionis,
sanguine b. Josaphati transformatus sive Meletins Smo
tryscius, archiepisc, Hierapohtanus Romae 1606.
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daného, oblíbil ei jej a skládal v něho naděje své;
vidělť v něm statečného bojovníka pro záměry
pravoslaví řeckého.
I poslal jej r. 1601 na akademii vilenskou
do škol Tovaryšstva Ježíšova, by se tu v krásných
uměních a ve filogofii vzdělal, aby pak proti svým
učitelům co zastancům katolické církve bojoval.
Zde pobyv 3 roky odebral se spolu co vychovatel
mladého knížete Solomereckého na vysoké školy
v Německu, právě kdy Jan Kuncevič do řádu ba
siliánského vstupoval. Jelikož mu byly jesuitské
školy podezřelé, vyvolil si učiliště bohoslovné, kde
ee mu nebylo báti, že ztratí evou víru a zášť proti
katolické církvi. Až do r. 1610 pobyli v Německu
navětěvujíce university ve Vratislavi, Lipsku a
Norimberku. Po odbytých študiích vrátil se milá
ček knížete Ostrožského do vlasti své s hlavou
plnou předsudků proti katolické církvi a se ardcem
plným zpupnosti a pýchy.
Ž počátku se zdržoval blízko města, Minsk
jménem, na zámku knížete Solomereckého, s nímž
byl cestu konal do Němec, aby sobě vydobyl váž
nosti a jména, prve nežli do veřejnosti co zastance
pravoslaví vstoupí. Slyšel o hrozných bojech mezi
unií a rozkolem z r. 1608 a 1609 a rozvášněné
srdce jeho bralo živého podílu ve všem. [I pře
mluvil Miněčany, že odpadli od katolického metro
polity svého založivše sobě bratrstvo rozkolné, které
na jeho radu a ku pohaně apoštolské stolice vy
stavělo si chrám na počesť sv. apoštolů, Petra a
Pavla. Než to vše mu nepostačovalo. Odebral se
tedy do Vilna, kde jej rozkolníci 8 velkou radostí
uvítali.
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Arciť byl Smotrycký muž schopnostmi nadaný
a vzdělaný, nad to v mladém posud věku. Boho
sloví etudoval na školách protestantských; k tomu
nenávist a žáha proti všemu, co katolicky znělo,
prozrazovala ee všady v řečích jeho. Osvědčiti se
chtěl; za tou příčinou vydal proti uniatům spis
pod názvem „Lament“ či „Pláč církve rusínské
od Theofila Orthologa.“ Cirkev rusíneká truchlí tu
zrazena prý jsouc svými vlastními syny totiž uniaty ;
proto vyzývá pravoslavné a pravověrnéjí na pomoc.
Spis ten učinil mnoho povyku; a co nejvíce roz
šířen byl mezi pravoelavnými, z ruky do ruky jda
u velikém množství. Cokoliv lichotí vášněm lid
ským, bývá obyčejně na odbyt. Tak se stalo

i tuto.
Rozkolníci si zase podali se všemi druhými
sektami bludařskými ruce, aby zahubil unii. „Po
vstalť nám druhý Jan Zlatoustý,“ volali nepřátelé
cír
kve sv., „zachovatel pravoslaví ; proto pojďme za ním
do boje!“ Avšak Smotrycký, jich vůdce, prokázal 80
býti více luteránem neb kalvincem ve svém Pláči
nežli rozkolníkem. 1. Nemáme třeba, učil ve svém
Pláči, jak katolíci a uniati drží, nač sedmero ev.
svátostí; nám postačí dvé. 2. Nemáme třeba dobrých
skutků, jelikož nám Kristus své zásluhy odkázal,
ani skutků kajicných, ač právě na kajicnosť života
se v církvi východní mnoho drží. 3. Neučíme, jako
katolívi a uniati, že duše lidská jest u novoroze
ňátka bezprostředně Bohem stvořena, alebrž že
původ svůj béře jako tělo v přírodě. 4. A by se
tim více odchýlil od katolické věrouky, která učí,
že Duch ev. vychází z Boha Otce i Syna podle
pravdy, zavrhl téměř celé tajemství o nejevětější

P. Potr Skarga a Jachim Morochovskýdávají odvetu. 161

Trojici. Toť asi hlavní blady spisu jeho proti kato
lické církvi a ev. unii.*)
Rozkolníci tím nabyli odvahy. Proto r. 1611
vystoupili opět na sněmu varšavském proti unii;
leč tentokráte nebyl jich boj nebezpečný. Král
Sigmund IL, nejvyšší kancléř Lev Sapieha a ně
kteří aenatorové, zastali se unie, která se uměla
též výtečně hájiti. Mělať tu za obhájce po všem
slovanském avětě a dále ještě známého a věhlas
ného P. Petra Skargu kněze Tovar. Ježíšova, který
mocnou zbraní svou jako dříve již sv. unii pro
spíval, tak nyní se Smotryckým a jeho Lamenty
se potýkal. Důkladně a polemicky spolu vykládá
tu základy jednoty církevní či sv. unie; poukazuje
pak na nevědomosť a zlovůli spisovatelovu, jemuž
nešlo o pravdu, ale o vyhovění své zášti proti
katolické vírkvi, Vydal tento epis v Krakově r. 1610.
Ještě jiný spis na obranu posvátné unie psaný
zasluhuje býti jmenován. Eliáš (později Jachim)
Morochovský, důvěrník královský, Rusín a horlivý
unzat, jenž se stal nástupcem Počejovým v biskup
ství vladimírském, vydal na obhájení unie spis
o utření slzí církve rneinské, **)
+) Ostatně napotom obrátiv se jako Šavel kdysi ve
sv. Favla a stav se horlivým podporovatelem unie, vy
sestoupilsám proti tomuto svému spisu, o němě dí: „Ortho
lopové budově t. j. knize o Lamentn sloužila za základ ne
návisť, stěny jeji byly lže, střecha do nebe volající urážky;
a spisovatel by byl měl spíše sám nad sebou eplakati a
nad svými bratry nežli nad církví katolickou.“ I vyvrátil
sám sebe, vydav spis „Apologija peregrynacyi do krajów
wicbodnich* (1628) t. j. Obrana cesty jeho na Východ.
+) Jachim Morochowski od r. 1613—1631jako biskup
vladimírský vydal první životopis světce našeho Josafata.
11
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Tyto a podobné spisy proti Smotryckému
eměřující překážely nemálo působení falešného pro
roka, který se byl v čelo postavil rozkolu na vší
Ruai. Což, Smotrycký uměl rázně peáti a řečniti,
jeho obrazotvornosť veliká ve spojení s nekroce

nými vášněmi byla mu k službám; a k čemu
jej
nepobádal rozum, k tomu jej poháněla marná mysl
a chvílková příhoda. Zda-li hledal sobě na straně
uniatů soupeře aneb byl-li okolnostmi jemu na
vržen, nevíme; ale v životě sv. Joeafata, apoštola
av. unie, vidíme Smotryckého od této chvíle po
dlouhá leta v krutém boji vespolek zápoliti, až
Josafat padne co rek za církev av. a obětuje život
svůj. Avšak vítězí nadpřirozeně nad soupeřem svým,
tak že Smotrycký přijímá milosť Boží a obrací se
na víru katolickou; načež započne hájiti církev
sv. slovem i pérem, kterou byl tolik prve proná
sledoval. V pravdě mohl o Smotryckém peáti biskup
chelmský Jakob Suša knihu, jíž dal nápis: Šavel
a Pavel unie rusínské krví blah. Joeafata pře
tvořený.
Zatím viděl arcibiskup a metropolita kyjevský
Hypac Počej, přes 70 let stár, že mu sil ubývá.
Uatanovil ae tudíž r. 1612 na tom, že odevzdá
eprávu metropole silám mladším, sám sobě pone
chaje toliko biskupetví vladimírské. Muž, v něhož
důvěřoval z toho ardce, nebyl nikdo jiný nežli jeho
vlastní náměstek (Vicarius generalis) archimandrita

kláštera Trojického Josef Rutský. Již dávno mu
chtěl uděliti posvěcení biskupaké, aby zaň mohl
vykonávati obřady biskupské v rozeáhlých diecesích
latinakých, kde po různu byli též katolíci řecko
slovanští. Od měsíce arpna r. 1605 bylo dáno krá
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lovské schválení ve věci této a teprve r. 1612,
16. června se vyřídila. I svěřil Hypac Rutskému
správu diecése kyjevské, posvětiv jej za biskupa
haličekého e právomocnóstí, by všecky obřadyjako
svěcení kněžstva, chrámů, oltářů a p. na ae vzal,
kde by koliv metropolita sám nebyl v stavu za
atávati úřad svůj. Rutský arci sliboval poslušnosť,
úctu a poddanosť až do smrti svému metropolitovi,
že nic bez jeho svolení nezačne; neboť byl toliko
světicím biskupem a nikoliv neodvislým. P. Josa
fat s biskupem pinským 8 jedné a Morochovský
co úřadník královský s druhé strany, byli svědky
přiloživše pečeť na listinu potvrzující.
Výkonem tímto byla pojištěna existence unie
a obnova řádu basiliánského na Rusi. Radoval se
Josafat z důstojnosti nové svého opata, jehož co
svou duši miloval, jediné se toho boje, by snad
Rutský neopustil Vilno. Než to se ani státi ne
mělo. Ostalť jako posud archimandritou kláštera
Trojického, tak že i na dále mohl jeho býti po
elušen. Avšak radoseťJosafatova nebyla dlouhého

trvání.

Kniba III.
Josatat co hegumen čl etarčí a co archimandrita
či opat

1613—1617.

Hlava 1.

Založení klášterů: Byten a Žirovice
r. 1613.
Vychování mladých basiliánů dle reformy v klášteře Tro
jickém. — Založení kláštera bytenského, — Jonafat před
stavený v něm. — Obrácení kastelána smolenského. — Za
ložení kláštera v Žirovicích, — obnova Mariánského pont
nického chrámu tamtéž. — Sláva Bohorodičky žirovické,
její korunování. — Žirovice hradbou av. nie v Litvě. —
Úmrtí metropolity kyjevského Hipacije Pocieje 13. čer
vence 1613.

Dospěli jsme k r. 1613. Sv. Josafat započal
9tý rok svého řeholního života v klášteře basilián
ském nejev. Trojice. Ovšem se za ta léta mnoho
změnilo v klášteře 1 řádu. Život řeholní nabyl roz
květu. Počet synů věrných velikého patriarchy av.
Basileje vzrostl, a nových sil mu ustavičně při
bývá. Josafat © Rutský jsou posaváde středem,
kolem něhož všichni ostatní se shromaždují. Než
rozdělení četné rodiny basilánské jest nutnou po
třebou; i ustanovilo se, by mladší od starších,
podle obyčeje v řeholích, oddělení byli nejen co
do části v domě, alebrž co do příbytku samého.
Mimo to unie církve řecko-alovanské u Římem,
měla-li obstáti v boji proti rozkolným, mohla se
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jediné na basiliány spoléhati. Oschopniti tedy členy
svého řádu k boji takovému bylo přední povin
ností představenstva, které řídilo celou rodinu du
chovní. K tomu ale potřebí, starati se nejen o své
poddané, by měli co jísti a píti, nébrž hlavní pečí
jest dohlížeti k vychování v duchovním životě a
k achopnostem duševním. Nebo má-li kdo vésti
boje, třeba mu dříve se v nich cvičiti a tužiti.
Totéž platí u vyšší míře v boji za sv. víru; tuť
třeba vzdělávati se důkladně v rozličných oborech
bohovědy, uvykati práci až do únavy, zamilovati
si studie Písem av. A jestliže vzdělání takové jest
potřebou vůbec každého kněze, předkem bylo ne
vyhnutelno pro tehdejší basiliány v klášteře Tro
jickém činící zárodek pokolením budoucím.
Nikdo se, tuším, nediví, že ani Josafat ani
Ratský nebyli při nejlepěf vůli v stavu, věnovati
se všestrannému vzdělání mladých členů svých.
Novic má své zaměstnání a potřebuje svého vůdce,
by jej zasvětil životu řeholnímu a pomohl mu po
ložiti základ k budově dokonalosti; a studující
řeholník nesmí postrádati povýtečných učitelů, by
se mohl duchem svým pohrouziti u vzdělání podle
povolání svého. Na Rutekém co archimandritovi
kláštera záleželo postarati se o patřičné vzdělání
svých synů drahých v Pánu.
Nesnáze nebyly malé. Sám jsa pracemi ode
všad zanesen obrátil se Rutský na duchovenstvo
latinské po Litvě a Polsku, by jich mladé řehol
níky vzali na studie do svých škol a v skutku
všady bylo ochotně vyhověno jeho prosbám. Uví
táni byli u vší lásce mladí baailiáni, kde ae jim
biskupské semináře otevřely. Tovaryšstvo Ježíšovo,

dí Dom Guoépin, osvědčilo 66 svou pravou oběta

vostí k církvi řecko-slovanské. Několik mladých
baeihánů si vzali do evé koleje vilenské, ano usta
novili jim jednoho bratra lajka, jenž sbíral po
městě u dobrých lidí na zápravu výloh studujících
těchto, tak že Rutský nemusil 6e o mě pranic

starati.
Avšak ani takto nebylo místa dosti v klášteře
Trojickém. Hodným jinochům rusínským se líbil
život, jaký zavítal do kláštera basiliánského. Mladí
řeholníci asvítili příkladem vzorným ve Vilně a
mimo město. Vidělo se patrně, že se jako roj včel

chystají k odletu: ale posud nevěděli, kam se mají
bráti. Tato úloha, vyhledati místo vhodné, připadla
na sv. Josafata. Mělť opustiti hlavní město litev
ské, aby se též jinde ujímalo símě Hospodinovo
jím rozseté. Za vůdce ustanoven jest první kolonii
z kláštera basilánského nejev. Trojice, a svou
apoštolskou horlivostí měl zaraziti řád basiliánský
mimo Vilno. Opustiti město, v němž měl mnoho
ctitelů a rovněž nepřátel, nebylo mu za těžko, po
něvadž nehledal přízně ani chvály lidské, alebrž
alávy Boží. Jedné pak věci se obával vždy, totiž
úřadu představenstva. A toho Be mu nyní dostalo.
Jarolím Chodkiewicz (čti Chodkyjevič), ka
stelán*) vilenský, horlivý to katolík, jenž si ve
vysokém úřadě svém pro církev ev. mnoho zásluh
nashromáždil, přičiňoval se všemožně k tomu, aby
Josafat vzal na se archimandrii či prelaturu supra
slskou. Než pokorný muž se bránil seč byl, a
«) Kastelán jest staroslovanský župan; původně tudíž
náměstník královský ve správě vojenské, civilní, finanční
i sondní ve vyměřeném obvodu království.
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v skutku se ubránil; začež mu prozřetelnost bož
ská uložila úkol zakladatele kláštera bytenského
a vyvolila si jej za prvního hegumena či převora
v Bytenu.
Byten jest městečko uprostřed lesů položené
v palatinátě či vojvodství novohrodském království
tehdy polekému přináležejícím. Pán městečka to
hoto slul Řehoř Tryzna, a zastával důstojnost
maršálka slonimského. Pocházeje ze starobylého
kmene v náboženství křesťanském věhlasného,
snažil se též sám kráčeti v šlepějích svých předků
a oavědčiti skutky dobrými živou víru evou. Právě
se těšil rozkvětu života svého. I stalo se, že jemu
zasnoubená Regina Sapieha, sestra místo-kancléře
litevského, upadla do těžké nemoci. Již již umí
rala. Zasnoubenec její Řehoř Tryzna a družina do
mácí shromáždili se kolem lůžka umírající, aby
volali o zázračnou pomoc ku sv. Kazimíru patronu
a dědici polskému. Sama pak se zaslíbila putovati
ku hrobu proslaveného v Polsce divotvorce vilen
ského; aj hle, v několika okamžících vstala a byla
úplně zdráva. Křesťanští manželé byli potom ve
společném štěstí živi a požehnání Boží sprovázelo
je. Jejich obě dítky si Hospodin vyvolil ku svým
službám ; neboť jediný syn věnovav se stavu du
chovnímu stal se napotom biskupem latineké církve
ve Vilně veda život apoštolský a svatý, a jediná
dcera obětovala se potom Ježíši Kristu, jeho sobě
vyvohla za ženicha svého, chtíc jemu jedinému
po celý život v klášteře panenském sloužiti. Jeli
kož celá rodina přináležela církvi řecké, obmýšlela
též býti řeholnicí v ní; za kterou příčinou si pa
nenský řád av. Basilia zvolila.
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Řehoř Tryrna založil Byten bariliánům.

K tomu účelu založil otec její v Bytenu klá
šter, aby jeho zbožná dcera s několika jí rovnými
družkami mohla Bohu věrně eloužiti Bylo jim tu
ovšem třeba jakéhosi mistra a vůdce v životě du
chovním. Obrátil se tudíž otec její na opata klá
štera nejsv. Trojice, Jos. Rutského, jenž jim poslal
svého nejlepšího učitele, sv. Josafata.
Všichni se naň těšili, jak rodina p. Tryznova,
tak zbožné panny. Avšak otec duchovní poznal
ihned, že tímto směrem se nedojde kýženého cíle.
Proto radil, aby všecky ctihodné panny dříve se
odebraly do Vilna do kláštera basiliánek přiučit
se v noviciátě životu duchovnímu podle pravých
zásad dokonalosti křesťanské. A v ekutku osvěd
čilo se býti pro ně jednání takové velikým štěstím,
jmenovitě pro zakladatelku bytenakou, která ae
napotom neobyčejnými ctnostmi skvěla, a po delší
dobu jako abatyše basiliánek v Pinsku, láskou
k svým avěřencům a pokorou 8e vyznamenala.

Klášter bytenský byl prázden. Pan Tryzna
neměl v úmyslu, co byl pro Boha učinii, nazpět
vzíti; dcera nečinila jim žádné naděje vrátiti ae
kdy nazpět: i nabízel Josafatovi nově zbudovaný
klášter, který ochotně rodina duchovní u nejsv.
Trojice ve Vilně přijala, potřebujíc nějakého místa
pro své řeholníky basiliánské.
Opat Rutský učinil prvním představeným no
vého kláštera P. Josafata, a v krátce viděl Tryzna
doplniv nadací, v čem ještě nedostatečnou se byla
okázala, jak zdárně o blaho a spásu celé osady
otcové basiliáni působí a jakého požehnání mu
Hospodin za to zbožné dilo skyti.
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Mezi důvěrnými přáteli p. Tryznovými nachá
zel se šlechtic Jan Mieleszko (čti Měleško), kaste
lán amolenský. Co Be mu na něm nelíbilo a jej
nemálo bolívalo, bylo jeho vyznání náboženské.
Patřilť k církvi rozkolné, a jakkoliv ee o to po
koušel, aby jej získal pravé církvi, nikdy se mu
to nechtělo podařiti. „Ale“, myslil sobě, „vím co
učiním; zavedu jej k představenému kláštera na
šeho, P. Josafatovi, který jej zajisté přesvědčí
o pravé církví.“ Á v pravdě, jakmile zočil p. Mě
leško vážného a milého kněze, byl proň všecek
zaujat. Neobyčejnou se nesl k němu úctou a láskou
a jím se dal přemluviti úplně. Těžko jest říci, kdo
z tří přátelských srdcí měl větší radosť, když se
hlásil Měleško, že by rád do katolické církve vstou
pil, zdali šlechtic Měleško sám, aneb p. Tryzna
aneh náš av. Josafat: radovali ae všichni vespolek
z milosti této, a jelikož byl Měleško spolu sena
torem polským, přibylo katolické etraně o jeden
závažný hlas; což mělo velký dosah pro zájmy
katolické církve a sv. unie. Patrno též, že za
tehdejších dob sledovalo získání pána četných
statků katolické církvi obrácení též jeho poddaných.
Měleško se cítil šťastným ve svědomí svém a vy
hledával příležitosti. aby se mohl nějak vděčným
prokázati.
Příležitost se mu v brzce naskytla. Jan Mě
leško měl na Smolensku velké statky. V jednom
půvabném údolí na pokrají lesním stál chrám,
druhdy po vší Litvě velebený a vyhlášený, nyní
však opuštěný a jako v ssutinách ležící. Občas
bývala tu mše sv. a několikráte do roka přichá
zeli sem poutníci Mariánětí, ovšem jen jako upo

mínkou na ony slavné poutě k divotvorné Matičce
Boží žirovické. Vypravovali si obyvatelé v krajině
těto o rozličných divech, jež tu Matka Boží byla
tvořila, pro něž byl chrám vystavěn; ale bouřlivé
časy XVL a XVIL věku byly příčinou, že chrám
spustil a místo poutnické v zapomenutí přišlo.
Historie potvrzuje vše a diví se, jak bylo lze v za
pomenutí uvésti, co daleko široko bývalo tolik
proalaveno.

Vypravuje se však takto: R. 1480 pásli pa
stýři stáda svá po lese, když najednou pozorovali,
jak stromovím něco září a papršlky jim jdou vstříc.
I spěli na místo světla a nemálo užasli vidouce,
že lesk s plané hrušky přichází. Jdou blíž a blíže,
až v jejích větvích najdou malý obraz Rodičky
Boží beze všeho upevnění ve větvích visící. Padnou
na kolena modlíce se „Zdrávas“, až se světlo
ztratí. Nejodvážlivější z nich vyleze na strom, sejme
obraz a přinese jej p. Alexandru Soltánovi, rytíři
řádem jeruzalemským a zlatým rounem poctěnémn,
velkopokladníku litevskému, jemuž les náležel. Na
čtverhranu šedého kamene, jaspysu podobného,
byla vyryta Rodička Boží vypuklým dílem v polo
postavě, nesoucí na ramenu svého božského Sy
náčka. Na okolku čtou se slova sw. Jana Zlato
ustého slovanským písmem psaná: „Tebe, spant
lejší Cherubínů a slavnější Serafinů, jenž jei bez
poskvrny porodila Slovo Boží, velebíme pravou
Bohorodici.“ *)

—

©) P. Martinov, kněz Tovar. Ježíšova, věhlasný zpy
tatel v dějinách ruských, dí ve svém Annus ecelesiasticus
graeco-slávicus o původu obrazu tohoto při životě sv. Jo
safata na den 14. listopadu: Rodička Boží žirovická „není,
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Soltán obraz přijal jako přeskvostný dar s nebe
poslaný a uložil si jej do skříně, v níž měl své
šperky a jiné skvosty echované. Za několik dní
jej navštívili přátelé. „Ani nevíte, jaký poklad mám,“
oslovil je rozveselený pán u vespolném hovoru.
Zavedl je ku své pokladně: čehož věak nenašli,
byl právě vzácný poklad, jímž 8e pochlubiti chtěl.
Než nastojte, v témže okamžiku přicházejí opět
pastýři s obrázkem dokládajíce, že jej našli na tom
samém místě. Pan Soltán porozuměl, co takový
objev znamená.
Ku poctě nejbl. Rodičky Boží Marie Panny
dal vystavěti chrám, vwněmž hlavní oltář právě
tam stojí, kde bývala ona hruška. Načež si po
volal řeholníky, aby mu Bohorodičku opatrovali
a ji poutníkům a ctitelům Mariánským zvelebovali.
Netrvalo to dlouho, a z obrazu a chrámu staly
jak chybně zaznamenal u P. Gampenberka Atlas Marianne
Albert Kojalovič, nalezena r. 1566, ani jak patrným nedo
hlednutím anachronism napsal Dimitrij Debolský, rodem
Rus, r. 1191; alebrž mezi r. 14%) a 1480 dle svědectví
Knlčínského, jenž souhlasí s druhými dějepisci. Jak se sem
do lesů dostala, pověděti nikdo neumí; proto prý, jak u
lidí obyčej bývá, od andělů přinesena jest. Velmi dovedně
napsal jeji historii P. Jan Nadasi, kněz Tov. Ježiš., k 15.
srpnu vě své knize Annus Coelestie těmito kratičkými
slovy: Sv. Maria žirovická, k jejíž poctě po Litvě se slaví
tento den, v lese na plané hrubce beze všeho přivazadla
visíc, jasnou září se ukázala; načež sejmuta jsouc 68ma
se tam záse vrátila; ohněm pak vše kolem ztrávicím zá
gsračnědotknuta nebyla; a konečně těm, co kacířství ancb
těžkých hříchů si vědomi byli, dávala se viděti jako by
zastřena byla tmavým závojem, kdežto, jakmile se ve svá
tosti sv. pokání s Bohem emífili a ke stolu Páně přiston
pili, stávala se hned krásnou a spanilou, čistou jako
hlium,“

1%

Sláva Bohoródičky firovické.

se za krátký čas obraz a chrám poutnický Panny
Marie. A když byl v napotomním čase požár zničil
svatyni, neztrávil posvátného obrazu, jenž v pla
menech nezahynul. Opustila prý místo oné hrušky,
na níž si byla až posud vyvolila stánek avůj a
uvelebila se na skále žulové blíže chrámu, dokud
by stánek její nebyl opět zbudován.
Avšak na neštěstí koncem XVI. věku přistě
hovali se do krajiny této luteráni a kalvinisté,
kteří svým obvyklým způsobem vyhubili úctu Boho
rodičky témář docela Blízká šlechta nekatolická
zmocnila se majetků kostelních, a cesty k Žirovi
cům vedoucí, druhdy poutníky ušlapané, obrostly
travou. Upomínka zázraků, jež tm Matka Boží tvo
řila, přišla v zapomenutí, až hegumen či předsta
vený kláštera bytenského, Josafat, od svého přítele,
šlechtice Jana Měleška, dědice oněch Soltánů, ob
držel darem opuštěnou svatyni. A Měleško chtěje
učiniti radosť Josafatovi převzal s kancléřem litev
ským Lvem Sapiehou patronátní právo chrámu
žirovického t. j. novou nadací a znovu zbudování
chrámu poutnického ku poctěRodičky Boží nejbl.
Panny Marie. Dne 18. října r. 1613 přijal Josafat
svatyni tuto. A den na to započal již obnovou.
A podařilo se mu nejen starobylé velebnosti jí
vrátiti, alebrž novou ji vyzdobiti, jaké dříve nikdy
i za nejšťastnějších dnů nemívala. Lev Sapieha,
nejvyšší kancléř litevský, vyznamenal ee přede
všemi v štědrosti své. Obmysliv chrám žirovický
skvostným náčiním kostelním a velikým zvonem
dal mu přivtěliti veliké pozemky.
A poutníci dověděvše ee o obnově zamilova
ného kdysi místa Mariánského ubírali se opět

Obrat šlechtice Boltána.
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v houfech do Žirovic modlíce se po cestách, kte
rými putovávali jich předkové, u lesy se opět ozý
valy zbožným: zpěvy, kterých po celých 60 let ne
bylo slyšeti. Stávaly se zázraky nové a Boho
rodička na plané hruěce stala se slavnou po celé
Litvě a dále v Polsce až k břehům Visly a po
celé Bělo-Rusi až ku Dněpru.
Podél chrámu vystavěl Joeafat klášter a ně
kolik bratří jeho či epíše synů žilo e ním zde
život bohumilý. Před obrazem Rodičky Boží Marie
Panny konali své bohoslužby posvátné, vítali pout
níky, povzbuzovali k důvěře a zkroušenému životu,
udíleli sv. svátostí, zasévali do srdcí lidských símě
av. evandělia. Netřeba tu podotýkati, že Josafat
byl jako ve Vilně, tak i v Bytenu a v Žirovicích
všady první ve zpovědnici a v katechesi a na ka
zatelně; 1tu nejraději vykládal články sporné boho
slovecké přinášeje každému pomoci, kdo jej oč prosil
aneb kdokoliv ho potřeboval. Okolí žirovické obý
vala tehdy nejvíce šlechta nekatolická. Josafat ji
měl za nedlouho upoutanou na sebe, načež ji za
vedl do církve katolické s obřady latinskými, při
náležeb-li jim předkové jejich; 8 obřady řecko
slovanskými, jestliže bývali v unii.
Mezi bloudicími se nacházel též Daněl Soltán,
jenž k vysoké šlechtě z rodu oněch Soltánů druhdy
katolických náležel. Opustiv obřady řecko-slovanské
e katolickou církví přidal se ke kacířům, 8 nimiž
víru sv. pronásledoval. Jednou se s ním Josafat
sešel v lese, a přívětivě jej pozdraviv dal se s ním
do řeči. Brzy přišla řeč na náboženství. Soltán
mu po nějakou chvíli odpovídal na jeho námitky;
když však byl v koncích, začal Josafat jeden dů
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vod za druhým pro sv. pravdu katolické církve
přinášet: rovněž důrazně jak něžně. Ale p. Soltán
se začal zuřivě rouhati; z čehož dobrý znalec duší
pozoroval, že se hlas svědomí jeho ozývá. A ozý
val se mocně. Tu Josafat s milostí Boží utišil po
bouřenou mysl jeho, sám si utíraje slzy s očí svých,
načež Soltán padna k nohám sluhy Páně žádal
jej na místě o rozhřešení z kacířství a přijetí do
lůna katolické církve. V skutku jej Josafat na
místě vyslyšel a rozhřešil nevýslovnou maje v srdci
radosť, že jej Hospodin uslyšeti ráčil.
Ejhle, Žirovice ee staly pomocí sv. Josafata
v pravdě místem, kde Matička Boží divy tvořila,
a nejzatvrzelejší hříšníci neodolali milosti Boží,
která se jim tu na přímluvu Panenky Marie po
dávala! Co rok vzrůstala úcta Mariánská v Žiro
vicích, tak že žirovická Matička Boží se stala krá
lovnou Litvy, jako častochovská královnou Polsky.
Nelze tu příležitě nepomněti povrchním alespoň
nástinem slávy Bohorodičky žirovické, již navští
vili králové polští, by u nohou jejích koruny
své položili, jako Ladislav IV. r. 1644, Kazimír
r. 1651, Jan II Sobieski r. 1688. Tentýž meč,
jímě zachránil r. 1683 Jan Ill. Sobieski při ob
léhání Vídně od Turků křesťanství, byl pověšen
na památku v tomto chrámě, že ona svou mocnou
ochranou dopomohla jemu k vítězství.
Až do Římavnikla zpráva o posvátném místě
poutnickém. R. 1718 našli basiliáni řecko-alovanští,
kteří mají v Římě chrám sv. Sergia a Bacha, mu
čeníků, pod obmítkou na zdi nedaleko dveří k sa
kristii, malý obraz v kameně vypuklý, jejž neznámá
ruka ctitele Bohorodičky žirovické před časy tam

Její korunovace r. 1730.
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dala vezdíti. Otcové basiliánští poznali v něm věrnou
nápodobu obrazu žirovickéko. A Římané, sotva že
ee dověděli o tom, měli se hned ku poctě Boho
rodičky jim neznámé s takou důvěrou, že nejeden
nadobyčejnou milostí byl za to odměněn. Proto
sv. Otec tehdejší papež Kliment XI. kázal obraz
Mariánský na hlavní oltář přenésti, kde se až po
dnes ctí. Římané ei jméno svatyně podle svého
spůsobu vyměnili, dadouce jí jméno vlašské Santa
Maria del Pascolo t. j. Sv. Maria na pastvách.
Později poctili papežové římští Bohorodičku
žirovickou až v samé Litvě, hledajíce u ní pomoci.
Benedikt XIII. poslal jí korunu z ryzého zlata,
kterou jí dal knížetem Jarolímem Radživilem ve
jménu svém na hlavu vsaditi. Ký div, že celá
Litva jásávala radostí nad oslavou královny ne
beské. Dne 19. září r. 1730 sešly se nepřehledné
davy zbožného lidu, by přítomní byli korunovaci
Panny Marie. Anna Sanguszko, vdova po knížeti
Radživilovi, velkokancléři litevském, a matka kní
žete Jarolíma, postarala se o zapravení všech vý
loh při slavnosti, věru, královské. Koruna, synem
jejím z Říma přinešená, leskla se drahokamy od
ní darovanými. Athanasius Szeptycki (čti Šeptický),
metropolita kyjevský, korunoval Matičku Boží žiro
vickou ve jménu sv. Otce, a lid provolával roz
radován z toho srdce: „Sláva nejsv. Panně, nebes
královně l“ Žirovice neviděly nikdy více takové
množství poutníků a tolik slávy, jako bylo tehdy.
Příchodem Josafatovým se staly Žirovice po
žehnaným místem celé Litvě řecko- slovanské.
Otcové basiliání tu kázali, vyučovali v náboženství,
za vůdce se propůjčovali duchovenstvu světskému,

P Anao
an
ve školách mládež vzdělávali, časem 81zde zařídili
1 avon tiskárnu, aby dobré knihy mezi lidem roz
čiřovali. A kdo neuměl čísti, tomu bylo poslouženo
jich katechezí a kostelními zpěvy, jež si sami sklá
dali. Původcem všeho toho byl první tu hegumen
sv. Josafat, jenž zarazil řeholi sv. Basilia a po
svátné unii stálé aídlo.
Avšak nepřítel pokolení lidského nespal. Ob
cházeje jako lev řvoucí požehnané místo, kde mu
tisíce a tisíce duší bylo urváno, usadil se dopuště
nim Božím též v Žirovicích. Baeiliáni katoličtí byli
odaud potom vyhnáni a místo poutnické se stalo
svědkem muk a utrpení, které pro ev. unii věrní
vyznavači její snášeli. Klášter pak byl rozkolníky
2nesvěcen. Svatyně Mariánská stojí posud, jak ji
byl sv. Josafat zbudovati dal. Než poutníci v skrov
ném ještě počtu navštěvují ji.
Důvěřujeme se v elitování Nejvyššího a v moc
nou pomoc královny nebes a země a v nadpři
rozenou moudrosť a radu našeho av. Otce Lva XIII.,
že i opuštěným uniatům nastanou v brzce lepší
časy, že pro tu velikou úctu a důvěru, jakou se
k Bohorodičce žirovické nesli katoličtí předkové
na Litvě a Malo-Rusi, a ponesou ee opět katoličtí
potomci, dopomůže Maria k úplné nejen shodě mezi

Rusí a Stolicí apoštolskou, alebrž i k úplné jednotě
v katolické církvi. Žalosti odolati nemůžeme, diva
jíce se stále na boje, v nichž vidíme, že bratr
bojuje proti bratru, bratr rozkolný stojí proti bratru
katolickému: ale statečný boj za sv. víru, byť
i s krve proléváním, jest vždy spojen s vítězstvím
bojovníku samému a zrnem jest zasetým pro hojnou
žeň potomkům. Přičiňme se alespoň modlitbou
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přispíšiti vítězství! Těžká práce jeat ovšem obrátiti
i jednoho člověka z rozkolu, poněvadž tu vybojo
vati jest erdce odporné. A jestli těžko vytrhnouti
jednotlivce z rozkolu, bude arci mnohem těžší pře
vésti celé národy do lůna církve sv., jmenovitě
jsou-li to národové, již osobné rozkol nezavinili,
v němž se narodili a odchováni byli. K tomu při
padají všelijaké předsudky a ďábelsky strojené pře
kášky. Kdo tu pomůže odstraniti hory a vyplniti
propasti, by se urovnaly cesty Páně a přechod se
usnadnil? Milosť Boží zmůže včěea vymkne je
i z těchto vazeb. Než tato milosť Boží má na
božském Srdci Páně a nejsvětější jeho Matce zvláště
od nás katolických Slovanů vyprošena býti. Pročež
zasadďme se o návrat Slovanů rozkolných do církve
sv. modlitbou, by jim vzešlo avětlo rozum jejich
osvěcující, aby se rozehřálo srdce jejich pro církev
katolickou; pomozme jim, by poznali, co jim slouží
ku spáse, a poznavše, aby se bez rozpaků roz
hodli!
Zatím dne 13. července r. 1613 odebrul se na
věčnosťkatolický metropolita kyjevský církve řecko
elovanské, Hypac Počej, o němž dějepiaci, neřku
rozkolní, alebrž katoličtí, pramálo nám napsali, ač
bez ostychu lze tvrditi, že byl mužem věhlasným,
jemuž prozřetelnosť božská vytkla velký úkol,
kterému i dostál. Dom Guépin o jeho povaze píše:
Jsa pánem světským, senátorem královským a za
sedaje na sněmu patřil mezi muže povahy mírné,
kteří i za bouřlivých dob trvají při evých obvyklo
stech a své bezůhonnosti. Počej byl ctěn a vážen
ve své provincii a u dvora dobře znám, ale do
tehdejší vřavy se nemíchal. Bylť činným, pracov
12
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ným, rázným a vzdělaným a řečníkem dobrým.
Ale všecky jeho dobré vlastnosti ostaly nepovšim
nuty až do let, kdy emí mluviti muž o autoritě
své zbudované na zkušenosti a stáří.
Tu ee najednou stal Adam Počej přijav jméno
Hypac biskupem vladimírským. Než podivným spů
sobem se to událo. Ani volbou lidu a duchovenstva,
jak na počátku církve sv. bývalo, ani jmenováním
královským nedosedl na přestol biskupský. Kníže
Ostrožeký, zarytý nepřítel katolické cirkve, jenž
se ustavičně viklal mezi svými hrdými záměry a
hlasem svého svědomí, nebyl proti unii mezi Ru
síny a katolickou církví, ale chtěl ji míti, nikoliv
po právu a pravdě, nébrž jak by ai ji byl eám
vymyslil. Nadál se v Hypaci najíti evěřenceve všem
povolného: proto jej přijměl k důstojnosti biskup
ské r. 1591. Zklamal se však velice.
Od počátku jsa nepříznivcem rozkolu a bludu
držel ee Hypac k víře otců svých, ke staré víře
řecko-slovanské, z lásky k pravdě Boží. I miloval
stádce své a církev svou z toho srdce a zahojil
rány její. Od té chvíle, co se začalo proti ní brojiti,
zastával ee ji neunavně chtěje býti pravým bisku
pem. 18 let bojoval pro sv. víru, posvátnou unii,
až konečně zvítězil. U velikém boji při obnově
sv. unie počínal si s opatrností ještě větší. Vida,
kterak lidské náruživosti pod zástěrkou horlivosti
náboženské nabývají hojné potravy, nepodněcoval
jich znova; ale seznav dosah záležitosti této a
pravé etanovisko církve řecko-elovanské, ujal 6e
jeho a pracoval neunavně o unti 8 Římem, až se
v skutku r. 1595 provedla.
Stana se pak velikého stádce pastýřem po
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vznesl úctu k berle metropolitní, která druhdy
v rukou slabých bývala, tak že započali mnozí
v uctivosti míti záležitosti sv. unie, co jí dříve
byli pohrdli. V brzce se pozorovalo, že arcibiskup
rusínský přestal býti pouhým světélkem toho kte
rého vysokého pána aneb patriarchy cařihradského,
aby podle svých choutek s ním nakládali. Na první
ráz bylo na něm viděti, že jest si svého povolání
vědom. Proto setrval na bojišti, ač byl sám a sám,
a bojoval proti mocnému a vše ovládajícímu kní
žeti Ostrožskému, proti rozkolníkům a protestan
tům a proti nedůvěře mnohých katolíků církve
latinské.
Skoro beze vší podpory ode dvora královského
a sněmu říšského neměl, jak sám se napotom při
znal, ani jednoho kněze, jemuž by byl mohl svěřiti
svědomí a srdce své. Avšak srdnatý bojovník pro
Boha a věc svatou důvěřoval a v důvěře své ne
byl nijak zahanben. Kdežto jiní pastýřové hledají
u vysokém atáři odpočinku, pracoval stařičký arci
biskup a metropolita kyjevský na bojišti srdnatě
až do 73 let věku svého. Bylť pravým biskupem
stádci svému a proto nejen otcem všech svých
věřících, nýbrž 1 právníkem, státníkem, řečníkem
a spisovatelem, umějese okázati jako veliký v pravdě
duch, jehož dříve ani přátelé ani nepřátelé neznali.
Dne 29. května 1600 po svém nastolení na
metropoli svou paal duchovenstvu sluckému, po
slušnosť mu vypověděvšímu, takto: „Věztež, že to
není více zemřelý blahé paměti váš Rahoza, a nímž
jest vám jednati!“ Toto rázné slovo platilo kně
žím malého městečka litevského, ale celá Polska
měla příležitosť se jeho dověděti. I sláva muče
12*
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nická zdobí jeho skráně. Na tisfce a tisíce, ano
na miliony pobloudilých oveček i se svými pastýři
vrátilo se do pravého ovčince. Pod ním vzkvetl
znova klášter vilenský nejsv. Trojice, v němž se
mu dal nejdobrotivější Bůh dočkati synů, z nichž
měl radosť velikou, kteří dílo jím započaté zdo
konalovali.
Metropolita kyjevský Hypac Počej ostane na
věky zaznamenán zlatými písmeny v dějinách ka
tolické církve jako obnovitel sv. unie na Rusi,
kterou dne 23. propince r. 1595 za římského pa
peže Klimenta VIII. byl provedl.

Hlava 2.

Josafat co archimandrita či opat klá
štera Trojického

ve Vilně. 1614—1617.

Josef BRutský metropolita kyjevský a Joaafat co archi
mandrita na jeho místě. — Josafatova láska a dobrotivosť
k synům, — prozřetelnosť božská se stará oň, jeho láska
k chndině, až zázračně Bůh jej podporuje v ní. — Sám
milovník chudoby. —Svatosť a horlivosť synů jeho.

Latinský biskup vilenský, Benedikt Voyna,
osvědčil se býti blasatelem vůle Boží pro Josefa
Rutského. Že vstoupil do řehole basiliánské, stalo
se tehdy, když mu patrnou vyložil v tom vůli
Boží. Po smrti Hypace Počeje použil všeho vlivu
u krále polského Sigmunda III., by archimandrita
basiliánský kláštera Trojického ve Vilně, Jos. Ve
lamin Ratský, se stal arcibiskupem a metropolitou
kyjevakým, poněvadž v tom viděl vůli Boží; což
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se 28. června r. 1614 v skutku stalo. Na jeho pak
místo jako opat dosedl náš ev. Josafat.
Vraceje se ze Žirovic do kláštera vilenského,
jejž byl před rokem jako znova zarazil, našel v něm
vše ku cti a chvále Boží zřízeno, věude bohumilý
pořádek, podle něhož žilo 60 basiliánů, horlivých
a přičinlivých bratří jeho. Jaký tu rozkvět života
ctnostného v místnostech, kde před 10 lety hýval
Josafat samojediný velebitelem Boha svého! Čo ne
dokonalého ještě nalezl, hleděl víc a více zdo
konaliti.
Mnoho by se dalo říci o lásce obětavé, jakou
se nesl co opat k synům svým; neboť býval-li
vědy štědrým v skutcích lásky, nyní se snažil býti
ještě štědřejším. Jenom na chvílku se podívejme
do zápiskův o něm nám zachovaných, abychom ai
jakýsi byť i nedokonalý pojem o životě jeho sv.
učiniti mohli. Okazujíť nám na povahu světce na
šeho, jenž ostal věren po celý život povolání
svému. Jako dříve si liboval v obsluze bratří svých,
tak si nedal i nyní jako opat nijak překážeti u vý
konech lásky bratrské, jmenovitě k mladším bra
třím, jimž ae byl etal otcem. O domácí potřeby se
staral jako druhdy, apolu jsa novicmistrem, do
mácím kazatelem, a cokoliv žádal i nejposlednější
novic, byl ochoten jemu poaloužiti, seč byl. Na
sebe samého jsa přísným hleděl všude ušetřiti
jiných, aby jim nebylo třeba jemu sloužiti a pozor
nosti věnovati. Jako druhdy, budíval ráno avé
bratry, otvíral kostel, zvoníval na jitřní, aby ne
musil bratr druhý o půl hodiny dříve vetávati.
Největší lásku, upřímnou snahu a starostlivost
pravého otce věnoval řeholníkům mladším na stu
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diích trvajícím, mnohdykráte za ně i nízké práce
konaje. K tomu jej přiváděly mimo jiné dvě hlavní
příčiny, aby je totiž láskou synovskou na sebe
upoutal, věda že, budou-li jej milovati, stanou se
též jeho následovníky; a druhá příčina byla, aby
nestratili předrahého času k studiím uatanoveného.
Patrno jest, že Josafat pro svou velikou po
koru byl k tichosti ardce a dobrotivosti nemálo
nakloněn. Stává se pak leckdys, že tací lidé pro
tuto svou povahu, jako kněz Heli k aynům svým,
nedovedou přísněji a důrazněji jednati, i když toho
káže potřeba. Tu přestává býti dobrotivá povaha
ctnostnou, alebrž osvědčuje slabosť evou, jelikož
nadržuje nedokonalostem a hříchům druhých a
stává se tak spoluvinnou. Takovým však Josafat
nebyl. Uměl napomínati i trestati: než dovedl
v kárání a přísné kázni býti rovněž dobrým. Vy
pravuje Jakob Susza: Jednou káral poddaného
bratra svého. I stalo se, že nepovolaný jal se též
domlouvati témuž bratru dávaje mu důtku plnou
trpkých výčitek. Tu se rozhorlil naň Josafat řka:
„Stojíte-li, mějte jen na sebe pozor, byste sám
nepadl.“ Nepovolaný karatel zarděn a pokořen se
vytratil, do paměti si větípiv, by více svých vlast
ních vad nežli jiných dbal a káral.
Přihodilo se, že jeden z mladších basiliánů
odloživ kdesi na procházce svrchník na čisto naň
zapomněl. Přijda domů pozoruje nehodu svou.
Spěchá tudíž k otci svému, žaluje na svou nepo
zornosť, padna před ním na kolena žádá za po
kání; ale av. Josafat dojat jeho pokorou dí: však
není tak zle, jděte do kostela, pomodlete se třikrát
„Otče náš a Zdrávas“, aby vám byl ztracený avrch
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ník vrácen. Téhož ještě dne přinesl jej venkovan
do kláštera poptávaje se, jestliže by byl někdo
z řeholníků neztratil svůj plášť, onť že je) našel.
(Susza tamtéž.)
Uvarovati eyny své rozličných vad a vésti je
k dokonalosti jako nepozorovaně, bývá znamením
veliké rozšafnosti představeného. I takové opatr
nosti měl Joeafat, že se až diviti bylo. Po apo
Ječném stole scházeli se řeholníci k společné vy
rážce. Nechať bylo sebe více práce, Josafat ne
scházel nikdy; a svou veselostí předcházel tu
všecky. Zábava byla pak nenucená a veselá arci
v mezích slušnosti a lásky. Někdy však od rána
již pracemi ustavičnými unaven ve vyrážce dřímal,
až usnul. Když tu řeholníci o nějaké věci náhledy
si vyměňujíce a tříbíce do sporu vešli a horlivěji
si počínali, procitl ihned; neboť bdělo srdce jeho
jako anděl strážný dávajíc na srozuměnou, by 86
nižádná urážka Svrchovaného nestala. Což posta
čilo, by vše opět vešlo v klidný pořádek.
Za tou příčinou panovala v celém domě svor
nosť a spokojenosť; jeden každý se přičiňoval
podle horlivosti své vyplniti svědomitě povinnosti
stavu svého. Bůh žehnal synům kolem otce tako
vého shromážděným a Josafat se staral otecky, aby
jim ničeho nescházelo. Důchody kláštera Trojického
nebyly skvělé a vůbec pro 60 mužů zhola nepo
stačitelné. Mimo to bylo třeba vydržovati lidí slu
žebných a pro chrám Páně počet chlapců zpěváků;
neboť na zpěvu chrámovém si zakládal muž ev
po celý život velmi, a stav se arcibiskupem po
lockým brával s sehou i do vzdálených osad svůj
zpěvácký sbor, aby při obřadech slavné bohoslužby
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nápomocni byli. Znalť dobře účinky zdařilého zpěvu
chrámového; věděl dobře, co jmenovitě na náš lid
slovanský, milovný krásného zpěvu, blahočinně
působí. Na dobré skutky výloh nešetřil; začež Bůh
sám ve své prozřetelnosti brával pod ochranu svého
věrného sluhu posýlaje mu dobrodějce, již se za
šťastné měli, mohli-liž almužnou Bohu zaavěceným
řeholníkům ku pomoci přispěti. Nalezáme zazna
menáno v letopisech kláštera Trojického, jak sv.
Josafat obnovoval klášter za té doby, čásť k sta
rému přistavěl, chrám vyzdobil, rouch mešních na
koupil a akvostného náčiní pro služby Boží, a to
vše z peněz darovaných. Nešetřil a nehospodařil
dle opatrnosti světské, chtěje vždy více míti, nežli
zapotřebí bylo pro bratry, nébrž spoléhal se na
prozřetelnosť Boží, která jej, věru, štědře obmý
šlela. [ mezi evé přátely rozdával hojně peněz; ti
však nebyli jeho příbuzní, nýbrž chudí a nuazní.
Proto všichni chudí a opuštění ve Vilně a mimo
hlavní město znali jeho pravici a nezvali jej jinak,
leč svým otcem. Před kostelem a klášterem čeká
vali naň v zástupech, aby, až kolem půjde, se hlá
sili k němu; i na ulici býval jimi obklopen, na
slouchaje jejich potřebám a bědám, jež mu žalo
vali. Těšíval pak a pomáhal, jakkoliv mohl. Chu
dým nebyl v stavu něčeho odepříti; pročež se ne
jednou stalo, že rozdal téměř i poslední, co bylo
ustanoveno na vydržování synů jeho řeholních.
A když sám doma nic více neměl, ani chleba 8 dů
statek, odebíral se do města a chodil po žehrotě
na chudé bratry Krista Pána, a vždy se mu do
stalo pomoci. Říkával, tak zaznamenal současný
mu biskup chelmský, takové dni že ani v životě
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svém nepočítá, kdy mu nebylo lze někomu z nouze
pomoci.
Bůh sám udělil mu nejednou pomoci pro chudé.
Byla ubohá vdova, která přišla celá uplakaná k Jo
safatovi stěžujíc si, že je chce ukrutný pán do
mácí na ulici vyhoditi, nezaplatí-lž mu nájmu hned.

© Než
čím
pomoci,
když
neměl
sám
ničeho?
Těši
ji zatím a prosil aby jen poshověla a za chvíli
přišla. I jde do chrámu, tam padne na kolena svá
a módlí se k Otci chudých, vdov a sirotků, aby
ubohé. vdově nějak pomohl. Po dosti dlouhé mod
hitbě se vrací domů pln jsa důvěry a potěšen, že
se něco stane. A v skutku, když přichází domů,
zvoní někdo u brány; hezký jinoch vstoupí, ptá
se po p. opatovi, a přijda k němu odevzdává za
obalených 50 zlatníků řka: „Milostpane, mám roz
kaz toto vám odevzdati.“ Josafat se ptá, od koho
je dar. Posel nedal odpovědi, nýbrž odešel. Byl
to asi posel Boží sám. Za chvíli přijde vdova. Ani
se nedívaje, mnoho-li obdržel, dal jí vše, jak bylo
zaobaleno. „Vezmete, řekl jí, a zaplaťte si, co jste
povinna.“ Jaké radosti pro ubohou vdovu! Vypla
tila se a ještě jí zbylo. I vrací ae k světci. aby
mu odevzdala ostatní; nepřijal ale ničeho. „Všecky
peníze,“ pravil k ní, „vám Bůh poslal; vezměte
a potěšte se ve své bídě.“ Celý příběh vyňatjest
z živctopisu jeho peaného P. Stanislavem Kosiň
ským, knězem Tovar. Ježíš., jemu současným.*)
+ P. Martinov zaznamenal str. 209. Cursus vitae
o P. Stanislavu Kosiňském. Narodil se vwseverovýchodní
části království polského, jménem Mazovii; načež v 15.
roce věku svého s 2 bratry svými do Tovaryšstva Ježišova
x. 1602 vstoupil. Byl to muž apoštolský a vážný a co rektor

186 Bůh sám ae stapal o duchovní syny Josafatovy.

Že dobrotivý Bůh nezapomínal vyslyšeti jeho
modlitbu, když se v podobných úzkostech nachá
zeli jeho synové duchovní, patrno. Jednoho dne
neměl opravdu jim co dáti k obědu. Josafat dal
jako obyčejně zvoniti; dnes však místo jídelny
vedl řeholníky do kostelu, aby si tam potřebného
teprve vyprosili. Ještě nebyli s modlitbou u konce,
když bylo elyšeti povozy kolem kostela ke klá
šterní bráně přijížděti. Pět vozů plných potravin
přivezli muži zcela neznámí. Pán prý je posýlá,
jehož jméno nesmějí vyzraditi. Složili vše a odjeli,
aniž by se byl kdo dověděl, odkud byli. I tu měli
všichni za to, že prozřetelnosť božská o ně ee
zvláště postarala a divné věci na modlitbu Joma
fatovu že se tu udály. Podobně se stalo nejednou.
Proto za jeho předatavenstva nikdo nebyl úzkostliv,
co bude zítra. A vypravuje ee, že někdy byl již
čas k obědu a nebylo ještě ani zatopíno; v určitý
pak čas přinešeno bylo uvařené maso i s příkrmem
z města. Jak ee to dálo? Vyplňovalo se tn ne
ustále slovo Páně (Luk. 12, 22. a násl.): „Nebuďte
pečlivi t. j. úzkostlivi o život svůj, co byste jedli,
ani o tělo, čím byste se odívali. Život více jest
řídil kolej ve vojvodství lvonském a polockon na Bělo
Rusi. Když r. 1630)ve Vilně vypukla morová rána, vyprosil
si na svých představených, by se směl s bratrem svým
Ondřejem obětovati nemocným. Bratr jeho brzy nákazou
moru tn podlehl a zemřel: on věak setrval neohroženě
dále v obsluze nbohých, až mor ustal. Zemřel pak r. 1657
dne 22. dubna. Biskup chelmský častěji se odvolává na
polský životopis od P. Kosiňského psaný: Život n umučení

blah. Josefata, bisk. a muč, sebraný P. Stanisl. Korů
ským T. J., právě k obecnému vzdělání věřících tiskem
vydaný od knéze Tov. Jež. — Vilno. — 1665.
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nežli pokrm, a tělo více nežli oděv. Patřte na
krkavce, žeť nesejí aniž žnou, že nemají sklepu
ani stodoly; a Bůh krmí je: čím dražší jste vy
nežli oni... I vy nehledejte, co byste jedli aneb co
byste pili. Víť zajisté Otec váš, že těch věcí po
třebujete. Hledejte nejprvé království Božího a spra
vedlnosti jeho, a tyto všecky věci budou vám při
dány.“ Tak vidíme uskutečněno na rodině duchov
ních synů Josafatových.
Když bývalo v potřebách časných klášteru
nejhůře, vídali přátelé Josafata ve snách a slýchali
jej, jak jim přednáší svou bídu a kterak snažně
prosí, aby mu ku pomoci přispěli. Ve městě byl
bohatý kupec, jménem Ignác Dubovič, jemuž ne
bylo nic nápadného více viděti Josafata ve snách.
A tu pokaždé ráno posýlal syna svého do kláštera
Trojického, aby tam zanesl almužnu. Hodný syn
tento vstoupil potom sám do řádu sv. Basilia a
vypravoval rád o viděních otce svého. To se stá
valo ještě častěji, když se chudých a opuštěných
ujímal. A kdo jej nechtěl vyslyšeti za dne, když
se za někoho přimlouval, objevil se mu pak ve
enách, tak že mu odolati nemobl. I tyto příběhy
zaznamenal současný životopisec jeho Jakob Susza,
biskup chelmaký.
Jestliže čini) tolik pro potřeby časné, jakých
starostí s jakými úspěchy si připouštěl o záleži
tosti nesmrtelných duší, aby je získal Bohu a nebi.
Směřovalo bez toho vše jediné k tomu, aby nalezl
přístupu k srdcím lidským. (Co za tři léta svého
opatství v klášteře Trojickém učinil, nelze do
jednotlivostí ani vypaati. Nezřídka jej bylo vidati,
jak si vede s sebou do kláštera venkovany, které

na ulici potkal, pod záminkou, že jim odkoupí, co
ze dříví neb z potravin přivezli. Sotva ale že byli
v ohradě klášterní, začal 8 nimi o náboženatví a
přijměl je k sv. zpovědi. Tak ai navykali [choditi
zas k sv. zpovědi; a kolikráte do kláštera něco
přinesli, aneb z venkova do městaJna trhfpřijeli,
neopomenuli mnozí vykonati správu Boží. Josafat
pak nejraději sám je zpovídával; načež je zaváděl
ke stolu Páně. Ač míval práce tolik a starostí
všelijakých, pro chudé a lidi sprostné měl vezdy
kdy, ano jich záležitostí se ujímal, jako by byly
jeho vlastní. Podivno jest a proti obyčeji srdcí
lidských, že spíše věnoval méně pozornosti zá
možným, byť i těchto nezanedbával, nežli chudým.
Jeho vliv po celém městě vzmáhal jse při tom
vůčihledě. Ano svým přičiněním ee domohl, že
do vilenské rady městské nesměl býti volen leč

katolik.
Při vší bázni Boží ovládala srdce jeho, bázně
lidské prostého, pravá svoboda a spokojenost.
P. Genad Chmělnický, důvěrný bratr jeho v Kristu,
vydal svědectví toto apoštolské stolici: „Tvář na
šeho sv. opata zdobilo jakéní andělské veselí. Když
bratry své obaluhoval, tu nechodil ale jako v letu
se nosil“; načež dále svědčí o přísnostech jeho:
„Josafat byl oddán pramálo spánku; v jídle byl
velice umrtven a v oděvu chudobném si liboval;
spával na lůžku prabídném ; co nejvíce pak milo
val trýzeň těleenou a žíněné roucho místo košile;
bylť, jedním slovem, zachovávatelem nejzevrub
nějším a nejpřísnějším u vší cvičbě, jaká u řehol
níků po dokonalosti křesťanské jdoucích v oby
čeji jest.

Svědectví o jebo lásco k chudobě řeholní.

169

Jak ei vážil chudoby, již byl Bohu alíbil, a
jak věrným pěstitelem jejím byl, poznáme z toho,
co dosvědčuje Josef Rutský. Když se vracel Josa
fat z Bytenu a Žirovic do kláštera Trojického,
chtěl mu ctitel jeho, maršálek slonimský, Řehoř
Tryzna, darovati na památku kožich z hěčin, abysi
jím dal plášť podšiti. Obávaje se však, že by daru,
takové podšivky proň příliš drahé, nepřijal, vy
myslil si lsti. Dal si totiž plášť Josafatův přinésti
a kožich do něho podšiti, a když jižjiž odjížděl,
položil mu jej do vozu, tak že světec toho ani
nezpozoroval. Zatím zaslal metropolitovi Rutskému
prosbu, by přikázal Josafatovi plášť s novou pod
čivkou nosti. Aby pak spíše naklonil Rutekého
k prosbám svým, dovolával se jednak kruté zimy,
jednak důležitosti zdraví pro muže, jakým byl Jo
safat, aby drahně let působiti ještě mohl, jednak

hodnosti opatské, že naň-co archimandritu klá
štera Trojického tak sluší. Rutský by byl s ra
dostí vyslyšel prosby tyto; než Josafat, ač jinak
velmi poslušen, měl sto příčin zbaviti se tak dra
hého oděvu. I dovedl se hájiti, tak že se mu
Rutský neopovážil vnucovati, co mu bylo tohk
protivno. Právě bylo Rutskému na krátký čas
z Vilna odjetí. Když se opět navrátil, přišel k němu
Josafat, bratří že prý potřebovali koží na beranice,
on tedy dal kožich, co byl v jeho plášti. „Vidim,
vidím,“ odpověděl Rutský, „že se mohlo jinak od
pomoci, co bylo potřebou domácí, a usmívaje se,
že Josafat tak jednal, by se zbavil liščin z lásky
k chudobě.“
Jednou přijal darem sukno na oděv řeholní
něco jemnější, než ostatní bratří nosili, aby ne
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urazil obchodníka k chudým štědrého. A dal si
z něho oděv řeholní ušiti. Dokázaná věc jest více
než tisíckráte již, že nerovnosť společného života
v rodině řeholní, třebas se týkala nepatrných věcí,
nedělá dobrotu a ruší svornosť a vadí lásce bra
trské. Tak se stalo i s oděvem řeholním opata
sv. Josafata. Několik totiž mladších basiliánů vzalo
z toho pohoršení. Jich nevůle došla až Josafata
samého. Ihned zavolal bratra jednoho z uražených,
dal mu svůj oděv vezma na se obnošený oděv jeho.
Nebude zde od místa učiniti sobě jakousi
představu o prvních synech kolem otce svého Jo
safata shromážděných, jak je řídí u vší lásce své.
I tu bylo mnohdykráte viděti nadobyčejné věci.
Tak n. př. vypravuje biskup chelmský o jednom
bratru lajku, jména jeho nendávaje, jenž si velikou
svatostí života zasloužil, že jeho Bůh k sobě po
volal mezi všemi syny Josafatovými prvního. Ve
enách se mu okázali sv. Petr, apoštol, a av. pa
triarcha jejich Basilej spravivše jej o blízké amrti,
která jema nastává; při čemž ev. Basilej ku av.
Petru tato slova pronesl: „Ejhle, první květ, jenž
bude utržen v obnovené mojí zahrádce.“ Pln ra
dosti přinesl pokorný bratr vidění svému před
stavenému a v skutku za několik dní odebral se
na věčnost.
Pak se zmiňuje tentýž životopisec o jednom
knězi basiliánském, jemuž jméno Jarotěj Ciso
vič, po delší čas novicmistr basiliánů v klášteře
bytenském. Tento horlitel pro elávu Boží zacho
vával řeholi s Josafatem jako o závod. Jak v mlčení,
tak v přemáhání eebe, opovrhování světem a v mod
litbě rozjímavé enažili se předčiti. Vynikaje ve vůd
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covství k dokonalosti stal se vůdcem mladistvých
basiliánů. Útokům ďábelským uměl jako otec jeho
Josafat vzdorovati mistrně, a svými neobyčejnými
dary ano 1 zázraky mistra svého předstihl. Vymí
tal dáhly z osob posedlých; dosvědčuje se též o něm,
že zázraky činil veliké a na vícero místech v tu
též chvíli, jako se o ev. Františku Kaverském a j.
dočítáme, viděn byl. Velikým jsa ctitelem žirovické
Bohorodičky, toužil po tom, by eměl jednou u jejích
nohou zemříti. Předvídaje tudíž, že se poslední den
blíží jeho života, rozloučil se s Bytenem a dal se
převésti k Mariánské svatyni do Žirovic, kde pod
ochranou nejsv. Mateře své v pověsti muže sv.
duši svou Hospodinu odevzdal spůsobem, jemuž
ee všichni kolem umírajícího klečící divili. Po 20
letech bylo nalezeno tělo jeho bílé a neporušené.
Zvláštní potom upomínky zasluhuje P. Simeon
Jackiewicz (Jackyjevič). V mladosti evé navštěvuje
školu Josafatovu, tomu se hlavně naučil, jak by
se stal vzorem ctnosti hrdinské. Veškerá šlechta
rusínská a králové polští, Ladislav IV. a Jan Ka
zimír, se k němu nesli úctou velikou. P. Mikuláš
Lančický, známý pod jménem Lancicius, kněz To
varyšetva Ježíšova, vynikající svou svatostí života
a znalostí její u osob dokonalých v životě duchov=
ním, mluvíval nadšeně o veliké svatosti P. Jacky
jeviče. Jednou jsa Josafatem k horlivosti apoštolaké
povzbuzen, stal se apočtolem pravým, prahna po
spáse duší a ještě více po utrpení a smrti muče
nické z lásky k Spasiteli našemu Ježíši Krietu.
R. 1653 celý již upracovaný, vida že se blíží po
slední hodinka, konal všeobecnou zpověď celého
života u vzlykotu nad svými hříchy, kdežto zpo
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vědník v celém jeho životě ani jediného emrtel
ného hříchu nenašel. Přinesli mu Velebnou Svátost
na cestu do věčnosti. Simeon epatřiv Spasitele
svého a láskou k němu vzňat, vstal, padl na ko
lena svá, klaně se Ježíši Kristu v nejevět. tajem
ství; načež Jej přijal u veliké zbožnosti. „Veřím
v Tebe, Tys naděje má, 6 nejsladší Ježíši, miluji
Tě, lituji“, sotva že dořekl, skonal. Na jeho hrobě
se dály zázraky. A tělo jeho ostalo neporušeno,
ač bylo v zemi vlhkou pochováno a vápnem ne
uhašeným posypáno. Tací muži vyšli ze školy Jo
safatovy ! Mimo tyto neobyčejné muže bylo by lze
vytknouti ještě několik jiných basiliánů, kteří pro
své zásluhy a ctnosti dospěli v av. unii k důstoj
nostem církevním. Na př. Lev Kreuza Rzewuski
(Řevuský), od r. 1621 archimandrita basiliáneký,
od r. 1625 pak arcibiskup smolenský, který sotva
že se vrátil z Říma ze studií, stal“se Joeafatovi
vítaným dělníkem na vinici Páně. Antonín Stelawa
byl jeho nástupce jako arcibiskup polocký a bděl
s velikou úctou nad ostatky velikého mistra svého.
Pachomina Oraňský a j. stali se vzerní biskupové
rusinětí.
Opomenonti nesmíme P. Genadia Chmělnického,
důvěrného přítele a od vstoupení do řádu až do
smrti mučenické ustavičného soudruha Josafatova,
jenž nám zanechal věrné svědectví o svatosti veli
kého apoštola sv. unie na Litvě a Bělo-Ruei. Ko
nečně arcijáhen Dorotěj Lecikowicz (Lecikonč),
kdysi výtečník mezi zpěváky chrámovými za metro
polity Počeje, stal ee jako miláčkem Josafatovým,
že jemu na blízku chtěl býti všady, i když ee stal
sluha Páně arcibiskupem polockým.
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Tak žili svatě mladí řeholníci basiliánští, bu
doucí apoštolé rmsfnští, pod záštitou svého otce
a mistra, berouce Be cestou jistou do vrchu do
konalosti.

Hlava 3.

Cesta apoštolská

do Kyjeva r. 1614,

obrácení 2 vojevodů litevských.

Josafat často na cestách. — Jeho cesta s metropohtou
Rutským do Kyjeva, — Město Kyjev metropole rneká církve
fecko-slovanské. — Sídelní chrám božské Sofie. — Peczery
a archimandrie peczerská, — návětěva Josafatova v ní. —
Apoštolské působení jeho po návratu z pouti kyjevské. —
Obrácení 2 senatorů či místodrčitelů královských, —
jmenovitě Bohdana Tyezkiewicze 8 jeho synem Janušem
k sv. unii.

Tři leta byl Josafat opatem kláštera Trojického
ve Vilně podržev si nedávno založený Byten a za
milované Žirovice rovněž ve své vrchní správě.
Mimo práce domácí a ve městě býval jako opat
často na cestách. Chtěli jej míti na všecky strany,
aby pro ně pracoval a v křesťanském životě jich
poučoval; jiní pak vyhledávali jeho rady, kdy se
koliv na rozpacích viděli. Nejčastěji jej volával
nový arcibiskup a metropolita ruský, Josef Vela
mín Rutský, buď na Novohrádek na zámek arci
biskupský, buď na hrad Rutu osobní dědictví arci
biskapovo po otci svém z Ruty, buď i do dalekých
krajů, když na cestách vieitačních trval. Vyhověti
všady, kdo by jej o pomoc požádal, byla snaha
jeho. Nikdo mu nebyl nemilým, osobní únavou se
neomlouval nikdy, alebrž s ochotou největší při
jímal práce sebe obtížnější. Běželo-li o spásu duší,
13

mohl býti ubezpečen kaňšdý, že mu bude hoatem

vítaným a obraduje jej.
„Josafat použil na svých cestách,“ tak nám
zaznamenal nejstarší životopisec jeho, biskup vla
dimírský, -„každého místa, kde se potkal s lidmi,
třebas v hostinci, maje pohotově křeeťanského na
učení a povzbuzení k sv. zpovědi. A mnohokráte
se mu podařilo obrátiti veškerý dům od hlavy či
pána domácího počínaje s celou rodinou a věemi
obyvateli. Kdo neví, jak nesnadná to práce bývá
zvláště s hostinskými a jich ženami. Josafatovi
neušli ani ti, co po hospodách chodí; a otročice
nezřízené žízní oddávají se pak řečem šeredným n
rozpustilostem. Odvrátil je od nadržování vášněm,
okázal jim na střídmosť a vybízel je k ctnostem
křesťanským; načež je vyzpovídal a amířené s Bo
hem domů posílal.“
Jedna z nejznamenitějších jeho cest byla pouť,
kterou konal se svým arcibiskupem a metropolitou
kyjevským, do Kyjeva do sídelního chrámu Mou
drosti Božské. Důležita byla, ať již pohlížíme buď

k jejímu původu, buď k trvání, buď k okolnostem
8 ní spojeným.
Kyjev jest ataroalavné město v jižní Rusi. Kdy
bylo založeno, těžko říci. Nestor,“) nejstarší leto
0 Nestor,
ctihodnýmnich katolický,nejstaršíznámý
dějepisec ruský a slovanský vůbec, jenž sepsal své letoptsy
jazykem národním, žil ku konci 11. a s počátku 12. sto
letí. Narodil se bez pochyby v Kyjevě, v 17. roce věku
svého vstoupil v řád L P. 1073. V životopise jeho, jenž se
nachází v tak zvaném Pataríku Pečerakém t. j. v životo
pisech av. otců Pečerských, praví se toliko, že byl živ
mnoho let, zaměstnávaje ze episováním Jetopisův, a že 1na
léta věčná pamatoval, a takto dobře se líbil Stvořiteli let,
k němuž po mnohých letech časných odebral se na věč
nosť. (Viz Nestorův Letopis ruský od K. Erbena str. VL)
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pisec ruský, přičítá dle národních pověstí založení
jeho Kyjovi, řka, že za putování sv. Ondřeje apo
štola po Rusi Kyjev ještě nestál*) Na úevitě
historie ruské vidíme Kyjev co hlavní město kmene
Polanův a r. 882 učinil jej kníže Oleg sídlem říše
ruské. Načež byl Kyjev tolik zveleben, že spiso
vatelé se nemohou dosti nadiviti jeho bohatství a
slávě. Všichni Rusové se nesli k němu úctou,
jakou se od jakživa nosf národ českoslovanský ku
své Praze, nazývajíce jej dle Dithmara Mezibor
ského „matkou měst ruských“. Avšak důležitější
Jest Kyjev v ohledu křesťanském; neboť zde byla
kolebka křesťanství na Rusi, ohnisko ev. víry a
střed církve pravé.**) Arcibiskupství kyjevské bylo
+) Neetor, č. VI. „Polané pak živi byli o sobě, a vládli
rody svými. Byli tří bratří, jednomu říkali Kyj, a druhému
Štěk, a třetímu Choriv a sestra jich jmenovala se Lybeď.
I měl Kyj sídlo svě na hoře, kdež nyní jest úvoz Bořičev...
I vystavěli město hražené ve jméno bratra svého nejstar
šího, a nazvali je Kyjev. Byl okolo města les a bor veliký,
i lovívali zvěř, byliť muži moudří a důmyslní, a nazývali
se Polané, od nichžto jsou Polané v Kyjevěpo tento den...
chodil do Carohradn; ale ten Kyj byl knížete v rodě
svém. A když přišel k císaři, jakož vypravují, veliké cti
dosáhl od cípaře, za kterého císaře přišel.“ Tak vypravuje
Nestor.

+*) Neetor č. V. vypravuje takto: „Když Ondřej (sv.
úpoštol) přišel do Korsuně, shledal, še z Korsuně jest blízko
ústí Dněprské, i umínil sobě jíti do Říma (novéhot. j. Caři
hradu), a přišel v ústí Dněprské, odtud šel po Dněpru
zhůru, a náhodou přišel i stanul pod horami na břehu.
A za jitra vstav, i řekl učeníkům, kteří byli s ním: „Vídí
te-li hory tyto? na těch horách vysvitne milosť Boží, a
bude tu město věliké, a chrámy mnohé tu Bůh vztyčí“
A všed na ty hory, blahoslavil je, postavil kříž a pomodliv
se Bohu, i slezl e hory té, kdež později vystaven byl Kyjev
13*
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drahdy metropolí celé církve ruské od sv. Vladi
míra velkoknížete ruského zaraženou, a metropo
litové nazývali se metropolitové věí Rusi. Během
XIV. věku se dostala jihozápadní Rus čili Malo
Rus s obyvateli, jež alovou Rusíni, pod moc Litvy,
tak že metropolita kyjevský více obýval města
litevská, Vilno neb Novohrádek, kdežto severo
východní čásť raská obdržela svého metropolita
se efdlem v Moskvě.

Všeliká právomocnosť, kterou Jos. Ruteký jako
metropolita měl, pocházela ze stolice arcibiskupa
kyjevského. Tehdáž bylo ovšem město samo sko
rem jako naschvál zanedbáno a vystavováno čet
ným nátiskům hord cizích; ano vláda polská s opo
vržením se dívala na přednost a bývalou slávu
jeho, což jí předce upomínkou býti mělo na tolik
milionů jejích poddaných. Ztrativ takto starého
jména svého, hodil se Kyjev rovněž málo za sídlo
pastýře, majícího býti otcem lidu krajů dalekých.
Než práva církevní patřila ještě Kyjevu, když za
ujal Josef Rutský stolici arcibiskupskou. Za tou
příčinou si vyhlédl příležitosti, by mohl též osobně
a žel dále po Dněpru zhůru. I přišel do Slovan, kdež nynt
jest Novohrad, a viděl tu di přebývající,jak jest jich oby
čej, 8 jak se myjí a metlami mrskají, i podivil se jim.
] Bel do Varah, a přišel do Říma, i vypravoval, jak mnoho
naučil a jak mnoho viděl; i řekl jim: „Divnou věc viděl
jsem v zemi Slovanské, když jsem šel sem; viděl jsem
lázně dřevěné, a vytopí je náramně, a avleknou se do naha,
3 oblejí se kvasem louhovým, a vezmou na se proutí mladé,
bijš se sami, a toho se dobijí, že sotva živi vylezou, i ob
lejí se vodou studenou, a tak oživou; a to dělají po všecky
dni, nejsouce nikým mučeni, ale sami se mučí, a to dělají
sobě lázeň, a ne kázeň.“ A oni slyšice to, divili ae.“
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na přestol svých předchůdců dosednouti v slavném
chrámě sídelním Božské Moudrosti. Chtěl takto
na jevo dáti, že jest si svého práva jako metro
polita církve uniatské vědom, a že mu na tom zá
leží, obeznámiti se s lidem svým, po spůsobu slav
ném že dá svědectví, jakou úctou se nese k po
evátnému městu Rusfnů.
Cesta byla arci nebezpečna velmi o sobě již.
K tomu obnovená unie v dalekých krajích Ukra
jiny, které byl Kyjev hlavním městem, se ještě
byla ani neujala a kníže Konstantin Ostrožský,
velký nepřítel unie, měl zde vliv mocný.
Hypac Počej, jeho předchůdce, se sice jmeno
vával metropolitou kyjevským; v pravdě věak byl
Kyjev městem rozkolným. Voliti tu sídlo jako
metropolita uniatův, bylo by jako vybízeti ku
vzpouře, k strašným náboženským půtkám, až i ke
krve prolévání. Rutský se ovšem o svůj život ne
bál; ano čím větší nebezpečí mu hrozilo, tím více
jej to do Kyjeva vábilo. Vyvolil si tudíž Josafata,
archimandritu kláštera Trojického, za společníka
na cestu, naděje se do něho, že mu ve všech ob
tížích bude poradou a potěchou.
Josafatovi zase byla každá příležitaeť vítána,
mohl-li hlásati sv. unii. Těšil se uzříti místa sv.,
k nimž se nesl po celý život svůj úctou velikou.
Sdileti pak obtíže a nebezpečí ku zdaru a rozší
ření církve sv., bylo jeho zálibou.
Poznali jame již s důstatek, kterak Ruteký a
Josafat byli jedna duše v smýšlení a jednání; proto
snadno uhádnouti lze řeči, které po nemilých ce
stách lesů a bahnisek litevských jakož i pustotin
ukrajinských vedli. Byly to zajisté řeči apoštolské
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sloužící záměrům sv. unje. Kdo neví, jak mnohdy
kráte muši apošťolskému, nájmě vysoko postave
nému, třeba modlitby a úvahy pilné před Bohem

a porady 8 moudrými, prve než-li v skutek jme

M tolům co
8e
byl vzácná.
předevzal.Proto
byly
oběma
dnisityto
Mimo to se
nacházeli
v krajinách daleko široko prázdných a bezcestných.
Měli tudíž útrap dosti; což ku prospěchu práce
apoštolské mnoho pomáhá. Nejednou zapadalo
slunce a místa k odpočinku nebylo žádného. Když
pak do nějaké vsi přišli a v hospodu vešli, bylo
se jim spokojiti ee vším nepohodlím.
Josafat nemyslil cestou na nic více, nežli jak
by vytrhl nějakou duši věčné záhnbě. A kdo hledá,
najde: získal w skutku nejednu ztracenou ovci
Hospodinu. Vypravuje nám Jakob Susza z cesty
jeho kyjevské, kterak přišli do jednoho hostince.
Tu byla ženská, mladá a slušného vzezření, ale
nevěstka. Spatříc tak vznešené hosty, zatajovala
až úzkostlivě své neřesti pod rouškou slušnosti:
avěak oko Josafatovo prohlédlo hlouběji, nežli se
nadála. Pověděl jí, jaké žalostivé řemeslo provádí.
Bez okolků jí domlouval, probudil v ní stud a
lítosť, vyslyšel její zpověď; načež se navždy zřekla
života prostopášného.*)
Dobrotivý Bůh je chránil v prozřetelnosti své
před úklady nepřátelskými. Konečně spatřili vrch,
na němž dle rusínské pověsti sv. Ondřej apoštol
zarazil kříž, žehnal místu, na němž Kyjev stojí,
a poznamenal je jakožto výhradně bohumilé. Roku
1614 bylo již 400 let uplynulo, co stál Kyjev, nyní
spíše aputinám podoben, nežli slavnému městu,
7799
Jacobi
Susza Cursus vitae str. 84.
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jehož četné rozvaliny ukazovaly na bývalou slávu.
Než přese všecky nehody skvěla se basilika Božské
Sofie či svrchované Moudrosti, a vypínala se k nebi
v záři sluneční. Co mohutný svědek, byť i bez
hlasí, volal mocně chrám tento do paměti věrnosť
a oddanosť bývalých křesťanů apoštolské stolici
katolické církve.
Jaroslav, syn sv. Vladimíra, jeden z nejslav
nějších knížat rusínských,*) dal jej r. 1037. zbu
dovati a řeckými umělci na spůsob velechrámu
©)Nestor ruský napsal v letopisech o knížeti Jarosla
rovi Mimo jiné toto, č. LV.: „Za něho začala se víra kře
sťanská rozplozovati v Rusích a rozšiřovati, i mniši počali
se mnočžiti,a klášterové počínal býti. I miloval Jaroslav
ústavy církevní, kněží miloval velmi, i kněh sobě hleděl,
čítaje v nich často, v noci i ve dne. I gebral písaře mnohé
a překládal z řeckého na slovenské pismo ; a sepsal knihy
mnohé, 1 sebral, jimič poučujíce se věrní lidé, nalézají roz
koš v učení Božím. Neb jako když někdo zemi vedělá, a

druhý zaseje, a jiní aklidí i jedi potravu hojnou, tak i ten:
neb otec jeho Vladimír zemi zoral a zkypřil, totiž křtem
zasvětil: tento pak násil slov knižných v srdce věrných
lidí, a my klidíme, učení knižné přijímajíce. (Velikýť bývá
užitek z učení knižného; knihy totiž napomtnají a vyučují
nás cestě pokání, neb slovy knižnými nabýváme moudrosti
a zdrželivosti; jsouť to řeky, napájející veškerý svět, jsou
to vychodiště moudrosti; knihy totiž mají v sobě hlubinu
nezměřitelnou, neb jimi býváme v zármutku potěšeni, ony

jsou úzda zdrželivosti... Když v knihách pilně vyhledáváš
moudrosti, tehdy nalezáš užitek veliký duši své; nebo kdo
knihy často čte, ten rozmlonvá s Bohem nebo se sw. muži;
kdo čitá řeči prorocké, a evangelické i apoštolské učení, a
životy ev. Otců, nabývá duši užitku velikého.) Tento pak
Jaroslav přál knihám, a mnohé jich napsáv, uložil je
= chrámě av. Žofije, jejž byl vystavěl sám: ozdobil jej zla
tem 1 stříbrem 3 nádobami chrámovými, v kterémžto chrámě
obyčejné písně vzdávají Bohn v časy obyčejné.“
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cařihradského vyzdobiti, jejž avrchované Moudrosti
Božské rovněž zaavětiti kázal.*) V tomto velko
lepém chrámě měla býti první elavná mše sv. slou
žena zástupcem papeže římského. A v skutku na
žádosť knížete Jaroslava zavítal apoštolský vysla
nec z Říma, Alexie (Aleš), do Kyjeva, konal tu
první služby Boží, aby krví Beránkovou, P. Ježí
šovou, 8v. unie či jednota mezi Rusy a stolicí
apoštolskou navždy se upevnila. Doba skorem 600
let mezi unií upevněnou při svěcení basiliky Sofie
Božské a obnovou její na sněmu břesťském r. 1595
by nám mohla mnoho pověděti, co se tu bylo
časem dálo. Chrám Moudrosti Božské byl svědkem
spustošení svého skrze Tatary r. 1240, načež dlouhá
století bez pastýře, až pak svatokrádežmi křesťanů
ano 1 pastýřů samých více byl vyloupen nežli po
hanskými Tatary. Avšak oproti všem bouřím ob
stál předce. Metropolita, Josef Rutský, vkročil
tehdy r. 1614 v slavném průvodu do chrámu Páně,
jemuž andělé radostí eplesali, spatřujíce zavítati ka
tolického pastýře do svatyně Hospodinovy. Před
slavnými službami Božími kázal Josafat zvědavým
davům lidstva o posvátné unii a významu jejím.
Jak bylo po službách Božích, spěchal navštivit
krypty pečerské.
Asi ',, hodiny od Kyjeva, na chlumu řekou
Dněprem kolem ovlažoraném, se nachází až podnes
velký klášter basiliánský, tak zvaná archimandrie
peštěrská či krypty peczerské. Jméno své má od
chodeb podzemních, podobných katakomhám řím
*) Světoznámá basilika Božské Sofie čili Moudrosti
v Cařihradě, o níž viz poznámku P. Votky T. J. Památky
Staroboleslavské str. 42 a n.
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ským, kde prý za dob pohanských nacházeli pro
následovaní křesťané útulku. Ovšem pověsti staré
bývají velmi nejisté. Zajímavé jest, co napsal jeden
z obyvatelů jejich za 11. věku, raský Nestor ve
svých letopisech o původu Pečer č. LVII. léta od
počátku světa 6559, od Nar. P. 1051:
„Oznámíme, proč klášter Pečerský takto na
zván jest: Bohabojný kníže Jaroslav miloval Bře
stovo, odkudž chodíval kněz, jménem Hilarion,
muž dobrý, učený a postník, na Dněpr, na chlum,
kde nyní stojí starý klášter Pečerský a modlíval
se tu; neb tu byl veliký les. I vykopal si tu malou
jeskyňku, 2 sáhy zhloubí, a přicházeje sem, odzpě
voval hodinky a modlil se tu Bohu v tajnosti.
A potom vložil Bůh knížeti v srdce, i ustanovil
jej metropolitem v chrámě Božské Sofie; ale
jeskyňka zůstala tak. A po nedlouhém čase byl
nějaký člověk světský, jménem Antipa, z města
Lubče; 1 vložil mu Bůh v srdce, aby putoval do
ciziny. A on obrátil se na Svatou Horu (Athos),
i viděl zdejší kláštery, a obchodiv je oblíbil sobě
stav mnišský, a přišel tu do jednoho klášteru,
i prosil toho opata, aby jej pojal do stavu mniš
ského. A on poslechnuv jeho, postřihl jej, dal jemu
jméno Antonij, a napomenuv jeho 1 naučiv řádu
mnišskému, řekl jemu: „Jdi zpátky do Rus, a
budiž s tebou požehnání se Svaté Hory; neb od
tebe mnozí mnichové budou míti původ.“ I po
žehnal jeho a propustil řka jemu: „Jdi s poko
jem!“ Antonij pak přišel do Kyjeva, i přemýšlel,
kde by měl žíti. I chodil po klášteřích, ale nelí
bilo Be mu tam, protože Bůh tomu nechtěl. [ počal
choditi po dolích a horách, hledaje, kde by mu

203

Archimandrie pečerská a původ její.

Bůh ukázal. A přišel na chlum, kdežto byl Hilarion
vykopal jeskyňku, a oblíbil si toto místo i ueadil
se v ně. I počal modliti se Bohu se slzami, řka:
„Hospodine! upevní mě v místě tom, a nechť bude
na tomto místě požehnání Svaté Hory i mého
opata, jenž mě postřihl.“ I počal tu žíti, modle
se Bohu, jedl chléb suchý, a to přes den, a vody
mírně požíval; i kopal jeskyni, a nedával mobě
pokoje ve dne ani v noci, trvaje v prácech, ve
bdění i v modlitbách. A potom zvěděli o něm dobři
lidé, i přicházeli k němu, přinášejíce mu, čeho
bylo třeba; a proslul jakožto veliký Antonij: při
cházejíce k němu, prosili ho za požehnání. A po
tom když veliký kníže Jaroslav zemřel, ujal vládu
syn jeho Izjaslav a sedl v Kyjevě. Antonij pak
proslaven byl v zemi ruské; a Izjaelav zvěděv o
jeho šití, přišel 8 družinou svou, prose jeho za
požehnání a za modlitby. A znám byl veliký An
tonij všem a ctěn vůbec; i počali přicházeti k němu
bratří, a on počal je přijímati a postřihati: i se
bralo se k němu bratří v počtu dvanáct. [ vyko
pali jeskyni velikou, i chrám, i cely, kteréžto jsou
po tento den v jeskyni pod starým klášterem.
Když pak byli bratří pohromadě, řekl jim Antonij:
„Aj, Bůh vás, bratří, shromáždil, a jste z pože
hnání Svaté Hory, jímž mne postřihl opat Svaté
Hory, a já postřihal vás; i budiž požehnání na
vás, první od Boha, a druhé se Svaté Hory.“ I toto“
jim řekl: „Buďtež živi sami o sobě, i ustanovím
vám opata, a sám jediný půjdu v onu horu, jakož
i dříve byl jsem uvykl sám jediný živ býti.“ I ueta
novil jim opatem Barláma, a sám čel v horu, a
vykopal jeskyni, kterážto jest pod novým klášte
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rem, v níž i skončil život svůj, v ctnosti jea živ
a nevycházeje z jeskyně mnoho let nikam, v kte
réž také ostatky jeho leží po tento den. Bratří
pak s opatem živi byli v jeskyni. A když se bratří
v jeskyni rozmnožili, umínili si postavit vně
jeskyně klášter. I přišel opat a bratří k Antonijovi,
a řekli jemu: „Otče, rozmnožilo se bratří, a ne
můžem se vměstnati v jeskyni, kéž by Bůh dal a
tvá modlitba, abychom postavili chrámeček vně
jeskyně.“ I chválil jim to Antonij. A oni poklo
nili se jemu, i postavili kostelík malý nad jeskyní
ve jméno svaté Boží Rodičky Nanebevzetí. I počal
Bůh rozmnožovati mnichy, modlitbami sv. Boží
Rodičky; a bratří s opatem uradili se o to, aby
vystavěli klášter. I šli bratří k Antonijovi, a řekli:
„Otče! bratří se množí, a rádi bychom postavili
klášter.“ A Antonij rád jea, řekl: „Sláva budiž
Bohu za všecko, a modlitba sv. Boží Rodičky
i otcův, kteří jsou na Svaté Hoře, budiž s vámi.“
A toto pověděv, poslal jednoho z bratří k Izjasla
vovi knížeti; řka takto: „Kníže můj! aj, Bůh
bratří rozmnožuje, a místečko malé jest: Kéž bys
nám dal horu tu, kteráž jest nad jeskyní.“ A Izja
slav uslyšev to, byl rád, i poslal muže své a dal
jim tu horu. Tedy opat i bratří založili chrám
veliký, a klášter ohradili kolím, cely postavili
mnohé, chrám dokonali i ozdobili ev. obrazy. A od
tud se počal nazývati klášter Pečerský, poněvadž
ti mniši prvé živi byli v peštěře, totiž v jeskyni,
a od toho ten klášter nasván jest Pečerský.“
Mezi všemi bratry ev. Antonije byl nejzname
nitější Theodosij, muž to, jak Nestor dí, poslušný,
tichý a mírný, jenž co opat vedl již více než sto
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mnichů k dokonalosti. V pravdě zázraky pouštin
egyptských a dokonalosť života z Východu vídaly
se v klášteře kyjevském. Ani cvičby přísného života
řeholního nepostačovaly horlivým žákům Theodosi
jovým. Chodby podzemní bývaly olidněny sv. ka
jicníky, již se oddávali nejpřísnějším postům a
trýzním, sami se uzavírajíce v jizbách, jež sl byli
zbudovali. A nejedna duše hrdinská se odebrala
do lesů poblízkých aneb i dalekých, aby tam na
spůsob starých poustevníků v rozjímání sv. Písem
a V práci spojené 8 postem a tělesnou tryzní žila.
Toť byl dojemný rozkvět křesťanské ctnosti v ka
tolické církvi na Rusi! Ký div, že veškero kře
sťanstvo ruské žádalo své biskupy z tohoto veli
kého kláštera kyjevského. Neboť Nestor, mnich
katolický téhož kláštera, napeav o národu ruském
první zprávy, vylíčil tam obraz hrdinských ctností,
jichž býval sám svědkem očitým na místech sva
tých, bratři jeho pak zanesli na východ a sever
sv. víru spolu s řeholí sv. Basileje Velikého.
Vážnosť a úcta krypt kyjevských roznesla se
po všem světě slovanském až k Volze a Bílému
moři, až na Dněpr a Dvinu, tak že byla lavra pe
čerská jako metropole řeholnická a slula prostě sva
tyní Rusínů. Poutníci z blízka t z daleka navště
vovali u velikých davech krypty sv. Antonije a sv.
Theodosije a poctili ostatky dvon zakladatelů a
jich prvních žáků. Josafat slýchal již co malý
chlapec o velkých těchto sv. otcích pečerských a
evatyni jejich, čítával ve svém mládí s nenasytelnou
touhou o životech mužů těchto v samotě kláštera
vilenského za prvních let života řeholního. A co
jsme posud o přísném životě jeho se dověděli,
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úplně souhlasí 8 tím, čemu se byl z kněh těchto
naučil.
Nuže synové a dědicové hodní zakladatelů
bývalých sv. řehole na Rusi prahli jednou navští
viti ona sv. místa, a takovými v pravdě byli Jo
safat a Rutský. Proto se nesly duše jejich velikon

touhou, úctu vzdáti místům posvátným, a ta touha
byla tím větší, jelikož je viděli právě ne katolickými,
jako ondy bývalo, ale rozkolnými mnichy olidněná.
Josafat se odvážil k návštěvě posvátných míst
těchto sám. Měla jej k tomu apoštolská horlivosť,
spolu ale též úcta. Archimandrie pečerská byla si
zachovala až po tu dobu své poklady, ano 1 čá
stečně svou bývalou kázeň: jen že pravá víra Ev.
nekvetla zde více; nebylať to svatyně bohumilých
mažů pro rozkol, jemuž byli oddáni.
Nicefor Tur, jich opat, stal se nástrojem
v rukou knížete Konstantina Ostrožského a ostal
jím 1 po emrti jeho. Metropolita Hypac Počej ne
byl v stavu dosíci, by ae mu podřadili poslušností
řeholníci co metropolitovi; jediná spojba archi
mandrie byla ještě s králem Sigmundem III. Po
několikaletém boji marném ve spojení s králem
polským a papežem proti nim zřekl se Hypae
Počej, by měl jednou pokoj, všech nároků na vrch
nostenetví kláštera tohoto; načež se teprve posta
wili mniši pečerští co nepřátelé metropolitovi uniat
skému do pole. Byla to tedy se strany Josafatovy
povážlivá věc překročiti prah klášterní a vstoupiti
do tábora zapřisáhlých nepřátel unie. Mohlť před
vídati, co se s ním státi může, že snad životem

to zaplatí.
Blíže se ke klášteru, vypravuje Jakob Susza,
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potkal se s myslivcem, jenž se ubíral ee emečkou
peů a náhončími na lov; poznal v něm basiliána
kláštera pečerského, a myslil si, možná že to
archimandrita samý. Nicefor Tur, archimandrita,
pocházeje z urozeného rodu Kurcewiczů (Kurcevičů)
obeznámil mnichy a životem velkých pánů a spů
soby světskými. Na potkání, vida řeholníka basi
bánského, skočil e koně a bral se k Josafatovi;
po krátké promluvě se obrátil, jako by chtěl jeti
k domovu. Patrno, že chtěl bratra svého po zvyku
řeholním poctiti. Jakmile však uslyšel, že Joeafat,
archrmandrita kláštera vilenského nejev. Trojice,
před ním stojí, pojala jej taková nevůle, že se
takměř ani držeti nemohl. Započné mu láti, vy
hrožovati ; je prý zrádce vlasti, svůdník duší, potmě
šil a licoměrník. I na to pomýšlel, že by bylo
nejlépe, na místě ho zavražditi aneb utopiti. Než
Josafat se nijak nedal másti rozhorlenou řečí,jaká
náruživým rozkolníkům vůbec bývá v oblibě. Na
nadávky Kurcevičovy odpovídal Kuncevič co nej
pokorněji, několika slovy ospravedlnil své úmysly
řka, že proto není třeba, aby bylo mezi nimi ně
jakého nepřátelství. Onť sám ei nepřeje a netouží
nežli míru mezi oběma kláštery. Nemáť proti ře
holníkům fečerským žádných zlých úmyslů, jelikož
jsou jeho bratří. Chce je toliko jednou v životě
svém viděti, a přátelsky s nimi si promluviti.
Toho se Kurcevič nenadál; i etál tu jako zkame
nělý a styděl se sám za Bebe a za své jednání.
Josafatovi neušlo při všem, co se dálo, ničeho.
V skutku opat Nicefor se stal přívětivějším a pro
kázal co hostitel svému příchozímu bratru pocty
obvyklé, ovšem že jen v polích; neboť se omlou
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val, že musí dnes na lov, poněvadě vše poho
tově jest.
Josafat dívaje ee na přípravu loveckou, ne
tajil se obdivem svým a u vší prostotě ee mu při
znal, že on jako archimandrita v řeholi velikého
patriarchy sv. Basileje tak zařízan není; že však
podle řeholí není dovolíno basiliánům choditi na
honbu. Nicefor jej beze všeho hněvu vyslyšel, a
bral se na lov ponechávaje Josafatovi, by jich klá
šter navštívil. Kratičká tato rozmluva, dokládá
francouzský životopisec, utkvěla v srdci Kurcevi
čově a stala se příležitosti či seménkem pozděj
šího obratu.
Josafat přijde ku bráně kláštera pečerského.
Ohlásí se jménem svým a ptá se po představeném.
Tento jvšak uslyšev jméno spěchá, by domácím
zvonem svolal všecky mnichy do jídelny. „Je tu
dušechvat, pravil, pojďte všichni, podívejte se přece
naň.“ Jako bleskem čla zpráva ta po klášteře.
Každý spěchal co nejrychleji, by mu nic nenšlo;
za chvílku jich bylo přes 100 pohromadě. Josafat
tu vstoupí mezi ně; ani se ještě nepozdravili, již
začnou proti němu hulákati: „Co tu má co dě
lati? Zdaž přišel proti nám brojit a nás svádět?
Ať ei nemyslí, že se mu tak snadno, jako jiní,
dáme!“ Sto hlasů najednou rozvášněných hněvem
naproti bezbrannému! Byla to podívaná! Josafat
chce něco říci: ale pro hluk nemůže ani slova
promluviti, by mu rozuměli. Vyhrožují mu, strkají
do něho, chtějí ho zbíti, na kusy by jej nejraději
roztrhali. Někteří ei myslili: „Nuže, Dněpr teče
kolem, vrzme jím do řeky, tím zrádcem, odbůjcem,
bídným hubitelem pravoslaví!“
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Uprostřed takového pekelného hluku stál Jo
safat klidně, očekávaje, až jaký konec bude, a pří
větivým ale neustrašeným okem pohlížel kolem
sebe. Vida, že to nebéře konce, poprosil předsta

| veného,
byjimuložil,
aby
pomlčeli.
Basilián
si
dali na slovo hegumenovo či převorovo říci a na
chvílku utichli: než s jich očí aršely hněv a pomsta
a jich chování prozrazovalo, co se děje v duších
jejich. Tím však se nedal sluha Páně ustrašiti.
Započal k nim mlaviti, pozdraviv je co své milé
bratry, kteří jej arci obsypali vyhrůžkami a ná
tisky; i řekl jim, proč by byl právě k nim zaví
tal. „Já jsem přišel k vám“ pravil, „bych vzdal
úctu místu posvátnému a minulostí svou věhlas
nému, bych se podíval na vzácnosti kláštera va
šeho, jmenovitě na sv. ostatky mužů tak velikých,
našich sv. otců. Ani nevíte, jakou radosť mám,

epatřiv, jak tu po tolika stoletích ještě takový
počet řeholníků dlí; neboť jediné proto jsem přišel,
bych pozdravil bratří svých a si s nimi pohovořil.
Jsemť ochoten, přivtěliti se k vám a státi se va
ším žákem, podaří-li se mi najíti muže moudrého,
jakých mezi vámi bez pochyby mnoho jest, který
by mi sv. pravdu z Písem sv., av. Otců a církev
ních kněh dokázal a mě v ní usvědčil.“
Na tato slova pokorného sluhy Páně utichl
hluk úplně, a tváře shromážděných počaly ge jas
niti. Jeho klidná a přívětivá slova, jeho vážný a
až do srdce jim vnikající hlas, jeho neohroženosť
spojená s úctou, vyměnila úctu za předešlou roz
sápanosť. Pozvali Josafata, by se mezi ně posadil.
Posloužiti mu chtějí něčím na zotavení. Děkuje,
pojedlť prý již ve městě: ale co by si přál, bylo
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by nějaké duchovní čtení. Po čem toužil, dosáhl.
Obmyýšlel kázati sv. unii a oprávněnosť jeji co
jediné pravé křesťanské stanovisko v církvi řecko
slovanské předjejími úhlavními nepřátely. Basiláni
ma vskutku přinesli knihy obřadní, životy av. mužů
pečerských a slovanskou bibli.
I započal Josafat se vší vážností, již do sebe
měl, řečniti na obranu sv. unie. „Tyto knihy“,jal
se mluviti, „kterých 1 vy pravoslavní si vážíte,
obsahují v sobě důkazy pro nauku, k níž se hlásí
katolická církev. Důkazům těm odolati nelze, ač
pravoslavní Řekové ji zavrhují. Jest jedna církev,
kterou Ježíš Kristus založil: tedy církev latinská
a naše řecko-slovanská musí činiti vesměs církev
jednu katolickou.“ Všichni, co jej alyšeli, divili se,
vidouce, kterak ve svých modlitbách obřadních,
jež se každodenně modlí, nalezají odsouzení svých
nauk a potvrzení víry katolické. Basiliáni neodvá
žili ae jemu odpověděti na jeho důkazy a mlčení
jejich odsuzovalo s důstatek vše pravoslaví. Ne
obrátili se arci, protože neměli dosti odvahy roz
trhnouti okovy poutající je na rozkol; alespoň
vzdali úcty tomu, proti němuž po dlouhou již dobu

brojili. „Opravdu,jméno dušechvata

zasluhuje

úplně“ pravili si, když odcházel, vespolek. „Posud
nikdo k nám takovými slovy nemluvil, jako Josa
fat.“ Nemajíce tolik odvahy, by jej v unii násle
dovali, vyprovodili jej až do Kyjeva do jeho obydli.
V skutku Josafat získal mnoho ; opustil jich
klášter jako přítel, či spiše jako otec těch samých,
již před chvílí ještě o ničem nevěděli, nežli že ho
zavraždí neb utopí. Vrátil se do Kyjeva jako vítěz
8 přemoženým takměř rozkolem. Metropohta jsa
11

Z10 Apoštolsképůsobeníjsbo po návratu spouti kýjerské.

svědkem toho vítězství, nemohl 86 dosti naděko
vati Bohu a Josafatovi za tuto velikou milosť.
Čím větší byly jeho úzkosti, když se k nim ubíral,
tím větší byla jeho radosť při návratu jeho. Díval
so jaksi žalostně za sepolubratrem svým, když se
bral Josafat ke klášteru pečerskému, a nemoha se
dočkati návratu jeho, obával se, by snad nebylo
konce jeho předrahému životu.
Nejsou to ještě veškeré úspěchy pouti kyjev
ské. Měšťanosta kyjevský, jménem Batila, přešel
z rozkolu do lůna katolické církve, a 2 kněži světští
posud rozkolníci, přijali ev. unii akrze ně. Zajisté
by bývala radosť apoštola řecko-slovanského, ev.
Josafata, ještě větší, kdyby byl předvídal, jak se
všichni mužové tito stanou časem hradbou kato
lické církvi.
Na zpáteční cestě získal rovněž několik duší
Hospodinu. Návrat pak jeho do hlavního města
litevského byl oslaven Vilnem jako svátek. Vetříc
mu vyšli uvitajíce jej. Lid, měšťanstvo, basiliáni,
zvláště pak chudina radovali se, že ee jim šťastně
vrátil ochránce a učitel a otec; byloť tu nelíčené
radosti mnoho.
Josafat započal opět své práce a dožil ee
v krátce nových úspěchů. Jakob Suša nám zacho
val správu o obrácení jisté paní zámožné, které
se tehdy právě událo. „Jedna paní vilenská, nále
žejíc k vybrané třidě celého města, byla potud
uchvácena rozkolem. Josaiat ji navštívil; a neobá
val se přijíti nevhod, počne-li ji šetrně povzbuzo
vati, by se dala na uni. Ale oheň byl v tu chvíli
na střeše; ano zapomenouc se jako by smyslů zba
vená, začne až Josafata bíti. On však usmívaje se
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pro tak nedostatečnou zbraň vstane, poroučí se
jí u vší vlídnosti řka: „Zlatá paní, kdybych byl
věděl, že vám dám příležitosť ku hněvu a urážce
Pána Boha, věru, nebyl bych přišel k vám.“ Načež
odešel. Než brzy působila milosť Boží v srdci
jejím. Celá rozlítostněná nad sebou přiběhla ke
klášteru, vrhla se k nohám Josafatovým, oči
majíc slzami zalité žádala poníženě za odpuštění.
Obrátila se na katolickou víru a stala se v brzce
jednou z prvních horlitelek pro sv. unii, tak že
i jiné ku vstoupení dó lůna církve sv. přijměla,
Onať to byla, jenž se věnovala dílu v pravdě ob
tížnému poučovati totiž rozkolné řeholnice a vésti
je k tomu, by se navrátily, odkud odešly, a po
štěstilo se jí dílo toto.
Nejbohatší asi kořistí jeho za oné doby byli
2 senátorové rusínští, vojevodové či místodržitelé
královští v Polocku a Novogrodku. Onen se jme
noval Michal Drucký Sokoliňský, tento pak Bohdan
Skumin Tyszkiewicz (čti Tyškyjevič).
Dom Guépin vypravuje o nich: Ačkoliv co
vojevoda polocký, měl Sokoliňský vysokého posta
vení a se sv. Josafatem, jako arcibiskupem svým,
nejednou bylo mu jednati ; předce pramálo se o něm
ví, jelikož si společenského života nevšímal. Za to
se bral vojevoda novogrodský směrem zcela jiným.
Přísných jea mravů a povahy vzmužilé dospíval
Tyškyjevič v letech potomních k vyšším a vyšším
hodnostem a vysokosť rodu rostla s držením statků,
tak že mezi nejčelnější pány litevské jest připo
čten. Ano na záležitosti církve malo-ruské měl po
knížeti Ostrožském a král: samém vlivu největšího
mezi hodnostáři světskými Při všem ale bohatství
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a prokazované mu poctě vedl sobě, jakoby ani
nevěděl, co pýcha a zpupnosť jest, ani mu nena
padlo, že by se mohl nésti touhou po knížetství
volyňském. Jeho zbožnosť byla pravá a upřímná,
jeho oddanosať k církvi řecko-slovanské veliká; a
kdyby nebývalo vlivu knížete Ostrožského, zajisté
dříve by byl přestoupil k unii e církví římsko
katolickou. Michal Rahoza, předchůdce metropolity
Hypace Počeje, byl jím uveden do metropole ky
jevské a těšil se vezdy z upřímné ochrany jeho.
Po celou dobu před uzavřením sv. unie až do
r. 1595, co se o ni vyjednávalo, myslíval metro
polita na jeho pomoc: než ve své bázlivosti ne
odvážil se mu říci otevřenou pravdu.
Podivno, strachoval se, by u něho proto ne
upadl v nevůli, ač se právě opaku nadíti směl.
I stanul v polocestě k němu, edíleje a nesdíleje
s ním záležitosti metropole své. Zachována jsou
nám až podnes slova svědčící o jeho dobré vůli,
která psal Michalu Rahozovi, metropolitu ruskému :
„Jsem ochoten učiniti vše, co si Vaše Excellencí
přeje, toliko vůli svou mi sdělte “ Než metropolita
mu zatajoval dosah sjednocení církví v jednu kato
lickou. Ovšem že mu psal jindy opět: „Za stádcem
od Kneta Pána Vaší Excellencí svěřeným půjdu,
za Vámi a našimi ostatními pastýři.... mámť za
to, že vy jste povinni znáti, kam nás vedete, a
víte, jaký počet před Bohem skládati budete“ ; ale
když měl poslechnouti a následovati unii církve
řecké s apoštolskou stolicí, zpěčoval se předce
nejsa dosti na ni připraven a knížetem Ostrožským
v odpor unie zaveden. Trnul před metropolitou
o obřady slovanské, národní tradice a starý ka
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lendář, jako by to vše unií bylo proň ztraceno.
Rahoza mu domlouval, seč byl: kterak prý možno
vziíě na se jemu obřady latinské, jelikož latiny již
ani nezná. Byloť by mu třeba, doložil, po druhé
se naroditi a znova studií započíti. Ani by nebyl
v stavu jazykem latinským mši ev. sloužiti. Marné
tudíž jsou jeho námitky a strachy a vyvráceny
s důstatek. Tyškyjevič však ostal, čím byl, drže se
strany sv. unti odporné.

Již byl i nástupce Rahozův mrtev a vojevoda
Bohdan Tyškyjevič sestárl; přece ale posud nebyl
údem katolické církve. Této cti, navrátiti jej co
ztracenou ovečku katolickému metropolitovi ru
skému, bylo Bohem dopřáno av. Josafatovi. Tyčky
jevič jako pravý Rusín, na nic jiného nemyslil nežli
ostati věren bohoslužbám po svých předcích zdě
děným a zachovati zbožných jejich návyků. Tu vidí
muže sv., jenž miluje církev svou z toho srdce a
horlí pro obřady její: proto se mu svěřil beze vší
bázně, že by ztratil, co mu drahé jest. A když mu
Josafat vyložil, kterak unie nic nemá prot: boho
službám řecko-slovanským, jediné že žádá za po
slušnost apoštolské stolici, jak to činívah bývalí
apoštolé kyjevětí a po tolik století veškeré ducho
venstvo rusínské se svým metropolitou v čele: tuť
přestaly proň všecky obtíže. Tyškyjevič se zřekl
rozkolu a stal se katolíkem a byl rozhodným ka
tolíkem uniatským až do smrti,
Syn jeho, Januš Tyškyjevič, notář tehdy litev
ský, následoval v šlépějích otce avého. Tak se po
dařilo Josafatovi najednou otce i syna z vysoké
rodiny litevské uvésti do lůna katolické církve.
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Výhody pro sv, unif s obratu jejich.

Oboje pak obrácení bylo pro sv. unii vítězstvím
velikým.

Návratem do církve uniatské mužů, jaké byli
pp. Tyškyjevičové, Měleškové, Tryznové, získala
unie mnoho; přitáhliť za sebou velkou čásť šlechty
htevské a obyvatelstva tříd vybraných, nejenom
totiž ty, kteří jim byli nejbližší, alebrž jich rodiče a
přátele, ano 1 šlechtu měst vzdálených. Kdo neví,
jak působí dobrý příklad tříd vyšších na třídy

nižší? Jestliže se tudíž odhodlala šlechta následo
vati svých vůdců, tím dychtivěji naslouchal lid
venkovský slovům apoštolů unie a vodil se při
klady pánů svých,kterých následovati v náboženství
bývalo za oné doby obyčejem. Od té chvíle, co ten

který pán se obrátil k unii, byli jako obrácení již
i jeho poddaní obyvatelé na celém jeho panství.
A byť i rozkolní popové tomu bránili, ač málo
kdy se stalo, pán jsa patronem dal jim výhosťt
z chrámu, nahradil je kněžími svými; aniž by mu
kdo namítal proti jeho jednání jakousi stížností,
poněvadž tak bylo dle obvyklých spůsobů. Avšak
v pravdě, jak se přesvědčíme během životopisu
našeho, pramálo prospěla moc tato ev. unii, pro
tože zřídka kdy rod šlechtický se zřekl rozkolu,
by přestoupil k sv. unii; přestupovaliť nejvíce do
církve latinské ostávajíce k uniatům více méně
lhostejní. Za tou příčinou tím více na váhu pro
posvátnou unii padá obrácení mužů těchto, kteří
jako výjimku činíce z obecného návyku ostali
věrni víře sv. a církvi řecko-elovanské a věnovali
bohoslužbám jejím autoritu svou 1 srdce své.
O av. unii nesmělo se více 8 opovržením mlu
viti, jelikož ve svém lůně měla muže v celém ná
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rodě nejvýše postavené, jako vojevodu novogrod
ského, kastelána emolenského a j., které byl ev.
Josafat obrátil. Byli-li tudíž uniati napaden od
rozkolníků, věděli kam se mají uteci, kde najdou
nikoliv lhostejnosti v pomoci, ale horlivých za
stanců. Podařilo se církvi řecko-elovanské nalézti
vlastních ochránců, kteří by ji jako svou vlastní
mateř hájili,
Bohdan byl arci již kmet a mnoho osobně
činiti nemohl. A v ekutku nedlouho na to zemřel
r. 1616. Za to ale eyn jeho, Januš, tehdy něco
přes 40 let stár, byl v úřadech vládních zaměstnán,
stoupaje ustavičně výš a výše v hodnostech. Záhy
na něm bylo pozorovati, že dostoupí jako otec na
senátora. Tak se i stalo. R. 1621 stal se vojevodou
mstislavským, 1625 trockým, 1641 vilenským, kdy
měl příležitosti prokázati sv. unii velkých služeb
a prokazoval je opravdu po dlouhá leta, zvláště
když po emrti krále polekého Sigmunda III. se
octla v největších nebezpečích záhuby. Januš Tyš
kyjevič sám horlivě hájil unii; k tomu cíli vydal
výhrůžný list k rozkolnému metropolitovi Bore
ckému a jeho soupřeženci Smotryckému stran
církve východní. Proto jej r. 1636 odporučoval
apoštolský vyslanec Honorius Visconti sv. Otci co
muže zbožného, moudrého a horlivého pro dobro
sv. náboženství a velezasloužilého v církvi řecko
slovanské, jenž by se nesl veždy úctou a láskou
k apoštolské etolici. Co by se mu snad vytý
kati mohlo, jest jakási váhavosť a rozpači
toeť v rozhodnutí a podniku; za kterou při
činou ostávalo leccos neprovedeno přes jeho do
brou vůli.
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Druhý syn Bohdanův Jiří Tyssžkiswice.

Jeho bratr Jiří Tyškyjevič“) zasluhuje ještě
více chvály. Přestoupiv do církve latinské studoval
v Krakově u Otců Tovaryšstva Ježíšova filosofii
a bohovědu; načež ae stal knězem. Nehledaje dů
etojnosti ani v církvi ani v senátě, jak to vídal
u jiných urozenců, kteří oddavše se bohoslužbě
hledají cos vyššího, zastával práce kněze církev
ního s horlivostí a vážností a obětavostí takovou,
že jej i nekatolíci obdivovali. Maje na chvíli pokdy
neustále trval v studiích, tak že se stal mužem
nad míru vzdělaným. Načež postaven jsa ne pro
tokcí ale zásluhami svými do vrství vyšších hod
nostářů duchovenstva litevského stal se kanovní
kem krakovským, r. 1627 auffraganním biskupem
vilenským, r. 1633 biskupem žmuďským. Tu vzal
na se práce velmi nesnadné ; neboť biskupství toto
se podobalo docela biskupstvím misionářským, kde
mimo obtížné práce a chudobu a útisky a oběti
neměl časných výhod žádných. Jak usiloval o roz
šíření a pozdvižení katolictví ve své diecesi, o tom
by se dalo mnoho říci; r. 1638 vyslán byl do
Říma, pak působil na synodě katolicko-evandělické
v Toruni, r. 1649 stal se biskupem vilenským,
*) Bratrovec Bobdanův rovněž dle jména Jiří Tysz
kiewicz, syn totiž Jiřího, vojevody břestského, studoval va
Vilně w koleji Tovaryčstva Ježíšova, pak v Římě, kdež
r. 1593 do Tovaryšstva vstoupil. Vrátiv se učil filosofii
v Kališi, bohosloví v Poznání a Lublíně. V boji proti ne
katolikům v Polsce bral velkého účastenství. Mezi jiným
sepsal: Responsio ad farmosumlibellam contra Patres S. J.,
uuj inscribitur: Concilinm de recuperanda et stabilicnda
pace reipublicae.

An. 1610. ——Vindicine doctrinae

5. J.

An. 1616. — Theologia antilogica Lutheranorum et anto
bgia Calvinistarum. An. 1624, 1627. a j.
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v dobách právě velmi těžkých Tuť jmenovitě, na
výtečném místě tomto, okázal se býti Jiří Tyšky
jevič světlem biskupstvu polskému postaveným na
svícen. Mnoho se též přičinil, by zvelebil sv. Jo
safata, jenž byl apoštolem jeho rodičům a celé
jich rodině.
Velkolepý pomník v chrámu Páně vilenském
nejav. Trojice zachoval památku obrácení Bohdana
Tyškyjeviče a jeho rodu, jakož i vděčnosť k svému
dohrodinci sv. Josafatoví. Na prosbu Josafatovu
dal vystavěti Januš v témž chrámě kapli, bohatě
vyzdobenou a nadanou, kamž tělesné ostatky svých
rodičů přenesl, ano sám sobě přál ve hrobce ro
dičů svých býti pochovánu. (Což se i stalo.

mm

-—

Hlava 4

Vítězství uniatů nad rozkolníky
v obraně av. víry.
Biskup latinský Wollowicz příznivec sv. unie. — Veřejná
obraná primátu sv. apoštolské stolice, pro který důkazy
vzal Josafat z kněh obřadních ua Rusi — Tatáž obrana
vydána tiskem, — původce její jest Josafat. — Metropolita
Rutský v Římě. — Josafat vyhlidnut za výpomocníka sta
řičkému arcibiskupu polockému Gedeonu Brolnickému
1617. — Vzrůst řádu basihánského a jeho školy střední a
koleje. — 2 členové Tovaryšstva Ježíšova stanou se mna
čas vůdci basíliánů v jich noviciátě.

Rok 1617. byl pro sv. Josafata a všecky ba
siliány litevské veledůležit. Uvidime ihned proč.
Na dlouho trvání Josafata ve Vilně již nebude.
Právě ale v tom roce má pracovati s kyjevským
metropolitou, Josefem Rutským, o díle dosahu ve
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hkého, jakým byla obnova řehole basiliánské po
Litvě. Ku konci pak roku má opustiti klášter, aby
se co biskup na Bělo-Rus odebral, kde naň apo
štolské práce čekají. Obnovou basiliánekého řádu
končí první čásť činného jeho života.
Od r. 1610 utichly poněkud žaloby etran ná
boženských ve Vilně. Nemluvilo se více o sporech
náboženských a žalobách vespolných na sněmu,
ani o broji rozkolných proti uniatům. Spory ná
boženské zdály se, že vzaly za své aneb alespoň
že tvrdě epí. Jedni měli za to, že je po boji; druzí
ve své dobromyslnosti nadáli se, že zanikly slepé
vášně; i domnívali ee, že třeba jen něco poshověti
a v krátce budou všichni rozkolní v lůně církve
pravé shromážděni. Neboť ač si posud hájí svého
rozkolu, nevidí se býti více odpůrci av. unie.
Vilenský biskup latinaký, Eustach Woltowicz,
byl velikým příznivcem sv. unie a ctil si církev
řecko-slovanskou jako jeho předchozí Benedikt
Woyna. Vzorným biskupem byl Eustach v každém
ohledu. Praví o něm Dom Guépin, že jeho ctnosti
jako křesťanského biskupa byly v zdařilém sou
ladu se schopnostmi na duchu nevšedními pro
život společenský. Kdokoliv měl příležitosť n. př.
ve Varšavě na sněmu jej elyšeti aneb 8 ním obco
vati, nemohl se mu dosti vynadiviti, jak obratným
senátorem byl. Co se ale vrátil do své diecese, byl
odevšad obklopen pracemi, tak že i tu zasluhoval
obdivu. Staloť se po Litvě příslovím: „Biskup
vilenský pracuje, jako by mu jiného kněze nebylo.“
Avšak tuto se biskup Wollowicz ve své dobro
myslnosti přece zmýlil. Myslilť, že je po vší ne
důvěře rozkolníků k sv. unii, že tudíž postačí,
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když se jednou strana rozkolná se stranou uniatů
sejde, a co nevidět bude zase jedna církev řecko
slovanská, jako byla dříve, že dohodnutí v záleži
toeti této se podaří snadno.
Svěřil se proto horlivý pastýř svými podniky
mužům vlivem svým ve Vilně závažným, aby 8e
s nimi radil a podpory u nich nalezl; což tito vše
možně učiniti vesměs slíbili. Rovněž se obrátil na
O0. basihány kláštera Trojického, již se měli
postarati o své uniaty, by se u vší ochotnosti k vy
jednávání dostavili. Což s radostí bylo přijato.
I vůdcové rozkolu, na něž se byl též obrátil, dá
vali mu dobrou vůli na jevo. Když ale opravdu
přišlo k tomu, by se osvědčili skntky, dadouce své
podmínky shody společné, namítali všelijakých ne
snází, jen aby se vymkli jemu a překazili všaké
rokování. Josafat se svými bratry ovšem tušil, že
si takto nepřátelé jejich počínati budou; připravili
tudíž požadavky co nejskrovnější, aby snad ne
měli jakési záminky v otálení a nesvedli na uniaty,
že by oni nesli vinu, proč 88 shoda nepodařila.
By se tedy rozkolníkům stalo po vůli, usnesli
ee na tom, že svědkové sporu, mající povinnosť
podati svůj úsudek, budou výhradně lidé světští,
ano že duchovenstvu toliko řecko- slovanskému
bude dovolíno zůčastniti se v náboženské při,
z duchovenstva pak latinského smějí toliko 2 kněží
býti přítomni co hosté s výslovnou zápovědí jakého
účastenství koliv ve sporu.
Než při vší povolnosti se strany unie rozkol
níci získání nebyli, ač se zdáli býti spokojení a
slibovali, že se jistě k společnému rokování do
staví. Ještě 3 dni zbývaly; načež se měli sejíti.
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Avšak tu vzkázali biskupu Wollowiczovi, že by
pro ty a ty příčiny přijíti nemohli. Ovšem výmluva
ee všady najde. Ale záporná jich odpověď se po
celém městě roznesla a rozmanitě vykládala. Co
nebyli předpojati a docela zaslepení, nahlíželi pa
trně, že rozkol se má bledě a na slabých nohách
spočívá, jelikož se zastanci bojí vyjíti 8 ním na
světlo, a nejsouce 8i ve svědomí pravdou jisti ne
odvažují se s uniaty jíti do boje.
Josafatovi, obrněnému již bojovníku za sv.
unii, neušlo ničeho: pozorovalť, že se blíží hodina
veledůležita pro sv. unii. Vyvolav rozkolných do
zbraně, ohlásil po městě, že basiliáni Trojičtí ob
mýšlejí veřejně dokůzati pravověrnosť církve unint
ské, jakož i zaručenosť jejích výsad, a důkazy že
vyňaty budou z obřadních kněh a tradic řecko
slovanských. Den a hodina k rozmluvě se ustano
vila; vše, co k vybrané třídě obyvatelstva patřilo,
bez rozdílu v smýšlení a u víře, ať si přítel nebo
nepřítel, se pozvalo. Ano uniati vyzvali rozkol
níky, by s sebou přinesli knihy slovanské, psané či
tištěné, jmenovitě pak ty staré, co leží kdesi
v prachu pohozeny buď v sakristiích buď v roz
ličných knihovnách, zvláště klášterních; oniť že
jsou ochotni z nich čerpati důkazů, by jednání své
ospravedlnili a prokázali pravdu, kterou hájí. Držeti
se chtějí výhradně obřadních kněh, jaké byly a
jsou v užívání církve řecko-elovanské na Malo
Rusi k službám Božím, a vydání ne jakýchkoliv
alebrž těch, které mívají rozkolníci sami v rukou
při obřadech církevních.
Aby pak spor tím snadnější byl a k žádoucí
shodě vedl, ustanovil se jeden hlavní článek av.
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víry, který měl rozhodnut býti, arci že takový,
který byl trnem rozkolu na av. unii, totiž o pri
mátu sv. apoštolské stolice V pravdě, dobře po
rozuměli baailiání boji v církvi východní: primát
papežský byl předmětem veškerého rozkolu, který
dělil jako propasť církev řeckou od katolické, a
právě av. unie byla mostem nad propastí touto.
Důkazu tresť byla tato: „Jestliže sv. Petr a ná
stupce jeho, papež římský, pravým jest pastýřem,
jemuž Pán Ježíš svěřil celé stádce své; tuť jsou
jemu všichni křesťané vázáni poslušností u vyznání
sv. víry, vázáni poslušností evrchované právomoc
nosti, kterou nad veškerou církví Kristovou má.
A kdo se jeho drží, nemůže upadnouti v blud: a
kdo se jemu zprotiví, stal se jiestojistě obětí vlků
pekelných, poněvadž nepatří do církve, mimo niž
nelze spasenu býti. — Že by pak v pravdě právo
mocnosť sv. apoštolaké stolice v Římě takovou
byla a za svrchovanou od církve řecko-slovanské
uznána byla, toť na bílední vychází z důkazů vy
ňatých z kněh obřadních a tradice řecko-elovanské
:
pročež nezbývá, leč poddati ae svrchované právo
mocnosti její a přijmouti sv. unii.“
Rozmluva tato se dála v skutku v určitý čas,
Doklady pro jednotlivé části nejzávažnější a nej
příhodnější byly posluchačům uvedeny na mysl.
Obhájcové sv. unie nalezli na každé skorem stránce
dotčených kněh důkazů pro svou pravověrnosť,
tak že se vše divilo: zato rozkolní se neodvážili
ani úst otevříti k odvetě. Takováto slavná obrana
pro mnohé překvapující, neminula se 8 hlubokým
dojmem na myele všech shromážděných.
Nepřátelé unie a útočníci na Joeafata ei stě
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žovali, že pro krátkosť rozpravy a pro nepořádek
nebylo jim lze vydobyti sobě stanoviska patřičného.
A někteří z přátel sv. unie neměli na obraně také
dosti; i žádali k svému uspokojení ještě více ely
šeti neb čísti Rmoutilo je rovněž, že se jim ne
dostalo dostatečného slyšení pro neklid, jejž davy
lidu za přednesu vedly; pročež vyslovili žádost,
by jim bylo dopřáno klidnou myslí uvážiti, co by
rychlým během řeči toliko byli zaslechli.
Tuť bylo snadné vyhovění, dáti totiž tytéž
věty, o nichž bylo rokováno, be všemi důkazy a
námitkami a jejich vývraty do tisku a uveřejnitije.
Josafat přijal žádosť s radostí a postaral se o vy
tízení její. Koncem r. 1617 vyšla kniha ve Vilně
u Lva Mamowicze 8 nápisem: „Obrana jednoty
ev. církve, v níž be dokazuje, že církev řecká po
vinna jest býti sjednocenou 6 církví latinskou
v jednu katolickou.“ Spolu byla památkou na první
kontroversi či na první náboženský spor na Malo
Rusi za doby oné.
Důkazná věta Obrany jest tatáž, jak ji bast
liáni Trojičtí před měšťanstvem vilenským byli
hájili, že totiž svrchovaná antorita v církvi sv.
byla Kristem Pánem sv. Petrovi nad veškerým kře
sťanstvem svěřena a ekrze sv. Petra, knížete apo
štolů, přešla na biskupy římské, jeho nástupce.
Z této pak věty na jisto prokázané vyplývá vše
ostatní, čemu by uniati učili. A chce-li kdo býti
v ovčinci Ježíše Krista, třeba, by se dal voditi a
pásti s nimi od pastýře 8 berlou ne jakoukoliv
alebrž s berlou sv. Petra. Než v knize této bylo
též zřejmě dokázáno, že oddanosť a poalušnosť ku
stolici apoštolské v Římě náleží k prastarým po
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vinnostem církve řecko-alovanské, že Malo-Rus
přijala sv. víru a ev. křest, kdy církev řecká od
latinské odloučena ještě nebyla. Později teprve
odpadl Cafihrad od Říma: avšak i tu Malo-Rus
nešla v jeho vzpouře proti av. církvi za ním. Na
opak mnohdykráte se osvědčila býti věrnou řím
ským papežům nedbajíc toho, co by patriarchové
cařihradští činili; ano nejednou vyznala, že není
v žádném styku s Cařihradem. Apologie obnovené
unie na sněmu církevním v Břešti, o niž tu běží,
vzala z těchže jmenovaných historických dějů a
základů důkazy své. Patrno tedy jest, že obnova
sv. unie byla zcela oprávněna; neboť Malo-Rusi 8e
takto otevřely brány spasné.
Nauka křesťanská církve řecko-slovanské, dů
kladnou učenoatí vysvětlena jsouc, podávala se tu
slohem jasným a kloudným, rovněž ale rázným,
tak že se důkazy ponejvíce vyňaté z kněh domá
cích a obřadů řecko-salovanských jako vlny valily
na hlavy rozkolné. V záhlaví posledním bylo pro
volání k smíru a podány jsou spůsoby, jakými by
smíření se dalo provésti.
Účinky episu tohoto byly veliké. Rozkolníci
neměli v sobě tolik odvahy, by dali odvetu, a četné
návraty do lůna církve pravé následovaly po jejím
uveřejnění. — Není tuším od místa tázati se,
komu patří zásluha knihy tak důležité. Na štítu
svém nese dvó jmen, totiž kyjevského metropolity
Josefa Rutského, bez jehož právomocností se obejíti
nesměla, a Lva Kreuzu Řevuského, chovance sv.
Josafata. Než biskup chelmský Suša, jemuž jako
současníku přísluší velká hodnověrnosť, píše, že
„Obrana unie, bič to na rozkolníky“, náleží archi
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mandritu Josafatovi, jenž ji pomocí několika bratří
svých složil a zamlčev jméno své vydal. Některé
etránky její poukazují rovněž na péro chovance
koleje řecké v Římě, Lva Kreuzy, jakož i na metro
politu Rutského, jemuž kniha věnována jest. Komu
se však příležitosti dostalo, dí Dom Guépin, obe
známiti se s obsahem a rozvrhem jejím, poznal
v ní ihned ducha Josafatova. Neboť tytéž jsou
pravdy, jaké ve svých kázaních před lidem často
hájil a před ním nikdo nezastával. Důkazy pak
vesměs čerpány jsou z pramenů, které sám byl
zkoušel. Celé věty vyňaty jsou ze zápisků, jež si
byl za prvních let svého řeholního života činíval
a které Jakob Suša později na své oči viděl.
Rozkolní řeholníci v Supraslu, městě maloruském,
mají podnes spisy sv. Josafata, totiž o „Primatn
ev. apoštolské stolice“ a o „Křestu sv. Vladimíra“,
z kterýchto dvou kněh pozná úsudný zpytatel
tohotéž autora či původce a dá biskupu chelm
skému za pravdu, tvrdícímu, že Josafata jest po
právu a pravdě uznati za spisovatele památního
díla „Obrana unie“. Zdali co do řeči a zevnější
úpravy vůbec je Obrana unie dílem apíše Josafa
tovým nežli Kreuzovým, těžko lze rozhodnouti.
Tolik jest jisto, že látka podána jest sv. Josafa
tem, pod jehož dozorem snad síla poněkud mladší
vycvičená v řeči obranné až do té doby na Rua
neslýchané knihu vzdělala. Jiní mají za to, že celá
kniha patří Josafatovi a nalézají v ní ducha a po
vahu jeho; ani sloh jim nevadí, jestiť prý podobný
velmi listu obrannému, jejž byl vlastnoručně kní
žeti a nejvyššímu kancléři Lvu Sapiehovi psal.
Všecky pochybnosti rozluštiti nelze o původu knihy
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této; ale tolik nade vší pochybnosť jest, že se
„Obrana unie“ stala zbraní neodolatelnou proti
rozkolu a rukovětí mnohým, co přešli k sv. unii
v církvi řeckoslovanské.
Zatím se odebral řecko-slovanský metropolita,
Josef Rutský, do Říma „ad visitanda limina Apo
stolorum“, by navštívil hroby sv. apoštolů a osvěd
čil vyznáním svým před sv. Otcem býti poslušným
jeho synem. Sv. Otec, Pavel V., uvítal jej s velikou
radostí a přijal jej s neobyčejnou láskou, kterou
mu na jevo.dal. Zraky všech, jmenovitě hodnostářů
církevních, byly upřeny v Římě na ruského metro
politu. Přísný jeho život, jeho vážnosť, snaha na
vštíviti muže moudré a avaté a ochotnosť jimi po
učeswubýti, jeho téměř úzkostlivosť, by se uvaro

val všech společnosti a radovánek světských, jeho
vzácné ctnosti vůbec odporučovaly jej všady a po
sloužily nemálo záležitostem církve řecko-elovanské.
V akutku am nebylo lze nezajímati se pro církev,
v jejíž čele stál takový arcipastýř.
Navrátiv se pak do Litvy se zármutkem se
potkal pro srnrt máteře avé milené, která až do
poslední chvile života setrvala urputně v kacířství
kalvinském. Bolest srdce jeho byla arci zdvoj
násobněna; neboť mimo ztrátu matky své truchlil
dlouhá léta již nad bludnými cestami jejími, po
nichž byla chodila a z nichž vybočiti nechtěla.
Plakal hořce a potichu se za ni modlil; ale nej
dražší oběť mše ev., syn katolický za matku ne
katolickou, sloužiti neaměl ani veřejné modlitby
v chrámě za ni konati, a jsa katolickým biskupem
ani ku pohřbu se dostaviti nechtěl. Platilyf mu
vazby s katolickou církví více, nežli veškeré vazby
15

rodinné; pročež ani smutek na se novzal ano za
kázal jej nositi i všem svým domácím. Než jak to
obyčej bývá u hodného syna po úmrtí matky,
dlouho nemohl zapomenouti na ni. A čím více 86
přičiňoval odolati zármutku, jejž mu hlavně spů
sobila smrtí mimo katolickou církev, tím méně
byl v stavu opanovati mocná hnutí srdce svého.
I vrhl se usilovně na provedení 2 veledůležitých
díl v apoštolské činnosti. Dlouho si již rozmýšlel,
jak by vzkřísil víru sv. v diecesi polocké, a jak
by provedl obnovu řehole basiliánské na Malo
Rusi. Tím připadla na ev. Josafata oběť věru bo
lestná, jelikož měly všecky takořka vazby, pouta
jící jej na klášter nejev. Trojice ve Vilně a pout
nické místo v Žirovicích, roztrbány býti
Prozřetelnosť Božská řídila kroky Josafatovy.
Ve Vilně dokonal dilo své téměř úplně. Obyvatelé
města byli navrácení pravému ovčinci, tak že apo

štolát jeho se vztahoval toliko na některé zatvr
zelé rozkolníky, s nimiž nebylo lze čeho poříditi.
Klášter a poutnické místo blahosl. Panny Marie
v Žirovicích byly v rozkvětu. Noviciát basiliánský
v Bytenu zamlouval ee velice budoucností svou a
řehole kláštera Trojického chovala v sobě více
již členů schopných ku správě a řízení rodiny du
chovní podle ducha Josafatova. Proto myslil Rutský
lépe upotřebiti sil neobyčejného muže svatého
v pracích apoštolských. Tu na mysl jeho přišla
rozsáhlá diecese polocká, majíc ve svém obvodu
celou skorem Bělo-Rus. Rozhodl se, že tam pošle
Josafata jako výpomovného biskupa s právem ná
stupce, 9Otiletému stařečku, arcibiskupovi, jehož
paměť i rozum byly velice ochábly.
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Metropolita řecko-slovanský měj žitot právo
výsadní osobně dosazovati biskupy jeho jurisdikci
podrobené, jediné jmenování bylo ponecháno králi
polskému. Sigmund III. svolil bez rozpaků k volbě
Josafatově. Ačkoliv Rutský na vše strany přísné
uložil mlčení těm, kteří a vyřízením záležitosti za
městnání byli, dověděl se o ní Josafat přece; z če
hož povstal mezi oběma přátely boj, jakého ae to
liko v životě světců Božích dočítáme. Skrývají-li
se sv. Otcové, jako Řehořové, v jeskyních, by ne
byli nuceni vzíti na se zodpovědnosť za stádce
mnohem menší, myslil sobě Josafat, což mám já
si počíti vůči tak rozsáhlé diecési, jaká zodpověd
nosť zastihne mě pro takovou důstojnosť bez toho
neschopného. Jeho pokora mn ve dne v noci ne
nechala stání a domlouvala mu, by se stůj co atůj
z takého břemene za každou cenu vybavil. Ale
což, když Rutský mu byl hlasem Božím, jemuž po
vinen byl poslušností. Viděl se ovšem jako vlnami
mořskými zmítána; než konečně poznal, že nejlépe
učiní, svěří-li se lodičce kormidelníka Rutského,
do níž mu Bohem kázáno bylo vstoupiti. Všecky
tudíž úzkosti uzavřev v srdci svém, ani Rutskému
se jimi tentokráte nesvěřil.
Konečně nadešla doba, kdy vše vyřízeno bylo.
Obešle si tudíž metropolita archimandritu kláštera
Trojického a jme se líčiti živými barvami přebídný
stav diecése polocké, v níž na tisíce záležitostí
nevyřízených, jaké přestupky Zákona Hospodinova
by se tu co den dály. Okázal mu na opuštěná bez
pastýře stádce. Vizte, ubohé ovce vlkům vydané,
nikdo se jich neujímá! Až i zánik sv. unie hrozí
Bělo-Rusi; máť bez toho jen malou hrstku kato
15“
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lických Rusínů, již rovněž více podle jména jsou
katolíci, poněvadž nemají katolického naučení.
„Bůh, Hospodin váš, žádá na váe, byste na se vzal
péči o tisíce a tisíce nesmrtelných duší těch, aby
bídně nezahynuly!“ Na slova tato dal se Josafat
do hlasitého pláče, vrhna ee k nohám metropoli
tovým prosil i zapřisáhal jej, by naň neukládal
biskupského břemene. „Vždyťtakové práce“ pravil,
„nejsem ani schopen. Půjdu, chci se věnovati tělem
i duší službám arcidiecése polocké; ponechte mě
toliko tím, čím jsem. Víteť, že jsem úplně nedo
statečen k biskupování.“ Snad by byl Josafat
v skutku vyšel z boje jako vítěz, kdyby si byl
Ruteký nebyl zpomněl na výtečnou zbraň proti
soku svému. Zbraň ta byla poslušnosť. „Tak se
stane,“ pravil Rutský, „jak jsem vám ohlásil; vám
jest poslouchati, poněvadž jsem vám na místě
Božím.“ Josafat už nepromluvil ani elovička. Avšak,
zajisté, poušť, čímž byla diecése polocká, na niž
se měl bráti, představovala ee zrakům jeho tak
poutavě, že jej spíše okouzliti měla, nežli vzpo
mínka na to, že by vstoupal v hodnosti, zarmou
titi Opět si rozmýšlel, jestliže by nebylo lépe na
útěk se dáti do pouště, aby ušel břemení proň ne
anesitelnému, a okuaiti jednou sladkosti života
poustevnického. Ale co syn věrný a Boha poslušný,
bál se, že by nedostál povinnostem, jež má k metro
politovi svému. Utekl se tedy [v nesnázích tako
vých k svému příteli a rádci upřímnému, P. Ko
valekému, do koleje Tovaryšstva Ježíšova, a k ně
kolika bratřím svým, by je žádal o radu. P. Fa
briciue, jak jej jmenovali, byl již vážný kmet. Měl
útrpnosť s archimandritou basiliánským, jenž ta
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před ním běduje a Iká; ale měl za to, že dobře
učiní, ostane-li v tom, k čemu jej metropolita
ustanoví. Souhlasně smýšleli všichni, komu si byl
stěžoval. Odevzdal se tudíž Josafat do vůle Boží
čekaje na hodinu, kdy by se měl obětovati za
stádce své.

Prve však nežli byl pomazán na biskupa, měl
podíl brát: jako archimandrita vilenský v první
valné hromadě katolických basiliánů ruských, na
niž byl Rutský r. 1617. svolal všecky řeholníky
řádu velikého patriarchy sv. Basileje na Rusi.

Nahledněme, jaké okolnosti jej k tomu vedly.
Josef Rutský byl vzorem apoštolského muže, jemuž
šlo blaho církve Kristem Pánem svěřené nade vše.
Po všecken čas biskupování svého obfral se my
šlenkou, jak by odpomohl nedostatku duchovenstva
u vzdělání jeho. Roku 1613 obdržel od sv. Otce
Pavla V. v Římě čtvero míst v koleji řecké pro
chovance ruské, pak po dvou ve Vídni a v Praze
a v Olomouci, mimo to šest v Braunsberku a ně
kolik v Štyrském Hradci na školách bohoslo
veckých. Toť bylo velmi prospěsno, přece však
nepostačovalo. Dokud neměli svých škol, nebyla
pojištěna jejich budoucnosť. Neušlo Ratskému, jak
právě tehdy vzkvétala církev latinská v Polsce, a
ve Vlaších a j. pomocí ústavů katolických. I hle
dal příležitosti a prostředků podobnými ústavy
evou metropoli obohatiti. Již r. 1613 zaslal mu
sv. Otec schválení, že smí zakládati školy a ústavy
po celé metropoli, ano že chovancům ústavů ka
tolických na Rust uděluje milostí a odpustků, jaké
mají kongregace Mariánské Tovaryšstva Ježíšova
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pro mládež studující. R. asi 1616. se mu podařilo
započít; uskutečněním úmyslů těchto.
Nojprvé byly zřízeny 2 ústavy pod dozorem
O0. basiliánů, jeden v Minsku, druhý v Novo
grodku. Počátky byly ovšem v obou městech velmi
skrovné. R. 1617 vyučovali n. př. v Minsku pouze
2 basiliáni latině a třetí učitel světský jazyku slo
vanskému. V Novogrodku byl metropolita nucen
sám poskytnouti půdy « peněz na výstavbu koleje
a vzdáti ee archimandrie lavřiševeké, by mohl
uhraditi výlohy a vydržovati učitele své. Za to
nabyla šlechta novogrodská a v okolí příležitosti
katohcké školy navštěvovati; nebyloť tam po
dlouhý čas ani jednoho vyššího učiliště katolického,
tak že vychování mládeže se svěřovalo školám
kacířským.
Teprve r. 1617. započali basiliáni ve své ře
holní obnově dílem velikého dosahu, jenž mělo
přinésti spásy celé Rusi. Skorem 10 roků již pra
covali jako kazatelé, hlásajíce slovo Boží a udíle
jíce sv. svátostí jako apoštolé ; vyvracejíce pak ná
mitky proti sv. pravdě pouštěli se v epory nábo
ženské s kacíři a rozkolníky. Vychováním studu
jící mládeže poatarali se o obnovu duchovenstva;
což patrně věc jest nejdůležitější. V 5 klášteřích,
jako ve Vilně, v Bytenu a Žirovicích, v Minsku
a Novogrodku, neunavně již pracovali. Šlechtic
Adam Chreptowicz (Chreptovič), jehož rod obdařil
církev av. na Rusi několika biskupy, zarazil na etat
cích svých v Krásném Boru kolej šestou. Vévodové
Zbaravští povolali baailiány do 2 klášterů v Krze
mienczi (Křeměnci) a král polský sám myslil na
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to, by klášter grodanský baailiánům Trojickým
postoupil.
Za tou příčinou byl svrchovaný čas pro basi
liány samé, by vespolek spojeni byli svazky pev
nými. Metropolita Rutský prozkoumal vše, aby
seznal, jaká asi jednota by se pro všecky jich klá
štery a obyvatele nejlépe hodila. Všem společný
noviciát měli od r. 1616 v Bytenu. Rutský jej arci
sám říditi nemohl; ev. Josafat měl se bráti na
Bělo-Rus a ostatní řeholníci byli ještě mladí pro
tak důležitý úřad, v němž i zkušený mistr a vůdce
leckdy obtíže mívá. Ti pak, co se viděli býti po
někud schopnými, byli nezbytnými jinde v úřadech
a povinnostech řeholních.
V nesnázích těchto obrátil se metropolita na
vrchní představenstvo Tovaryšstva Ježíšova, P. Ge
nerala v Římě, jímž byl tehdy Klaudius Akvaviva,
s prosbou, by mu dva jesuity povolil, kteří by
převzali vůdcovství zatímné noviciátu basiliánakého
v Bytenu. General jesuitaký vyslyšel prosby tyto
a ustanovil mu 2 Otce, P. Šimona Pruského a
P. Ondřeje Konyuského.*) Tito pak snažili se s ta
kovou horlivostí a opatrností úřad svůj zastávati,
že nejen vzorně vychovali řeholníky mladé dle
stanov řádu basiliánekého, ale klášter bytenský
se stal v brzce celé krajině tamní velikou ozdo
bou a útěchou.
Na krátko zanikl veškerý strach a všaká ne
důvěra před kněžími Tovaryšstva Ježíšova. Z blízka
i z daleka sbíhali se lidé ku sv. zpovědi u kněží
těchto a na radu ve svých záležitostech. I to bylo
*) P. Cordara, Historia Soc. Jesu, p. VL Romae 1750
]. 1. n. 66 ad annum 1616.
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pozorovati, že obcováním 8 nimi víc a více mizí
předsudky duchovenstva řecko-slovanského i lidu
proti kněžím latinským. Sem přicházeli na pozvání
Rutského kněži řeholní i světští, by za jich vůd
covství několik dní se věnovali posvátným Exer
citiím či duchovním cvičením, aby napotom sami
zanesli oheň nebeský v srdcích vzňatý z Bytenu
do dalekých krajů na Rusi a na Litvě. Tím se asi
stalo, že po uplynutí jednoho roku, jak bylo jim
ustanoveno, místo návratu setrvali ještě déle na
místě na prosby metropolitovy a šlechty poblízké.
Bytenský noviciát basiliánský byl důležitým
pokrokem pro av. unii; z čehož těšili se jmenovitě
Josafat a Rutský. Aby se však výsledky dobyté
časem v niveč neobrátily pro církev řecko-slovan
skou, bylo třeba ještě pro všecky kláštery zavésti
souměrnost života a jistý pořádek na základě sta
rých řeholí basiliánských, časovým ale potřebám
v církvi sv. přispůsobený, jehož se napotom spo
lečně jako neúchylné podmínky v životě řeholním
šetřiti mělo. Jedním slovem bylo třeba ustanoviti
se na jistých zařízeních společných, čili stanovách.
Řehole basiliánská, vzniklá jsouc na Východě, vy
žadovala na Rusi obnovy podle soustavy, kterou
mají řády církevní spíše na Západě.
O potřebách těchto zmínil se metropolita sám
ve valné hromadě řeholníků basiliánských řka:
„My posýláme nadějné jinochy naše na studie buď
do Říma buď do kolejí Tovaryšstva Ježíšova po
Litvě a Polsce. Tito pak vrátivše se do své rodiny
řeholní, bývají jaksi nevrli a znepokojováni. A pří
čina toho jest, že se nezachovává tak zevrubný
pořádek, jakému si byli ve studiích navykli. Daví

Valná hromada basiliánů na hradě Ruta.

233

se, že není jednoty ve vůdcovství duchovního života,
že každý si jde cestou svou: čehož v řeholích
latinských nikdy nepozoroval. Nastala proto ne
vyhnutelná potřeba, mají-li řádu zachování býti,
aby stavební plán pro budoucnosť pohotově byl,
dle něhož všem říditi by se bylo.“ Takový cíl vy
tknul sobě Rutský jako metropolita. I pozval všecky
představené klášterů basiliánských duchem Josafa
tovým obnovených, jakož i některé řeholníky, vě
domostmi svými a zbožností věhlasné, by se kolem
něho shromáždili k valné hromadě na den 15. čer
vence r. 1611.

=
Hlava 5.

První valná hromada a etanovy vzkříše
ného řádu basiliánakého.
Basiliáni shromáždění 19. července 1617 na zámku Ruta. —
Jich porady, — hlavní stanovy metropolitou Rutským a
archimandritou Josafatern vypracované, — jednota všech
klášterů pod jednou hlavou. — Jich závislosť na metropo
litovi, — jich poměry k duchovenstvu ženatému. — Ku
konci prohlášen Josafat za biskupa vitebského, — jeho
vzpírání se, — jeho svěcení 12. listopadu. — Maxim Smo
trycký, soupeř Josafatův, jeho boje s vlastním svědomím, —
sblížení ae a metropolitou, ale bez výsledků, —až přinucen
se stane rozkolným basiliánem u sv. Ducha ve Vilně —
a obd:ží jméno Melecij.

Na hradě arcibiskupa a metropolity ruského,
Josefa Rutského, dědičném,jemuž jest jméno Ruta,
nedaleko Novogrodku, shromáždili se řeholníci
sv. Basileje. Metropolita sám předsedá. Přede vším
oznamuje, že se právě vrátil z Říma, kde byl hrob
sv. Petra navštívil, sv. Otci svou synovskou úctu
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a věrnosť a poslušnosť vyznal, a v předůležitých
záležitostech stran řádu basiliánekého, jemuž ná
leží a jejš z toho ardce miluje, že se radil s muži
pro stolici apoštolskou činnými. I touží řádu vy
dobyti věhlasu, z jakého se ondy po Litvě a Rusi
těšíval. Běží tudíž o novou úpravu a všestrannou
obnovu basiliánakého řádu.
Dne 19. července 1617, v svatvečer sv. pro
roka Eliáše, jemuž poroučeli zdar a požehnání
s hůry, započala valná hromada alavnými službami
Božími a vzýváním Ducha sv. Svrchu jmenovaní
2 členové Tovaryšstva Ježíšova byli také pozváni,
by podíl brali v práci veledůležité jako rádcové,
ovšem že se v hlasování negúčastnili. Zámek rutský
vyhlížel po celou dobu porady se svými obyvateli
jako klášter basiliánský. Všichni otcové konali spo
lečně své povinné modlitby v kůru, zpívali při měi
ev., přijímali z rukou metropolitových, kteří nemohli
sami nejdražší oběť měe av. sloužiti. V poledne se
shromáždili k společnému stolu, při němž metro
polita předsedal, a dvakráte za den se scházeli ma
jíce se raditi o otázkách řeholních posud nevyří
zených. Tak se pracovalo až do 26. července.
Sv. Josafatovi bylo dáno po metropolitovi
první místo, a všichni řeholníci, kteří seděli jemu po
obou stranách, věděli předobře, že to vlastně dílo

rukou jeho jest, o něž se tu jedná, a jemu že jsou
povinní vděčností synovskou neméně nežli Sv. pa
triarchu Basiliovi. Rutský a Josafat se již dlouho
na hromadu tuto připravovali, tak že podali vlastně
jen výsledek prací svých.
Hlavní tudíž práce shromážděných otců byla
prozkoumati předložené stanovy, které byli oba
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vůdcové za řeholi či doplněk k staré ponavrhli.
Jedny byly rázu obecného, druhé pořádaly život
jednotlivců. Jedny směřovaly spíše k duchu řehol
ního života, k eebezapření a zřeknutí se světa,
což základem jest řeholím všem a veždy ostane,
a jednaly o alibech dobrovolné chudoby, natavičné
čistoty a dokonalé poslušnosti: druhé určovaly
více do podrobna povinnosti jako kněží, nekněží,
od archimandrity počínaje a hegumena či převora,
a novicmistra až ke bratru kuchaři a vrátnému a
poslednímu řemeslníku.
Vyslechnovše návrhy uznali je až na nepatrné
změny za dobré; žádali toliko, by se dříve zkou
šely, osvědčí-li ae též v životě.
Zkoumáme-li řehole rázu obecného, nalezneme
dílo v nich muže v ctnostech křesťanských nad
obyčejného a co do znalosti duší obešlého. Z kaž
dého řádku, ano z každé částky vysvítá, jak dobře
porozuměl dosahu řeholního života, a jakou láskou
k němu Inul. Zdají-li ee pak některé řehole na
pohled přísné, přísnosť jejich zakryta jest doko
nalou láskou křesťanskou k Bohu a k bližnímu.
Metropolita Rutský byl důkladně vycvičen ve škole
duchovního života; ač nedlel na sv. Hoře (Athos)
země řecké ani v lavře pečerské na Rusi, znal
spůsoby života řeholního nejen ze Západu ale
1 z Východu. K tomu sloužil jemu jako nejvěrnější
soudruh sv. Josafat, jenž znal muže ev. řádu ba
slliánského věků předešlých, jichž životy byl stu
doval a v skutečnosti napodobil, tak že živý jejich
obraz znázorňoval Rutskému. Pamatujeme se ještě,
jak horlil pro posvátné obřady církve řecko-slo
vanské, jak se jemu staly zřídlem nauky boho
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slovné, tak že slova jeho odtud brala síly a pů
vabu, vážnosti a pronikavosti, odkudž mocně srdce
hdská poutala.
Vesměs na hlubokých základech spočívala
stavba díla předůležitého, jakým bylo vzkříšení
bastliánského řádu. O vše bylo postaráno: o mod
litbu i kajicnosť, jak se na řeholníka sluši, při
čemž zbylo rovněž času k studiím a pracím apo
štolským. Tradice basiliánů dávných byly arci za
pomenuty, leckteré návyky byly zavedeny podle
knih; ale pravda zebe vzácnější na papíře nebo
v hlavě nevypadá vždy jako omvědčená v životě.
Co Rutský dlouhá léta u jiných řádů na své oči
viděl a co na aobě dlouho již byl zkoušel, © tom
se přičiňoval uavědčiti svých poddaných.
Jako sám si ustanovil konati co den rozjí
mavou modlitbu a zpytování svědomí, tak se snažil
rovněž mladé řeholníky k též askesi či cvičbě v ži
votě duchovním více nežli k obřadům církevním
rozplameniti. Žaltář a hodinky církevní a posvátné
obřady byly mu povinnostmi, kterým se má u vší
evědomitosti zadost učiniti: než ve všem tom
hlavního zřídlasvatosti a života duchovního nehledal.
Proto v řeholích a nanučeních pro novice klade
velkou váhu na modlitbu duchovní, proto mluví
často o rozjímání a zpytování svědomí.
Jinoch, chtěje se Bohu zasvětiti, měl nejprve
poznati sebe a čím před Bohem jest, jak prvním
mu cílem jest hledati ve svém povolání spásu ne
smrtelné duše své a apolu též spásy bližních svých.
Řeholník basiliánský dle idee metropolitovy měl
napodobiti Pána našeho Ježíše Krista na sobě, ná
sleduje jeho dokonalosaťv životě, a jako Spasitele
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staraje se o spásu bližního svého. Ve svých slibech
našel prostředků výtečných k dosažení cíle evého;
neboť slibem chudoby měl mysl svou odvrátiti od
statků pozemských, aby se tím spíše neela v záj
mech svých za Kristem Pánem: elibsm čistoty ná
eledoval jej jako panic vzdav se na vždy světa a
jeho rozkoší: slibem poslušnosti měl ee Bohu obě
tovati všemi silami tělesnými 1 duševními, nehle
daje leč toho, by vůle Boží všecky jeho kroky
řídila.

Řeholník basiliánský, tak toho vyžadovala ne
vyhnutelně sv. unie, měl se starati též o spásu
bližního svého. A jelikož společné síly dosáhnou,
čeho jednotlivci dosíci nelze, a čím četnější spo
lečnosť a čím více sil zaujímá, tím spíše své pů
sobení rozšířiti může: proto tolik důrazu klad) na
stránku společného života.
Rutský již tehdy dobře pozoroval, že, mají-li
basiliáni vydatně působiti, třeba vynaložiti vše na
vzdělání mladých eil. Aby byli schopni vzdělávati
jiné, byli povinni prve sebe vzdělati; proto mu
tolik záleželo na tom, aby mladí řeholníci se do
stali do škol ne k jakýmkoliv učitelům ale k nej
lepším.
O jednotě klášterů, jak ji viděl v řádech církve
západní, dlouho přemýšlel. Správa či řízení spo
lečnosti řeholní jest dle zkušenosti nejlepší, jest-li
hlava jedna, podporována a střežena jsouc něko
lika hlavami moudrými, poněvadž pak ani jednoty
neschází ani nutné ostražitosti
Metropolita Rutský spojil všechny basiltány,
co vyšli ze školy Josafatovy, pod ochranou nejsv.
Trojice s hlavním klášterem vilenským. V čelo

val Jeho

a jednou

vou.

všech postavil proto-archimandritu. V řádech církve
západní elove vrchní představený General. Proto
archimandrita, volený na doživotí výborem všech
řeholníků, má míti vrchní představenství nade
všemi, volí předetavené a bdí nad nimi, přijímá
novice do řádu a připouští k slavné profesei Ve
valné hromadě řídí rokování. Na jeho vůli zavisí
všichni; on je rozsazuje, ustanovuje pro úřady a
posílá z koleje do koleje. Tento pak má své rádce,
kteří by nad ním bděli, netanovení jsouce nikoliv
od něho, alebrž valnou hromadou. Každý čtvrtý
rok se mají ahromážditi představení klášterů ku
valné hromadě, kteří ve svém úřadě jen na několik
let zasedati emějí.
Takovou jednotou získal řád baeiliánský, tak
že silou a rychlostí v podnikách neobyčejnou pra
coval. Z Vilna aneb ze Žirovic posýlal velko
archimandrita řeholníky evé až na hranice malo
ruské; v Ukrajině jako na Bělo-Rusi byli basiliáni
jeho poslužní. Všěadyse pracovalo tímtéž duchem ;
a by se tentýž duch u jednotlivců a v kolejích
zachoval, bděl nad nimi vrchní představený, jenž
každý rok alespoň jednou všecky kláštery navště
voval aneb evé svěřence tam zasýlal, by se o za
chovalém pořádku přesvědčil. Zvláštního dozoru
věnoval noviciatu a kolejím, kde se mladí řehol
níci k životu činnému etudiemi připravovali, aby
v témž duchu se všichni vzdělali.
Řeholníci basiliánští ae stali v pravdě bojov
níky Krietovými, jako vojsko pod jedním vůdcem,
jenž podle své moudrosti je řídí, v odděleních na
vše strany rozesýlá, kde a jak potřeba káže. Patrno
jest, že každý člen v poslušnosti své má ještě pro
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svůj rozum a svou vůli u výkonu povinnosti své
dosti šíré pole, že při všem zapření nijak rozum
a utatečná vůle zaháleti nesmějí. Basilián Trojický
byl snad letos profesorem v Minsku, přes rok ka
zatelem ve Vilně, jindy pracoval jako zpovědník
a kazatel na poutnickém místě blah. P. Marie v Ži
rovicích, potom snad několik let jako hegumen
neb jako archimandrita, načež zase jako podřízený,
konečně v hodnosti kterého biskupa. Nemá více
domov svůj jediné snad ve Vilně, neb v Byteuu:
věady, kde je klášter basiliánský ve spojení s Tro
jickým, má svůj domov; všady nalezá své bratry,
v představených starostlivé otce; všady platí ten
týž pořádek. Srdce jeho nesmí ovšem pověsiti ani
na toho kterého člověka, ani na to které místo;
máť patřiti Bohu úplně, a poslouchaje svého atar
čího slyší v něm hlas vůle Boží, jíž se podrobuje.

Ký div, že mládež po idealech se honící, jak
mile poznala soustavu takovou, viděla příležitosti
k životu před Bohem i před lidmi v skutku ideal
nímu, tak že se hlásila četněji k řádu jako šik
vojenský spořádanému. Rutský se sv. Joaafatem
měli zásluhu velikou a brali za to účastenství ve
všech podnikách bratří svých.
By ee ale předešlo veškerému lichocaní a vší
přetvářce stran života duchovního u jednotlivců,
nadčež nic horšího nebývá, což se přichází ne
zřídka, jest-li představený spolu vůdcem duchov
ním, a ředitelem svědomí: ustanovil, že nemá před
stavený domu býti zpovědníkem synů svých, alebrž
má býti v každém klášteře otec duchovní či spiri
tual pro kázaní domácí a návod k duchovnímu
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životu a sv. zpověď a mimo otce duchovního ještě
druhý kněz co zpovědník domácí.
Velice obtížno bylo rozhodnouti, jaká spojba
basiliánů semetropoliton a biskupy by byla nej
výhodnější. Velkou čásť duchovenstva malo-ruského
činili basiliáni, jsouce v rukou velko-archimandrity ;
duchovenstvo světské, ženaté, nebylo takměř ani
schopné vykonati povinnosti stavu svého na ven
kově, tím méně v městech. Basiliáni budou-li vy
jmuti z pravomoci biskupské a metropolity a pod
řízení jenom svému proto-archimandritovi: tuť se
stane církev malo-ruaká závislá spíše na basilián
ském představenstvu nežli na biskupech aneb 1 na
metropolitovi. Za tou příčinou ustanovil metro
polita Rutský v radě se sv. Josafatem, že baeiliáni
budou odvisli od metropolity nejen co do obřadů
církevních, alebrž i v ostatních záležitostech, ano
i v životě duchovním. Tak echválila sv. apoštolská
stolice v Římě stanovy baeiliánské a nepřijala
jejich neodvislosť od metropolity. By se ale samo
etatně vyvinouti mohli, poznamenal Rutský meze
právomoci metropolitovy v řádě basiliánském.
Jediné basiliáni směli si voliti svého vrchního
předetaveného čili velarchimandritu, z které dů
stojnosti byli vyloučení všichni baeiliáni, co se stali
hodnostáři církve řecko-slovanské, byť i byli pouze
biskupy. A biskupů basiliánských bylo mnoho;
ano metropolita Rutský, věda z minulosti, jak ne
hodní se stávali leckdyse biskupy, vynasnažil se,
by všecky stolice biskupské zabezpečil baeilián=
skému řádu právě obnovenému. Aby ee ale snad
kdosi nepovolaný beze všech schopností a ctnosti,
pro svou toliko urozenoeť aneb ctižádost, nedostal
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na přestol metropolity neb na biskupství některé
diecése v unii, ustanovil, by každý metropolita ob
držel od sv. Otce a krále výpomocníka biskupa
s právem nástupce: avšak metropolita sám směl
el jej volitL A k takovým úřadům volili se basi
liáni Trojičtí. Stran ostatních stolic biskupských
směl metropolita rovněž presentovati výhradně ba
iliány Trojické, ale ty, které by představení klá
šterů jejich ponavrhli. Aby pak nezavládl mezi
řeholníky mor lásky bratrské, totiž řevnivosť a
závisť, skládali všichni řeholníci slib zvláštní před
Pánem Bohem, že nebudou ani v řeholi ani v církvi
vůbec hodností vyhledávati. Hromadavalná žádala
též, by všichni slibem svrchu řečeným se na místě
zavázal: ovšem kdo by se byl zdráhal, byl by
apadl v podezření nezřízené žádosti.
O0. basiliáni se po ukončení valné hromady
rozešli, aby okoušeli moudrosť předložených stanov
v životě samém. Rutský metropolita byl první vel
archimandrita. A když se jim stal Rafael Korsak
velarchimandritou, za krátko i jeho učinili bisku
pem pinským a co takový byl podřízen metropo
litovi, až se i on metropolitou stal ostana spolu
v hodnosti velarchimandrity. Taktéž metropolita
Sielawa a Kolenda, až teprve Cyprian Zochowský
složiv velarchimandrii stal se metropolitou. Od
r. 1617—1675 byl velarchimandrita spolu metro
politou.
Dom Guépin dí, že neustálé třenice povatá
valy a žaloby brzy metropolitů brzy řeholníků do
Říma putovaly, poněvadž prý bylo těžko zavho
vati pořádek dle nových stanov. A co kněži světští
a ženatí? Kněži ženatí byli u velikém opovržení,
16
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tak že směli basiliáni po právu a pravdě říci po
pům: „Vaší ženitbou jste ae sami zavrhli, pozbyvše
takto vzdělání povinného i ctnosti pro duchovní
stav; na té hrudě visíte, starajíce se více o svou
rodinu nežli o česť Boží; při čemž jete přece na
mnoze v bídě a nouzi. Ovšem že snášeti následků
křehkostí lidských jste povinni! Že my nad vámi
jsme, tomu se nedivte; zakoupili jsme si práva
toho obětí, kterou jsme Hospodinu přinesli pa
nictvím zasvětivše jemu těla svá: pro vás jest již
pozdě ztráty želeti!l“ Ani ai nelze jinak pomysliti,
nežli že se strany ubohého duchovenstva ženatého,
které bez toho sténalo pod tíží břemene svého ro
dinného, šklebila se na basiliány nenávisť a zášť
a závisť. Myslil sobě takový pop: „ty se mně vy
dáváš za vůdce a ochránce, v skutku ale jsi mým
pánem a mnou pohrdáš, a chleba dítek mých mně
ujídáš; že pak já nejsem tak vážen, tak bohat,
že nemám já přístupu k hodnostem církevním,
komu mám za to ge poděkovati?!“ Než pravé od
povědi kdyby si byl dáti chtěl ženatý pop, byl by
nucen sobě říci: „Vidím, že naše ženitba nese vinu
naší bídy!“
To uznávají též za našich dob popové sami
v církvi řecké; ano leckteří jinochové, jmenovitě
synové otců takových, na své oči vídajíce smutný
stav otců svých varují se všech zápletek svateb
ných, jestliže se stavu duchovnímu věnují. A nyní
jsou již četní kněži v církvi řecko-slovanské, kteří
se nežení, poněvadž napřed vidí, jaké nesnáze pro
život vlastní a pro působení ve správě duchovní
sobě takto strojí. Mají ovšem zaručené právo
k tomu v církvi své, že se smějí ženiti před vy
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svěcením ; za tou příčinou se nutit nesmějí. Avšak
pomalu by ee mohl státi přechod 1 tu k coelibatu
či neženitbě, kdyby se n. př. chovanci, jenž se
Hospodinu zaevětiti obmýšlí, stavěly na oči záhy
výhody takového kněze pro život časný a věčný,
třebas i vyhlídky k důstojnostem, že by časem na
stal všeobecný návyk neženitby v duchovenstvu
řecko-slovanském. V takových poměrech mívají ne
přátelé ovšem snadnou práci, jelikož pobuřovati
mohou vášně jedněch na druhé. A tak bylo i na
Litvě.
Ale prozřetelnosť božská postavila mezi ně
muže, jenž na obě strany blahodárně smiřoval.
A tím nebyl nikdo jiný, nežli náš sv. Josafat.
Prvním jsa stromem v nově vzdělané zahradě klá
štera Trojického, vkládal jader do erdcí druhých
bratří svých, kteří se kolem něho sdružili, tak že
spolu e ním vzrůstaly a přinášely hojného ovoce
a Bůh, jenž viděl snahy dobré vůle, žehnal pracím
podniknutým ve vzkříšeném řádu velikého patri
archy sv. Basileje. Všichni OO. basiliáni Trojičtí
byli a ostali prodchnuti ohněm posvátným Josa
fatovým nejen za jeho života, ale až do posledních
let doby naší. Po více jak dvě století byli lidu
rusínskému a ruskému pravými otci duchovními,
lámajíce chleba duším katolické církve řecko-elo
vanské. Proto když v posledních dobách mnozí
z nich v boji pro sv. víru byli ochábli, tak že se
dali násilím rozkolníků ruských přemoci, nebyl,
kdo by se ubohého lidu byl ujal, a u vojště cir
kevním stala se tamtéž rozsedlina nevyplnitelná,
Z jara r. 1883 započato jest obnovným dílem řádu
basiliánského v haličské Dobromíli z nova. Dejž
165*
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dobrotivý Hospodin a božské Srdce Páně požehnání
svého, by ee i tento klášter stal druhým klášterem
nejsv. Trojice ve Vilně!
Zdá se, že elitovný Hospodin nadobyčejným
zdarem sprovází dílo obnovy řádu básihánského,
které jako za sv. Josafata 1 nyní obdrželo na po
moc otce Tovaryšstva Ježíšova.*) Sv. Otec náš,
Lev XIII., a církevní kongregace posvátných obřadů
konají tu dílo Prozřetelnosti božské. A sotva že
započaj starobylý a velezasloužilý řád basiliáneký
své znovuvzkříšení noviciátem, pu roce již 1884
vidíme na 40 echopných jinochů v klášteře dobro
milakém, vedených rektorem a 8 profeesory, kně
žími Tov. Jež, v cvičbě dokonalosti křesťanské a
života řeholního. Slavné kláštery basiliánské Law
row a Buczacz (Bučač) jsou dle netanovení Bully
papežské reformovaným synům sev. Basileje již
odevzdány; načež má znovu zrozený řád naplniti
všech 14 klášterů nyní prázdných. Ký div, že roz
kolníci a nepřátelé katolické církve vůbec sypali
své hněvy a své záští na bohumilé dílo toto, po
dezřívajíce dobré úmysly mužů, kterým úkol ne
snadný evěřen byl! Za to se etrany řecko-elovanské
metropole Ivovské a biskupa přemyslovského má
podniknuté dílo toto veliké upory; a mládež ru
sínská houfně se hrnoucí do noviciátu dobromil
ského dává ei svědectví, že jest posud zachovalou
a schopnou života dokonalosti křesťanského života,
který v každé řeholi se pěstuje.
Valnou hromadou na zámku Rutě začíná nová
čásť života Joeafatova. V jedné echůzi ohlásil metro
+) P. Jackowski S. J. vydal r. 1884 upis zajímavý

o klášteru dobromilském a působení jesuitů tamtéž.
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polita, že jej došlo od krále potvrzení volby Jo
safatovy za biskupa a náměstka, jakož i pomoc
níka arcibiskupovi polockému, jenž byl v kmetském
věku k zastávání úřadusvého již neschopen. Metropo
lita Rutský mu odevzdal diplom, v němž souhlasí
J. Milost královská úplně 8 povýšením opata Jo
safata na hodnosť biskupa vitebského. Avšak po
korný muž tento, maje se za nedostatečného k ta
kové hodnosti, myslil, že smí ještě alespoň jednou
všech sil napnonti, by se vymknul takovému bře
meni. [ vrhá se k nohám metropolitovým a drahně
slz prolévaje prosí a žádá snažně a zapřisahá jej,
by přece poshověl a jeho ušetřil. Metropolita mu
arci nedovolil déle odpor klásti, 1 pozvedna jej
pravil: „Co vám tuto, předrahý otče můj, ukládám,
jest ku cti a slávě Boží nevyhnutelné. Rozhodnutí
naše nedá se odvolat“ Josafat se odevzdal do
vůle Boží, přijal královský diplom a vzýval Ducha
sv., by se nad ním, nehodným sluhou Páně, smi
lovati ráčil. Jediná mu ještě vytáčka zbyla, na niž
spoléhal, že mu snad k odvolání pomůže. a že se
i přese vši poslnšnosť zbaví hodnosti tak nemilé,
totiž neschopnosť a nemožnosť, kterou namítal.
Omlouval se, že není v stavon břímě takové
na svá bedra vziti, ale porovnávaje se s tamní
hlavou rozkolu, se svým nepřítelem úhlavním;
„vím,“ pravil, „o muži, jemuž by se ihned uděliti
mohla důstojnosť tato. Nechať se nepřítel můj,
Maxim Smotrycký, z rozkolu obrátí; já mu v oka
mžení místa postoupím. Máť on alespoň vědomosti,
jaké se na biskupa sluší“ Přátelé jeho a spolu
bratří řeholní ovšem jinak o něm smýšleli a mlu
vili, děkujíce všichni Bohu za takovou volbu, spa
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třujíce v nf převeliké dobro nového vzrůstu svaté
unie. Za 3 měsíce byl pomazán na biskupa, 12. listo
padu, I. P. 1617. Byla neděle. Metropolita Jos.
Ruteký, maje kolem sebe několik sobě podřízených
biskupů, žehnal mu v chrámě nejsv. Trojice ve
Vilně, kdežto nový biskup jako by chtěl rozply
nouti v elzách svých. Veškerý lid měl ze svého
miláčka radosť nevýslovnou, vědouce a usvědčení
jsouce, že posvěcením na biskupa stane se ještě
větším apoštolem, nežli jím byl až posud, že na
bude eil ještě větších proti nepřátelům křesťan
ským. Rozkolníci arci nemálo ee z toho horšili.
Myeliliť,jestliže ei Josafat jsa pouhým knězem tak
rázně počínal proti nám ve Vilně, že byl na nás
jako kladivo; jak si povede, až bude poroučeti
v tak rozsáhlé provincii, kam se odebéře s od
znaky biskupskými a autoritou vrchního pastýře.
Jaké dojmy by ee byly teprve na jevo dávaly,
kdyby se bylo alespoň tušilo, že v oběhu 6 let
bude ev. Josafat nejen arcibiskupem, ale i ev. mu
čeníkem za víru. Tutéž neděli a tentýž den, kdy
byl na biskupa vysvěcen,měl Josafat po 6 letech,
též zemříti za víru katolickou, státi se mučeníkem
v tomtéž městě Vitebsku, pod jehož názvem jako
biskup slul.
Prve nežli se uvázal ve svůj předůležitý úřad,
chtěl se odebrati do samoty a aíliti se modlitbou.
Na 15 dní se uzavřel v jizbičce klášterní, aby
mluvil s Hospodinem Bohem svým sám a sám, a
dal si od něho do srdce mluviti, okoušev tu po
slednikráte radosti, jakéž míval v klidnou chvíli
svého života a v rozjímáních svých.
Konečně se mu bylo rozloučiti ae svými pře
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drahými ovečkami. Než tu vděčná mysl připravila
jemu odchod věru vítězoslavný z Vilna. Když vy
cházel z kláštera Trojického, uzřel před kostelem
a klášterem shromážděných na tisíce, nájmě ve
škerou chudinu vilenskou, jenž se 8 usedavým
pláčem a hořekováním s ním loučila. Oplakávali
v něm arci svého učitele, svého ochránce a otce.
Alespoň ještě jednou jej spatřiti a pozdraviti, byla
touha jejich. I doprovázeli jej až za město a mezi
doprovázejícími bylo viděti četně zastoupenou
šlechtu a vybranou třídu měšťanstva, vespolek si
pdílejíce radosť i žalosť. Žalosť byla u mnohých
taková, že vše měli pro sebe za ztracené, jelikož
jin Josafat odchází. Zaručené o tom správy za
znamenal Jakob Suša.
A příčiny neobyčejné tu radosti tu žalosti
byly soustředěny všechny v Josafatově důstojnosti.
Vůdcové rozkolu ve Vilně oslavovali odchod jeho

jako dobyté vítězství nad uni, kdežto jiní z ne
přátel jeho dále pohlédajíce skřípěli zuby v nevoli
své a roztrušovali všady jazykem i spisy nedůvěru
proti nově zvolenému pastýři. A bohužel v lec
kterém srdci jeho nastávajících oveček se ujalo
símě nedůvěry. Do popředí stavěli nepřátelé jeho
rozkolní hlavního bojovníka svého, kterým byl nám
již známý Maxim Smotrycký. Neboť pouty neodo
latelnými přitáhli jej byli na sebe.
Mezi apoštolem sv. unie a velikánem rozkolu
nalezáme zvláštní poměry. Čím více vyvinoval av.
Josafat činnosf svou, tím více se snažil Smotrycký
státi jemu naproti jako vůdce v nepřátelském tá
boře. A když obdržel onen své poslání s pomazá
ním na biskupa, tuť s jasem uvítal i tento na
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sebe vloženou úlohu Ižiapoštolekou. Rokem 1617.
započíná rovněž Smotrycký novou dráhu svého
života.
Za doby více klidné, 8 níž jsme se byli posud
obeznámil:, zdál se nositi břímě jej umořující. Ač
pouhý lajk, kázal, hájil rozkol a zastával obránce
rozkolné víry. Dalť se i jediným zachovatelem či
spasitelem pravoslaví od svých přivrženců lichotivě
zváti a nadkuřování takové zamlouvalo 8e nemálo
marnivosti jeho povahy. Jedno bylo nápadné, že
nepsal více proti uniatům; a když tito jej vybízeli,
aby dal o sobě věděti a slyšeti, mlčel, ani nehlesl:
čemuž se přátelé i nepřátelé jeho velice divili.
Takové výminečné chování vzbudilo nedůvěru
a ostýchavosť u těch, jichž kořistí se byl stal.
Arciť se nemýlili; neboť Smotryckého v skutku
něco strašilo. Vyvrácení jeho spisu „Lament čili
Pláč církve rusínské“ muži, jakými byl: na slovo
vzatý Petr Skarga, a důvěrník krále polského,
Eliáš Morochovský a jiní spisovatelé untatští, činilo
naň dojem, že se viděl jako zdrcena „Já měl za
to, že jdu se světlem a pravou osvětou,“ myslil
si, „zatím se vidím po tmě se bráti cestou k zá
hubě časné i věčné!“ I prodfíral ee blíže ke světlu,
jež pozoroval ž daleka, a započal cestu k nalezení
jeho. Než čím dále ee bral a čím více ee blížil
k němu, tím více se zhrozil sebe sama vida, že
se spolu víc a více blíží k apoštolské stolici v Římě
a ku av. unii, proti nimž stál jako nepřítel úhlavní.
Zastaralé předsudky a spíše ještě pýcha spojená
s marnivostí jeho vzpíraly se proti každému kroku
ku předu. Než od té chvíle neměl ani stání ani
pokoje více ve svědomí svém.
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Usvědčen v hloubi duše své o pravdě ev. na
straně svých nepřátel jakož i o bludech, které byl
dříve hájil, připravoval se knihu uveřejniti 8 ná
pisem „Palinodie“ t. j. odvolání Theofila Ortho
loga a vyvrácení jeho bludů. které byl ve svém
Lamentu napsal. Tím měl zadostučiniti svému svě
domí. Ale což, když zadostučinění to nebylo úplné.
Místo co by byl měl dáti apis svůj do tisku, za

slal jej rozkolnému bratrstvu ostrožskému a mni
chům rozkolným k nahlednutí, kteří jej co nej
rychleji spálili. Takové odvolání bylo jako nedo
chůdče bez života a účinků, sloužíc jediné k tomu,
by podezřívavosť se strany rozkolných a výčitky
ve svědomí jeho nabyly tím větších rozměrů.
Od r. 1610—1617, píše životopisec Josafatův
francouzský, čítal Smotrycký všecky spisy, které
byla církev řecko-slovanská uveřejňovala, jmenovitě
mající za předmět věronku katolickou ve sporu Be
stranou protivnou pravou hltavostí: 1 namáhal Be
vyvrátiti pravdu, o níž předkem věděl, že ji ne
zmůže, poněvadž vyvrácení všaké bylo nemožné.
Tu hotov bývaje prací svou Bám aebe odsuzoval
po právu a pravdě. Čím více se přičiňoval unik
nouti sv. pravdě aneb postaviti jí hráze, by za
tarasil světlu jejímu přístupu, tím výše mu avětlo
stoupalo a do duše svítilo: než vůle jeho nestálá
a vášněmi nesená vítězila ještě dlouho nad rozu
mem a nesla jej blíž a blíže k záhubné propasti.
Nešťastný pak Smotrycký bledal potěchy a
klidu pro svědomí utrápené brzy ve vědách, kte
rými se usilovně obíral, brzy v přísné kajicnosti
života. Jal se postům podrobovati, jaké na se
mniši a poustewníci na Východě brávali; na mod
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litbách trval ve dne v noci; bdíval osamotněn, kdy
vše libému spánku se oddávalo; trýznil těla svého
bičováním a žiněné roucho nose pod košilí: ale
to vše nepomáhalo, jelikož Bůh milosrdný na něm
nic takového nežádal. Čeho na něm žádal, byl on
sám a obrácení srdce jeho k sv. unii. Leckterému
svědomí hříchy zkrvácenémnu jsou kajicné skutky
prostředkem k dosažení milosti a smíru; proň to
vše nepostačovalo.
Vyznati měl Hospodinu s kajícím Davidem
(Žalm 39. 7.): Obětí a darů nechtěl jsi: ale uši
dokonal jsi mi, abych slyšel hlasu tvého. Oběti
zápalné za hřích nežádal jsi; tehdy řekl jsem:
Ejhle, přicházím, abych činil vůli tvou a přijal
gy. unii.
Zatím se dal Smolrycký do prací tělesně i du
ševně namáhavých, vydávaje tehdy mluvnici slo
vanskou a slovník k ní. Mimo to dohlížel k tisku
kněh obřadných, opravoval převod Nového Zákona
a Žalmů z jazyka řeckého, jak ho užívali na Rusi:
než ani tyto namáhavé práce nebyly v stavu utlu
miti jeho pobouřené svědomi.
Dám-li se pod přísný dozor duchovního vůdce,
tuť doufám, že se mi ulehčí: tak se domýšlel kla
maje sám sebe. A předce vše přispívalo k úplnému
jeho obratu. Bůh mu šel milostí svou vstříc, aby
neměla odbojná duše jeho žádné výmluvy a sám
odpor její čím dále tím patrněji se odsuzoval.
Smotrycký viděl propasti, do nichž rozkolná církev
své pravoslavné věřící uvrhuje, a zděsil se jich.
Bylť mužem ducha bystrého a na školách vyso
kých doma i v cizině řadou let vzdělaného a zku
šeného. V cizině 1 doma obcoval nejraději s kruhy
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vysokými a liboval si ve vrstvách lidu vybraného ;
při čemž až příliš citivým býval, tak že nepatrným
nedohledem aneb jakoukoliv nezdvořilostí ve epo
lečnosti se za uražena míval. Rozkolníci arci měli
naň ohromný vhv; on však nemohl jej jinak po
jmenovati než žalostivým. Co mu prospivalo, že
bratrstvo vilenské do uší jeho neustále hulákalo
o jich pravoslaví, jak prý „svatá, jediné pravo
slavná církev jejich jest, jak ona se drží obřadů
východní církve řecké a za svatou má starobylou
tradici ev. otců svých na hoře kyjevské z lavry
pečerské“: když v skutku viděl, jak více méně
shromažďoje se kolem něho drahně lidí nevzděla
ných a neotesaných, vášněmi ovšem bohatých. Ta
ková nastrojená a dotěravá panovačnosť rozkol
ných odrážela jej co den tím více od nich. Smo
trycký nebyl tolik zaslepen, že by nebyl viděl,
kterak o církvi Kristem Pánem ustanovené nemůže
tu býti řeči, jelikož se více méně vše zvracuje, co
zakladatel její stanovil.
Mezi tim se podařilo jakéhosi sblížení mezi
metropolitou Rutským a apoštolem rozkolným Smo
tryckým dosíci a dle vší pravděpodobnosti započal
je Smotrycký. Jich rozmluvy stávaly se co den
důvěrnější a častější a podle všeho bral Josafat
nemalé účastenství v nich. Rutský nasadil vši svou
horlivosť a výmluvnosť s vědomostmi, aby získal
sv. unii duši, jež by ku spáse tisíců věřících při
spěla. K obrácení však nepřišlo. Smotrycký na
slouchal pozorně, nechal se poučiti, pociťoval, jak
Hospodin tluče na dvéře srdce jeho: ale neotvíral,
pořáde ještě otálel. Skorem se zdálo, jako by jím
pravice Páně za trest byla povrhla; neboť upadl
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hloub do propasti, v níž by byl jistojistě zahynul,
kdyby jej byl Josafat životem a krví svou zázračně
nezachránil.
Ačkoliv hrál Smotrycký v návštěvách u Rut
akého Nikodema, jenž potají a v noci chodil ke
Kristu Pánu, přece přišly návštěvy jeho na jevo;
a byl-li dříve již v podezření, že ee rozkolu zříká,
nyní upadl v nemilosť rozkolníků docela, tak že
se naň hnali úprkem, A nestálý Smotrycký oka
zuje tu slabou povahu svou. Když přišlo do tuha
a k rozhodnutí, neučinil nic. Hledaje pravdy, aniž
by se jí kdy uspokojil, psával obrany nauky ka
tolické pro jiné, kdežto sám ostával v poloucestí.
U výkladu článku víry sv. o třetí božské
osobě, Duchu av., v němž se rozkolníc: odchylují
od učení katolického, okázal, že dobře umí po
jmouti nauku katolickou, již postavil naproti blu
dům církve řecké: ano posvítil, na jak slabých
nohou stojí nauka nepravá a na jak pevných víra
katolická, ale sám se úsudkem svým zamlčel a ne
přiznal se otevřeně k pravdě. Za to mu pomohli
basiliáni rozkolní majíce za to, že ví, co činí, ke
koncům, ku kterým se ani sám přiznati neob
mýšlel. I sběhše se uvalili naň bouři, tak že ubohý
svěsil hlavu, a vzal zpátky spis, který již uve
řejněn byl.

Nedlouho potom potkala jej jiná nehoda. Jeden
občan vilenský, dle vyznání svého rozkolník, do
věděl se na cestách, které konal ve Volyni, že
Smotrycký míval častěji rozhovory náboženské
s jistou paní, která brzy na to opustivši pravoslaví
stala se upřímnou katoličkou. Jakmile se tedy
vrátil do Vilna, spěchal v rozhorlenosti své do

Max. Bmotrycký ne stane rozkolným basilánem
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rozkolného kláštera u sv. Ducha. Zde Smotryckému
hrozně lál předhazuje mu až i zradu na jeho bra
třích a na něm samém. Opět byl Smotrycký celý
ustrašen. Pravdou bylo, že ta jistá paní se obrá
tila na katolickou víru nejen po rozmluvě se Smo
tryckým, alebrž 1 pro jeho rozhovor a po radě
jeho; bylť jí sám učitelem ve víře pravé křesťanské.
A hle, Smotrycký ze samé bázně a ze samých
ohledů lidských se dopouští nedůslednosti muže
a člověka vůbec skrz na skrz nehodné, že píše
oné paní, by mu prominula vše. Co prý 8 ní tehdy
mluvil, k čemu jí radil, stalo se jediné proto, by
se jí zalichotil věda, že si to sama přála. Lépe
však učiní, když setrvá u víře otců svých a nepře
stoupí do církve katolické. Tak hrubá lež nemohla
arci najíti úvěru. A rozkolníci byli u sebe již
usvědčení, že jim asi Smotrycký po dlouho kázati
evangelium nebude, nébrž že za krátko do tábora
jich nepřátel, či k sv. unii přestoupí.
Rozhořčení trpké panovalo všady, kde který
rozkolník byl. Hněv a zlosť svou nemohli v bratr
ském táboře anti utajiti. Usnesli se ještě jeden uči
niti pokus 8 Smotryckým. Obeslavše si kazatele
svého postavili jej před slavně shromážděný výbor
bratraký. Zde mu pak činili výstražné napomenutí
pro nedůslednosť v chování a pro nebezpečí, jemuž
vystavuje víru svou. I ponechali mu rozhodnouti
se o vůli svobodné úplně, chce-li, ať si třeba jde
k jich nepřátelům, jinak ale že povinen jest učimti
konec navždy všelikému obcování s katolíky, jme
novitě s uniaty. Aby v skutku konec byl, má se
dáti do kláštera k basiliánům rozkolným u sv.
Ducha a setrvati tu pod přísnou dohlídkou vůdců
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bratrských. Smotrycký se neodvážil vyznati víru,
kterou byl dávno již za jediné pravou uznával.
Bál se totiž o veliké jméno a věhlasnosť, jež ve
své marnivosti a pošetilosti se míti domýšlel; více
asi se bál nátisků, kterých by mu bylo pronásle
dováním rozkolníků zakoušeti. Odpověděl tudíž, že
poslechne ochoten jsa k životu řeholnímu, ano že
přijímá dohlídku se strany bratrstva na sebe.
Než proti takovému jednání pozvedl hlasu
svého muž, jenž ve jménu svého řádu se vzpíral
pod ochranu vzíti Smotryckého v povaze tak ne
dostatečného. Leoncius Karpowicz (Karpovič), archi
mandrita rozkolných basiliánů u sv. Ducha, vze
zření přísného a v nábožnosti arci u veliké části
faryzejské horlivého, byl nemile dojat, když spatřil
Smotryckého, an se tvářil, že právomocnosti jeho
se podrobuje. Násilí takové, pravil, není cestou
k životu dokonalému. Nezdál se v očích jeho celý
výstup jinaký leč ironií a úsměškem pohrdlivým
na řeholi; pročež ohlásil všem, že nepřijme jak
živ professi vynucenou násilím. Avšak veliké předse
vzetí rozkolného archimandrity přišlo brzy v za
pomenutí. Ti, co Smotryckého do kláštera přivedl,
nedbali ani řeči archimandritovy ani Smotryckého.
Co se jim líbilo, mělo rozhodnouti a rozhodlo;
Karpovič si také dal říci a přijal Smotryckého
mezi své poddané. Uplynulo několik měsíců a Smo
trycký po krátkém noviciátě akládal sliby řeholní,
vyměniv si dřívější jméno Maxima za Melecije.
Z počátku si počínal Melecij tak jakoby si
do opravdy vážil života řeholního. Byl-li ve světě
mnohdykráte přísný na sebe velmi, byl nyní co
den přísnější, že se mu všichni divili. Kde byla

Bumotrycký v klášteře vílenském u sv. Ducha.

905

jaká těžká práce, vyhledával ji, by unavil tělo a
epíše ducha, který mu ustavičně výčitkami svědomí
nedával pokoje. Co mu prospěla úcta jeho k mou
drosti křesťanské a ctnosti, pro niž jej rozkolní
všichni tolik velebili, když právě touto nepravou
chválou se stával víc a víve zatvrzelým pro pravdu.
Kráčeje cestou bezbožnou nevěděl kam se uchýliti,
až prostopášnosti a nepravosti jej zachvátily celého.
Zajisté politování hodno jest viděti muže ne
obyčejnými schopnostmi od Boha nadaného, jak
otročí zbaběle nezřízeným vášněm evým! Dojem
okamžiku ovládá srdce jeho nikoliv mužské ale
zženěhlé! Jako dnes jest ochoten vzíti na se život
kajicnosti přísné, tak jest zítra pohotově oddati
se všelikým mrzkostem a neřestem! Zvítězí milosť
Boží i nad takovým erdcem? I Melecije Smotry
ckého obrátí milosť Boží a učiní z něho kajicníka
pravého. Avšak stane se jím teprve, až prolita
bude skrze něho mučenická krev, kterou vycedí
zaň sv. Josafat. Pak se obrátí k sv. unii celou
duší svou a jako Šavel pronásledoval Ježíše Krista
v církví sv., až se v Pavla, apoštola národů, obrátil,
tak pronásleduje Melecij Smotrycký Ježíše Krista
v Sv. unii, až se v apoštola jejího promění, jak
o něm napsal biskup chelmský Jakob Suša v díle
svém s nápisem: Šavel a Pavel unie rusínské čili
Melecij Smotrycký, arcibiskup polocký.*)
-©
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Smotriscius, archiéep. poloc. auctore J. Susza, curante P.
Martinov.
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DÁ, KI.
Kniha IV.
Josafat arcibiskup polocký 1618—1620.

Hlava 1.

První apoštolské práce sv. Josafata
v Polocku

1618—1620.

Město Polock a jeho dějiny, — arcibiskupský přestol, —
předchůdcové Jogufatovi, jmenovitě poslední Gedeon Brol
nický, — slavná imtronisace Josafatova 9. ledna 1618, —
uvitání jeho od šlechty, lidu městského i rozkolníků, — na
chudé 61 zpomněl nejdříve, — na příbuzné málo pama
toval — Úmrti stařičkého arcibiskapa Gedeona. — Spo
řádaná domácnosť Josafatova, v níž 3 muži co nejvíce
spolehliví: P. Gennad Chmělnický, arcijahen Dorotěj Leci
kowicz a Emanuel Kantakuzen, — chování se Josafnatovo
k poddaným. — Josafat, přísný obhájce církevních statků
svatokrádeží urvaných, — obnovil kláštery sv. Basileje,
mužský i panenský, v Polocku, sídelní chrám polocký a
vitebský a rezidence.

eřolock, původně Polotesk, u vtoku říčky
š Poloty do Dviny, jest staré město Kri
2% vičův Poločanův, pokořených r.864

Ru

nkem. R. 980 pak bylo knížetství polocké velko
knížetem Vladimírem dobyto a synu jeho Izjasla
vovi dáno. Zajímavé jest, co nám vypravuje nej
starší letopisec ruský Nestor: „L. 6486, L. P. 980
17
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poslal Vladimír ku knížeti Rogvoldu polockému,
řka: Chci pojmouti dceru tvou sobě za ženu. A on
řekl dceři své: Chceš-li za Vladimíra jíti? Ona
pak odpověděla: Nechci rozzouti syna služčina,
totiž Vladimíra, ale bratra jeho Jaropluka chci.
Bylť Rogvold přišel ze zámoří a měl vládu svou
v Polotětě. I přišli sluhové Vladimírovi a pověděl
jemu všecku řeč Rognědmu, dcery Rogvoldovy,
knížete polockého. Vladimír pak sebral vojsko
mnohé a vytáhl na Rogvolda. Téhož času chtěli
Rognědu vdáti za Jaropluka; i přitáhl Vladimír na
Polock a zabil Rogvolda i syny jeho dva, a dceru
jeho pojal za ženu.“
Mimo to nám zaznamenaly dějiny obecné, že
potomci VšealavaBriaczielawicze (Brjačislavič) vládli
v knížetství polockém, k němuž patřily též Vitebak,
Druck, Minsk a Jzjaslavl. Za velkoknížete Vladi
míra Veevolodoviče znepokojovali Polovci knížet
ství kyjevské, až porážkou na řece Sule r. 1111
zkrocení byli; syn pak jeho Mstislav připravil je
o samostatnost a spojil s Kyjevem. Než r. 1182
obnovili si Poločané knížetství své, až se r. 1235
dostali Litvě. Okolo r. 1500 utvořeno vojevodství
polocké, jehož hlavu si volila šlechta, král ji jenom
otvrdil. R. 1563 dobyli Polocka Rusové, avšak
Štěpán Bátory, král polský, odňal jim jej r. 1579
znova, až za prvního rozštěpení Polska 1772 při
padl zase k Rusi.
Co do dějin církevních mají někteří dějepisci
za to, že již za velkoknížete Vladimíra a syna
jeho Izjaslava okolo r. 1000, jiní mezi r. 1000—
1100, biskupství polocké zaraženo bylo; toť dle
obecného uznání dějepisců říci lze, že koncem
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11. věku neb počátkem 12. zajisté stanoveno již
bylo. Za to nám ručí ruský letopisec Nestor, jenž
píše: „Téhož leta 6613, 1. P. 1105. ustanovil
metropolita biskupa Mínu v Polocku, 13. dne
měsíce prosince.“

Sv. Josafat Kuncewicz.

V 15. století byl povýšen Polock na arci
biskupskou stolici, jíž podřízeny byly diecese viteb
ská a mstislavlská. Dr. Pelesz (G. d. Un. I. 61.)
di, že brzy po založení biskupství polockého vzmá
hala se po všem obvodu církevním, jmenovitě
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v městě samém, křesťanská zbožnoeť a dokona
Josť,zanechavěi drahně památek v nadacích četných
klášterů a chrámů; což svědectví dává o zbožné
mysli jak zakladatelův tak obyvatelů jejich. Místo
všeho budiž dovolíno uvésti za doklad 2 avětice,
jimžto Polock rodným městem byl, sv. Predielavu,

křesťanským jménem Eufrosynu (24. května),“)
9) *) P.Martinovve svémAnnusecelesinsticaegraeco
slavicuspodává život sv. Predislavy

na str. 138.k 823.

květnu takto: Predislava, křesťanským jménem Eufrozyna,
byla szrodu velkoknížete ruského sv. Vladimíra a dcerou
Jiřího Svjatoslava, vojevody polakého, jehož otec věhlasný
Veealav Brjačislavič zemřel r. 1101. Ve víře křesťanské a

svatosti života získala ei sáhy tak důkladné známosti, že
majíc 12 let věku svého, bez vědomí rodíčů svých, do klá
štera panenského v Polocku vešla, chtíc se tuto v nevin
nosti a čistotě celá zasvětiti nebsskému choti Ježíši Krjetn.
Pod dozorem vlastní své tety, vdovy po knížet: Romanovz
a abatyše v klášteře tamním, došla v skutku obláčky.
A obdrževši schválení od biskupa polockého Eháše, byla
do řehole přijata, kde jí vykázán příbytek na blízku sídel
ního chrámu Božské Sofie či svrchované Moudrosti. Tu
osamotnělá dlouho na modlithách trvávaja, postem a tryzní
tělo své nevinné křižujíc; ostatní čas věnovala pracím
ručním, jmenovitě zpiBování kněh a co ui vydělala, obra
cela na chudě. Ale na zvláštní pokyn vůle Boží odebrala
se na místo Seltae nedaleko Polocka, jež od biskupa svrchu
jmenovaného, za knížete a šlechty rusínské co svědků, ob
držela darem, kde chrám Proměnění Krista Pána s klá
šteram panenským vystavěla a představenou jeho se stala.
Své vlastní sestře Gordislavě či Endoxi, evé přítelkyni
Zvenislavě či Eufrasii, dvěma neteřím Eufemii a Hátě více
příkladem nežli slovy napověděla, by ji následovaly, po
nichž mnoho panen se zasvětilo Hospodinu na témž místě;
mezi všami pak, jichž ubatyší byla, nejvíce vynskala Para
skeva neobyčejnou ctností a svatostí. Mimo to založila též
mužský klášter blah. Rodičky Boží Marie P. Chrám av.
Salvatora vyzdobila co nejskvostněji a obdařila jej obra
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a sv. Paraskevu čili Praxedu (28 Hjna),“) o nichž
napsal v r. 1781 rusínský basilián Ignacij Stebelský
sem, tak zvaným korsuňským, jejž prý sv. Lukáš sám
w Efezich maloval, který darem od císaře Emanuela ob
držela. A zlatý kříž mu darovala, co do práce umělé a
Ještě více pro sv ostatky drahocenný poklad, s nápisem
slovanským „dar Eufrosynin chrámu Páně ev. Salvatoru“.
Po několika letech však opustila sestry svě a odebrala se
spolu s bratrem Davidem a sestrou řeholní Eufrasií do
Jeruzaléma. Než brzy tam onemocněla a sv. svátostmi za
opatřena z pozemského do nebeského Jerusaléma ku věčné
blaženosti duše její zalétla r. 1173, 23. května, 40 let po
čujíc svědomitě a obětavě co hegumena (či starší) o sestry
své. Posvátné ostatky její byly časem přenešeny do Kyjeva
A v pečerách sv. Theodosia slavně pochovány, kde se jak
od katolíků tak od rozkolníků řecko-slovanských u velké
úctě chovají, Sw. Predislava se ctí se sv. Paraskevou co
zvláštní dědička a ochrankyně království litevského.
+) Na str. 263. k 28. říjnu čte se o sw.Paraskevě

či Praxedě

u P. Martinova. Sv. Paraskeva, Rogvoloda

vojevody polockého dcera, v útlém již věku zbožnému
životu se oddávala. Jakmile zaslechla hlasu volajícího ku
křesťanské dokonalosti, neotálela, alebrž opastila dvůr
otecký, zřekla se všeho dědictví ve prospěch bratra svého
a vstoupila do řádu panenského a řeholí sv. Basileje a
obřady řecko-slovanskými, do kláštera Proměnění Páně na
blízku města Polocka. Tuť pobyla 7 let všem jsouc vzorem
ctností panen řeholných; načež si ji volily za mistryní
v životě duchovním a za starší kláštera. Aršak úřad tento,
ač se měla veždy za poslední ze svých sester, snášela jen
nemile, jelikož ji všechny pro velikou lásku k nim co nej
něžněji ctily. Zatím došla strašlivá zpráva, že sveřepí Ta
taři přepadli krajinu polockou. By se spíše řeholné panny
sachránily, byly nuceny se rozutíkati. Sw. Paraskeva tudíž
opustivši domov a vlasť vydala ee na pouť do Říma na
větívit hroby sv. apoštolů Petra a Pavla. Zde celých 7 let
ve svatosti života pobyla, až těžkou nemocí uchvácena
dala se sv. svátostmi zaopatřiti; načež v krátce r. 1239
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třisvazkové dílo velezajímavého obsahu. Tentýž
spisovatel enaží se dokázati, že teprve v 16. věku
započal se rozkol v krajině polocké zahnizďovati:
avšak z dějin církve řecko-slovansaké, jak je podle
pramenů zpracoval Dr. Peleaz, patrno, že zde za
dřevních dob též nejednou bujněl konkol rozkolu.
Toť, trvám, se má vůbec za pravdu, že Polock až
do konce 13. věku zachoval se v pravém ovčinci,
katolické totiž církvi, úplně, ač jiné kraje malo
ruské byly z části již ztraceny pro pravého pastýře
a náměstka Ježíše Krista. V nápotomních stoletích
až do sv. Josafata bývaly doby, kdy i Polock
uchvácen byl rozkolem; z něhož se však zase vy
bavil.
Bychom více určitého nabyli pojmu o důleži
tosti přestolu polockého, na nějž sv. Josafat co
arcibiskup v brzce doaedne, poohledněme se po
krajích, které podřízeny byly právomoci polockého
arcibiskupa. V 17. věku, o který nám právě jde,
dí Dom Guépin, měli arcibiskupové poločtí du
chovní správu nad vojevodstvím polockým a viteb
ským a matislavským; Orša a Mohylev patřily jim
také, zkrátka veškerá Bělo-Rus, jediný Smolensk
vyjímaje. Jejich právomocnosť tudíž za obnovy
ey. unie s apuštolskou stolicí sáhala od hranic
litevských až k Smolensku a pomezím moskev
ským, na severu k Livonům (něm. Livland), na
12. listopadu, zemřela. O sw. Paráskevě či Praxedě jsou
zaznamenány mnobé zázraky, které se ná přímluvu její
dály. Za tou příčinou ji papež Řehoř X. r. 1273 mezi svě
tice počísti kázal a ona tudiž se ew. Enfrosynou se ctí po

celé Litvě co zvláštní patronka. Svátek její se slaví v pa
mátný den jejího svatořečení, 20. měsíce října.

Předchůdcové Josafatovi, jmenovitě

Brolnický. P

poslední
Gedeon 263

jihu pak zaujala rovněž celou Bělo-Rus. Katolíků
latinských poměrně tu bylo pramálo. Duchovenstvo,
šlechta a měšťanstvo, obecný lid, vše se přizná
valo ke katolické církvi s obřady řecko-slovan
skými, jejíž vrchní pastýř byl arcibiskup polocký.
Po metropolitovi kyjevském zaujímal tudíž v pravdě
arcibiskup polocký místo přední, a jsa na roz
hraní mezi Polskou a Moskvou měl na vývin
života křesťanského vliv dalekého dosahu.
Čeho nebývalo by lze dosíci moudrému a hor
livému arcipastýři polockému ? Bělo-Rus katolická
s obřady řecko-alovanským: měla býti nedobytnou
hradbou proti moskevskému rozkolu. Toť byla
úloha arcibiskupa polockého. Ověem že každý
arcibiskup nebyl ani schopen dostáti úloze tak
významné.
Tehdy, za obnovy sv. unie 8 apoštolskou
stolicí v Římě,r. 1595. byl arcibiskupem polockým
Hermogen, vůbec znám pod jménem Řehoř Chreb

towicz (Chrebtovič), jenž ve sboru církevním
v Břešti (Brzeší) účastenství bral a k ev. unii se
veřejně přiznával, až r. 1601 co pastýř, věren sv.
katolické církvi, zemřel: ale o přičinlivosti, aby
oživla sv. unie v jeho diecesích, není nikde ani

slechu. Jeho pak nástupce Gedeon Brolnický
(r. 1601—1618) klonil se více k rozkolu než k unii.
Na štěstí byl už starcem, když se uvázal ve správu
arcibiskupství, jinak by byl snad v skutku vydal
stádce své vlkům hltavým, totiž apoštolům roz
kolu, kteří za humny se honili, ano tu i tam do
ovčince se vedrali. Že o rozkvětu sv. unie nemohlo
býti řeči, jest na bíledni.
Ale rpása kynnla Polocku a celé Bělo-Rusi
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přicházela pomoc, která čím méně ee očekávala,
tím vydatnější byla. Stařičkému pastýři Gedeonovi
se dostalo počátkem r. 1618 pomocníka v av. Jo
eafatu, jenž byl za biskupa vitebského vysvěcen
a spolu dán arcibiskupovi polockému za výpomoc
níka e právem nástupce. Svrchovaný už byl čas;
nebo pravoslaví přinášelo i tu své neblahé ovoce,
dieceee tato rozsáhlá nebyla druhých lepší. Proto
se tu potkalo uvedení unie z počátku s dosti veli
kými obtížerm. Ale snadnější tu byla práce přece,
jelikož zde rozkolníci pevného sídla neměli; nebylo
zde štvoucího bratrstva rozkolného jako ve Vilně
ani rejdů knížete Konstantina Ostrožského. Za tou
příčinou nebyly tu vášně rozkolníků v té míře ro
zechvěny jako v sousední Litvě a na jižní Ruai,
kterou cařihradětí náhončí navštěvovali a na ka
tolickou církev poštívali. I přijali biskupa Josafata
co pomocníka stařičkého arcibiskupa Poločané
téměř s všeobecným jásotem a uvítali jej s velikou
okázalosti, když se k nim po prvé ubíral.
Slavný vjezd nového biskupa ustanoven byl
na den 9. měsíce ledna 1618. Jakob Suša nám
vypravuje s zálibou vše do podrobna, co se na
poctu dobrého věru pastýře dálo. Francouzský
životopisec obdivujenádheru, vjaké si šlechta polská
a Poláci vůbec libovali a posud libují u veřejných
slavnostech. Jinde nevídaná nádhera výborných
knížat a hrabat a rytířů a družinami kniže
cími; zástupy služebníků a dvořanů; jedni na
jezdeckých koních, druzí na ozdobných saních, do
nichž skvostnými čaprakami přiodění koně zapřa
ženi byli majíce na sobě rolníček množství. Ná
rodní tu kroje v barvách pestrých, bohaté na zlato
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a stříbro a drahokam, tu zase vzdělanosť Evropy
západní, jaká ve městech světových ne vídá, v plném
rozkvětu. Tak na př. míval královský senátor či
místodržitel komonstvo, jakého jinde jediný pů
novník si držeti emí.
Na uvítání pokorného a tichého Josafata oživlo
celé město Polocké slavnostní náladou. Veškera
šlechta zemská shromáždila se a vyjela u velikém
průvodu svému biskupovi v ústrety až za město
na silnici vilenskou. Rada městská, študující mládež
koleje Tovaryšstva Ježíšova a měšťanstvo čekalo
u brány městské. Královský úřadník vedl ve jménu
krále po krajinském obyčejislavnostní intronigaci.
K čemuž ustanoven byl královský zemský notář
litevský, Januš Skumin Tyškyjevič. Ne tak, tuším,
náhodou, ale spíše na prosbu Tyškyjevičovu se
stalo, že tentýž Januš, jehož nedávno i 8 otcem
Bohdanem, palatinem novogrodakým, byl syny ka
tolické církve učinil, měl tu česť představiti svého
duchovního otce Josafata šlechtě a obyvatelstvu
polockému: a druhé pak strany palatin či místo
držitel polocký, Michael Sokoliňský rovněž k sv.
unii z kalvinismu pomocí sv. Josafata obrácený,
uvítal jej ve jménu celé diecése a provincie po
locké co nejvřeleji a vzdal mu první počesť svou.
Na uspořádání velebnější slavnosti postavil
vojsko do zbraně; ano i dělostřelcům, jedněm na
hradě, druhým u brány městské, místo vykázal.
Když se přibližoval k městu, ohlašoval výstřel
z děl daleko široko příchod nejdůstojnějšího pa
stýře; načež jej představil královský komisař mí
stodržiteli polockému a šlechtě řka: „Ve jmenu
a z nařízení Jeho královské Milosti uvádím do ru
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sínské cirkve v Polocku nového arcibiskupa, uro
zené šlechtě novou perlu, městu ochránce a za
stance, všemu lidu dobrého vrchního pastýře. Ne
besa jej poznamenala: vy pak jej přijímáte s ve
likou radostí. Jestliže nový arcibisknp avůj pře
stol za takové přízně zaujímá, lze nám jiného se
nadíti, nežli že se vrátí blahý život církvi řecko
plovanské, že Josafat bude slávou svého národa,
že se postará co nejpečlivěji o spásu vaši?“ Mí
stodržitel se poděkoval nejprvé královskému ko
misaři; načež vítal ve jménu všech shromážděných
duchovního pastýře a sliboval ve jménu celé die
cése svému arcibiskupovi poslušnoeť volaje: „S nej
větší radostí svěřujeme se péči otcovské našeho
pastýře vrchního |“
U brány pak postavili oltář bohatě ozdobený
obrazy z církve latinské a řecké, kde po spůsobu
rusínském přel městem arcibiskup poklekl, by
chvílku na modlitbách potrval. Očitý avědek, P.
Stanislav Kosiňeký Tov. Jež., tehdy dohlížitel nad
studující mládeží, vydal o něm před komisary apo
štoleké stolice později toto svědectví : „Byl jsem
přemile dojat, uzřev ponejprv nejdůstojnějšího arci
pastýře našeho; a co jsem cítil, pozoroval jsem
též na jiných, že uneseni byli neobyčejnou skrom
ností a pokorou a přívětivostí, jmenovitě zbožno
stí Josafatovou. Když se vrhl na kolena před
oltářem, mohl snadno každý z jeho zevnějšku sou
diti na sebranou myal a horlivosť modlitby.“
Zatím se vše připravilo k slavnému průvodu
městem do stoličného chrámu Páně. Napřed šla
studující mládež škol jezuitských; za nimi dacho
venstvo latinské jak řeholní tak světské. Všecky
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spolky s svými korouhvemi. Před biskupem samým
městská rada, kolem něho jako tělesnou stráž či
nilo duchovenstvo řecko-alovanské, oděno v roucha
kněžská a sprovázeno svými jáhny. Oslavenec
v úplném ornátě biskupském, biskupskou korunu
bobatě zlatem vyšívanou a drahokamy posetou na
hlavě a v ruce berlu, byl sprovázen 2 řeholníky
basiliánskými. Za ním pak se brali polócký místo
držitel čt vojevoda, polocký kastelán Jan Korsak,
královský komisař a šlechta a nepřehledné davy
Jidatva z blízka i z daleka. Tuť bylo hudby a střelby
už uši brněly; do všeho toho hlaholily veškeré
zvony města radosť obecnou. Tak došli až k zá
meckému ohradí, kde se sídelní chrám Božské So
fie či Moudrosti nachází. Zde dalo veškeré dělo
střelectvo salvu na pozdrav vrchního pastýře.
Lid, jenž takové alávy pro duchovní pastýře
nikdy byl neviděl, nemohl se dosti vynadiviti, že
xe rusínskému biskupovi taková vzdává česť. Po
vstalo tu a tam jakési podezření proti jeho úmy
slům. Avšak věhlaa svatosti Josafatovy zničil vše
bké předsudky a za tou právě příčinou prokázala
rm šlechta ruská v uvítání více pocty, nežli jindy
prokazovala prvním hodnostářům královským. Sv,
Josafatovi bylo u vší vítězoslávě, jak se biskup
chelmský vyslovil, více do pláče než do veselosti.
Jemu tanul na mysli navždy ztracený poklid ži
vota klášterního; již nyní pociťoval těžké břímě
na svých bedrách. Shlédnuv sídelní chrám viděl
hroznou jeho chatrnosť. Chrám Moudrosti Božské,
onehdy velkolepý, byl tolik sešlý, že věřící v něm
nebyli životem si jisti Pro tento den vyzdobili
jej ovšem, jakkoliv mohli, by uhradili jeho nedo
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statky poněkud. Josafat vetoupaje do něho viděl
jeeuitské žákovstvo po obou stranách rozestaveno
a duchovenstvo latinské, Poklekli před kolem
jdoucím, by jim požehnal, co mezi tím zpěvěm na
kůru byl jako velekněz uvítán. Před oltářem, kde
Velebná Svátost se přechovává, na chvíli se po
modliv, bral se na svůj přestol arcibiskupský, by
od svého nastávajícího duchovenstva přijal po
vinnou poslušnosť. Mší sv. na poděkování za milosť
Boží, která nastolením jeho se dostala celé die
cési, ukončena byla slavnost úvodní. Po mši sv.
přistoupilo ještě 12 basiliánů, vrhnoucích se na
kolena před arcibiskupen svým, aby slibovali jemu
poslušnost.
Chtěje uniknouti jiným poctám a dáti svědectví
úctě aynovské, bral se z chrámu přímo k svému,
jak napotom říkával, velectihodnému otci, arci
biskupu stařičkému Gedeonovi, kde před výborem
duchovenstva a šlechty sliboval v nejhlubší po
koře ustavičnou úctu a pravou oddanosť synov
skou. Třesoucím se hlasem, věkem a nemocí Ba
sláblý arcibiskup Brolnický odpověděl několik slov,
na jevo mu dávaje uspokojenosť svou a Bohu díky.
Celá řada slavností na počesťnejdůstojnějšího
arcipastýře započala. Nejprve vystrojil hostinu oala
venec sám, pak řadou bylo na palatinu či místo
držiteli, na královském komisaři, kastelánu, měst
ské radě a j., jako o závod se snažil každý co
nejlépe poctiti dle národních obyčejů vzácného ni
koliv více hosta ale dobrotivého otce. Že se To
varyšstvo Ježíšovo se svou študujíci mládeží též
zúčastnilo ve slavnostech uvítajících, netřeba se
zmiňovati; vyžadovalyť toho zákony slušnosti.
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Pročež jich žáci v slavné akademii zpěvem a hudbou
a řečí vázanou 1 nevázanou hlásali slávu novému
arcibiskupovi a věštili do budoucnosti ohlasy skutků
apoštolských muže, jenž skromností svou, sebe
zapřením a zbožností unášel vše.
Než nepřátelům sv. unie podařilo se přece na
trousiti nedůvěry proti nově zvolenému pastýři.
Bylo pozorovatt v davech rusínského lidu jakýsi
nepokoj. Toť ovšem překaziti nemohli, by jej za
sv. muže neměli: ale roznášelo se, že je prý ve
liký přítel jesuitů, ano epíše zakuklený jesuita
nežli basilián, od nich odchován, do jejich kostela
prý chodil ve Vilně i k zpovědi a nese se s úmy
elem proměniti slovanské služby Boží v latinské.
Dva hlasy, které bylo slyšeti právě, když se blížil
městu Polocku, nasvědčovaly tomu. K modlícímu
se za městem, jak avrchu podotčeno bylo, pristoupil
stařeček, který pozdraviv jej pravil: „Milost Pane,
držte pevně k víře naší rusínské “ A za chvílku
opět bylo elyšeti provolání měšťana polockého:
„Jestliže jste ráčil přijíti k nám s dobrým úmyslem,
vstupte a požehnaný budiž, jenž přichází ve jménu
Páně: máte-li pak jiné záměry, tuť raději ani ne
vstupujte do našeho města Polocka.“ Tak napsal
biskup chelmský Jakob Suša.
Ku podivu, vše se od rozkolných podezřívalo,
1 to, že duchovenstvo latinské se v průvodu zů
častnilo, jmenovitě že otcové Tovaryšstva Ježíšova
vstoupili do chrámu, bylo na zlé vykládáno, tak
že jeden Rusín vzpíraje se proti tomu zvolal: „To
hle přece není v pořádku !“
Pozornému duchu Josafatovu to arci neušlo:

proto bylo první jeho snahou získati si důvěry
v srdcích jemu poddaných, ano i u rozkolníků.
Jak se mu anahy tyto dařily, poznati lze
z následujícího příběhu: Několik dní trvaly již
hody slavnostní na uvítání nového arcibiskupa u
rozličných hodnostářů královských a městských,
když jej pozval též jeden zámožný měšťan roz
kolný, rovněž s jinými pln předsudků proti němu.
Joeafat pozvání přijal. Hostů bylo mnoho; než
všichni více méně se rovnali hostiteli svému co
do smýšlení o vrchním pastýři ruaínském. Pozoro
vali spůsoby jeho jednání, naslouchali každému
slovíčku se zvědavostí neřku nevinnou, spíše zlo
volnou. Byliť se již napřed o tom umluvili Sv.
muž ničeho netušil. Ajhle, svou prostoardečností,
nelíčenou přfvětivostí a střídmostí, získal si v brzce
srdcí všech hostů. Když si byl dobyl jich důvěry,
svěřili se mu se vším, co byli o něm na počátku
myslili: „Bylo nám namluveno“, pravili, „že jste,
Vaše biskupská Milosť, ráčil přijíti k nám, abyste
zrušil naše staré náboženství, a že prvé nežli za
ujmete sfdelní chrám sv. Moudrosti, půjdete na
měi sv. do kostela latinského, abyste tam Bohu
díky vzdal“ Josafat jim snadno dokázal lichosť
a zlobu takových pomluv; a konec všeho byl, že
se etali věrnými přivrženci ev. unie a katolické
církve. „Choďte si,“ odpověděli pak biskupovi, „kdy
koliv Vaší Milosti libo, do chrámů latinských ;
tamť se ctí Bůh zrovna jako u nás v našich chrámech.
Toho se nebojíme.“ Podobnými předsudky bylo se
mu potýkati z počátku často: než kdo jej viděl
a slyšel a měl s ním co jednati, byl zajisté proň
zaujat a předsudky amuzely.
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Sotva že se byl Josafat jako arcibiskup v Po
locku usadil a převzal správu diecesí, vypravuje
Jakob Suša dále, započal svou činnosť v chrámu
Páně sídelním. Nejprvé se prokázal býti velikým
horlitelem služeb Božích dle obřadů církve východní:
pročež všelijaké nešváry, které beze všeho přiči
nění rády v obyčej přicházejí a nejednou si i do
mnělé právo osvojují, z chrámu Páně vyhostil.
Tuť bývaly zřídka služby Boží, jen v neděli
a svátek; 1 ustanovil, by se nejdražší oběť mše
sv. co den konala. Ke sv. zpovědi chodilo ducho
venstvo málo kdy, jakž takž jednou do roka;
a kněži ovdovělí se ženil: po druhé, což nebylo
a není dovoleno ani v řecké církvi, ač se smějí
jednou, a to před svěcením, ženiti. Za tou příčinou
rozhlásil, že duchovenstvo má choditi vesměs každý
měsíc k správě Boží, pokud možno jest, k řehol
níkům uniatským, a že všichni kněží, kteří se byli
proti zákonům církevním po druhé oženili, z úřadu
svého sesazení budou. Viděl arci tolik neplechy,
které trpěti co vrchní pastýř neeměl, že svrchovaný
byl již čas zakročiti proti nim. Ustanovil se tudíž
na tom, co nevyhnutelné bude, že napraví rychle.
Jak shovívavě si počínal s těmi, co z nevědomosti
chybili, tak pevně se měl k provinilcům, kteří
proti jeho příkazům později se přece oženili. Ta
kové nehodné kněze odstraniv od oltáře odňal jim
rovněž naděje, že kdy opět budou aměti se uvá
zati V správu duchovní.
Při všech pracích a starostech nezapomínal
na chudé nikdy; nemaje prostředků po ruce, pře
mýšlel, jak by jim mohl ku pomoci přispěti. V re
stdenci arcibiskupské nenašel téměř ničeho. Ve
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Láska jeho k chudým.

špížnicích bylo B měřic žita, 6 měřic ovsa, něco

zelí a jiného obroku. Toť asi málo pro 2 hodno
stáře s jich družinou až do příštích žní. [I což,
myslil si; však si pomůžeme. Láska k chudým pře
konala všelikou nemožnosť. Šel a rozdal mezi chudé
všech pět měřic žita, a v nedostatku pro sebe
a družinu svoji zaslal k Otcům Tovaryšstva Ježí
šova, by mu tolik zapůjčili obilí, co by bylo po
třebí až do žní. Od té chvíle obstarával co den
mnohým chudým ve svém paláci pokrmů. Jeden
pak z nich jídal vezdy s arcibiskupem seedajemu
po boku; ostatním dal upraviti zvláštní místnosť,
kterou sám před neb po stole navštěvovával, vtiakna
často almužny jim ještě do ruky. To se honem
rozneslo po celém okolí. Žebráci a choří hrnuli se
k arcibiskupekému paláci; načež vypravovali sobě
i druhým, a jakon láskou a něžností byli od něho
přijati, což nebývá mezi zámožnými obyčejem.
Kolikráte však se viděl bez peněz, bez obilí, beze
všeho, tak že neměl sám ani zbla vice. Nejednou
se tu stalo, že jim isvé biskupské odznaky a kle
noty svěřil.

U vyšetřování soudním o svatosti Josafatově
se svědčilo, že jednou chudá vdova je) prosila, by
jí z nouze pomohl. Nemaje peněz dal jí svůj
biskupský plášť a rozkazem, by jej dala do zástavy
a vzala naň, co jí potřebí.
Jako ve Vilně tak i v Polocku pomáhaje chu
dým v potřebách časných míval více na zřeteli
spásu jejich duší. Na cestě žádal na něm stařec
almnžny. „Já bych s radostí vám něco dal, pravil,
ale vyzpovídáte-li se.“ Stařec se zalekl řka: „Toť
raději nechci nic.“ Ale apoštolský pastýř tak dlouho
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jej napomíná, domlouvá mu, nutí jej, až se dostanow
apolu do zpovědnice. „Jak mám začíti, když jsem ae
ještě nikdy nezpovídal,“ praví třesoucím se hlasem
ubohý. Nic naplat: horlivý biskup neustal, dokud se
byl stařec nevyzpovídal; při čemž proud slzí dával
na jevo, 8 jakou lítostí se dálo obrácení k Bohu
v srdci jeho. Vyzpovídav se a ještě k tomu štědře
obdařen odešel s P. Bohem smířen, aby v krátce
se odebral z toho světa na věčnosť. Tento právě
příběh uvádí biskup chelmský jako památku na
apoštolskou horlivosť Josafatovu, kterou prahnul
po spáse duší a spolu jakou radostí zářil, když
mohl někomu ubohému pomoci.
Nemálo se těšili příbuzní Joeafatovi ve Vladi
míři a jinde, že jich bratr a strýček povýšen na
hodnosť arcibiskopskou. Ký div, že spěchali všichni,
by mu blahopřáli a se do milosti jeho poroučeli.
Co nejdříve přišel bratr jeho vysloviv svou naději
na výpomoc v živobytí svém. Nacházelť se tehdy
v nemalých tísních; odebral se tudíž do Polocka
maje za to, že mu bratr jeho arcibiakup pomůže.
Josafat jej přijal velmi vlídně, a na prosbu jeho
obdařil 40 zl. a dvěma obleky nepatrné ceny.
Dobře si povědom jsa povinností evých neodbyl
ho tentokráte bez podpory; avšak podotknul, by
si příště růžových nadějí do něho nečinil. „Tu máš,
rozmilý bratře; vic pro tebe učiniti nemohu. Víš,
že příjmy církevní patří církvi sv. a chudým.
Hleď si jen prací rukou svých živobytí dále obsra
rávati.“ Byla to první a poslední výpomoc jeho
příbuzným. Než i toho potom, jak se přiznal svému
důvěrnému příteli, litovával, jelikož prý takto
oloupil chudé o peníze, které jim patřily. Tako
18
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vého cosi bylo po celé zemi neslýcháno, pročež
všelijak od lidí chvalně i nechvalně posuzováno;
neboť každý hodnostář obohacoval evé příbuzné,
pokud stačilo.
Zatím chřadnul stařičký arcibiskup, Gedeon
Brolnický, co den více a více. Josafat mu přielíbil
býti synam hodným a setrval jím po všecky dni
společného života. Ctil si jej, ošetřoval jej, radíval
se s ním a tento zase, by tím spíše spásu věčnou
duši své pojistil, složil svému milému synu, po
mocníku a náměstku na přestolu arcibiskupském,
Joseafatovi, vyznání katolické víry a od něho přijal
av. svátostí umírajících. Josafat byl až úzkostliv
o svého předrahého otce, toliko by mu pojistil co
nejlépe šťastnou hodinku smrti. I dával se sením
do přátelských hovorů, někdy i do dlouhého a
proň nemilého rozebírání minnlého života. Stařeček
skorem bez paměti, a nemaje smyslů dobře již po
hromadě, viděl, jak ee mezi katolickou vírou a
rozkolem kolísal, nevyznávaje se ani v jednom
ani v druhém; proto se sebral, seč síly mu posta
čovaly, aby přišel k úplnému uznání, že jediná
katolická víra v katolické církvi jest pravá, jíž ae
celým srdcem svým podrobil. Velikou zajisté ra
dostí oplýval Josafat, když jej na poslední hodinku
tak dobře připraveného zaopatřoval a v jeho rukou
v Pánu usínal. To ae atalo téhož ještě roku 1618,
kdy Josafat do Polocka přibyl. Po několika tudíž
měsících, co byl pomocníkem arcibiskupovým,stal
se arcibiakupem polockým s úplnou právomocností.
Prve nežli započneme druhými pracemi apo
štolskýmm, které arcibiskup polocký před se vzal,
nahledněme na chvílku do jeho residence, jakou
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domácnosť si zařídili. Jako ve všem jiném, tak
1 v této věci potkáváme se s velikou horlivostí a
opatrností. „Domácnosť biskupova“, jak píše av.
Pavel svým bývalým žákům, Timotheovi a Titovi,
sv. to biskupům, „budiž přede vším epořádána;
máť býti vzorem rodinám všem.“ Uvažoval proto
sv. pastýř u sebe na modlitbách slova listu L
k Timotheovi kap. 3. verš 2. „Máť býti biskup
bez úhony, opatrný, spůsobný, stydlivý, k hostem
přívětivý; svého domu dobrým správcem. Pakli
kdo domem svým vládnouti neumí, kterak o církev
Boží bnde péči míti?“ a k Titovi kap. 2. verš 7.
„Ve všech věcech na sobě samém dávej příklad
dobrých skutků, v učení, v zachovalosti, vážnosti
Slovo zdravé, bez úhony, aby ten, kdož by se pro
tivil, styděl se, nemaje co zlého mluviti o nás.*
Uvažoval zodpovědnosť hroznou před Bohem za
každé pohoršení, které by snad lidé jeho domácí
dáti mohli. A zajisté nemálo by se lidé horšili,
viděli-li by člověka buď v mravech spustlého kolem
osoby duchovní a v obsluze nebo v službě toho
kterého hodnostáře katolické církve, tak jako již
u světských vrchností pohoršlivo vezdy jest, když
kdo po velikém vlivu touží chtěje býti poslancem
neb hodnostářem v státě, aby mohl říditi tisíce a
miliony poddaných a celé národy, ve své pak
vlastní rodině nepořádky trpí, ano nad svou vlastní
ženou, svými dětmi, služebnictvem svým vládnouti
neumí.
Vymínil si tudíž Josafat hned z počátku na
všech podřízených doma pravou skromnosť kře
sťanskou, apořádaný život a upřímnou zbožnosť.
Zahálčivosť, povyky a jakékoliv neatřídmosti byly
18“
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jednou na vždy vyloučeny z jeho příbytku. Nikdo
mu nesměl bez práce trvati. Celý den byl roztříděn
na práce, buď ruční buď studie a modlitbu, na
jednoho každého dle schopností a sil; zvláště pak
duchovenstvo kolem sebe přijměj k tomu, že se
vzdělávali dálesv bohovědě, pokračujíce ve mravo
vědě a věrouce, vyžádav 81 pro ně bohoslovné
přednášky na Otcích Tovaryšetva Ježíšova, by tím
důkladněji potom pracovati mohli o spáse neamrtel
ných duší.
Abychom ei učinili pojem © činnosti jeho
v tomto oboru, položíme příklad, jejž nám zazna
menal biskup chelmaký Susza. Jednou spozorovalo
služebnictvo arcibiskupské, že se v paláci ztratilo
jakéni náčmí stříbrné. Aby tudíž našli zloděje,
usnesli se služební, že pověrou enadno se dopídí
pachatele pravého; neboť ač tolikráte jim zapově
zena byla všeliká pověra, přece tu a tam se našly
i v paláci Josafatově pověrečné návyky. Přinesli

tedy sýr, jejž na kusy rozkrájel, na každý pak
pověrečná slova napsali. V pátek tu a tu hodinu
po přísném postu mají se dáti do něho: Kdo by
nebyl v stavu shitnouti svou částku, tenÉ prý
vinen. I stalo se, že jeden ubohý sluha v skutku
nemohl snísti svůj sýr. Tu se všichni naň shrnuli
volajíce, on že je zloděj, a dělali povyk, že ee hluk
až do komnaty dostal arcibiskupské. Rozhorlen
Josafat pro takovou nezvednosť a ještě více po
věru, činil jim přísné výčitky a ubožáka vzal sám
do své ochrany: ale což, když nepřestával domácí
si jeho dobírati a prstem naň ukazovati, jelikož
prý on byl tuto krádež epáchal I chtěl je arci
biskup sám usvědčiti o jich zlém nařknutí a ne

P. Genad Chmělnický, P. Dorotěj Lecikowicz u
Emannsý Kantaknzen.
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vinnosti člověka. Po svém obyčeji utekl se k mod
litbě. A za chvilku již toho pravého našli, tak že
byla patrna jich nesprávnosť a jeho nevinnosť.
Od té doby nestalo se nic více v residenci, která
se podobala svatyni, v níž se pěstovala všaká
ctnosť.
Posvátný život pánův byl poddaným arci živým
a ustavičným kázaním ; i nebylo jim Ize jinak nežli
více a více se jemu připodobňovati. Máme svě
dectví muže zbožného a rozšafného, jenž byl hlavou
služebnictva arcibiskupova, jistého Řehoře Usza
ckého. Tento po mučenické amrti sv. Josafata
r. 1627, když se jednalo o vyhlášení za blaho
elavence, veřejně před komisary apoštolské stolice
přísahal na to, co byl pověděl: „Jest tomu již
přes BO let, dada se tehdy již stařeček do pláče,
co trvám ve službě arcibiskupů polockých; než
posud ani jeden nebyl, jenž by třebas z daleka
býval arcibiskupu Josafatovi podaban.“
Ku podivu jest, s jakou moudrostí si ve všem
Josafat počínal Aby mu nebylo třeba o věci ve
zdejší příliš sobě hlavy lámati, vyhledl ai 3 muže,
tělem i duší jemu oddané, jimž se pak úplně
svěřil. Nám jsou všichni 3 již známi. P. Genad
Chmělnický, po dlouhá léta mu důvěrný, byl kněz
z basiliánského řádu. Josafat a Genad byli přátelé
od let školských, ano když Josafat býval ještě
učněm kupeckým; načež pospolu žili a znah se
co nejlépe, proto je) metropolita Ruteaký nechtěl
odejmouti Josafatovi tu právě, kdy mu jeho nej
více bylo potřebí. Přidalť mu jej za zpovědníka
a dozorce nad přísnostmi jeho života. Basilián Do
rotěj Lecikowicz (Lecikovič), arcijáhen, bývalý
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zpěvák za metropolity Počeje, byl apíše arcibisku
povi svému synem v Kristu nežli přítelem. Jako
arciáhen eprovázel jej stále v pracích jeho. A jako
nejvěrnější syn duchovní Joeafatův byl onen Řek
z královské krve, jmenem Emanuel Kantakuzen,
jenž byl kdys od Tatarů unečen, a nabyv svobody
utekl do Moskvy, načež r. 1611 sešel ae a Joea
fatem, od něhož byl v křesťanském náboženství
vyučen. Tento pak byl ustanoven za vrchního
správce statků arcibiskupských. Věru, arcibiskup
polocký se bát: nemusil, že enad muži, kterým
evěřil sebe a své, hlavní zřetel budou miti k tomu,
jak by sebe obohatili, alebrž mohl se nadíti, že
o alávu Boží a dobro jeho arcidiecése pečovati
budou.
Veškeré jeho hospodářství, píše Dom Guépin,
nábytek 1 náčiní, koně t povozy, vše dávalo na
jevo jakousi skromnosť. Nádhery netrpěl nikde,
„vyjma jediný zpěv a hudbu církevní. Tuť mival
zalíbení nevšední v krázně uspořádaném zpěvu při
službách Božích, poněvadž přispíval mnoho kn
slavnostem církevním. Za to se o záležitosti svět
ské nechtěl nikdy starati, o penězích ani svých
'elyšeti nechtěl, leda o těch, které mezi chudé roz
dával.
Každý rok mu poeýlal vojevoda vitebský
značnou částku peněz, by je mezi chudé rozdal,
maje se za šťastného, že smí skrze muže av. uči
niti něco dobrého. Avšak arcibiskup, jakmile ho
došly, ani je takořka nespočítav šel a rozdával ne
mocným a ubohým a užalářeným, až mu z nich
mčeho nezbylo. Jak by mohl panství výnosnějším
učiniti, to mu nikdy na myeli netanulo: ale spíše
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na to myslil, co by měl učiniti, aby nic neměl,
zdali by vše chudým lépe napřed neponechal ku
vzdělání duchovnímu.
Správcové a úřadnictvo ano i dělnictvo v po
lich znali jeho dobrotu. Kolikráte přišedše připra
viii mu nějakou radoeť; ale nepřekvapili ho nikdy,
aby je neuměl štědřeji obmysliti, poněvadž 81říkal:
„vezdy lépe dáti nežli bráti“. V tehdejších dobách
bylo vwPolsce zákonem, že rolník nechtěje neb
nemoha pánu svému zapraviti, co byl dlužen, i tě
Jesnému trestu holí podléhal. Výkonu takového ne
připustil Josafat nikdy. A úřadníci jeho věděli, že
běda jim, dopustí- ee kde přílišné přísnosti, že
spíše jim prominuto bude pro přílišnou shovíva
vosť, nežli pro strohou spravedlnosť. Nezáleželoť
mu tolik na tom, pozbyl-li čehos, jen když viděl,
že lid jeho pracovný 8e nemá zle. „JBem jim
otcem,“ říkával, „spíše nežli pánem“. A poddaní
všichni ctili a milovali pána svého láskou synov
skou. „Milovali jej,“ dí Jakob Suša, „jako otce a
poslouchali na slovo i v nejmenším; a přívětivostí
svou dosáhl na nich více, nežli jiné vrchnosti svou
velikou přísností.“
Nač nejvíce dohlížel, bylo, aby všichni pod
daní na jeho statcích se stali hodnými křesťany,
kteří by povinnosti náboženské znali a je konali.
Kolikráte je sám poučoval, v kázaní jim sám od
poručoval, by chodili ku eprávě Boží a k stolu
Páně, aby v bezúhonnosti mravů svých zalíbení
měli. Kněži pak, které jim poslal, byli povinni
pokračovati v započatém díle jeho. I pobádal je,
by vše s horlivostí konali, aby jedni druhými, ma
ličkými snad před světem. než před Bohem veli
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kými, nepohrdali, a trnul obavou, by jeho vinou
někdo, třeba ten nejmenší, nepřišel k úrazu a zá
hubě. „Naši hodní rolníci,“ bývalo jej alyšeti, „ob
starávají nám statky pomíjitelné: my 8ejim za to
postaráme o statky věčné. Onino pracují v potu
tváři pro náš chlebíček: my se na ně namáhati
chceme, aby bylo dobře duším jejich.“ Veškerá
však jeho dobrota nebyla na úkor spravedlivé přís
nosti. Nepravosti bývaly na panstvích arebiskup
ských nejednou dosti citelně trestány a leckterý
ztratil práci i mzdu, protože si nedal říci v na
pravení vad a poklesků, na které jej dříve upo
zommili.

Aby statky církevní pro arcibiskupství ztra
cené, které se časem do nespravedlivých rukou
dostaly, opět byly vráceny, stálo jej práce mnoho
a ještě více mrzutostí. Než rozhodnosť jeho po
vahy sloužila výtečně k uskutečnění obtížných
podniků. Arcidiecése polocká byla podělena tímtéž
osudem, jako církev sv. vůbec na Bělo-Ruai, totiž
pospasem světských pánů. Nejprve se zde za dlouho
zdržovali Moskovité posádkou, potom ustavičné
boje v krajích těchto zákeřnictví napomahaly.
Samiť prý popové loupili a drancovali pro své
rodiny, jakkoliv mohli; ký div že dovolovali též
jiným pleniti Malé i velké pozemky, budovy ano
1 chrámy a kláštery byly vzaty v plen. Josafat se
zastal o dobytí údělu Kristova a chudiny; proto
vyhlásil válku všem lupičům církevním. Nasadil
i hlavu svou jea nucen veškerou téměř šlechtu
rusínskou na blízku a ve vzdálí popuditi proti
sobě, poněvadž se vyloupením chrámů byla obo
hatila: avšak prázden etrachu o život byl ochoten
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jej dáti pro právo a pravda církve sv.; a veliká
duše, jakou arcibiskup polocký měl, nezhrozila se
nebezpečí žádného.
Prohledal a dal prohledati archiv církevní.
Než, bohažel, pro strašlivý nepořádek nemohl všady
přikročiti ku provedení svých zámyslův. A mimo to
hetiny nadační byly z části zmařeny, jiné koupě
obsahující ztraceny aneb nedostatečně opatřeny.
Mnohdykráte, dí | om Guépin, nacházela se jediná
krátká poznámka na knize sv. evangelia; někdy
toliko ústní podání zaručovalo právo některého
chrámu neb kláštera, někdy listina s polou kusá
okazovala coa, ale nejhlavnější věci, kdy a kdo a
komu, se nedostávaly. Josafat si nepřál oddechu,
dokud nenašel, čeho byl postrádal. Královský no
tář polocký, Jan Dziahilewicz (Džahylevič), vypra
vuje, jak jej posýlal do archivu městského, kde
mu bylo celé dni tráviti hledáním úřadních listin,
vztažných na důchody církevní. A když mu je
přinesl, tu se vrhl na ně v úzkostlivé starosti,
chtěje se dověděti, je-li vše v pořádku čili nic.
Jako maž moudrý a opatrný nespoléhal se
v záležitostech svých na rozum avůj. I když mu
bylo vše patrno, obesýlal k sobě obhájce a práv
níky na poradu, aby si snad v horlivosti kdesi
nezadal. Jakmile však právem svým se stal jist,
zastával se spravedlivých požadavků s rozhodností
úžasnou. Dával si tu povolati nespravedlivého
držitele statku církevního na úřad, kde se bral
od soudu k soudu, až dobyl vítězství právu utla
čenému. V boji tomto si počínal tak obratně, že
si dobyl ztracených důchodů pro svůj vlastní pře
stol arcibiskupský, několik chrámů, několik klá

šterů se jměním i statkem. Polock, Mohilew, Bra
claw, Metislaw, Vitebsk, Orša, jedním slovem,
všecka města jeho arcidiecéee stala se jevištěm
pří, které Josafat šťastněji vyříditi dovedl, nežli
mnozí právníci obratní. Nejednou ho ovšem Pro
zřetelnosť Boží očividně podporovala. S jakýmei
šlechticem vedl při o statek církevní. Jižjiž se
vzdával práva pro nedostatečné opatření, které
v prozkoumání záležitosti té na jevo přišlo. Listiny
a tradice vzaly na se vylhanou tvářnosť staro
byloeti, v pravdě však bylo tomu jinak. Joeafat
byl o nesprávnosti držby ve svědomí úplně pře
svědčen; proto nemohl se upokojiti. Hledal tudíž
bez ustání, aby ee dostal pravdě na stopu, prve
nežli ee k rozsudku přikročí. A když vše nic ne
zpomáhalo, modlil se a počal znova hledati. Ku
podivu všech přišel na základ pravdy a při obdržel.
Za takových bojů snášíval obhájce sv. práva
mnoho nátisků slovem i skutkem. O tom nám
očití evědkové vypravují. V městě Polocku samém
žila jakási rodina zámožná, jmenem Koreak, jenž
si evatokrádežně osvojila klášter sv. mučeníků ru
sínsekých, Romana a Davida či po slovansku Bo
rysa a Chlíba, knížat ruských, od vlastního bratra
Swiatopolka pro křesťanství zavražděných, v kte
rém klášteře se i usadila. Josafat se hlásil k právu
a pohnal ji před soud na ospravedlnění. Tím však
nemálo pohoršena jsouc zanevřela proti svému
arcibiskupovi tou měrou, že by jej byli až o život
připravili. Než tento nehledaje výhod vlastních ale
práva, obdržel evé a zaujal klášter, který prve již
hrozil sesutím. Ihned se dal do opravy a vysta
věné 3 koetely, jeden z kamene a dva ze dřeva,
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klášteru přivtělil. Na to sem zavedl řeholní své
bratry z Trojického kláštera ve Vilně, aby i zde
blahodárně působili. Ještě jiné dva kláštery na své
útraty dal obnoviti, v Mohylevě totiž a ve voje
vodství vitebském; braclavský pak a metislavský,
jichž se byli před kolika roky rozkolníci zmocnili,
odňal a po právu vlastníkovi navrátil.
Starostlivému duchu dobrého pastýře neušly
ovečky biskupské péči nejvíce svěřené, totiž řehol
nice basiliánky. Druhdy mívaly v Polocku klášter
v rozkvětu, tehdáž ale třely nouzi a zabředly
v opuštěnosť velikou. Josafat se jich ujal, obnovil
jim klášter, jehož nedostatečné příjmy zvýšil.
Mnohem pak více jej bolela chudoba duchovní nežli
vezdejší. Uradiv se e Bohem povolal k nim něko
ik vzorných sester z vilenakého kláštera, a učiněn
jsa všem pravým otcem uložil jim, by se přičinily
modlitbou a příkladným životem o obnovu oby
vatelek, jako obnovena jest budova zevnější. Již
za živa Joeafata dopracovaly se řeholnice tyto po
městě a mimo ně tak dobré pověsti, že se dcerky
rodin zámožných, ano i zbožné šlechtičny ruské,
hlásily do řehole panen basiliánských. A za krátkou
dobu 6 let, co byl Josafat arcibiskupem polockým,
vzrostl počet ze 12 na 23 vzorných a horlivých
chotí P. Kristových. Ale teprv po jeho mučemcké
smrti rozšířil ee klášter a rodina duchovní vzrostla
nemálo za ochrany sv. Josafata, k němuž do nebe
se všechny co k svému otci upřímnou láskou a
oddaností nesly a ve všech potřebách utikaly.“)
*) Dom (uépin di v poznámce str. 210. o klášteru
tomto, že se udržel až do r. 1498, a všech <5 řeholnic
řecko-slovanských ostalo věrných katohcké církvi oproti
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Právě když se na jeho útraty obnovovaly oba
kláštery polocké, jal se dáti též stoličnému chrámu
Páně, svrchované Moudrosti zaavěcenému, nové
vzezření. Jeet to velkolepá budova, v 11. století
polockým knížetem, Izjaslavem, stavěná, později
posvěcená sv. pannou rusínskou Eufrosynou či Pře
dislavou, která v příbytku svém podle chrámu sv.
život vedla. Po několik věků býval ozdobou arci
biakupského města a Bělo-Rusi celé; než časem
a neopatrnoetí dozorců sešel tak, že už hrozil se
sutím a rozvalinami. Bohaté druhdy ozdoby za
nikly, stěny byly nejen počouděné, alebrž místy
rozpukané a rozstouplé. Klenby a báně dle slohu
východní církve hrozily sřícením se. Kdo do chrámu
vstoupil, nemohl beze strachu se ani pomodliti;
aby se alespoň velikému neštěstí nadešlo, úplnému
totiž sesutí, bylo třeba podporných zdí odevšad.
Než elyšme, jak sám měšťan polocký se o dile
tomto vyslovil. „Jak mám mluviti,“ tak započal
Jan Džahylevič před komisí apoštolské stolice ve
příčině blahořečení, „o našem stoličném chrámu?
Nyní je pro nás všecky a pro každého cizince ra
dostí do něho vejíti: avšak věděti jest, v jakém
stavu se nacházel, prve nežli k nám zavítal náš
sv. arcibiskup Josafat. Cihel kusy padaly z klenby,
tak že ti, co ještě do chrámu chodili, mívali nad
svým místem, kde sedávali, prkenou střechu pro
ochranu. V kostele bývalo temno jako v žaláři.
Tak obdržel Josafat chrám více ssutinám podobný
všem nástrahám a útískům se strany rozkolných, tak že
několik panen raději smrtí mučenickou zemřelo, jako jich
řeholní sestry minské, nežli aby svého chotě Ježíše Krista
zradily.
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nežli stánku Božímu ; toť ten bývalý, slavný a ve
lebný chrám, jenž před 600 lety na místě 16 ve
likých obydlí byl vystavěn. S odvahou až k na
dšení dal se apoštelaký pastýř do obnovné stavby
ohromného díla. Nemaje ani groše v zásobě, přece
s milostí Boží dokončil obnovu jeho úplně.“ P. Ge
nad dosvědčuje podobně: „Já sám jsem dokončil,
dle rozkazu Josafatova, stoličný chrám polocký,
jak jej nyní máme; i divím se v pravdě, jak bylo
lze činiti takových nákladů, věda dobře, jak prá
skrovné jeou důchody polockého arcibiskupství.“
Alespoň slovem podotkneme, co 86 přihodilo
za obnovy polockého a vitebakého chrámu. Chrámy
řecko-slovanské vůbec mají patero bání, z nichž
jedna nejrozsáhlejší a nejbohatší se nese nad stře
dem chrámu, kdežto ostatní menší této více slouží
ozdobou, do 4 úhlů stejně rozestavené. Od jakživa
měl lid za to, že báně tyto jsou odznakem patri
archů církevních, veliká totiž patriarchy římského
či sv. Otce v Římě, 4 pak malé patriarchů vý
chodních. Sídelní chrám Božské Moudrosti v Po
locku byl v témž slohn vystavěn. Jelikož hrozily
seputím, kázal Josafat všecky snésti, na jejich pak
místě zbudovati dal nové tím rozdílem, že střední
báň byla velebnější a vyšší, za to 4 do úhlů byly
tím skrovnější. Rozkolníci toho ihned využitkovali
a poštíval: hd na arcibiskupa ukazujíce na velikou
věž: „Vidíte toho papežence Josafata; ponížil vý
chodní patriarchy, aby se tím více klaněl papeži.“
Dověděv se o tom arcibiskup pravil a úamě
vem: „Chtějí-h, já jim vrátím 4 patriarchy zpět,
ale za tou podmínkou, by jich nikdy více od jejich
hlavy neoddělili.“ V brzce pak začal v skutku
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malé báně zvětšovati. Tehdy již vřely broje úklad
ných rozkolníků na vše strany proti sv. unii a
přívržencům jejím. Josafat se radoval dívaje se na
krásný chrám, jak ee vznáší k nebesům. „Rád
zemru,“ říkával, „ale až dostavím stoličný svůj
chrám.“ A slovo jeho se vyplnilo; obdrželť zajisté
mučenickou palmu právě, když práce na chrámu
Moudrosti Božské došly svého konce.
Okrasa domu Božího šla mu velmi k ardci,
kdekoli viděl její potřebu nebo-li prospěch; proto
nešetřil výloh, by se o ni postaral a mnoho chrámů
2 mimo Polock dal buď stavěti buď obnoviti. Ale
zlovolní rozkolníci využitkovali všeho proti úhlav
nímu svému odpůrci, jimž Josafat vždy byl, i ob
novy chrámu sídelního ve Vitebsku. Vypravuje se
v životě jeho, že když zaujal sídelní chrám viteb
ský, nebyl tento sice tolik chatrný jako polocký,
ale opuštěný a zvetšelý, ještě pak více nečistý.
Ikonostas, v chrámě řecko-slovanském vysoká mříž
či přehrada dělící lid od oltáře a svatostánku, na
kterou se podle časů církevních plno obrazů na
stavuje, byla od lidu samým dotýkáním a líbáním
pošpiněna a prachem již zčernala. Josafat dal
chrám důkladně vyčistiti, ikonostas s obrazy obno
viti a obmyti. Nenašedše jednoho dne svých obrazů
na ikonostasi dali se do křiku: „Arcibiskup Jo
safat chce nám postaviti oltář, jaký mají latiníci;
připraví nás o naše služby Boží a násilím nás po
římští. Již nám snímá naše av. obrazy.“ A pikle
rozkolné dospěly, že se až bylo obávali vzpoury;
ano i hrozeb na arcibiskupa bylo elyšeti: „Nepo-
necháte-li nám chrám, jak byl dříve“ řekl mu
jeden člověk více drzý nežli horlivý, „zahynete!“

Bv. Joazafat obnovil též renidence své.

287

Avšak Josafat ai vedl dále práce své a nedal se
zastrašiti hlukem takovým. Za několik dní spatřili
krásný lesknoucí ee ikonostau se všemi obrazy a
nad to i novými; a lid po utrhačných nadávkách
dal se do vychvalování svého pastýře.
Při všem tom obnovoval svou residenci a roz
ličné budovy na statcích svých. „Nelze ani pocho
piti, dí očitý svědek Jachym Morochovský, biskup
vladimírský, jak mohl tolik výdajů v tak krátké
době svými biskupekými příjmy uhraditi.“ A přece
všecky tyto práce nejsou jeho hlavní díla, tyto
svěřil starostlivým spíše a spolehlivým mužům
jiným, sám pak se obětoval správě duchovní svých
diecésí, arcidiecése polocké s vitebskou a masti
slavskou.

Hlava 2.

Obnova ducha církevního v kněžstvu
světském.
Stav duchovenstva řecko-slovanského na Bělo- a Malo
Rusi, —jenerální visitace a každoroční synody, — 48 pra
videl pro duchovenstvo od Josafata sepsaných, — povin
nosti farářů a děkanů či vikářů, — vykořenění rozličných
nešvárů, jmen. druhoženstva u popů a přílišné poddajnosti
jich vrchnostem světským, — péče jeho o vzdělání kněž
stva. — Katechism sv. Josafata, — jeho dokonalosf na př.
článek viry o Duchu sv., o primátě apoštolské stolice, —
poslední otázka v katechismu.

Více nežli na statcích církevních záleželo Jo
safatovi na duších, které Ježíš Kristus předrahým
životem a krví svou vykoupil Sv. arcibiskup po
locký chtěl býti dobrým pastýřem atádce svého.
Jako Spasitel náš si liboval v obraze dobrého pa
stýře (Jan. 10. 11.), jenž nazval své věřící stádcem

ŠĚBSlav duchovenstvafecko-slovanskéhona Bělou,

svým, svou pak péči a obětavou lásku pro ně
pastvou, by hodně prospívali k životu věčnému:
tak žádal, by apoštolé jeho byli pastýři a ti co
jsou nástupcové sv. apoštolů, se stali rovněž pa
stýři, ne jakýmikoliv alebrž dobrými. Slova sv.
Pavla (Sk. ap. 20. 28.) Josafat obracel na sebe,
kde apoštol sv. dí: „Buďtež bedliví sebe i všeho
stáda, v němžto Duch sv. ustanovil vás biskupy,
abyste epravovali církev Boží, kteréž dobyl krví
svou.“ Než dobrá vůle není ještě výkon, tím méně
výkon se zdařilým výsledkem. — Dr. Pelesz (Peleš)
podává nám v dějinách sv. unie seznam biskupů
A arcibiskupů polockych, dle něhož by byl av. Jo
safat asi 32tý od prvního biskupa Míny 13. pro
since 1105 vysvěceného počínaje. Avšak tím, že
měla arcidiecése polocká své pastýře po dlouhá
léta, nebylo vše spraveno. Slyšme, jak uvádí obnovu
duchovenstva rusjnského francouzský životopisec
Dom Guépin. Píšeť takto: Předchůdcové Josafa
tovi zanechal v bezstarosti nástupci svému práce
mnobo. Dlouhá řada arcibiskupů polockých by se
dala přečísti, aniž by lze bylo o jednom z nich
říci, že býval horlivým pastýřem oveček svých.
Netoliko po mnohá leta, ale celé věky pohřešo
valo se všady téměř křesťanakého vyučování, du
chovní správy a bedlivé péče o ně: jaký tudy byl
asi stav rozsáhlé arcidiecése polocké! Svatou unii
zde zaraziti na pevných základech a z tolika ti
síců duší, které první sotva pravdy ev. náboženství
znají, a ty ještě mají věelijakou pověrou zpitvo

©řenyztakových
duší
učiniti
hodné
uvědom
křesťany, k tomu bylo třeba začíti hlázáním av.
evandělia podobně, jako bývá v zemích pohanských.
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Největší obtíž se naskytovala, odkud vzíti
pořádných dělníků na vinici Páně. Josafat měl
arci kolem sebe několik horlivých basiliánů z vt
lenského kláštera nejsv. Trojice ze školy své: ale
kam to stačilo? Kněži latinětí, jmenovitě Otcové
Tovaryšstva Ježíšova, kteří zde měli školy latinské,
byli arcibiskupovi velmi milou výpomocí; než tito
měli odkázanou činnosť ve školách a v chrámech
latinských, a mimo to pouhé jméno „jesuita“ roz
čilovalo Ruelny a vzbudilo odpory a boje nepře
konatelné. Měl-li tudíž Josafat svým snahám do
dati výkonu a svému stádci povšechnému prospěti,
bylo se mu obrátiti na duchovenstvo své řecko
slovanské a to světské, které ve správě duchovní
zaměstnáno bylo. (Ovšem že je nejprve duchem
svým sám oživiti muaeil. Proto vzkříšení ducho
venetva světského považoval za jedny z hlavních
ůloh pastýřekých.
Duchovenstvo řecké na Bělo-Rnai nebylo lepší
nežli v druhých zemích tamo. Kláštery zanedbány
a na spadnutí; kde pak řeholníci ještě žili po
spolu, nosili řeholní oděv, ale snahy jejich po do
konalostt a apoštolekém životě až na nějaké vý
jimky byly praskrovné. Četnější bylo duchovenstvo
světské, ano 1dosti četné : avšak vzdělanosti kněžské
a horlivosti apoštolské ee nedostávalo úplně. Pop
či kněz, když znal avé obřady církevní jakž takž,
a měl jenom drobet vzdělání, myslil, že má dosti;
onť byl otcem, měl manželku a děti, o něž 8e
mu bylo etarati. O životě apoštolském, obětavém
a horlivém, o rozhodnosti kněžské nebylo mezi
nimi ani slechu. Když rodina jeho nedávala sama
osadě pohoršení, an ji spravovati dovedl, počítali
19

290 Jenerální vinitace či církevní dohlídky av. Jonafata
a kafdoroční synody.

jej již mezi kněze hodné. Tací byli, jak říkáme,
světlem: ale co říci o těch, kde byla tma? Tuť
bylo mnohdykráte hrubosti a neohrabanosti a su
rovosti v mravech a nepravostí až k neuvěření!
Jední žili z lichvy, druzí z bezuzdného svatoku
pectví. Nejeden mezi nimi byl hostinským, tak že
se šlo po kostele k popovi a pop byl tomu rád,
že si něco vydělal v kostele i doma. Pití vodky
a jiných pálených nápojů a kvasů i přes míru

© bylo
vadou
téměř
obecnou!
Kolkráte
bylo
popa
viděti, an opilý se u oltáře motá!
Josafat se o tom dověděl a viděl, že jinak
stůj co stůj býti musí. Takových pohoršení strpěti
nemohl. I ustanovil se na tom, že napraví seč
bude a duchovenstvu svému povinnosti stavu jeho
odporučí. By tedy poznal zevrubně potřeby diecese
své, jakož i svého duchovenstva a ee na své oči
přesvědčil o stavu jich, započal všeobecnou visi
taci; při čemž navštěvoval fary káže slovem 1 pří
kladem svým, jak má kněz ee zachovati a konati
povinnosti pastýřské. Mimo to se měly každoroční
synody držeti, aby je mohl příležitostně poučiti
ve všem, čeho by třeba bylo. Tyto achůze začínaly
v Polocku každoročně první neděli postní. Veškeré
pak duchovenstvo ve farní správě zaměstnané,
arcikněži, děkani či vikáři, faráři i jáhnové, byli
k vrchnímu pastýři evoláni. Zde pobyli několik
dní, kdy se jim arcibiskup celý věnoval. „Býval
jsem“, pravil P. Gennad, „co rok přítomen sy
nodám dieceaním, které Josafat od počátku své
pastýřské pravomocnosti až do avé blažené smrti
držíval ; naslouchal jsem znamenitým jeho naučením,
které svému duchovenetvu dával. Svou nsukou

Každoroční synody.

291

a svým příkladem uvedl je na cestu dobrou bý
valého pořádku.“ A Jan Džahylevič dí co svědek:
„Který kněz nebyl by ee cítil dojat až v nejhlubší
útrobě při pohledu na arcibiskupa takového, i co
do vědomostí i co do svatosti života tak výtečného.“
Avšak jedni snad při nejlepší vůli na první
neděli v postě přijíti nemohli, a druzí netoužíce
po synodách měli anadnou výmlavu. By se nikdo
vzdáleností a nepříhodnými cestami omluviti ne
mohl, a všichni se k synodám přeužitečným a tolik
potřebným dostavili, ustanovil druhou synodu na
středu po 4té neděli velikonoční. Když pak viděl,
že to vše nepostačuje, ustanovil se na tom, že
tyto 2 synody v Polocku se držeti mají pro kněze
obvodu arcibiskupského, druhým diecesím že bude
sám každý rok jak ve Vitebsku, tak v Matislaví
osobně synody míti, v jednom městě na oktavu
Nanebevzetí P. Marie 23. srpna, v druhém na den
Narození P. Marie 8. září. Tím si umožnil Josafat,
že každý kněz alespoň jednou do roka ee k němu
dostavil. Viděl veškeré své duchovenstvo a mohl
k nim mluviti otcovakými slovy doptávaje se na
jich spokojený neb nespokojený život a obtíže jeho.
A každý mu rád ve svých svízelích přednesl vše,
co koliv na srdci měl, věda, komu je přednáší
Takto bylv stavu všeckyprodchnouti jedním duchem,
jenž usnadnil všem správu duchovní. Proveden:
těchto synod stálo jej arci práce až do únavyí
ale tu se jednalo o slávu Boží a epásu duší. A to
jsme veždy pozorovati mohli, že naproti těmto
zájmům zanikaly vesměs ohledy opobní a lidské,
ať si jakékoliv byli.
By synody přineslytrvanlivého užitku, doléhal
19*
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na to, by duchovenstvo ustavičně před očima mělo
naučení a pokyny, které jim takto udělil. Za tou
příčinou sepsal 48 pravidel o kázni a povinnostech
duchovenstva svého, které tiskem vydal v jazyku
mateřském. Když se jednalo o vyhlášení sv. Jo
safata za blahoslavence v Římě, byla pravidla ta
přeložena do latiny pod nápisem: „Regulae 48
beati Josaphati pro suis presbyteris“ a mimo to
„Constitutiones 9 seu Canones pro omnibus 82
cerdotibua.“
Pravidla tato obsahují větším dílem tresty na
ty, kteří by se odvážili přestoupiti zákony seyno
dalní. Jeouť psány beze věí zvláštní soustavy;
z čehož patrno jest, že je psal Josatat dle potřeby
a příležitosti.
Záhodno by bylo pilněji je rozebrati, poněvadž
jsou pro aprávu duchovní věru klasická a poznatž
lze v nich zobrazeného ducha Josafatova. Celá jeho
„povaha, jeho apoštolská horlivosť a opatrnosť
a moudrosť a dobrota spojená s rozhodností ne
uprositelnou zračí se v nich. Čo však prozrazuje
ducha neobyčejného, je spůsob pravidel těchto,
které při vší suchopárnosti okazují všady na ducha
lásky a upřímné obětavosti pro Boha a za bratry
své kněžské. Tu z napomínání a kárání, tam
z proseb a zapřisáhání, ano 1 z vyhrožování tresty
spravedlivého Boha poznává se jeho veliký duch
lásky, který všecka pravidla provívá a ovládá.
Slyšíme jej volati: „Pro Boha živého, prosíme a za
přisaháme kněze naše, aby žili střídmě a čistotně
Vědomi pak jsouce jakých hříchů na sobě, kdyby
se snad opili aneb v něčem provinili, nechť co
nejdříve jdou k sv. zpovědi a neodváží se 8 ob

7 ProvednýtpřavijelZošnfatových
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tíženým svědomím bez zpovědi nejdražší oběť mše

sv. sloužiti... .“ Jindetakto: „Kněžijsou povinni
vzorným životem svým vésti lid k zbožnosti pravé ;
nebo hodný život kněze káže prostným lidem
e účinkem .... Co se nás týče, my jeme ei pově
domi povinností avých a vyznáváme před Pánem
Bohem, že nebudeme vinni, jestliže by kdo z vás
nečistým srdcem sloužiti se odvážil nejdražší oběť
mše sv. a přijal nevinného Beránka, jeda a pije
sám sobě odsouzení. (1. Cor. 11. 29.) Varuji vás
u věci nejdůležitější.“
Probral všecky jejich povinnosti upozorniv je
na důstojnosť stavu duchovního a zodpovědnoať
jeho: načež jim mírně a opatrně podal prostředků,
dle nichž by se zachovati mohli. Nutnosť vzorného
života pro příklad, častá sv. zpověď, zevrubný
výkon v službách Božích, jmenovitě při měi av.,
byly první věci, které jim na srdce kladl. Josafa
tovi neušlo ničeho, a přece nebyl přílišný v po
žadavkách svých. Znalť svůj lid a duchovenstvo
avé, jich křehkosti a kříže, které na ně rodina
jich uvalovala: proto se uspokojil toliko tím, co
nevyhnutelné bylo. Co do sv. zpovědi, naléhal, by
chodili každý měsíc; co do hodinek církevních,
žádal, by se co den modlili, ale postaral se pro
ně o breviář velmi zkrácený. Mši sv. jim předepsal
co nejpřísněji pro neděli toliko a svátky. Co však
na každý způsob změniti se muselo, byla pohoršení,
jako nestřídmost, lichva, násilí jakékoliv, pohoršlivé
návštěvy ženských osob, vůbec vše, co bylo na

úkor svatosti stavu duchovního.
Bez ustrnutí pronásledoval simonii či svato
kupectví, pravou hlízu na církvi východní. Správce

duchovní, předepsal Josafat, se uspokojí tím, nač
právo má, a co mu kdo dobrovolně poskytne;
ostatně za udílení sv. svátostí nesmí ani toho nej
menšího žádati. Poněvadž přečasto šel k oltáři
bez přípravy, kázal mu dříve pomodliti ee Hodinky
církevní, nežli začne měl sv., a pokud možná,
radil, by se je modlíval v kostele. Nevědomosť, ba
pověra zavedly do chrámu Páně obřady nijak cír
kevní, podivné totiž zažehnávání i při samé oběti
mše av. Josafat ve své právomoci z chrámů je
vyčistil okázav jim, jak kráené a velebné jsou
jejich starobylé obřady slovanské.
Nejvíce záleželo arcibiskupovi polockému na
tom, aby kněží poučil o povinnostech, které mají
k farníkům, a že jim zadostučiniti dlužno. Ve mě
stech kdo jenom dbal, uměl si v svých potřebách
duchovních pomoci;jinak ale bylo na venkově, kde
byla opuštěnosť lidu ubohého veliká, Jedna fara
obsahovala prostor mnoha mil. Tu byla obtíž ne
malá do chrámu choditi skrze lesy, přes hory a
doly. V neděli a ve svátek na mši sv., alespoň
dvakráte do roka k ev. svátostem, bylo pro mnohé
i při dobré vůli nemožností: než alespoň v nej
větších potřebách a přípravě na smrť mělo se jim
dostávati pomoci.
Proto nařídil přísně, by se v neděle a svátky
mše sv. sloužila, po níž, prve než se lid rozejde,
uložil, by vykládal kněz hlavní články víry kře
eťanské a ukázal lidu, jak mají dělati kříž říkajíce
po tom: „Pane Ježíši Kriste, smiluj se nad námi
hříšnými !“ a modlitby nejhlavnější, totiž Otče náš,
Zdrávas, Věřím v Boha, by je uměli a z výkladu
jim také rozuměli, aby tito zase doma jiné nevě
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domé učiti mohli. Ku hlavním modlitbám pak,
ustanovuje v pravidle osmém dále, nechať se při
dají výklady, co jest nejsv. Trojice, co Ježíš Kr
stue, co blah. Rodička Boží Maria Panna. Kněz
poučiž lid, že duše jednoho každého z nás smrtí
neumírá, alebrž že patří po smrti mezi nesmrtelné,
že nám ostává ještě jiného života, kdy Hospodm
Bůh náš souditi bude skutky lidské, aby zlé po
trestal a dobré odplatil životem věčným. Poučiž
kněz lid, jak by si měli získati milosti Boží sva
tostí života a častou modlitbou a sv. zpovědí a
sv. přijímáním,aby z toho světa se odeberouce
zdědili život nebeský, pro který všichni od Boha
stvoření jsou. Mají býti též poučení o tom, že až
přijde konec světa, těla nás všech, která do země
pochována byla, z mrtvých vstanou, a dobří že
s duší i tělem do radosti věčné se dostanou, rov
něž ale hříšníci s duší i tělem do ohně pekelného
zavržení budou. Měl-li by kněz před sebou lid
méně vzdělaný a schopný, má jim častěji totéž
opakovati. A když zpozoruje, že farníci ti neb oni
pravidelně na služby Boží nechodí ani snad k sv.
svátostem, jest povinen několikráte jich napome
nouti, jestliže by neuposlechli, nechť je udá u
úřadu světského, aby takto vystrašení byli ze své
ospalosti.
Maje uvésti stádce své na pastvu dobrou,
musí pastýř sám před ovečkami napřed kráčeti.
Tu přikázal Josafat svým farářům a duchovním
správcům, by alespoň dvakráte do roka všecky
své farníky navštívili. Za doby adventní nechť jde
správce duchovní po osadách, žehná jich příbytkům,
vyzpovídá obyvatele. Napřed budiž vše ohlášeno.,

999

-

„

— =

.

k,

| dle

Povinnosti správóů dachovních

pravidel

aby, kdo by si přál, mohl jíti též k stolu Páně.
Velebnou Svátosť ponese si 8 sebou u věí opalr
nosti a úctě, v jednom pak obydlí může jim všem
podati, kdyby nebylo nějaké kaple v osadě. Po
drahé půjde aprávce duchovní za doby postní. Ale
to se má díti slavněji, tak že se dříve po 2 neb
3 dni lid kázaním má připraviti na svátosť pokání
a ev. přijímání. Kněz vyzpovídav všech podá jim
Valebnou Svátosť a požehná jejich obydlím. Snadno
se dovtípíme, jakého užitku výkon posvátný v tom
spůsobu přinášel. Duchovní správce sotva že pře
kročil prah chatrče, přinášel smír a pořádek a
zbožnosť. Rus a Rusín, jako Slovan vůbec, není-li
všecek zkažen, i při největší avé zanedbalosti du
chovního života, má v srdci základ života nábo
ženského a náchylnosť k sv. víře, a uznává ve
evém knězi důstojnosť a hodnosťf nadpřirozenou ;
onf jej má za posla Božího a skloní rád hlavu
svou před ním. Až ku podivu jest, jak si dovede
sám rozhšiti důstojnoeť stavu kněžského od osob
ních křehkostí a hříchů svého kněze.
Aby se též v skutek uvedlo, co zařídil, bylo
třeba přísné dohlídky. Za tou příčinou vida, že
jest diecese roztříděna na děkanství či vikářství,
postavil za děkany kněze vší cti hodné a v dů
stojnosti povýšené, by bděli nad ostatními bratry
svými. Byli pak povinni alespoň jednou do roka
činiti dohlídku ve chrámu, škole i osadě; načež
podávali za doby synody arcibiskupu samému zprávy
stran osob a poměrů jejich. Oni oznamovali, kde
se kněze nedostává aneb v čem ee kdo těžce
provinil.
Tuť ovšem věděli všichni, že se nad nimi bdí.
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Jestliže se děkani viděli povýšeny nad ostatní
bratry ve své důstojnosti, bylo jim též po vřelém
přání arcibiskupově etarati se o to, aby je před
cházeli v horlivosti a ctnosti. A Josafat jim to
také zřejmě pověděl. Pročež kdežto drahým usta
novil zpověď měsíčnou, těmto řekl, že si přeje, by
chodili každý týden k sv. zpovědi.
Věru mistrně si počínal Josafat ve dvou zvláště
neščvárů vykořenění. Neušlo oku bystrému, že ae
byli někteří popové ve správě duchovní po druhé
oženili, což předpisy církevní přísně zakazují;
noboť takový nesmí více k oltáři. Ve svém sto
ličném chrámě a městě Polocku provedl arcibiskup
předpisy tyto u vší zovrubnosti: než u ducho
venstva venkovakého nalezl takových mnoho. Co
si měl a nimi počíti? Nejeden dosti chudý, hro
madu dětí kolem sebe maje a nevěda, jak sobě a
Jim pomoci, obrátil ee na svého vrchního pastýře,
o němž věděl, že se 8 ním O poslední sousto roz
dslí. Josafat nesměl přece ubohé kněze, kolikráte
již sešlé a churavé i s rodinami jejich připraviti
o chlebíček. Vždyť sami ani nevěděli, co činí. Ne
vědomosť a křehkosť si byly podaly ruce. Ano
někteří jednali tak s dovolením setařičkého arci
biskupa Brolnického. Šetřil jich tudíž a měl e nimi
útrpnosť. Vykázal jim pokání a zakázal sloužiti
mši sv. a zpovídání; ostatek jich nechal ve správě
duchovní stádcům svěřeným. Na měi sv. a zpověď
byl každý nucen držeti si etřídníka aneb povolati
kněze sousedního na pomoc.
Avšak to se vztahovalo jedině na ty, kteří
před jeho příchodem do Polocka byli se provinil:
k těm, co pod jeho pastýřskou berlí se stali vin
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nými, neznal milosrdenství. Tuť se dovolával práva
a po právu káral a trestal. Propuštění úplně z du
chovní eprávy byli nuceni jako lajkové hledati ei
jinou výživu. Jenom takhle vyhojil těžké a zasta
ralé rány v církvi své.
Druhý nešvar, tuším, byl téměř ještě nemilejší
a k vyčistění nesnazší. U duchovenstva jej učinila
ochotnosť, kterou se i hmotného jejich postavení,
kdekoli a jakkoli mohl, ujímal, všeobecně oblíbena.
Každý viděl, že 8 ním arcibiskup jedná po právu
a pravdě, a proto mu nevykládal ve zlé skutky
jeho. Jinak se věc měla, když běželo o vyrovnání
8 pány světskými ve zkrácené jeho právomocnosti.
Josafat trnul dívaje se na nepravosti tyto. Soud
cové světští si osobovali jurisdikci či právomoc
nad osobami a záležitostmi církevními; bylť to
následek bývalého jařma, pod nímž dlouho církev
rusínská sténala. Šlechtě mnohé nebyl kněz nežli
robotník a sluha, jako každý jiný, toliko s tím
rozdilem, že byl přidělen výkonům duchovním ;
v ostatním nakládala s ním, 8 jeho rodinou, jako
s jinými poddanými na svém panství. Šlechta mí
vala též svěřené úřady veřejné. A tu si vzal
v obyčej míchati se do všeho, rozhodovati nad

© stavem
manželským,
sechvalovati
nebpřeru
svazky manželské ano i rozváděti je. Leckterý
pán a patron farního chrámu domýšlel se, že du
chovní na jeho farách spíše jsou sluhové jeho
nežli Pána Boha, že jsou více jemu poddání nežli
svému biskupu, že emí s nimi nakládati dle libosti
a je kdykoliv se mu zlíbí z fary a z osady vybnati.
Tu si však Josafat vystoupil rázně a vážně,
jako pravý soudce: „Nestrpím nijak,“ pravil, „aby,
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co do světakého soudu nepatří, tam bylo zavlečeno ;
přikazuji všem synům svým milým duchovním,
aby mne ihned o věem zpravili, jakmile co kdo
podobného míti bude s p. patronem neb světským
soudem.“ Ano 12t6 pravidlo dí: „Kněží nechat s6
na pozoru mají, by se nepuddávali moci světské
a jejích soudům. Jestliže by kdo ee odvážil po
hrdnouti svou právomocí církevní a dovolával se
světské moci, tenť budiž sesazen ;“ a 17té: „Kdyby
se vdíral některý magistrát evětaký do jakých
koli záležitostí soudních, které jeou duchovní,
jsou povinní kněži na místě zpraviti o všem tom
svého arcibiskupa.*“
Josafat ee bál toliko Boha a hříchu, lidí i sebe
výše postavených se nestrachoval. Jako pro statky
církevní až i život v nebezpečí vystavil, tak bo
joval statečně pro právomocnosť církevní a neod
vislosť duchovenstva svého. A v skutku neohrože
ností svou vydobyl církvi rusínské tétéž svobody,
z jaké se byla těšila již církev latinská; nač Jo
safat rád poukazoval, kdy mu bylo obcovati se
šlechtou.
Josafatu jako dobrého otce, jenž miluje eyny
avé a přeje jim z toho erdce, bolelo nemálo, že
duchovenstvo jeho nepožívalo úcty a vážnosti ani
u šlechty ani u třídy vzdělanější v diecési. A přece
vážnosti jest knězi potřebí, aby povinnosti savé
vykonávati mohl; jinak ostanou mu erdce jednot
vá i celé rodiny povzdálí. Hlavní asi příčinou
toho byla přílišná nevědomosť; nebo vzdělání jich
bylo v pravdě pranepatrné. Dom Guépin nám je
líčí takto: Ve své mladosti se naučil rusinský pop
trochu čísti a zpívati, byl povinen rozuměti jazyku
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etaroslovanskému, jelikož byl obřadní; čemuž ee
naučil buď v domě otcovském od otce samého,
který byl též popem, buď někde ve škole. Stal se
popem věda co nejméně, leda by se jím státi mohl;
jiných potřeb neměl, poněvadž u otce také více
neviděl a na více nemyslil, by ae něčemu přiučil.
Jeho práce v kostele, spíše ještě jeho rodina a role
pobraly mu veškeren čas: nemělť ani chvílku kdy
pro nějaké další vzdělání. Několik kněh obřadních
a sv. Otců církevních, z nichž brával svá kázaní
a předčítal, byla celá jeho knihovna a kolem sebe
nespatřil celý čas člověka vzdělaného, jenž by po
něčem vyšším toužil. Z vyšších kruhů člověčenstva
byl vyloučen jakýmai nemilosrdným předsudkem :
a právě zde mohl sejíti se e lidmi, kteří by jej
byh k něčemu povzbudili.
Přemýšlel tudíž Josafat před Bohem vzývaje
Ducha sv. za osvícení, by mu vnukl, co by měl
činiti. Přijměti tyto ubohé kněze k vážným etu
diírm, toť by byly snahy marné. Ale rozhodl se
píleti toho, by jeho kněžetvo alespoň pojmů nevy
hnutelně potřebných pro sebe a pro lid mělo.
A přišel na tu šťastnou myšlenku, sepsati zvláštní
katechism, který se napotom obsahem a směrem
svým pro život výtečně osvědčil I anažil se v něm
základní pravdy života křesťanského podati ve
slohu jasném a stručném. Ohlásiv rukověťtuto na
synodě kněžstvu svému, zavázal všecky, by ji pro
studovali, a dle ní se řídili u krbu domácího jakož
i na kazatelně. Pak ae ale při každé synodě a
církevní dohlídce vyptával na svůj katechism,
chtěje se přesvědčiti, mají-li jej v skutku, a vědí-li
co jsou hlavní články nauky křesťanské, a jsou-li
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v stavu vyložiti je svým dítkám a svým far
níkům.
Vida katechisem Joeafatův co do účelu jeho,
každý sobě zpomene na katechiemus římský pro
duchovenstvo latinské církve, o který ee sv. Otec
Pius V. po obecném sněmu tridentském byl po
staral; vida jej však co do stručnosti jeho, myslí
na maličký katechismus blah. Petra Kanisia.“)
Josafat byl ovšem vázán co nejvíce držeti se struč
nosti, a cokoliv se vidělo nebyti nevyhnutelným,
vynechati; nesmělf práci rozmnožiti chtěje jim
ulehčiti. A přece i tu s jakousi ostýchavostí či
spíše úzkostlivostí ustanovil ae na dile tomto.
Vezmou-li ai práci, aby se mu naučili? Budou-li
mu rozuměti, by jiné jemu učiti mohli? Toť byly
rozpaky jeho dobře odůvodněné, byť i celý kate
chismus Josafatův nebyl větší, nežli jaký mívají
u nás desitiletí školáci.
Divíme se snad čtouce v pravidle litém, kte
rak Josafat zakázal svému kněžstvu veškeré boho
slovné badání. Spíše se však diviti máme opatr
nosti moudrého pastýře, který pamatovav na blízké
hejno hltavých vlků nechtěl jim vydati ovcí svých
na pospas. A takovými vlky byli jmenovitě popové
rozkolní. „Nezkoušejte, dí jim, žádný článek víry
av.; ale podrobte jim u vší skromnosti a pokoře
*) O dobrý převod římského katechismu do jazyka
českého se postaralo Dědictví naše sv. Prokopské v Praze
1567. — Katechismus bl. Petra Kanisia T. J., který od 16.
věku až na naše doby v tolikero jazycích sloužil ku vzdě
lání v náboženství ne tisícům, ale milionům katolíků po
celé Evropě a mimo ni, osvědčuje 60, Čím více jiných 56
vydává, až podnes býti nejlepší, i co do soustavy své i co
do jaanosti podané nauky křesťanské.

902 Dokonalosť katechismu Josnfatova n. př. článek
víry o Duchu av.

mysl svou. Tak smýšlejte a vyznejte před Bohem,
že pevně věfíte vše, co k věření ukládá církev
katolická, apoštolská, a že po ničem jiném netou
žíte. Snadno se může kdo proti sv. víře prohře
ěiti, když o tajemstvích av. víry v nevědomosti
přemýšlí aneb mluví. Proto praví kniha Přísloví
(10. 19.): „Mnohé mluvení nebývá bez hříchu.“
Nelze nám zde nepoukázati na veliké doko
nalosti, které katechism Josafatův do sebe má.
V pravdě, píše Dom Guépin, člověk nahledna do
rukověti této, cítí takořka velikého bohoslovce,
jenž ai jest naukou svou úplně jiet, vidí před
sebou spisovatele, schopného mnoho důkladně
a jasně psáti o nejdůležitějších pravdách víry av.
Za příklad uvádí článek: „O Duchu sv., jenž z Otce

a Syna jakožto od jednoho počátku vychází;“ který
článek po celé církvi rozkolné na Východě tolik
straší, o nějž ee Řekové 8 Latiníky tolikráte há
dali. Joaafat podává v několika slovech av. ta
jemství; potom opatrně co do námitky Řeků
a rozkolníků vůbec, poučuje své stádce, jak ne
rozumně se nepřátelé církve sv. drží svého bludu.
Celý katechiam jest rozdělen na otázky a odpo
vědi. Na otázku: „Věříš-li v Ducha asv.?“ násle
duje odpověď: „Věřím v Ducha sv., že jest pravý
Bůh, a třetí osoba nejev. Trojice, který vychází
z Otce skrze Syna.“ Otázka: „Tedy latiníci ne
eprávně učí, že Duch sv. vychází věčným vychá
zením od Otce a od Syna?“ Odpověď: „Správně.
Neboť je totéž říci, že „od Syna“ vychází, jako
om mají, aneb „skrze Syna“ vychází, jak my ří
káme.“ Otázka: „Jak to může býti?“ Odpověď:
„Písmo av. užívá spůsobu mluvení „od“ a „skrze*,
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ednajíc o stvoření avěta, etvořen jest svět „skrze
Syna.“ „Vše skrze Něho učiněno jest a bez Něho
není nic učiněno.“ (Jan 1. 3.) „Skrze Něbo (Syna
učinil i věky“. (Žid. 1. 2.) I kdoby byl tolik bez
božný, aby upíral, že stvoření všech věcí tak jest
od Syna, jako i od Otce, ač nedí Písmo sv. „od

Syna“ alebrž „skrze Syna“. Otázka: „Jaká jest
příčina, že Písmo sv. takového mluvení užívá o
Synu, že akrze Něho vše učiněno jeat?“ Odpověď:
„Poněvadž tehdy byl svět pln pohanů, kteří ne
jednoho ale mnoho bohů vyznávali; aby tudíž ne
myslili, že křesťané taktéž mají více bobů, Otce,
Syna a Ducha av., proto Písmo sv. takto mluví
přikládajíc to Otci, jelikož z Něho vše; Synu, je
likož skrze něho vše; a Duchu av., jelikož v Něm
vše; a tím spůsobem se toliko jeden počátek na
značuje. Totéž se má bráti na rozum o Dachu sv.“
Otázka: „Ale proč ve snešení I. sněmu cařihrad
ského (381) jest psáno: „Duch av., jenž vychází
od Otce“ a není též přidáno: „od Syna“? Odpo
věď: „Sv. Otcové na dotčeném církevním sněmu
tak učinili proti kacíři Macedoniovi; nepřidali však
„a od Syna“, poněvadž uči) 8 přivržena svými,
že Duch av. vychází toliko „od Syna“ a ne „od
Otce“; a proto zpomínají toliko Otce, od Něhož
vycházení Ducha sv. kacíři nevyznávali.“ Otázka:
„Zdali lze najíti v Písmě sv.. že Duch sv. nevy
chází od Syna, ale jen od Otce?“ Odpověď:
„V sv. Písmě nikde nelze najíti, že Duch sv. by
nevycházel od Syna. Naopak stojí psáno, že vy
chází od Něho. Neboť Ježíš Kristus praví: „Všecko,
cožkoli má Otec, mé jest (Jan. 16. 6.); protož
jsem řekl, že z mého vezme;“ a opět (Jan. 17. 10)
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dí: „Všecky mé věci tvé jeou, a tvé jsou mé.“
Sv. Otcové pak zřejmo stvrzují, že Duch sv. vy
chází „od Syna“ též“. Otázka: „Co by z toho po
cházelo, kdybychom pravili, že Duch sv. nevychází
od Syna?“ Odpověď: „Jak bychom pravili, že
Duch sv. nevychází od Syna, vyplývalo by z toho,
že Syn není roveň ve všem Otci. Otec by měl,
mimo že je Otec, něco více nežli Syn: což jest
rouhání se křesťanské víře, jmenovitě základu víry
sv. o nejev. Trojici“ Otázka: „Jest-li pravda, že
Duch sv. vychází od Otce a od Syna, tedy Duch av.
má dva počátky a ne jeden?“ Odpověď: „Nikoliv.
Jako o stvoření nebes a země od Otce a Syna a
Ducha av. nemůže se říci, že má tři stvořitele,
ale jedna Trojice vše stvořila, poněvadž jest jedna
moc, kterou všecky tři osoby Božské stvořily
nebe a zemi: tak jest jeden a nerozdílný dych,
jímž vychází Duch sv. od Otce a Syna; proto
Otec i Syn dýchají v jedno jedním a nikoliv dvojím
dychem. A tak jest Otec a Syn jeden počátek
Ducha sv.“
Po článku víry sv. o vycházení Ducha sv.
v jedno od Otce a Syna jedná o článku víry sv.,
jehož právě všichni rozkolníci upírají, totiž o pri
mátě sv. Petra a jeho nástupcův nad veškerou
církví sv. Neboť rozkol záleží v tom, že přivrženci
jeho nechtějí uznati nad sebou svrchovanou právo
moc sv. apoštolské atolice v Římě, trhajíce takto
jednotu s papežem, viditelnou hlavou církve Kri
stovy a jí poslušnosť odpírajíce, ale tak trhají též
jednotu i s Ježíšem Kristem samým, jehož ná
městek římský papež jest. Nahledněme do kate
chiemu, jak si apoštolský muž v tak obtížné pro
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Východ otázce počíná. Nejprve klade otázku: „Co
jest katolická- obecná církev?“ Odpověď: „Kato
lická-obecná církev jest celé shromáždění věřících
pod jednou neviditelnou hlavou, totiž Ježíšem Kri
stem, a pod jednou viditelnou hlavou, totiž ná

městkem Ježíše Krista“ Otázka: „Kdo jest ná
městek Ježíše Krista?“ Odpověď: „Náměstek Je
žíše Krista jest nástupce ev. Petra, jenžto byl
kníže sv. apoštolův ; neboť jedinému sv. Petrovi
svěřil Bůh katolické-obecné pastýřství a nikoliv
druhým apoštolům: proto ona pastýřeká právomoc
trvá toliko v nástupci sv. Petra a ne v nástupcích
apoštolův druhých, jelikož by takto bylo 12 obec
ných pastýřův, což posud nikdo neřekl.“ Otázka:
„Čeho třeba tedy o patriarších a biskupech mysliti,
kteří nejsou v jednotě s nástupcem sv. Petra ?“
Odpověď: „Patriarchové a biskupové, kteří nejsou
v jednotě s nástupcem sv. Petra, jsou biskupové,
ale nejsou též pastýři, poněvadž toliko v pravé
cirkvi, mimo kterou není spásy, mají ustanovení
pastýři stádce Ježíše Krista.“ Otázka: „V čem zá
leží ta jednota 8 nástupcem sv. Petra?“ Odpověď:
„Ta jednota biskupů s nástupcem av Petra záleží
v jedné a tétéž víře, byť i byly obřady církevní
rozdílné, a jiný byl spůsob bohoslužby u latiníků,
římských katolíků, a jinak se udílely sv. svátosti.
My na př. přijímáme Tělo a Krev Páně jinak než
latinici : my pod oběma způsobama, oni pod jednou ;
my bářeme chléb z kvasu, oni chléb přesný. Avšak
my jako oni máme co do těchže svátostí tutéž
sv. víru, totiž že není pouhý chléb, pouhé víno,
jak učí kacíři, ale že tu jest právě Tělo a Krev
Páně, tak že i v té nejmenší částičce rozděleného
20

906 Poslední otázka a odpověď katechismn Josafatova.

chleba jest celý Kristus. Tak věříme my, tak se
věří v církvi latinské.“
Nelze nám opomenouti poslední otázku celého
katechismu a odpověď na ni, po čemž se ku konci
vlastnoručně podepsal: „Josafat, arcibiskup po
locký.“ Dává tu na jevo, tuším, hlavně, jak nad
přirozený život křesťanský má se budovati na
životu přirozeném, jehož milosť neutracuje, ale
předpokládá a zvelebuje; jak nadpřirozené učení
souvisí 8 životem naším, jejž pořádá a všady
světlem svým osvěcuje. Otázka tato jest, zdali po
třebí křesťanu nad to, co svrchu bylo řečeno,ještě
něco věděti. Odpověď: „Předně má věděti, že jsou
3 mohutnosti duše naší: rozum, paměť a vůle;
potom, že mámev těle 5 amyslů: zrak, sluch, čich,
okus, tknutí; nad to, že jsou 3 nepřátelé člověka:
svět, tělo, ďábel; konečně, že jest čtvero posled
ních věcí člověka: smrť, soud, peklo, království
nebeské. “

Co puk v katechismu ještě scházelo, doplňoval
každý rok na synodách. Správcové duchovní usvěd
čeni jsouce o výtečnostt jeho, měli jej v úctě,
uměli jej jako Otčenáš, a při cvičení a v kázaní
se naň, jak si toho Josafat přál, odvolávali. Ký
div, že byl rozšířen po všech osadách a pilně bylo
z něho věřícím vykládáno. Polocká diecése očividně
za krátký čas vzkvétala. Úzkostlivým ovšem ne
směl býti vrchní pastýř; a nebyl jím, viděl-li jen
dobrou vůli. Že někteří popové'ostali přece nena
praveni, za to nemohli ani arcibiskup ani děkani ;
tohoť byla nejspíš vina u těch, co je na kněžství
světili. Proto mohli Josafat nejvyššímu kaneléři
litevskému, Lvu Sapiehovi, psáti: „Jsou-li někteří
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kněži moji ne dosti vzděláni, toho příčiny nemá
unie ale rozkol, v němž byli vychováni; toť jeet
připočísti rozkolu a nikoliv mně.“

Hlava 3.
Obnova av. unie na Bělo-Ruael.
Snahy Josafatory stran unie na Bělo-Rust. — Boje jeho
s rozkolníky a hájení jurisdikce církevní, — oproti"patro
nům chrámním. — Obnova sv. unie po venkově — u šlechty
a ve městech — rozžiřaniím dobrého čtení. — Vyhledává
Joeafat styku a lidmi světskými, — jmenovitě ochotným
zpovídáním, láskou k nemocným a k dítkám školním. —
Svědectví písemná v obnově sv. unie. — Vymítá předsudky
proti církví latinské, — proti Tovaryšstva Ježíšovu. —
Přispívá k obnově sv. unie po veškeré; metropoli ruské.

Arcibiskup polocký pracoval o budově evaté
unie všemi silami, aby, kde jí posud“nebylo, tam
ji zarazil, kdež však již základy měla, aby pro
budoucí časy bouřlivé ostala pevnou tvrzíza hradbou
katolické církve. Apoštol sv. unie vytkl si za pa
stýřetví svého co nejhlavnějšídílo uvedení její na
Litvě a Rusi všady, jmenovitě v diecésích svých.
K tomu cíli se nesly všecky jeho myšlénky a snahy
a modlitby i nejdražší oběti mše av.; a Josafatova
trýzeň tělesná a přísnosti, které na se brával, měly
mimo krocení zlých vášní a"památku přehořkého
umučení Páně sloužiti na dosažení této veliké mi
losti stádci jeho. Znalť arci dosah díla takového.
Nuže poohlelněme se, jakými prostředky mimo
právě naznačené získal sv. unii diecése 3své, kněž
stvo i nekněžstvo jejich, zvláště arcidiecési po
lockou. Z věrohodných listin a zápisků, které sou
20*
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časníci sv. Josafata si činili, zodpovíme 8 Dom
Guépinem dvojí tuto otázku.
Za prvních tří let, co byl Josafat arcibiskupem
polockým, nenalézáme žádných neobyčejných bojův
a brojů se strany rozkolníků. Není tu slyšeti
o žádných vzpourách, žádném zákeřnictví a taj
ných piklech, v nichž si nepřátelé církve sv. libují.
Rozkolníci poločtí nebyli ve zbrani tak vycvičení
jako ve Vilně, netvořili sestavený šik, byli bez
vůdce. Proto přijalo duchovenstvo bělo-ruské unii
beze vší obtíže a beze všeho odporu.
Každoroční synody, církevní dohlídky a přede
vším obětavá láska Josafatova k svému kněžatvu
docílily skvělých výsledků. Odevšad byl ctěn a vá
žen i milován. A jelikož svou osobou představoval
unii, stálo i duchovenstvo jeho mimoděk v unii
s katolickou církví. Jednaloť se mu tudíž nejvíce
o to, pro budoucnosťzabezpečitiji autoritou vou;
k čemuž eměřují některé předpisy a pravidla du
chovenstvu ustanovená.
Josafat jakoby se byl strachoval na paměť
uvésti zanedbanou na mnoze povinnoeť, aby se
kněží při mši sv. modlili za pastýře svého. Po
celé církvi sv., jak na východě tak na západě
modlí se kněz při měi sv. za svého biskupa: na
východě se to arci děje obřady slavnějšími. Prve
nežil je na povinnost tuto upozornil, chtěl se
ohraditi a uvedl jim dekrety církevního sněmu
konstantinopolekého, obsahující tresty pro ty, co
by se za biskupa avého nemodlili. „Tací kněží,
v pravidle 136m ustanovuje, kteří by Be zlovolně
za biskupa modliti opomenuli, propadají nejen sami
sesazení z úřadu svého a hněvu Božímu, ale i ti,
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co by 8 nimi na modlitbách obcovali, stávají se
vinni urážkou Boha a jsou rovně vyloučeni z církve.“
Od apoštolských dob platilo vezdy, dí arcibiskup
polocký, že „kněží, kteří by svému vrchnímu pa
stýři byli neposlušni, nejsou schopni pásti stádce
Kristova. Pročež nemohou bez jeho právomoci ani
zpovídat: ani jiných prací apočtolských bez jeho
echválení v diecést konati.“ Určitě ustanovuje ve
svých pastorálních pravidlech, by každý kněz, prve
nežli převezme nějakou správu duchovní, se jemu
představil a u svého arcipastýře o požehnání
žádal.
Stávaloť se nejednou při obvyklých nepořád
cích, že si šlechta usazovala duchovní správce ne
tázajíc ee arcibiskupa, že stavěla kostely dle svého
dobrozdání, anižby se byla o jurisdikci starala, že
ei jiných přechmatův dovolovala. Což ovšem bylo
nejen proti právu církevnímu, ale i z toho stano
viska nebezpečno, že se státi mohlo velmi snadno
a stávalo se za tehdejších dob v 17. věku po
Litvě a Bělo-Rusi, jako i u nás v Čechách a na
Moravě, že takto nekatoličtí a kacířští kněží ae
do katolických diecésí vedrali a jako hltaví vlci
stádce hubili. A jaký mohl býti pořádek v kněž
stvu, když se jednotlivci sami pro sebe na kněžství
připravovali. pak si kdesi příležitosti na vysvěcení
vyhledali; načež beze všeho právomocenství u toho
kterého patrona o faru se hlásili. Vrchní pastýř
ani dle jména jich snad neznal; nebo vysvěceni
byli mimo diecéei. Co tu bylo tedy neplechy! Jak
snadno, beze všeho hluku, vloudili se rozkolní
popové do osady katolické, namluvili třebas i lidu,
že je arcibiskup sám posýlá. Na takové vlky a
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prašivé ovce ve svém ovčinci míval sv. arcibiskup
zvláštní zření.
Za tou příčinou uvedl bez ostychu a ohledů
na osobu sebe výše postavenou všem patronům na
paměť, že není dovolíno žádnému pánu světekému
o své ujmě bez vědomí biskupa chrámy stavěti,
a kněžím ve správu duchovní bez jeho svolení při
takovém chrámě se uvázati. Mimo to zakázal přísně
svým farářům, by v cizím okresu farním neodvá
žih se vykonávati farního úřadu, a proto toliko
onu faru spravovali, na niž by byli od svého
biskupa posláni. Což bylo předůležito, jelikož roz
kolníci litevští mívali své nohaledy, veždy ochotné,
převzíti správu duchovní, kdekoliv by bylo libo.
Byliť popové kočující, jež vysýlalo daleko široko
bratretvo vileneké, aby jako nájemníci za žold
jemu sloužili a lid proti unii pobuřovali.
Předpisem tímto bylo zabráněno všelikým ne
švárům. Na zmar byly takto uvedeny pokusy
jistých popů, nechtějících poddati své tvrdé šíje.
Ovšem že pak přenášeli zášť, již měli k pastýř
bedlivému, na unii samu, a jsouce zatvrzelí ostá
vali v nepravostech svých.
O těchto praví nám biskup chelmský, Jakob
Suša: „Na kněze zpurné ustanovil tresty, nenapra
vitelné pak jednoduše z diecése vyhnal.“
Co do obyvatelstva venkovského, nebyla žádná
obtíž, bylo-li duchovenstvo jeho k pomoci, uvésti
je do lůna církve sv., t. j. přijměti je k sv. unii.
Rolník bělo-rusaký věděl málo asi o unii a roz
kolu; věrouka jeho záležela v několika hiavních
pojmech o Bohu a životě vlastním. Od maličkosti
se naučil jistým modlitbám, navštěvoval pravidelně
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tytéž služby Boží a držel se svého kněze, jenž mu
posluhoval ev. svátostmi. Slyšeli též, že mají no
vého arcibiskupa jménem Josafata: avšak tím ne
nastala pro ně žádná veliká změna. Bylo-li jim
vykládáno, co jest unie s katolickou církví, slyšeli
něco nového, ale nic podivného. Podivné ae jim
vidělo býti, kterak nový arcibiskup je pro ně tolik
Činným, jak se pro ně obětuje, jak jich služby
Boží, na kterých tělem a duší viseli, nejen ne
mění, alebrž zvelebuje a náchylnosť a úctu k nim
všady na jevo dává; kterak duchovenstvo nyní
k nim zcela jinak nežli dříve, totiž v pravdě otcov
sky, si vede: proto přilnul lid z toho srdce k svému
vrchnímu pastýři a co av. Josafata nejvíce těšilo,
k posvátné unii, dříve téměř nežli jej na vlastní
oči byli spatřili. Snažil se ovšem, seč byl, mysl a
srdce ubohého lidu vazbami pevnými víry živé na
katolickou církev upoutati. A snahy jeho byly věru
Bohem žehnány. Ejhle, Bělo-Rus, kde av. Josatat
co apoštol působil, stala se nejvěrnější provincií
unie i po jeho smrti a v posledních letech čítala
nejvíce mučeníků za sv. víru a sv. unii: tak do
kládá Dom Guépin.*)
+) O živé víře uvé a úctě k sv. stolici apoštolské dali
Kustní dokladu též r. 1883: Očitý svědek, Msgr. Jan Křt.
Ousdi, jenž co sekretář s arcibiskopem Vanutellim, zá
stupcem sv. Otce Lva XIII, ku korunování cara ruského
Alexandra III. do Moskvy se bral, vypravoval při návštěvě
otců Tov. Jež. v Praze B nemalou dojatostí o lidu rusín
ském n živé víře a úctě jeho k 5v a oštolské stolici. Sotva
že se dověděli, že papežský vyslanec krajinou tamní do
Moskvy pojede, shromažďovali se s blízka a ze vzdálí na
stanice železniční, kde se vlak s arcibiskupem na chvflku
zastavíl. Nádraží byla všady obsazena vojskem ruským ;
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Ne tak snadno bylo přivtěliti obyvatelstvo
městské a šlechtu bělo-ruskou k av. unii Ani té
víry v nich nebylo, jaké u lidu obecného bývá,
ani té ochotnosti dáti se poučiti duchovenetvem
svým. Navyklí spíše sami kněze říditi a jim po
roučeti, přistoupili k unii jediné za usvědčením
sv. pravdou a důvody patrnými. Vyslyševši všecky
průvody i důvody ano vyvrácení odvodů obranou
ráznou apoštola sv. unie, nebyla více s to šlechta
bělo-ruská odolati jemu, za břích sobě pokládajíc
před Bohem zpěčovati se vůli jeho poznané. Práci
tuto brával Josafat na sebe osobně. Sám jim hlásal
o unii a obeznamoval je av. vírou, kdy užíval arci
prostředků, jakých mu láska k nesmrtelným duším
a Duch sv. vnukali. Než právě tu se okázal zase
arcibiskup polocký svou horlivostí a opatrnosti
v pravém světle, tak že zasluhuje obdivu. Jan
Džahylevič, měšťan polocký, jejž sv. Josafat byl
obrátil z rozkolu, dosvědčuje veřejně před komisí
apoštolské stolice: „Smím říci, co očitý svědek,
jakých prostředků užíval Josafat, zvláště když
s rozkolníky bylo mu jednati aneb jich obmýšlel
do pravého ovčince církve sv. uvésti Kdo bude
ale nedbajíce toho, podali arcibiskupovi na vícero místech
písemně svou úctu a avá přání, prosice snažně, by se jich
ubohých sv. Otec ujal a jim kněží poslal. V Lukově po
pojel vlak něco dále za stanici, nežli zastavil: tu obklopil
katoličtí Rusové jeho vůz padajíce na kolena, by jim po
čebnal. A když představený stanice lid odháněl a před
časem chtěl vlak propustiti cestou dále, vrhali se na dráhu
před párním strojem volajíce, že se nehnou odsud, až bude
čas. Arcibiskup se svým průvodčím vida takovou víru byl
až k slzám pohnout a zvolal: „Takové víry jsem až posud
pikdy neviděl !“
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v stavu dosti chvalně se vysloviti o řečechplných
ohně, které k nám stále míval? Když měl kázati,
lid prahnav po jeho slovech plml veliký chrám
Moudrosti Božské a místa nepostačovalo proň.
Arcibiskup pak říkával mnohdykráte s kazatelny:
„Končím, nebudu vás déle zdržovati.“ A lid volal:
„Otče sv., kažte nám, kažte nám dále ještě, byť
by i celý den trvalo: my vás rádi posloucháme.“
„Kdo se nepamatuje na jeho obdivu hodné
rozhovory a spory 8 kacíři a rozkolníky, na jeho
přívětivé a moudré obcování 8 námi? Mezi námi
rozšiřoval katolické knihy slovanské, rozdával neb
půjčoval, vykládal nám je epůsobem tak milým a
zajímavým, jako pravý otec synům svým. V chrámě
našel staré knihy, podíval se na ně a vida, že by
výtečně sloužily za zbraň, na pokoření rozkolníků,
jelikož obsahovaly nauku o primátě ev. Petra, od
poručoval nám jejich studium.“ Používal“ vítané
i nevítané příležitosti vyvraceje z kněh, kteréž roz
kolníci rovněž s uniaty sami v rukou měli, před
sudky prot: katolické víře, jmenovitě co do článku
o apoštolské stolici sv. Petra, proti němuž roz
kolní hlavně mají namířenou zbraň. I zahanbil je,
nikoliv však k větší zaslepenosti a zatvrzelosti,
alebrž že do sebe šli a poznali nedůslednosť svou

a obrátil se.
Josafat nezapřel nikdy onu věhlasnou proetotu
šlechetného ducha, jakou měl s muži nad obyčej
moudrými a svatými dob dávných. Jeho vážnosť
biskupská pozbývala útvaru přísnosti, umírněna
jsouc neobyčejnou přívětivostí a horlivostí apo
Štolskou. Opět dí Džahylevič: „Jenom naň patřiti,
postačilo, že člověk se zahanbena cítil pro svůj

314

Bosžiřováním dobrého čtení obnovuje sv. unii.

život nedokonalý a kdo jeho eblížení se vyhýbal,
byl zajisté zlovolný.“
Ka podivu, e jakými úspěchy se potkávaly
apoštolské práce Josafatovy, a jak sobě vůbec po
čínati dovedl. Jakob Suša píše: „Spuzorovav, že
někomu není milá jeho osobnosť a se jí vyhýbá,
posýlal k němu Otce Tovaryšstva Ježíšova aneb
jiné hodné muže neb ženy, by zaň vyléčili rány
duším předpojatým proti němu. A nepodařilo-li se
mu obrátiti k unii rodinu celou, vynasnažil se,
seč byl, alespoň jednoho úda jí získati Toho pak
důkladně poučil a nastrojil vše tak, že, co sám
nebyl v stavu dokázati, dokázal skrze něho, totiž
získání všech druhých údů celé rodiny.“
Knihy dobré byly v působení jeho činitelem
mocným. Džahylevič sám byl získán unii právě
tímto prostředkem. Ještě r. 1611 byl takovým
odpůrcem sv. unie, že ve Vilně, náhodou přišed
na kázaní, u vší rozhorlenosti opustil chrám Tro
jický, poněvadž tam slyšel Josafata kázati o pri
mátě římské apoštolské stolice. Tehdy neměl nežli
tisic hromů a blesků na toho „dušechvata“. Když
ale se stal Josafat arcibiskupem polockým, tuť
vzešly mezi oběma stálé spory o náboženství, až
se šťastně vyrovnali vespolek tím, že z odpůrce
učiněn milostí Boží a slovem apoštolským nejvře
lejší zastánce sv. unie. Pamatujeme se, kterak Dža
hylevič jako veřejný notář a strážce polockého
archivu, přišel do styku s novým arcibiskupem.
Josafat ataral se usilovně o uspořádání záležitostí
církevních a započal statky církevními: k čemuž
potřeboval archivu zemského. Notář zemský jej
v tom podporoval a pozoroval okem bádavým, av.
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muže, ba obdivoval jeho stálosť a neunavnosť
v pracích tolik nemilých: a Josafat slovem svým
mu prospíval, že pomalu vymizely předsudky proti
sv. stolici, až knihou „Obrana av. unie“, kterou
mu do ruky dal, rozprášily ee obtíže jeho úplně.
Džahylevič přečta započal ji čísti znova, a upřímné
mysli jsa vzmužil srdce své. Neslídil potom, jak
by bylo lze uniknouti pádným důvodům, bludy
jeho porážejícím: ale poznal pravdu a stal se
uniatem a v brzce pravicí Josafatovou. I to uvi
díme, jaké oběti za toto své přesvědčenínáboženské
časem přinesl, chtěje nasaditi pro av. církev 1 to,
co bývá srdci lidskému na světě nejdražší. 17 let
po jeho obrácení zavítali do Polocka r. 1637 ko
misaři apoštolské stolice z Říma, aby vyslechli
svědky o svatosti života Josafatova pro vyhlášení
jeho za blahoslavence. Džahylevič měl ještě knihu
„Obrana sv. unie“, kterou byl od svého otce du
chovního obdržel a vypověděl slavně, že ji má
uloženou a chová ji u veliké úctě jako skvostný
dar a drahý ostatek sv. biskupa.
Než co do kněh dobrých věděl Josafat jich
na obrácení Rusů a Rusínů ještě jinak užitr. Ne
ušlo ho, že v latinské církví bývají výtečné knihy
psány jazykem latinským, a za tehdejších dob,
kdy se vědy v řeči latinské veaměs takořka před
nášely, bylo obyčejem obecným knihy psáti v la
tině. I z těchto chtěl položiti ovečkám svým do
jeslí, aby se z nich sytily. A proto se postaral
o dobrý převod několika spisů latinských. Církev
bělo-ruská přináležející k církvi řecké nacházela
v jazyku řeckém zbraně tím příhodnější pro svě
řence Josafatovy: kořistil ovšem 1 tu, jmenovitě
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ze starožitností církve řecké dříve katolické. Dbal
tudíž o to, aby užitečné spisy řecké ztlumočeny
byly lidu v mateřštině elovanské. Ano ve své hor
hvosti všestranné přijměl nejvyššího soudce po
Jockého, Alexandra Tyškyjeviče k tomu, že se za
vázal, aby přání arcibiskupově vyhověl, přeložiti
spisy řecké basiliána byzantského Zonary do jazyka
polského. Zkrátka lze říci, že horlivý pastýř byl
ochoten ku každé práci, kterákoliv směřovala
k blahu nesmrtelných duší a prospěchu katolické
církve; jí se pak obětoval celý, i své nejzamilo
vanější hodiny i samotu i náklonnosť k atudiím
a modlitbu.
Ve svém chování chránil ee na jevo dáti
jakousi přísnosť; a že před styky se světem ne
utíkal více, patrno z toho, že vyhledával lidí
světských a věnoval jim s radostí své hodiny, jenž
mu po tolikerých pracích zbývaly. Každý měl pří
stup k němu, a když se kdo ostýchal k němu při
jíti, začal sám si nadcházeti jej. Na ulicích po
zdravoval rozkolníky a vůdce rozkolných; i měl
se k nim v hovoru, nejinak než jako by byl jejich
největší přízniveo. Nejednou bylo jej viděti, s jakou
šetrností a přívětivostí ae k svým úhlavním ne
přátelům nese. „Zval si rozkolníky,“ dokládá jeden
měšťan polocký, „k hoetinám aneb se pozval u nich
sám, jen aby mohl příležitosti nabyti k rozpravě
o náboženství. Kolikráte jich nenechal dříve ode
jíti, dokud by ee byli neobrátili a nevyzpovídali.
A to vše činil s nelíčenou přívětivostí. Jeho moudrá
slova mívala moc proniknouti duše.“
Druhému svědku bylo nápadné, jakou dával
arcibiskup ve svých návštěvách a hovorech na

|

Konec
styku
=Josafatem
„bývala
av.
zpověď.
917
jevo „sběhlosť v mluvení, jasnosť ducha, ochotu a
botovosť v odpovědi, spolehlivosť v paměti, že se
každý až tomu divil.“
Pravé obrácení k sv. unii skutkem provéstt
se nedalo, leč zkroušenou a dobrou zpovědí. Sv. Jo
safat byl vždy pohotově ubohé hříšníky zpovídati,
jež byl Bohu získal. Jako byl horlivý kněz v získání
duší první dní po vysvěcení, tak ico biskup, ano
tím vroucněji plápolal duch jeho ohněm lásky
k nim. Kdykoliv se jednalo o sv. zpověď, neschá
zelo mu nikdy pochvilí, poněvadž nechával všeho,
jsa tu zosobněným slitováním. Často svému kněž
stvu na srdce kladl, by ani tím nejmenším nepo
brdli, jelikož před Bohem bývají tací leckdy větší
nežli mocní toho světa.

P. Kosiňský, rektor koleje Tov. Jež. v Po
locku, vypravuje, kterak lid venkovský, když k nim
chodívali otcové jeenité na misie a tázali se chu
dých, u koho byli jsou u sv. zpovědi, skoro veždy
dali odpověď: „U jeho Milosti, arcibiskupa našeho ;
nepohrdá námi a neodhání nás. Naopak svou
láskou a almužnou povzbuzuje nás a zve nás,
bychom jen zase k němu brzy přišli.“ Téhož ducha
apoštolského snažil se Josafat přenésti též na jiné
stran udílení sv. svátostí. A v pravdě dožil se
útěchy, že bylo mnoho duší v diecésích jeho, které
spásy nabyly kněžími Josafatovými, an sám ne
mohl vyhověti všem.
Napotom líčí Dom Guépin, e jakou láskou se
ujímal nemocných. Lze tu říci, že něžnější skoro
býti nemohla. Jakmile se dověděl, že tu a tam
jest nemocný, jenž potřebuje duchovní pomoci,
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spěchal jako letam. „Tuť potřebí,“ říkal, „1 spání
se vzdáti a všeho klidu a vší práce“. A dověděl-h
se, že těžce nemocný jest odpůrcem katolické
církve, spěchal tím rychleji k němu doveda užívati
prostředků mnohdykráte neslýchaných, toliko aby
k lůžku nemocného připuštěn byl.
Napřed možno již uhádnouti, jak se choval
k maličkým a dftkám školním. Zavítav do Polocka
slyšel, že je katecheti nepřipouštějí ani k správě
Boží ani k stolu Páně; ba samá mládež obého
pohlaví bývala často vyloučena z užívání sv. svá

tostí za tou jediné výmluvou, že nejsou dosti
schopni pojmouti nauky o nich. Arcibiskup polocký
však skutky dokázal pravý opak a spolu a jakým
užitkem pro duše mladistvé posud nezkažené se to
činiti může, poukázav rovněž na zodpovědnosť a
nespolehlivosť omylných náhledů protivných. Rád
na se brával sám poučovati nejmenších a nejchud
ších ve sv. náboženství; a s důstatek vida je při
praveny vyslýchal jich zpovědi a vodil je k sv. při
jímání. I samému arcibiskupovi do očí odvážili se
z počátku jistí horlivci své pohoršení nad jedná
ním jeho sděliti, že prý přílíš snadno k stolu
Páně dítky připouští. Ale na to ohledu nebera všem
duchovním správcům předepsal, by se podle něho
řídili. Na svých cestách, kdy navštěvoval rozsáhlé
své diecése, osvědčil sv. Josafat takovou 1 lásku
k bližnímu i horlivosť v hlásání učení Knsta
Pána, že nebylo ani jedné cesty, kdyby nebyl
alespoň některou duši Bohu získal. „Po každé,“
pravil jeho věrný sluha, Řehoř Ušacký, stálý prů
vodčí na cestách, „kdekoliv zastavil v poledne,
aneb přistál do hostince, by přenocoval, přivedl
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občany k tomu, že se zpovídati chtěli, jež pak
ochotně též sám vyslýchal.“
Až ku podivu byly práce jeho apoštolské po
žehnány a přinášely drahně užitku, Patřilť k duším
šťastným, jimž se práce daří, jelikož apoštolská
pokora a ekromnosť objaly ee s neobyčejnou mou
drostí a opatrností. (Oba zpovědníci Josafatovi,
P. Genad Chmělnický a P. Kosiňský, svědkové
prací jeho, dosvědčují veřejně, že „býval vždy
v získání duší velmi šťasten a málo kdy se stalo,
aby nebyl úplně zvítězil nad zatvrzelostí neb před
sudky těch duší, které slovem apoštolským k unii
chtěl přijměti.
Nuže známe jeho zbraně, jakých v boji pro
Bv. unii a pro epásu duší užíval Před nedávnem
ještě, zvláště když šlo o evatořečení mučeníka
Páně, lhali rozkolní dějepisci ruští mnoho do světa,
jaké lsti prý a jakého násilí užíval Josafat, aby
obrátil rozkolných k unii a podváděli své čtenáře
na blízku 1 vzdálené: my ze všeho, co jsme posud
četli, nevidíme na všech zbraních jeho ani za nej
menší cosi vadného. Patrno z toho tolik jest, co
učiní jeden av. muž za krátkou dobu 3 let, když
se obětuje celým srdcem svým a všemi silami pro
čest a slávu Boží. Nejlepší zajisté by mohl podati
správu 0 působení apoštolském sv. Josafata metro
polita ruský, Jos. Rutský, jemuž přede vším ee
svěřoval ve strastech 1 slastech svých arcibiskup
polocký. „Po veškeré této diecési neb alespoň po
městech jejích proslavenějších znamenal dobrý
pastýř, totiž Josafat, všady roztroušený rozkol, a
8 pomocí Boží za dvé let svou úsilovnou pílí a
zručností tak si dobyl srdcí a myslí, že sotva
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zbylo jakési znamení neb jakási jiskra rozkolu.“
Tato slova pronesl o něm Josef Ruteký. A Dža
hylevič s měšťanam polockým Dorotějem Achre
movičem potvrzují totéž: „Lze říci“ dosvědčoval
tento, „že Josafat obrátil Polocké město skrz na
skrz.“ „Za arcibiskupa Gedeona jsme byli,“ pravil
onen, „vlastně všichni rozkolni; Josafat nás obrátil

cele k unii“
Totéž platí rovněž o jiných městech diecéne
jeho. Obyvatelé vitebští, pohnáni královskou justicí,
by se ospravedlnili z jednání, proč prolili krev
svého obětavého arcibiskupa, osvědčují se násle
dovně: „My jsme přijali Josafata za svého pastýře.
Jeho svatosť, jeho horlivosť, otecká jeho napome
nutí a naučení, jeho vroucí snaha zachovávati
obřadů církve řecko-slovanské při službách Božích,
jeho zevrubnosť v následování evandělických rad
a řeholí sv. Otců, slovem jeho stálá věrnoať staré
víře řecké nás naplnily radostí. My jsme si jej
ctili jako svého pastýře, jeho dobrotu a lásku
otcovskou k nám všem jsme uznávali“ Jediné
město Mohylev činilo vzpouru proti svému arci
biskupovi, o čemž v brzce povíme.
Uved najisto ovečky své k pravým jeslím do
ovčince svého, k sv. katolické víře v unii, vyna
anažoval ee, seč byl, získati jich srdce pro církev
západní, aby nebyli tak upření nepříznivci církve
římské; což fecko-slovanským Rusínům a Rusům
vůbec, nechť katolickým nechť rozkolným, vešlo
jako v obyčej. Každá tudiž příležitosť mu byla
vítána, aby veřejně okázal, jak si duchovenstva
církve latinské a jich bohoslužeb váží. Rád obco
vával slavnostem v chrámech latinských a svou
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přítomností s četnou assistencí a jmenovitě svou
hudbou a zpěváky přispíval nemálo k oslavě
služeb Božích.
Tak činil, aby nevšímavostí obřadů římských
nezavdal žádného pohoršení těm, kteří odpor měli
k nim a zvlášť aby dokázal, že jedna jest církev
katolická čili obecná. Ač přísně vázán nebyl zvláštní
zření bráti k duchovenstvu latinskému, zachovával
ve své pokoře 1 to, což chvalitebné, znamenaje, že
by slabí a neučení opomenutím toho pohoršení
brali; proto vždy, seč byl, se enažil stádce avé
dobrým předcházeti příkladem. Za tou příčinou jej
též jesuité poločtí rádi zvali na své slavnosti.
Mezi všemi svátky církve latinské bylo Josa
fatovi nejmilejší Boží Tělo. U Rusínů tehdy ještě
nebývalo. Stáliť po dlouhá století při svých staro
bylých spůsobech a nezaváděli pobožností nových,
která důležité církvi sv. jsou, poněvadž se jimi
obrozuje život křesťanský. Jak velikého n. př. do
sahu má živá víra, pevná důvěra a vřelá láska
k Ježíši Kristu, které ctnosti pěstuje právě úcta
Velebné Svátosti! Jakého požehnaného zdaru ne
přinesla již tolika národům a jednotlivcům v nich
pravá úcta božského Srdce Páně! Úcta Velebné
Svátosti spočívala tehdy v církvi řecko-slovanské
na základech pevných av. víry; ale jakési nadše
nosti, víry živé a lásky něžné a obětavé ke Kristu
Pánu, jak ji vídáme ve chrámech církve latinské,
tam nebylo. Svatí ovšem, k jakým obřadům koliv
v církví katolické patřili, věděl veždy a vědí všady
dobře, co na Velebné Svátosti mají, a avětcem byl
sv. Josafat; a proto se snažil učiti lid svůj lásce
k Ježíši Knstu ve Velebné Svátosti Co rok míval
21

průvod slavný o Božím Těle. Kdykoliv byl 40 ho
din výstav Velebné Svátosti, neopomennul zajisté
se tam s veškerou svou biskupskou družinou do
staviti, jabož úcta byla příkladem a lekcí katolíkům
řecko-elovanským i latinským, jak si mají vésti
k svému Spasiteli na klanění vystavenému, a věřící
brzy porozuměli jí. Poukazoval, jakmile příležitosť
se mu zavdala a apoštolská opatrnosť tomu do
volovala, na závažné pobožnosti, jakož i na vý
borné plody a výhody, které by mohla též církev
ruská míti z některých ustanovení papežských.
Pročež by se neměli vzpouzeti ani proti novému
kalendáři latinskému, ano na unšatské biskupy
sluší, by se jeho ujali a v lidu jej přese všecky
obtíže, které by snad z počátku jim činil, zavésti
se snažili. *)
Dom Guépin píše o chování arcibiskupově
k řádu Tovaryšstva Ježíšova mezi jiným takto:
„Chování arcibiskupovo k členům Tovaryšstva
Ježíšova bylo ovšem prospěšným ponaučením pro

jeho lid....

Jesuité nemohli arci ujíti útokům ne

přátel církve sv. Jméno „jesuita“ bylo pro od
padlíky polské největší hanou, jako pro katolíky
*) Koncem 16. věku zaveden byl v katolické církvi
nový opravený kalendář papeže Řehoře XITL oproti sta
rému tak zvanému Juliánskému v nejednom ohledu vád
nému, jenž r. 1582 bullou papežskou stvrzen ve Vlaších,
Španělích, Francii a j., r. 1584v Čecbách, r. 1586 v Polsku
přijat byl. Kalendář ruský řídil se tehdy za sv. Josafata a
řídí se až podnes starým kalendářem Juliánským. Jich nový
rok připadá na den 13. ledna podle Řehořského našeho, a
svátky velikonoční. které ee těž řídí vypočitáním svým,
jakož i svátky pohyblivé vůbec, připadají buď dřiv buď
později nežli u nás.
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největším vyznamenáním. Rusíni se ale jaksi ne
mohli vybaviti z jisté nedůvěry v ně.“
„Nebera ohledu na předsudkytakové, proká
zal se Josafat od té chvíle, co do Polócka přibyl,
nejupřímnějším býti přítelem Otců Tovaryšstva Je
žíšova, kteří ze své strany oavědčili se býti ochotni
ku všem službám. Často přicházel do koleje v Po
locku, aby se s nimi radil o záležitostech diecése
své. Jim svěřil vychování a vůdcovství kněží svých
a své domácí družiny. V jich moudrosti hledal
pomoci pro záležitosti svého svědomí.“
„Chování takové se mu ovšem vykládalo ve
zlé. Nepřátelé jeho našli v tom záminku, že naň
nejpodivnější žaloby strojili, a jeho přátelé na
mnoze soudil podle nich a proto jej varovávali.
On však odpovídal jim: „Nuže řekněte mi, zdaž
v tom na př. něco zlého vidíte, když soused jde
k aousedu, ku kterémukoliv, žádat jej o něco ohně,
nemaje ho sám doma?“ „Zajisté ne,“ odpověděli
pak přátelé jeho. „Tedy jaké asi zlo může to býti,
když my pozorujíce, že se nám nedostává světla
učenosti, žádáme jeho na těch, kteří je mají ?“
Jindy zase obdrželi titéž jinou odpověď: „Můj
Bože,“ zvolal, „jsou Jidé, kteří žijí v přátelství a
vcházejí v ně se židy, nepřátely věeho křesťanství :
proč pak bychom my nesměli z našeho stanoviska
vejíti ve styky s řeholníky moudrými a pro dobro
se obětujícím:?“
„Potkal-i se 8 lidmi, o nichž věděl, že rádi
metají na jesuity vše zlé, použil každé příležitosti,
aby okázal, jak velice si váží toho řádu a členů
jeho. „Mezi nimi a mnou samým,“ říkal, „není
jiného rozdílu, leč v oděvu a obřadech církevních.
21*
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Mámeť tutéž víru, tutéž naději, tutéž lásku, a moje
práce mají tentýž cíl, jako jejich, větší česťa sláva
Boží a epásu nesmrtelných duší. Kdo jich ne
přítelem, jest i mým, a mám za to, že i Boha
samého. Kdo pronáslednje Tovaryšetvo Ježíšovo,
a jest nepřítelem stanov tak svatých, jenž působí
v církvi sw. tolik dobrého, nemůže býti Bohu
milý... “ Těžko věru říci, kdo z obou mužů apo
štolských, zdali metropolita ruský Josef Rutský
nebo arcibiskup polocký, více Tovaryšetvo Ježíšovo
miloval a si ho vážil.*) „Stalo se jednou při ho
stině, kdy bylo pohromadě mnoho pánů, že Jo
safat slyšel jednoho ze předních hostů činiti útok
na Tovaryšstvo Ježíšovo. Takových řečí tlachavých
a zlých Josafat enésti nemohl... A byl by opu
stil stůl, kdyby onen pán byl nepřestal.“
Moudrý pastýř vedl stádce své na pastvu
dobrou a bděl nad ním, aby ani těm nejmenším
nebezpečím, jmenovitě co do sv. víry, vystaveni
nebyli. Proto se snažil všestranně vymítiti z jejich
srdcí předsudky mmohdykráte hrozně škodlivé a
vštípiti jim lásku ke katolické církvi a všem jejím
apoštolským ústavům. Obětovav se za stádce své,
*) Dom Guépin dí: „Jak metropolita BRutekýse měl
k Tovaryšstvu Ježíšovu, dosvědčil nejlépe r. 1621 na valné
hromadě basiliánské ustanoviv následojící předpis: „Naší
bratři budou vyhledávati každé příležitosti, aby dali na.
jevo svou přízeň a úctu k Otcům Tovaryšstva Ježíšova.
Budou se k nim cbovat:, jako k pravým bratřím svým, a
řeholníci tito poznají tím, že jsme B nimi v pravdě a
v skutka spojení a jim oddáni. Všichni starší řádu našeho
postarají ee o to, by ohlášeno bylo usnešení toto u vřele
odporučeno všem bratřím našim “ Congreg. General. Basil,
a. 1621. seas. 1. n. 6.
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nezapomínal zájmů daleko široko sahajících, totiž
povšechného rozkvětu posvátné unie. „Josafat,“
tak nám zaznamenal metropolita, „si počínal,jako
by se mu bylo starati o veškerou církev rusfnskou
a výhradně o diecési mou, což mi arci bývalo
vítáno velmi. Viděl jsem v pravdě, jak prospěšný
byl dohled jeho mojim kněžím a mojim chrámům.
Kněži sami se mi přiznali k tomu; a vidouce, že
sluha Páně nehledá marné slávy, alebrž toliko
prostředků, by všady co nejvíce mohl prospěti, rádi
všichni moji kněži, kteří mu byli bližší nežli mně,
se naň obraceli ve svých záležitostech a byli mi
velice povděční za to, že jsem udělil v ohledu
tom svobody.“
Co posud o působení Josafatově v Polocku
bylo vypravováno, provedl za krátkou dobu tří
let. Nelze věru pochopiti, kterak jeden muž je
v stavu na všecky strany tolik účinkovati: ovšem
člověk obyčejný, kterak by se koliv přičinil, marně
by se odvažoval k pracím s takovými obtížemi
spojeným. Ale sv. Josafat nebyl obyčejný muž, bylť
apoštolem svatým. Nošen jsa milostí Boží a prahna
neuhasitelnou toubou, by ani ten nejmenší dar
Boží v něm neležel ladem, ale pomáhal jemu těžiti,
moh) divy činiti v apoštolátě svém. V jeho veliké
duši a životě sv. potřebí bledati zřídlo zdaru a
požehnání Božího pracím jeho; odtud neobyčejná
síla na duši i na těle, že, ač nejen až do unavení
ale i přes únavu pracoval, přece břemeni nepod
lehl, nobrž co hrdina rychlým krokem kráčel bez
ustání ku předu.
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Hlava 4.

Svatost života Josafatova za biskupo
vání jeho.

Joeafat jako biskup nepřestal býti řeholníkem, — jeho hor
livosť v modlitbě, jmen. církevní, —jeho ustavičné: „Modli
se a pracuj!“ — Andělé so kolem něho u oltáře lidem
objevili. — Panna Maria jej oslavila. — Ctnosti jeho byly:
přísnosť na sebe, zvláště na tělo, které často trýznil, —
andělská čistota, — dobrovolná chudoba řeholní, — doko
nalá poslušnosf, — věrnosť v zachovávání řehole basi
lánské, — pokora a láska k nepřátelům. — Jeho chování
se k zpovědníkům vlastním. — Oba zpovědníci svědčí o sva
tosti života Jonafatova.

Býti řeholníkem a spolu biskupem, a obé
v pravdě a dokonalosti, toť lze zváti stavem do
konalosti, jaké člověk na tom světě v největší
míře nabyti může. „Život řeholný,“ dí sv. Tomáš
Akvinský, „jeat život dokonalosti, ne sice, jakoby
řeholníci vstoupivše do kláštera, již dokonalým?
byli, nobrž, že povinni jsou po dokonalosti pra
hnouti, ji pilně vyhledávati.“ Majíť se nésti tělem
i duší, celým srdcem svým, k Bohu a lásce jeho.
Skládají slib dobrovolné chudoby a zříkají se všech
statků pozemských ano i práva na ně, by nepři
Inuli místo k Bohu k mamoně. Slib ustavičné
čistoty je vede ku krocení náruživostí amyelných;
slibem pak poslušnosti dokonalé se zavazují vůle
Boží tím určitěji vyhledávati v životě svém. Patrno
jest, že to jsou výborné prostředky k získání srdce
Jlidekého pro lásku Boží.

A předce život biskupeký jest podle etavu
svého ještě dokonalejší. Biskup vstupuje do etavu
dokonalosti pomazáním svým, tak že má již do
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konalosť s sebou na vysvěcení přinésti; neboť
biskupovi se svěřuje stádce, aby se nesl nejen do
konalou láskou k Bolm alebrž přenesl ji na stádce
své, na lidi pro lásku k Bohu. Tenť jest smysl
slov Ježíše Krista, tážícího se av. Petra: Miluje-li
jej, prve nežli jemu svěřil stádce své.
V pravdě na vrcholu dokonalosti dle stavu
jest biskup-řeholník. Nuže na tomto vrcholu byli
postaveni rusínští biskupové, poněvadž voleni bý
vali z řeholníků basiliánských; než málo jich mělo
též odvahu a sílu udržeti se na něm. Sv. Josafata
vyvolila Prozřetelnost božská, aby byl vzorem ta
kové nadzemské dokonalosti: proto vidíme u něho
sloučenou a znázorněnou dokonalosť řeholnickou
8 povšechnou dokonalostí biskupskou. Za veške
rého biskupování svého nepřestal nikdy býti řehol
nikem a lze bez ostychu říci, že dokonalosť jeho
jako řeholníka dala jemu pravé velikosti jako
biskupu. To právě činí v životě jeho na pozoro
vatele zvláštní dojem a obráží jeho sv. misii
zvláštním leskem.
Jestliže nás tudíž posud poutaly práce jeho
apoštolské, nahledneme nyní do života soukro
mého sv. arcibiskupa polockého, totiž do veliké
duše, která si vedla rekovně od prvních let svého
žiti až do emrti mučenické, kdy se odebrala na
nebe majíc ozdobena býti korunou elávy věčné.
Bez nástinu života duchovního a bez jakéhoat byť
i sebe více neúplného prohloubení se do útroby
avětcovy, nelze si Duchem sv. zbudovanou svatyni
Páně představiti, jakou byl ev. Josafat dle slov
apoštola národů (2. Kor. 6. 16.): „Vy jete chrám
Boha živého, jakož praví Bůh: Přebývati budn
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v nich.“ Uzříme v něm obdivu hodnou jednotu
ve smýšlení a slovech 1 skutcích. Poznáme, jak
i ve skvostném rouchu biskupském žil co veliký
kajicník, muž oddaný modlitbě, nejinak nežli jeme
jej vídali ve vilenském klášteře nejsv. Trojice. Jo
pafat měl ustavičně před očima řeholi basiliánskou
a povinnosti, které dříve vstoupením do řádu na
se byl vzal. Dosednuv na přestol biskupský, praví
latinský rukopis o životě bl. Josafata, „nepomýšlel
na klid a panství a na nevim jaké pohodlí, alebrž
co den uvažoval, aby snad v důstojnosti takové
postaven jsa z řeholních slibů 6e nevymknul.“
Hodinky církevní byly mu veždy nejmilejším
zaměstnáním. Každé noci vstával dávno před
úsvitem bera se do chrámu Páně, by tu na modlit
bách před Velebnou Svátosti trval sám a sám.
Spolehlivé zprávy podal P. Genad: „Tehdy jsem
byl zpovědníkem Josafatovým a dozorcem hospo
ářství jeho. Mně byly odevzdány klíče jak chrámu
tak residence. I přicházel arcibiskup k lůžku mému,
kdy jsem ještě spával, vzal si klíče, sám otvíral
dvéře a vrata domu 1 chrámu. Když nadešla ho
dina, zvoníval v kostele na hodinky jitřní, jakoby
Bůh jemu byl udělil tento výkon posvátný a tuto
únavu.“ Ochotně a hybně vstávali pak řeholníci a
kněžstvo residenční a spěchali k modlení a vele
bení Hospodina, vědouce že vrchní pastýř příkla
dem je předchází. V čele jim stoje „zpíval hlasem
tak zvučným a dojemným, že povzbudil mysli všech
k zbožnosti“ Nezdráhal se dostaviti v určité ho
diny k modlitbám církevním, tak že jej bylo vídati
pravidelně v kůru, an vzdává Hospodinu povinný
hold bohoslužby své.

Jeho: „Modliso a pracuj.“ Zjevení se andělů u oltáře, 329

Ani naléhavé záležitosti ani cesty časté nebyly
mu omluvou v povinnostech těchto. Na cesty se
bera vypočítal napřed, kde se může zastaviti, aby
našel chrám a příležitosť k nejdražší oběti mše av.,
ano i k výkonu hodinek církevních se svými prů
vodčími, neodbylli na cestě modlitby se svou
družinou. Kněžstvu tamnímu bylo dlouholetým
užíváním dovolino, v nedostatku času zkrátiti si
jisté částky breviáře řeckého, čehož nikdy nezbra
ňoval kněžím činiti: avšak pro sebe nebral nikdy
účastenství v dispensi a soukromě se domodlíval,
v čem byla tu a tam zkrácena modlitba v kůru
za příčinou prací návalu. Rostl Josafat věkem, ale
více ještě milostí před Hospodinem, co den větší
a větší záliby nalézaje v modlitbách čím více se
pohružoval v Bohu svém. O příhodné místo k obco
vání a Bohem svým nebýval úzkostliv, poněvadž
je všady nacházel. V Polocku, n. př., byl v zahradě
arcibiskupské. Tu najednou jakoby z hlubokého
sna procitl, volal na hlas po sobě: „O Bože, Otče
náš, navrať rozkolníky k vyznání sv. víry, dej nám
unii, rač nám uštědřiti obrácení kacířů a pohanů !“
Sjednotiti vesmír v pravém náboženství, t. j. v poctě
pravého Boha pod jednou viditelnou hlavou církve
katolické, bylo nejvroucnější přání v jeho útro
bách; k čemuž směřovaly modlitby a snahy jeho
života.
V Polocku jako druhdy ve Vilně, trávíval Jo
safat čásť noci na modlitbách a přísnostech těles
ných, tak že několikráte samo nebe dalo svědectví
před lidmi o svatosti muže apoštolského. Jakob
Susza nám vypravuje, jak bylo arcibiskupa vídati
obklopena anděly, kteří jemu u oltáře posluhovali
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P. Maris oslavila jej.

odporučujíce, by jej lidé za sw. kněze měli a ctili,
jmenovitě jeho anděl strážný, k němuž vřelou
úctou se vždy nosíval.
Jeden příběh máme osvědčený dvěma svědky
očitými, totiž služebníky Josafatovými. Dva mla
díkové z jeho čeledi znamenali nejednou, a brzy
o tom vědělo též město, že jich MilosťPán každé
noci vstává i v největší zimě, a chodívá bosonoh
do stoličného chrámu, tam setrvává celé hodiny
na kolenou, padna na tvář svou u vší ekrouše
nosti, při tom nedbaje sebe větších mrazů. Jednou
šli tito dva věrní služebníci nepozorovaně za ním
přes dvůr až na blízký hřbitov. Zde ee vrhl Jo
safat na kolena dle obyčeje svého před obrazem
Bohorodičky Marie Panny u vchodu do chrámu
Páně. Nenadále přejedou dva blesky posvátný obraz,
pletí pak na av, Josafata a obejmou jej světlem
svým. V okamžení zářil celý jako slunce a vznášel
se nad zemí. Napotom se oba svědkové, plni úcty
k svému arcipastýři a pánu, domů vrátili.
Vyznamenání to událo ee asi za úctu a lásku
věrnému synu Marianskému, kterého viděli titéž
svědkové pro ni tolik pracovati. „Bylť nebes paní
a královně oddán, píše biskup chelmský, horlivostí
všemožnou. Jí obětovával svou trýzeň, své posty
a modlitby, své slze i bdění své. Před svátky
Mariánskými zdvojnásobnil kázeň svou, aby zažil
v posvátné dni tím větších radostí a jí ku poctě
tim zbožněji služby Boží vykonal. Nejev. Pannu
v kázaních velebiti, bývalo mu chvílí blaženou,
jiných k úctě, důvěře a lásce povzbuditi, jeho od
platou. Věru zasloužil, že jej blahoslavená Panna
nebeským světlem byla objala.“

Ctnosti jeho: příznosť jeho života.
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Než právě tato přísnosť, kterou se k svému
tělu nesl, byla mu jedním z křídel, jimiž se po
vznášel v rozjímání k Bohu svému; spolu pak
každému jevila, jak Josafat jea arcibiskupem ne
přestal rovněž pravým řeholníkem býti. Nemohu
aniž emím, tak u eebe myslil, jinak si co biskup
vésti. Proto stana se arcibiskupem spíše ještě roz
množoval skutky kajicné. Masitých pokrmů nepo
žíval ani později, poněvadž toho žádala kázeň řeholní,
a k postům církevním na Východěbez toho častým
a přísným, které byly předepsány basiliánům, uklá
dal si mnohdy 1 mimořádné.

Jeho střídmosť v jídle a pití obdivoval každý.
P. Kosiňský doavědčuje následovně: „Stalo se mi
často,“ bylť rektorem koleje polocké Tov. Ježíš.,
„že jeem se služebníkem Páně byl pozván k ho
stině buď u měšťanů, baď u šlechticů polockých.
Nikomu z hostí neušlo, ani mně, s jakou ekrom
ností a sebezapíráním si Josafat počínal. Nedím,
že nepopouštěl uzdy žádným choutkám: ale to
pozorovali všichni, kterak eobě dopřává jediné
tolik, co by za nevyhnutelno měl.“
Tato střídmosť neobyčemá kázala těm shro
mážděným co nejhlasitěji, již si rádi u příležitosti
dovolovali až vrcholem zadost učiniti chtíčům svým.
Sám ae arci snažil veselou myelí, jakkoliv se dalo,
utajiti přísnosť svého života: ale což když ee
mnoho z těchto přísností vidělo a do očí bilo; a
co Be domácích tajností týče, služebníci jeho přišli
na vše a roznášeh podle obyčeje svého, zde ovšem
nevinné a pochvalné věci, které ee dály v kruhu
domácím. Alespoň obyvatelé poločtí jako svědkové
povoláni jsouce na komisi apoštolské stolice do

© 383Přienosť
ktělu,
jak
jiošití
avědkové
viděli.
znali, že věděli předobře o přísnoetech Jomafato

vých: o jeho častém sebe bičování, o jeho ostrých
řetízkách, kterými svá bedra opásával, o žíněném
rouchu které stále na svém těle nosil. P. Kosíňeký
vyznal: „Arcibiskup náš mučil tělo své skoro každý
týden přese vši míru všelijakou trýzní, jmenovitě
před velkými svátky.“
Jednoho zvláštního příběhu opomenouti ne
smíme. Za jedné noci zaslechli titéž dva zvědaví
sluhové, kteří se byli již stali svědky nočních jeho
modliteb, jak se jejich arcibiskup bičuje, po dvou
ranách slyšeli jej sebe mrakati. Zvědavostí puzeni,
vstali a přikradli se potajmu; načež tak dlouho
hledali, až nalezli ve dveřích akuliny do komnaty
svého pána. Tu uzřeli Josafata na kolenou před
obrazem Ukřižovaného a Bohorodičky s cbnaženou
plecí, již dutkami tolik bičoval, až mu krev z ní
tryskem vypryskovala. Opět apatřili jakési světlo
zářiti osvětlující komnata biskupskou, tak že bylo
jasno, jako by paprlšky sluneční do ní svítily. Při
vidění tomto byli oba dva až k slzám dojati,
i uzavřel: světa se vzdáti a vetoupením do řádu
basiliánského navždy Bohu se zasvětiti. Jeden
z nich brzy na to vyplnil předsevzetí své; druhý
však odkládal za všelikou záminkou do kláštera
vstoupiti. Svým pak ustavičným odkládáním přišel
do tisícera rozpaků, až jej tresty Boží zastihly.
Jednou trval u veselé společnosti a bavil se podle
světa rozmile; náhle klouzne, padne na znak a
rozbije si lebku. Ihned jej zdvihají, křísí a volají
kněze i lékaře avšak nadarmo, bylť mrtev.
Josafat nenosil na odiv přísnosti své, ano
ukrýval je před očima lidekýma vyhledávaje sa

Arcijáhen Dorotěj co syřdek.
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motu, aby jediný Bůh s nebeským dvorstvem byli
svědky mrtvení jeho. Ale při vší opatrnosti nemohl
pozornosti družiny své ujíti. Jeho sebe bičování
bývalo ovšem tak časté, že je před se brával, kdy
koliv se domníval býti samotným; v tom kterém
koutě residence své, na zahradě, za keřem neb
v lese bylo mu vhod.
Bylo to právě v lednu a zima krutá až příliš.
Arcibiskup bydlel tehdy v Uslatině na jednom ze
svých panství. Náhodou přijde arcijáhen Dorotěj
do lesíka nedalako zámku stojícího. Tu se mu ob
jeví netušená podívaná. Uzří zde svého vrchního
pastýře, Josafata, klečícího ve sněhu, obnaženého
až po pás, an metlou v ruce se mrská, že se mu
dech zatajoval. A když ee byl téměř vyrílil, padl
na tvář svou a ramena křížem maje na prsou
modlil se; načež zase povstal a jal se mrskati
znova tak, že očitého svědka hrůza obešla. Ulekl
se Dorotěj, nevěda z počátku, co činiti má. Jest-li
ušetřiti svého otce překvapení v bázní, že by mu
byl nemilý, či překazit? takové přísnosti. Než lítosť
se ho zmocnila a zvolal: „Otče můj, ustaňte,
ustaňte; šetřte svého života ku blahu církve sv.!“
Obdržel odpověď: „Jdi, synu můj, a ponech mě
sobě samu.“ Arcijáhen se zdráhal než marně:
„Ponech mě a jdi domů a nemluv mi nikomu
o tom, cos byl viděl.“ Dorotějovi nebylo leč po
slechnouti; odešel až k slzám pohnut.
Jindy zase byl Josafat přinucen svěřiti se svými
přísnostmi témuž Dorotějovi. Řetízky, jimiž opá
Baná míval bedra svá, spůsobovaly mu takové bo
lesti, že se viděl nucena jednoho dne slavných
služeb Božích se zříci. Sebrav však aíly své a
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lítosť maje z toho šel k oltáři předce a odesloužil
služby Boží. Avšak vrátiv se domů musil ulehnouti,
a nemoha sám si odepnouti trýzně povolal Doro
těje, prose jej by mu byl v tom pomocen. Arci
jáhen se nemohl zdržeti slzí vida tělo svaté žiní
pod košilí a železným pasem, jehož ostří do masa
se vedralo, tolik ztrýzněné. I jal se mu anfímati

vše, co pro trýzeň na sobě měl: ale toho Josafat
nepřipustil. Přese všecky prosby Dorotějovy po
držel si žíně a přikázal mu, by zachoval mlčení
co nejpřísněji o tom, co se bylo dálo tuto mezi
nima.
Takové psebezapíráníbylo Josafatovi též koru
nováno velikou odplatou čistoty na dušt 1 na těle.
Jeho zapřisáhlí nepřátelé nemohli ani té nejmenší
žaloby přinésti o jeho mravech. Oči své, uši, jazyk,
ústa, ruce i nohy držel dokonale na uzdě a všecky
své emyslné žádosti krotil a mrtvil mocně a pilně,
aby ani toho nejmenšího, co by hříšného bylo,
nespatřil a neposlouchal a nemluvil a se nedo
týkal, a tím méně žádal aneb činil. Nevinnosť jeho
oka a důstojnosť v obcování s kterým člověkem
koliv usvědčovaly každého o spořádanosti duše,
ovládající úplně všelikou pobouřenosť zlých žá
dostí.
Chudobu, kterou se byl Hospodinu slavně za
slíbil, miloval co mateř přemilou a hluboko v srdci
jeho byla zakotvena láska k ní. Na klášteru bratří
svých visel celou duší svou, tak že toliko z po
slušnosti a donucení opustil jej maje se přesídhti
do paláce arcibiskupského a uvázati se v držení
residence, letohradu na venkově a kolikera panství.
Koně, skvostný povoz, služebnictvo stálo k služ
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bám tomu, jenž si byl vlastnoručně co řeholník
čistil svého obuví a svou jizbu zamétal: ale Jo
safat dovedl u všem bohatství ostati chud jako
dříve, chud v erdci svém i životě výkonném. Jeho
almužny, obnovy chrámů Páně a apoštolské pod
niky spotřebovaly vše, že i přesahovaly příjmy
jeho ; a lze v pravdě říci, že Josafat co arcibiskup
polocký neméně spoléhal na Prozřetelnosť Boží,
toliko aby měl každý den chlebíček svůj, jak to
činíval co řeholník vilenský a archimandrita klá
štera nejsv. Trojice.
Jeho kroj byl veždy takový, jaký měl v prv
ních dnech svého biekupování, beze vší nádhery,
rovněž ale jak se na jeho stav slušelo. Skromně
ai počínati, nařídil veškeré své družině: eobě však
předepsal největší skrovnosti. Jest obyčej v církví
řecko-slovanské, že nosí biskupové řeholní sice
svůj šat, než podle jich hodnosti z Játky hedvábné.
Josafat ani slyšeti nechtěl o hedvábí ; ostalť v oděvu
řeholním, jaký nosil co prostý řeholník a jaký byl
obdržel při obláčce své. Avšak místo bastliánského
pláště byl povinen nositi po národním obvyku
plášť téhož střihu, ale z látky jemnější, na nějž
se pak přivěsily odznaky biskupské. Dlouho o tom
přemýšlel, jak by se odznaků těchto zbavil, až se
konečně biskupským pláštěm přioděl, vezdy dbaje
na to, by co nejsprostější byl, aby se na první
pohled vidělo, že jest řeholníkem, zavázaným dobro
volnou chudobou, v oděvu biskupském.
Ze všech ctností řeholních jest nejpřednější a
nejpotěšitelnější poslušnosť, okazující jako prstem
na vůli Boží, s níž kdo umí vůli svou srovnati,
vede život dokonalý a spolu blažený již na zemi.
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Slhb dokonalé poslušnosti byl hluboko vštípen pa
měti a srdci Josafatově. Nebezpečí asi mu hrozilo
jenom tehdy, když se vzpírala pokora důstojnosti
biskupské a metropolita ruský na valné hromadě
řeholníků basiliánakých jej nutil uposlechnouti a
vzíti na se břímě s hodností. Než právě tu byla
jako jedinou potěchou jeho poslušnosť, které se
nezřekl nikdy ve svém životě, alebrž ji konal
každodenně od rána až do noci. Ve všem se podro
boval nejen církevně co svému metropolitovi ale
1 co vrchnímu starostovi svého řádu.
Stalo ee jednoho dne, že metropolita Rutský
je) písemně obeslal na Novohrádek. Posel právě
přišel, když ohromný požár zachvátil residenci
arcibiskupskou. Josafat tu přišel o koně a vozy,
všecko nářadí a náčiní; mimo to byl od reaidence
metropolitovy vzdálen mnoho mil. Každý by za
jisté byl za dobré uznal, že alespoň na krátko
cestu tak dalekou odložiti třeba. Než Josafat jakoby
znal toliko poslušnosť. Ponechav vše družině ani
nepomysliv, že se snadno na cestě do rukou lupičů
dostati může, odebral ee na cestu, najav selský
řebřinový vozík, aby se co nejdříve u metropolity
dostavil.
Když jej Ruteký epatřil v takovém povozu,
přal ee, co to znamená; a uslyšev, co se bylo dálo
v Polocku, pravil, že neměl Josafat opouštěti
v takovou chvíli residenci svou, a kdyby to byl
věděl, ani by ho byl nevolal. Ale Josafat se
omlouval řka: „Mně nepatří leč poslouchati. Ne
erělť jsem přece pohrdnouti rozkazem toho, jenž
mi po Bohu pastýřem jest; proto jsem byl povinen
přijeti.“

Jeho oddanosť řeholi baailiánaké,
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K těmto ctnostem řeholním družila se jako
nestra starší veliká láska k řeholi samé, vypěsto
vaná v klášteře Trojickém. Povědomy jsou nám
boje jeho na vzkříšení řádu basiliánakého na Rusi.
Stana se pak biskupem nešetřil práce ani oběti
na obnovu klášterů diecése své. V zápase se sokem
svým Smotryckým zapomínal na sebe, ku pomoci
spěje bratřím svým basiliánským, octnuvěím se skrze
něho v nebezpečí velikém. Na zámku Rutě obcoval
všem poradám hromady valné; a by dodal síly a
smělosti některým bázlivějším bratřím, majícím při
sahati na provedení obnovy řádu svého, skládal
přede všemi první ku konci hromady slib setrvati
v shromáždění basiliánského řádu obnoveného a
při obřadech církve řecko-slovanské až do smrti.
Není věru třeba psáti mnoho o křesťanských
ctnostech Josafautových, bez nichž neobstojí patrně
ctnosť řeholní. Aniž by kdo co nejméně pochybo
vati mohl, že jedněch jako druhých měl světec
náš v míře neobyčejné. Nebudeme vypisovati chválu
na ně obecnou, v jaké si životopisci Josafatovi tu
libají, hodící se neméně i na jiné světce. Avšak
z jednotlivostí, které po různu zaznamenali, po
znáváme ihned našeho křesťanského hrdinu.
Biskup chelmský velebí jeho pokoru dokláduje
z příkladu, jak se choval otcovsky k chndým a
maličkým. Kdežto si urození páni za velkou česť
pokládali, bylo-li jim volno promluviti 8 vrchním
pastýřem, ponižoval se sám a dával se i s posled
ními služebníky svými aneb s venkovany do řeči.
Kolikráte se rozhovořil 8 nimi, ani nepozoruje,
jaký byl rozdíl mezi oběma. Jeden z jeho do
mácích nemohl zapomenouti, jak prý jim rád vy
22
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právěl skromné počátky svého života. I divil se,
kterak jej dobrotivý Hospodin z kupeckého učně
a mládence povznesl milostí svou k životu řehol
nímu, povýšil na kněze, až konečně i na biskupa.
Jedné ctnosti v životě Josafatově pominouti nelze,
o níž svědčí všichni svědkové, že byla povýtečna
v řadě ctností druhých, láska totiž k nepřátelům
vlastním. Na urážky zapomínal velmi rád a velmi
snadno. Podivno jest, že právě ti, kteří se nějak
proti arcibiskupovi provinili, těšili se zvláštní vý
hodě a jakémusi právu na dobrodějství jeho. Čím
více mu kdo ukřivdil, tím spíše se prokazoval do
brotivým k němu. Jakob Suša píše, že někteří lidé
až i zneužívali této právě dobroty na arcibiskupu
polockém. „Bylo vídati lidí, co přednášeli prosby
své a žádosti, ale oslyšáni jsouce dali se do trp
kých výčitek urážejíce jej za vši lásku k nim.
A vekutku pak obdrželi, čeho žádali, a odešli
vyslyšáni v prosbách svých
Za to, že byl sám tolik ochoten zapomínati
urážek utrpených, mohl ovšem s důrazem povzbu
zovati též jiných, by odpouštěli nepřátelům svým
a vypuzovali z paměti sobě učiněné křivdy. „Jo
safat,“ dí P. Kosiňský, „měl velké achopnosti a
ještě více štěstí ve smíření nepřátel, tak že se mn
skoro veždy podařilo rozhostiti smír a úplné přá
telství v ardcích rozhněvaných.“ Mivalť u věci té
po hotově všelijaké prostředky. Jediná návštěva
rozhněvaných, jedno e nimi stolování skytalo již
výhodnou chvíli svářivé upokojiti a smířiti. Někdy
si pozval arcibiskup ke stolu, jako náhodou, muže,
kteří si byli nepřátely úhlavními a svým milým
hovorem dovedl obapolně uvésti emír mezi roz

Jeho chování se k zpovědníkům.
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vaděné. Takových výhod okoušeli ne jediní kato
líci. Rozkolníkům vesměe ano i židům napomáhal
často u smíření nepřátel, kteří nevědouce ei rady
ani pomoci zkroušeně jej vyhledávali.
Ku konci nám ještě třeba nahlédnouti, pokud
možná a se zachováním zpovědního tajemaetví se
srovnává, do jeho svědomí. Jeho zpovědníkem, jak
nám již e důstatek známo, byl P. Genad, přebý
vaje ustavičně v residenci arcibiskupské, Josafat
měl tudíž příležitosti zajíti si k němu každý den.
Ale ani taková příležitosť mu nepostačovala. „Já,
říkával, já bych si přál svého zpovědníka vezdy
s sebou míti, abych co nejčastěji očistil duši svou.“
Jeho byl na slovo poslušen, jako malé dítko, co
koliv se jeho osoby týkalo. Kolikráte trval před
ním na kolenou žádaje za požehnání, bez něhož
se nikdy neadebíral, kam mu koliv brát: se bylo.
P. Genad byl tomu rád, že se Josafat radíval,
co do stavu duše své, též s P. Stanislavem Ko
siňským Tov. Jež. Dom Guépin jej chválí co pra
vého řeholníka, v němž byla zbožnosť a rozšaťfnosť

veliká. Pro svou dobrotu a opatrnoeť v záležito
etech třebas velmi choulostivých, jakož 1 pro svou
nelíčenou vlídnosť uměl si získati srdcí všech. Oba
zpovědníci, jak P. Genad tak P. Kosiňský, nemohli
se dosti vynadiviti svatosti života tak neobyčejné.
Prozřetelnosť božská poskytla jim příležitosť
vysloviti Be o svatosti této před komisary apo
štolské stolice r. 1637, ustanovenými v jednání
o sv. životě a mučenické smrti Josafatově. Vyznali
tehdy zřejmo, a jeden s druhým jako o závod,
velebili jej, mluvíce o něm s úctou a nadšením,
znavše do podrobna život jeho. Jistá slova P. Ko
99s
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siňského mohla by ee elyšeti za jakousi hyberbolo
či řečnickou přeháňku, kdybychom nevěděli, z jak
vážných úst vyšla a že za pravdu jich ručil pří
sahou. Slova jeho zní: „Vím, že meJoseafat ve
svém arcibiskupství výtečně zachoval. Mám za to,
že bezáhonnosť života, čistota, evatosť, pastýřská
bedlivosť toho mučeníka byly velmi podobny a
vehce na rovni životu a ctnostem drahých av.
biskupů, mučeníků, vyznavačů, poustevníků a ře
bolníků nejdokonalejších. Cokoliv činil, cokoliv
mluvil, vše bylo v nejdokonalejším souladě « vůlí
Boží. Myslím, še dovedl, v převyeoké míře, spojitá
dva životy, čmný a kontemplativní epolu, (t. j. pů
sobení ve spásu jiných spojiti e myelí reždy v Bohu
sebranou). Po náhledu mém a všech, kteří jej znali,
byl mužem ozdobeným a vrchovatě naplněným
milostmi, dary, ctnostmi cele hrdinskými: neboť
Bůh chtěl z něho učiniti zrcadlo ctnosti a vzor
pro lidi jakého stavu koliv, zvláště pak pro ře
holníky a biskupy.“
Takové uznání o gvatosti Josafatově, jaké
podal P. Kosiňský, přijmělo chvalořečníka samého,
že se dal do spisování jeho života. „Sebral a za
znamenal z lásky k elužebníku Páně vše, co by
mohlo sloužiti ke cti a oslavě památky jeho a ku
vzdělání pro jiné.“ Spisu tohoto, jenž se dlouhý
čase v rukopise zachoval, použil biskup chelmský,

Jakob Suša, když psal životopis blah. Josafata
„Cureus vitae et certamen martyrii B. Jesaphat
Kuncevicii.“ Škoda jest veliká, že dílo P. Kosiň
ského nemajíc nakladatele, leželo tak dlouho ladem
nepovšímnuto, až se ztratilo.
Z tohoto skrovného nástinu o života svatosti
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Josafatově souditi můžeme, e jakou horlivostí pra
coval arcibiskup polocký co den o dokonalosti své
po spůsobu řeholníka pravého. Než ačkoliv se vy
eoko nesla jeho ctnosť, neprošla posud předceještě
všecky zkoušky, nejsouc dokonale tříbena. Osamot
nělosť či apíše opuštěnosť jeho za let mladosti a
boje první ve Vilně byly kruty: mnohý by jim,
tuším, byl podlehl. I za následujících 12 let měl
apoštol unie drahně námah. byť nikoliv tolik ne
bezpečí. Zdar a požehnání s hůry eprovázely veškeré
téměř práce a snahy jeho. Přiležitosť nastává pro
zkoumati, zdali býval tak horlivým a zmužilým a
stálým i v nehodách. Koncem r. 1620 netušil ani
sám nic zlého: avšak po několika nedělích po
čátkem r. 1621 viděl se nucena připravovati zbraň
k novým výbojům. Neušlo pozornému oku jeho,
kterak apoštolské práce nepřinášejí tolik požehnání,
proto ale srdnatosť jeho zlomena nebyla. A vida
se soužena nepřítelem neusmírným započal boj pro
Boha a sv. unii, v němž svůj život nasadil, toliko
by pravdě dal svědectví a církvi svaté dobyl
vítězetví.

Kniha V.
Boje ev. Jošafata za unii a přičíny jejich

od r. 16201622.

Hlava 1

Příčiny hrozných bojů proti unii
Církev řecko-slovanská na Rusi, — její hierarchie kato
lcká. — Bratři rozkolní přišli na 2 prostředky v boji
proti unii, peníze totiž a Kozáky. — Ukrajina ze svými
Kozáky, — jejich původ, — náboženství. — Záporoží se
svými Kozáky, — jejich náboženství, — mravy a spůsoby, —
jejich boje nebyly náboženské. — Petr Konaszewicz, betman
Kozákův, — by obdržel veličenství, ujímá se rozkolu, —
pronásleduje unii. — Basilián Antonij Grekowicz, první
mučeník za sv. uni r. 1618,

Velkým se zajisté osvědčí muž, na svícen po
etavený, ne tak, když vše po vůli jeho bez pře
kážky jde, ale když zápasiti musí v boji tuhém
s nepřátely mocnými. Nuže taková doba nastala
r. 1620 pro našeho světce, až r. 1623 jeho muče
nickou amrtí končila. Vábec lze r. 1620. nazvati
pro celou Rus, zvláště pak Malo- a Bělo-Rus,
rokem nešťastným a přenešťastným, jenž zničil
mnoho dobrého, co se již bylo ujalo, ano i kvetlo.
Abychom spíše porozuměli bojům, které arci
biskup polocký obdobím posledních tří let svého
života vedl, třeba nabyti jakéhosi rozhledu na ka
tolickou církev řecko-slovanskou po Rusi. Dr. Peleš

Církev řecko-nlovanská.
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vypisuje stručně úspěchy katolíků řecko-slovan
ských za oněch dob takto: Jelikož za ruského
metropolity Josefa Rutského rozkolníci nebouřili
tolik proti uniatům, bylo mu lze více pomýšleti
na to, aby av. unie v útrobě své na duchu sesí
lela; i postaral se o obnovu a vzkříšení kněžstva
svého jak světského tak řeholního. Časem naskytla
se příležitosť obeaditi stolice biskupů suffraganních
muži v pravdě apoštolskými. Přemyslská diecése
vrácena unii vybraným bojovníkem jejím, Atanášem
Krupeckým, jenž velikých služeb evému metropoli
tovi prokázal. Biskupetví Ivovské oetalo zatím
v rukou rozkolníka, biskupa Jeremiáše Tysarov
ského, poněvadž výsadami královskými bylo chrá
něno; než to bylo jediné, které rozkolníci měli,
a rovněž jako by živořilo. Mimo to dosedl ve Vla
dimíři na biskupský přestol horlivý uniat, Jachim
Morochovský, od Hypace metropolity ustanovený
a nám co první životopisec sv. Josafata známý.
Luck, ač před r. 1624 nemůže se vykázati bisku
pem uniatským, poněvadž od r. 1597, kdy Cynll
Terlecký, tamní biskup zemřel, neměl vůbec žád
ného, až Jeremiáš Počapovský ustanovený metro
politou Rutským nastoupil. V Chelmu seděl za této
právě doby na stolci biskupském Arsen Andre
jovaký, jemuž náleží v hájení a rozšíření sv. unie
přední místo; a chvála záslužná patří neméně jehc
nástupcům Atanáši Pakostovi, Bohdanu Mělešky
jevičovi a Methoději Terleckému. V Turově s
Pinsku konečně biskupoval až do r. 1626 Paisiut
Sachovský, jenž se u vší ochotnosti k obnovené
unii přihlásil. Ano veškerá Malo- 1 Bělo-Rus s
Litva a ostatní vojevodství ruské Polsky byly
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unistské aš na metropoli samou, totiž Kyjev. Zde
byl arcibiskup řecko-elovanský metropohta uniatů
sídlem svým: a předce byl a ostal Kyjev městem
rozkolným. Metropolita Josef Ruteký pracoval se
sv. Josafatem ruku v ruce. Ačkoliv se těšila veli
kým úspěchům katolická církev řecko-slovanská,
starobylý Kyjev odíti posvátným rouchem unie se
jí předce nepodařilo. Kdo si rád v obrazotvornosti
růžemi stele, mohl se nadíti, že pomalu na jižní
Rusi rozkol vyhyne, jelikož popů rozkolných bylo
málo a ti mezi sebou samý svár a samá rozhára
nosť. Dokud Gedeon Balaban na haličském pře
stolu ve Lvově zasedal, jsa náhončí knížete Kon
etantina Ostrožského, hrozného odpůrce av. unie,
bylo ještě života v kněžstvu rozkolném, ale po
jeho amrti a po smrti rozkolného biskupa přemysl
ského, Michala Kopystyňského, byl rozkol jako
osiřalý.

Ohlíželi se tudíž zatvrzelí odštěpenci, spojení
v tak zvaných bratrstvech, po prostředcích, které
by je v ohroženém postavení uhájily. Peněz měli;
těch tudíž nasadili, aby alespoň dobyli dřevní plat
nosti rozkolu, když nemohou unii zničiti. Mimo to
získali pro sebe odbojné Kozáky pomocí zlovol
ných a falešných Řeků. A těmito dvěma prostředky
soužili katolíky řocko-elovanské až do krve pro
lévání. Apoštolský vyslanec na dvoře polském,
Honorat Visconti, peal později, totiž 15. července
1636 o tom do Říma, co se drahně let již dálo.
Vylíčivstanovisko náboženské v království polském
a rozloživ příčiny jeho, dí: „Ze všeho toho lze
snadno si učiniti pojem o obtížích, 8 jakými obrana
unie zápasiti musí, kterou rozkolní mermomocí

Ukrajina se svými obyvateli Eozáky.
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a neslýchanou houževnatostí pohubiti se snaží.
Bylo tu bojovati s pravými příšerami; bebo roz
kolníci vešli v jedno s odbůjci a na zemském sněmu
počínali si tak úskočně a vychytrale, že prohna
ných Řeků faleš a pokoutnosť překonali, aby toliko
svých zlovolných záměrů provedli. Ano i zbraní a
veřejné vzpoury ae dovolávali; a jest-li že k boji
a násilí nepřišlo, stalo se tak proto, že jim vidělo
se býti snáze bojovati penězi, které zde pro lakotu
katolíků do leckterého jidášského srdce cestu
otevřely.“
Mocnější však opory nežli na penězích měli

odštěpenci na Kozácích, kterých pro boje své proti
sv. unii najali. Jaký to byl lid?
Kozáci a Kozáčina jsou slova, která uslyší-li
buď Polák, buď Malo-Rus, buď Velko-Rus, rozlič
ných pojmů a dojmů z nich má. A co ei myslí
čtenář? Mezi dějepisci raskými nejvíce ae asi Ko
záky obíral historik a básník Nikolaj Iwanowicz
Kostomarow.*)
Země, kterou Kozáčina ruská zaujímala, či
vlasť Kozákův jest tak zvaná Ukrajina t. j. kra
Jina po obou stranách dolního Dněpru lešící, tedy
-7792

jeho
básnickýchplodůvešla u nás Čecho-Slovanů

téměř v národní známosť jeho Ukrajinské skládaní: „Ko
zákův kůň,“ jenž začíná: „Pročže ty koníku, letný můj
vraníku, smutně blava k zemi nižiš? Dost tě obstarávám,
ovsa podšypávám, předc ty na mne nepohlížíš!“ A co byl
Kozák? „Ne svůj rod zastoapit, leč krajinu loupit, tuto
noo Kozák se chystá: blíž hory vysoké, v rokli přehlaboké
zdá se číhaná mu jistá.“ Ku konci: „Byl jinoch to statný,
Čestný a udatný, než cizímu statku zechtěl; byl to kůň
služebný, rychlý, nešalebný, sloušiť zbojníku jen nechtěl“

(urant.Anthologie,
Maloruské
skládání
v Sebraných básních
Čelakovského
knihy 6té
str. 357.)
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Původ Kosákův.

vojevodství kyjevské a příležící Nizem či Divoké
pole. Zdá se, že v rozsáhlých a pustých stepích
na dolním Dněpru již v 10. věku bylo oběhovisko
dobrodrahů ruských, plavících se na lodicích do
Černého moře postrašit sám Cařihrad. Zde na
ostrovech okolo pověstných vodopádův čili prahův
(porohův) dněprovských bydleli tehdy již obyvatelé,
ruští zbojníci. Avšak to nejsou ještě Kozáci ani
ukrajinští ani záporožští.
Počátek jejich třeba hledati rfa konci 15. věku,
kdy král polský, Kazimír Jagelonec, knížetství
kyjevské zrušil a zřízení polské do něho zavedl.
Tu jižní Rusové někteří tím nespokojení opouště
jíce sídla prchali v etepi, kde v bídných obydlích
vedli život ještě bídnější. Ale tito měli se státi
s ostatními obyvateli ukrajinskými pohraniční po
sádkou proti mocnému chánství krimskému na
Černém moři, rovněž Rusům jak Polákům strašli
vému; neboť eveřepí Tataři činili dvakráte neb
třikráte do roka nájezdy na Malo-Rue a Polsku;
plenili a vraždili a zajaté muže, ženy s děti od
váděli e sebou. Nezbytné se vidělo obyvatelům
ukrajinským eebe a svého majetku hájiti proti
hordám takovým. Vešli tudíž do zbraně, cvičili se
v boji; ano jedna čásť obyvatelstva zabývala se
výhradně vojančinou. Ve zbraní vyrostli a navykli
si jí osvobozujíce sebe i jiných, ba v boji s Ta
tary nejednou vztýčili prápor víry.
Toť tedy původ Kozákův a kozáčiny ukra
jinské. Avšak surový život tento a neustálé styky
B Tatary rozšířily mezi Kozáky zvyky a mravy
namnoze tatarské, Osavobozujícerodáky své a kře
sťany zmocňovali se bohatých kořistí, stávali ne

Kozáci ukrajmětí n jich náboženství.
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loupeživými, a pomalu navykli činiti mohamedánům
a nejednou i křesťanům, co viděli u Tatarů. Ne
byli ovšem Kozáci mírní a šlechetní rekové, byliť
velmi suroví chlapi, páchavší utrašné věci, než
v tom nebyli mnohem horší jiných vojínů. Ukru
tenství ve vojně vůbec bylo tehdy na čase. Kdo
však uváží příčiny, z kterých Kozáci vznikli, a
poměry, za jakých žili, neřekne, že byli sprostí
loupežníci a vrazi. Kozáci byli tedy křesťané a
nikoliv divocí pohané ani původně rozkolníci, jak
ruští historikové píší; nebojovali vlastně z příčin
náboženských, aniž pro pravoslaví a Moskovity,
ale nejednou proti nim.
Znamenitý král polský, Štěpán Bathory v 16.
věku uznal jich potřebu a povolání; proto věnoval
Jim větší pozornosti. Zavedl mezi ně kázeň vo
jenskou a rozděliv je na pluky šestitisíčné zřídil
Kozáky regestrové t. j. pravidelné. Ustanovil jim
též náčelníka, obyčejně atamanem čili hetmanem
zvaného, kterýž závisel na hetmanu velkém ko
ranním. Trechtomírov e okolím na 20 mil nad
Dněprem bylo hlavní místo jich schůzek, kdež na
každé zavolání se ebírati zavázáni byli. Ukrajinští
tedy Kozáci byli poddaní polští a neznepokojovali
ji leda proto, že byli ve své samostatnosti zkra
cováni, jako r. 1576 a ještě více r. 1590.
Historik a zeměpisec polský, Pavel Palčevský,
z časův Sigmunda III, odpovídá ei r. 1618 na
otázku, zdali radno zničiti Kozáky, záporně; nebo
padh by tu křesťanští Kozáci, hráze proti islamu,
a Tataři stali by se bezpostředními sousedy Polsky:
což vehkým nebezpečím pro nás a veškeren
Západ.
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Nedaleko sfdel Kozákův ukrajinských byli
ještě jiní Kozáci, tak zvaní Záporožští. Toť byli
nekalí tovaryši utečenci z Polska a Ukrajiny a
odjinud, poněvadž muži všelijakými zločiny vinni,
nebo zadlužení až po uši, pak lidé jimž se do
práce nechtělo, loupežníci a vrahové ; ti činili shro
máždění pro sebe od Kozákův ukrajinských roz
dílné. Jich útulek čili domov byl úplně jejich mra
vům přiměřen. Za městem Trechtomírovem, sídlem
Kozákův ukrajinských, má Dněpr na levém břehu
svém město újezdné, králem polským Sigmundem II.
r. 1571. jako pevnosť proti Tatarům založené,
jménem Kremenčug. Na blízku města tohoto staví
se silnému proudu dněprovskémn ohromná skaliska
v cestu, tak že na ně vlny vší těhou svou nará
žejí; zde obrážejíce se padají do hlubiny v stra
člivém šumu a jekotu, načež se rozlévají vody
u víceru ramen tvoříce ostrovy a ostrůvky člo
věku téměř nepřístupné. Opět a opět narážejí
proudy na skály nově, jim v cestě překážející, tak
že neméně nežli 20 velkých prahův čili vodopádův
spočisti lze. To jsou světoznámé porohy dněprov
ské, a podnes jsou nepřemožitelnou překáškou
loděm, které v Kremenčugu zastaviti musí, aniž
by se dále plaviti směly. Ohromné skály, nerovná
hlubina a úrodný kraj tento pro pustý život byl
vítaným středištěm záporožských Kozáků, kteří
bez rodm a žen vedli život divoký, napadajíce a
utiskujíce Tatary a křesťany napořád.
Záporožské náboženství, dí Dom Guépin, ne
bylo vlastně žádné: byli to lidé přiběhlíci. bez
víry, bez mravů, bez rodin, beze vší kézně. Každý
věřil, co chtěl. Po skalách a ostrovech bydleli za
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střediště majíce Sič (zámek) neb Koš, poněvadž
obec Sič byla otočena kolím a podobna koši.
Oděv byl nu pochodě horší, v čas pokoje
někdy až skvostný, široké zpodky či šaravary, Aa
poloboty, kaftan opásaný pásem, plášť = kapucí,

vydrová n. j. čepice s kolpákem, kryly postavu
Kozáka = oholenou bradou i hlavou, na jejímž
temeni byl dlouhý chochol neb cop.
Potrava Záporožcův byla velmi jednoduchá ;
oblíbenou měli na pochodech salamachu (usušené
těsto z žita) teteru (moučnou polívku), tjuru a
hlavně kaši, ryby, beraninu; z nápojův med, po
věstnou vodku čili horilku, a varenichu (svafeninu
z medu, vodky a koření), pití, ale jen za času
pokoje, byli „páni molodeoi“ strašně nakloněni;
dokud peněz bylo, hulali a „ščo zarobljali, to pro
pivali, a jak zahuljali. muziky najmali“ Rádi si
zatančili divokého kozáka, tanec to bez žen, Za
dýmali si z nezbudné lulky, buruňky (černavé
dymky), která dle pieně jim byla potřebnější a
milejší nežli žena; nebylo prý ženské po celém
Záporoží trpěno. [I zazpívali si při banduře neb
kobze (druhu kytary) své divokrásné písně a damy
o bohatýrech kozáckých, jak hromili prokleté
Tatary.
Patrno jest, že i s nimi měli Kozáci ukra
jinští často válečné potyčky, až se 8 nimi blíže
obeznámili a úžeji spojili. Toť jsou tedy Kozáci
záporožští a ukrajinští.
Dr. Peleš píše v pravdě, že Kozáci původně
ze stanoviska náboženského vůbec nebojovali a tím
méně proti obnovené unii. Dokládáť, že byli nej
větší odpůrcové mocného knížete Konstantina
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Ostrožského, jenž se považoval koncem 16. věku
za prvního bojovníka pro rozkol na Malo-Rusi a
za odpovědného nepřítele unie; aniž byli zvláštní
nepřátelé Polsky a přátelé Velko-Rusi vytrvajíce
dobře na svém místě, když pozváni byli králem
polským proti vzbouřené šlechtě r. 1607, a brzy
na to r. 1609—1611 proti Velko-Rusi či Mosko
vitům, ba za vzpoury rozkolných proti metropoli
tovi ruskému, Hypaci Počejovi, byli výhodnou po
mocí proň, tedy rovněž pro sv. unii.
Teprve později, když se byli Ukrajinští se
Záporožskými spojili a jmenovitě od r. 1699 za
udatného hetmana Kozákův Záporožských, Petra
Konaševiče Sahajdačného, jenž byl zatvrzelý roz
kolník, obrátili Kozáci své zbraně proti sv. unii.
Za Konaševiče, vůdce rozhodného a opatrného
a za slabého krále polského, Sigmunda III., se
stali Kozáci mocí válečnou, poněvadž dovedí muže
ve zbrani vybroušené a nebojácné udržeti v po
řádku. Nastal r. 1617, kdy ne polská vláda doža
dovala výpomoci slavného vojska záporožského,
aby táhlo s knížetem Vladimírem proti Moskovi
tům do pole. Konaševič použil příležitosti a vzká
za! králi. že pohotově jest na pomoc přijíti, dříve
však nechť král uzná neobmezenou právomocnosť
jeho, veličenství nad Kozáky jeho, jakož 1 svrcho
vanou vládu nade všemi zeměmi pohraničnými.
A v skutku Konaševič 20.000 mužů vyslal na po
moc, a vítězství bylo hotovo. Konaševič se viděl
po ukončené válce býti neodvislým knižetem na
stoupiv novou vládu, po níž dlouho již prahnul.
Než radosti ještě větší mělo se mu dostati. Ne
očekávaně nahodila se mu příležitosť obdržet: pro
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své veličenství pomazání církevního, na kterémž
mu skorem více záleželo nežli na uznání králově.
Odkud se mu vzalo?

Metropolita kyjevský, Josef Rutský, byl přední
pastýř řecko-slovanských katolíků na Malo-Rusi.
Ale což se o jeho pravomoci v Ukrajině a Zápo
roží vědělo? Kyjev, hlavní město vojevodství,
obydleno bylo rozkolníky; pečery kyjevské byly
jejich tvrzí nedobytnou. Nijak nebylo lze vypro
stiti untatskou metropoli z rukou úhlavních ne
přátel av. unie. Stoličný chrám sv. Sofie či Mou
drosti Božské se skrovným klášterem basilián
ským, sv. Michalu archanděla zasvěceným, jenž se
Wydubický či Wsewolodský*) po kyjevském velko
knižeti Wsewolodovi zove, od něhož r. 1088 za
ložen byl, byl v držení uniatského metropolity.
Metropolita sám se zde zdržovati nemohl; pročež
měl zde zástupce, jenerálního vikáře, který byl
spolu starším kláštera. Maličko věřících se hlásilo
k němu uznávajících právomocnosť jeho. Ani v Ky
jevě ani v Ukrajině se právomoc metropolitova
neuznávala ; nemělť tu ani lidu ani kněžstva sobě
podřízeného. Mimo město, utarobylý Kyjev, byly
kláštery buď vypleněny buď v rukoů popů roz
kolných nepořádný život vedoucích. Kněžatva ukra
jiuského bylo asi málo a o jakési hierarchii a po
slušnosti a jednotě s Římem neměli popové ukra
jinští ani ponětí, i když nebyli proti unii. Za Ko
naševiče pak, horlivého rozkolníka, se stalo jinak,
*) Nestorův letopis ruský, vyd. Erbena str. 164.
„L. 6306 posvěcen byl chrám sv. Michala kláštera Vše
vladova metropolitem Ivanem (a biskupy Lukášem a
Izaiášem) a tehdáž byl opatem toho kláštera Lazar.“

382 P. Ant. Grekovič, první močeník za sv. unii r. 1618.

jehkož je více utvrzoval v rozkolu. Proto by ae
byl metropolita Josef Rutský marně přičiňoval,
by ee poslušností jemu oddali.
Kam dospěli Kozáci, dokázali r. 1618, když
zavraždili etaršího v klášteře Wydubickém a spoln
jenerálního vikáře, řeholníka basiliána uniatského,
Antonije Grekoviče, pro jeho horlivosť k sv. unii.
Neni těžko takový lid, jací byli Kozáci záporožští,
za přislíbenou mzdu k prolévání krve přijměti; a
k tomu jim bylo namluveno, že církvi své pro
káží velikou službu, začež poděleni budou zlatou
svobodou či neodvislostí od patriarchy samého.
Rozkolníkům byl ovšem P. Antonij Grekovič, hor
livý hlasatel sv. unie, trnem v oku; přemluviti jej
bylo marné, proto se rozhodli, že ee ho zbaví ná
silím. K tomu navedli Kozáky.
I vrazili jedné noci za doby zimní do kláštera,
vrhnouce 86 na hegumena či staršího, P. Antonije,
jenž na lůžku odpočíval, evázali jej a vlekli za
sebou až ke Dněpru, kde vybledavše místo hodně
hluboké vysekali prohlubinu v ledu, aby jej do
ní uvrhli. Marně volal P. Grekovič, že jim v ničem
neublížil; proč tedy jej vlekou. Ale oni odvětil:
„Ty's uniat a chceš nám vzíti naši víru.“ A beze
všeho vrhli jím do vody. Když se ale tento za
držoval ledu rukama, aby se nad vodou udržel,
uťali mu sekyrami ukrutníci obou ramen křičíce:
„Vzývej papeže, vzývej papeže; nechať ku pomoci
přispěje'!“ V tu chvíli oslavil Dněpr obětí svou,
mučeníkem za sv. víru, posvátnou unii.
Nyní se dali vrazi do lupu po způsobu svém,
sebrali, kde oo v klášteře našli, nábytek, kněh,
koně, ani archivu neušetříce. Zločinu, který tu
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byli apáchali, pranic 8e nezhrozili; a nic se jim
také zlého za to nestalo. Což bylo znamením
zlým. A všady, kde se roznášela zpráva o umučení
tomto mezi uniaty, budila postrach a vše se třáslo
před zlou chátrou kozáckou, která v nebezpečí
uváděla, co se bylo koliv po 25 let unii získalo.
Konaševič měl toliko avé výhody na zřeteli. Jako
se byl dříve králi polskému propůjčil za uznání
neodvislosti, tak ee nyní k službám podal roz
kolu, jehož přivržencem bez toho byl.

Hlava 2.

Nová hierarchie rozkolná na Malo- a
Bělo-Ruei zaražená skrze Theofana, pa

triarchu jerusalemského, pomocí het
mana Kozákův na zničení sv. unie.

Schytralý Řek [heofan pntriarcha jerusalemský, — jeho
vyslání z Cařihradu do Moskvy, — z Moskvy do Kyjeva. —
Pod ochranou Konaszewicze pobuřuje Theofan Malo Ras
proti unii. — Obou úmysly. — Basilán Antonij Butkiewicz
mučeník zá sv. unii r. 1620. — Chování se krále polského
k Thbeofanovi, — jenž prázden vši právomoci světí métro
politu a 6 břekupů, — ustanoví hierarchii rozkolnou. —
Zděšení Polsky nad takovým dílem. — Na všecky strany
hrozí nebezpečí unii. — Sněm říšský ve Varšavě, — kde

metropolita Rutský hájí unii. — Král Sigmunl DI. ujímá
sa veždy bw. unie. — Bůh žehná zbrani královské na slen
sv. Václava r. l62i.

Petr Konaševič, hetman Kozákův, neměl jiných
úmyslů v jednání svém, nežli dobyti ei Veličenství
t. j. neodvislosti uznané od krále polského ha
i v náboženském ohledn od nějaké hlavy cfrkevní.
Sotva že se prohnaný patriarcha jernsalemský
23
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o úmyslech těchto dověděl, sliboval bez rozpaku
vše možné i nemožné hetmanu ctižádostivému,
stane-li se ochráncem osoby jeho a pomůže-li mu
v uskutečnění zámyslu daleko sahajícího. [I etal
se Konaševič urputným a strašlivým obhájcem
rozkolu a úhlavního nepřítele unie Theofana
ochráncem. Dom Guépin vypravuje takto: Zima
r. 1620 se blížila konci svému, když ee roznesla
po Malorusi zpráva, že patriarcha, pravý prý ná
stupce ev. Jakuba apoštola na stolici v Jeruzalemě,
se vrací z Moskvy do své vlasti a bere se voje
vodstvím kyjevským. To však bylo s rozkolníky,
kteří do Moskvy k němu poslali, aby se a ním
v jeho plánech dorozuměli, vyjednáno ; ano napřed
byli vysláni náhončí, by lid rozněcovali ku pří
pravě jeho. Především získán byl hetman Kona
ševič přislíbeným církevním potvrzením veličenství
svého, a když viděl rozjařené davy, dal se jimi
ještě více unésti.
Vyslal tedy ku patriarchovi jeruzalemskému
zvláštní výpravu, mající jej do Kyjeva pozvati.
Jako hetman záporožský slíbil mu pak 1500 mužů
co osobní stráž, dokud by se na Malo-Rusi zdržo
val. Až posud sledoval náčelník záporožský své
sobecké zájmy: ale tu be poznává a vidí, čím Be
stal. Stalť se jest ochráncem rozkolu, ochoten jsa
mečem a ohněm hájiti patriarchu, bratra a zá
stupce všeobecného biskupa cařihradského. Vše se
dařilo dle jeho přání. Patriarcha pozvání přijal
i dary mu poslané; radovalť se vida, jak se mu
provedení bezbožných záměrů jeho, o nichž byl
tak dlouho přemýšlel, již dařiti počíná. Ohlásil se,
že jistojistě do Kyjeva zavítá.
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Lhář a vrah od počátku vypravuje neustále
náhončí rozsóvat koukole na udušení pšenice, jme
novitě tam, kde království jeho pustne. Theofan IV.,
patriarcha jerusalemský,*) byl jím nad tisíce jiných.
Rodem jsa Řek přišel do Jerusaléma hledat štěstí
pod záštitou svého strýce Sofronia, patriarchy tam
ního. Tento pak se všemožně postaral o to, aby
přinatil rozkolné biskupy palaestinské svěřiti hod
nosť patriarchy jerusalemského svému příbuzenci
Theofanovi. Což když si pojistil, odstoupil zřeknuv
se pro stáří své dobrovolně r. 1608 důstojnosti
patnaršské a Theofan dosedl na trůn strýce svého.
Avšak tu se mu nějak znechtělo. Bylo tu asi málo
výhod pro jeho lakotné chtiče, a paetýřaké výkony
provozovati, ač pastýřem býti v rozkolu ani ne
mohl, sa mu též nelibilo. Opustil tedy Jerusalem
a přišel do Cařihradu.
Zde nabyl příležitosti okázati, jak vyniká nad
patriarchu. cařihradského. Do všeho se míchaje
všema lépe rozuměl; a předce si při dotěravosti
své získal důvěry u Timothea, patnarchy cařihrad
ského, že jej vyslal 6 neobmezenou právomocí do
Moskvy a na Malorus. To 8e stalo 1. dubna 1618.
Provodní list jeho kázal všem metropolitům,
arcibiskupům a biskupům, stolici byzantské pod
* Dr. Pelesz, Geschichte der Union, II. B. str. 146,
v poznámce dí: „Někteří spisovatelé píší, že Theofan ne
byl patriarchou jerusalemským ani knězem vůbec, tedy
pouhý podvodník: Čemuž všnk přisvědčiti nelze, jelikož
Melecij Smotrycký obrátiv se na katolickou víru, stal se
napotom v skutku katolickým arcibiskupem hieropolitán
ským, potvrzeným od papeže Urbana VIII dno 7. října
1628, aniš by býval znova za biskupn posvěcen, poněvadž
platně ač svatokrádežně Theofanem posvěcen byl“
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řízeným Theofana přijmouti, jeho řeči a naučení
vyslyšeti, k slavným obřadům v chrámech jej bráti
a co by koliv činil, jako od předního pastýře,
vděčně přijímati. Aby tím spíše se mu věřilo, pro
vázel jej exarch čili vieitator Timotheův; a patri
archa cařihradaký vyhrožoval přísnými tresty cír
kevními všem, kdo by se zpěčovali jeho poslech
nouti. S takovou mocí se bral do Moskvy na jaře,
kde pobyl skorem 2 roky.
Do Moskvy přijel zarytý rozkolník a nej
ukrutnější odpůrce katolické církve, aby otce

tehdejšího cara ruského, Filareta, na patriarchu
kyjevského posvětil. V Moskvě se mu líbilo. Libo
val ei, jebkož mu zlaté časy při dvoře císařekém
lichotily, a přívětivosť, s kterou se všude potkával,
zamlouvala se u něho neméně nežli dary vzácné,
jimiž byl obsypán. Zdržel se zde ještě roku pří
štího. Jaké byly asi příčiny všeho, co tu činil?
Jedním slovem pojmeme všechny, řkouce, že ob
nova rozkolu a zničení unie byly v tajném plánu
příchodu jeho.
Katolíkům latinským se vedlo v krajinách
tamních tehdá dobře. A unie, t. j. katolická církev
s obřady řecko-slovanskýmu, ujímala se přičiněním
metropolity ruského a arcibiskupa polockého co
den víc a více. [ vyskytovala se naděje, že časem
Kozáci, výbojný lid tento, rovněž více uvědoměn
bude pravou církví, do jejíž lůna spíše potom
přejde. Z počátku ae nikdo z katolíků příchodu
Theofanova na Rus nebál: ale proč by v Moskvě
tak dlouho prodléval, bylo nápadné a nebezpečné.
Že přišel cizí patriarcha rozkolný, nebylo nic zvlášt
ního; byliť takovým nemilým hostům takořka již
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navykli. Nebo když potřebovali rozkolní hodnostáři
na Východě peněz, brávali se do ciziny vydírajíce
drzosti až nesnesitelnou na lidu i kněžstvu pří
spěvky na všech pro obecnou stolici cařihradakou neb
jeruzalemskou. Tentokráte však bylo jinak.
Theofan vydával zájmy národa ruského za své.
Potají si povolal hetmana Kozákův do Moskvy
domlouvaje mu, by se držel věrně se svým lidem
k pravosluvné efrkvi řecké, kde prý blahobyt časný
1 blaženost věčnou stěží. Přielihoval hory doly,
jak říkáme, kterých sám neměl, zrovna jako ďábel
pokoušeje Krista Pána sliboval mu království, jest
liže padne a bude se mu klaněti. Vychytralý
a jako pravý Řek prohnaný Theofan uměl dobře
záměrů svých provésti. Hetman Kozákův, Petr
Konaševič, byl jim úplně zakoupen,
23. března 1620, asi v polopostě dle kalen
dáře řeckého, zavítal patriarcha jerusalemský do
Kyjeva. Starobylé město malo-ruské oživlo, čemuž
po dlouhá léta již nebylo. Zvědavého lidu sběhly
se ohromné davy; samí prý latřníci byli vylákáni
neobyčejnými přípravami na počestné uvítání pa
triarchy jerusalemského, nevědouce, co se díti bude.
Hetman Kozákův jej u brány městské se svým
důstojnictvem uvítal. Všěemi zvony se vyzvání,
z děl mu sláva hřmí; veškeré kněžstvo rozkolné,
jak světské tak řeholné, vyjde mu v ústrety. Vše
obecný jest jásot. Vše se diví, za jakou příčinou
tak vzácný host k nim přichází; neboť mnozí co
živi byli, neviděli ani biskupa am patriarchy. Zbožné
zpěvy sprovázely Theofana do chrámu. Do stolič
ného nesměl; tenť patřil metropolitovi Rutskému
a uniatum. Jelikož chrám nemohl postačiti ve
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škerému lidstvu, postaven trůn před chrámem na
povýšeném místě, aby si patriarchu každý prohléd
nouti mohl. Hetman Kozákův si vyvolil místo
jemu na blízku. Když se byli na svých místech
posadili, ujal se Konaševič slova vykládaje, kterak
tlumočí všechněch shromážděných pocity. Vzdával
patriarchovi díků, že je opuštěné a ubohé návětěvou
svou poctiti ráčil; jsouť prý jako ovce bez pastýře.
I prosil jej snažně, by se jich ujmouti a o jich
pravoslaví péče míti ráčil. „Na mou pomoc“, tak
končil, „na mé statky, moji moc a veškeré mé
síly spoléhati můžete ;jsouť Vaší Milosti k stužbám“.
Načež se vrhl před ním třikráte po sobě hrdý vojín
na zem, prokázav tím nejhlubší úcty patriarchovi
a vstana přiblížil ae ruky mu políbiv. Po něm či
nilo kněžstvo taktéž a důstojenstvo vojenské. Když
bylo po obřadech církevních, bral se u vojenském
průvodu“ do paláce, velkolepě proň upraveného;
a bez meškání se oznámilo všaké šlechtě vojevod
ství Kyjevského, by se dostavili ku hromadě na
poradu o záležitostech církevních.
Za 3 dni byla šlechta maloruská shromážděna
v Kyjevě, kde se mělo ahromáždění za předsedy
patriarchy samého konati. Stavové litevští byli
též pozváni a dostavili se. Záporožští byli na hlídce
po městě a okolí, ochotní zbraní uhájit: shromáž
dění, kdyby snad vojsko královské chtělo jim zbra
ňovati. Prvního již dne bylo pozorovati, kam se
nesou plány patriarchovy a jaké toho budou ná
sledky. Patrno bylo, že se kuje vzpoura proti všemu
pořádku, občanská válka strojí a to tím <rutější,
jelikož jde hlavně o náboženatví. Hlásá se zá
pas na život a amrť s uniaty, katolíky řecko
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slovanskými: toliko se rozhodnouti má, jakými
zbraněmi se boj povede. Hetman Záporožských
vzal na se vzdoroapoštolskou práci tuto a poho
tově byl vyříditi všelikých rozkazů. Ještě několika
nadšenými slovy byla probuzena šlechta, aby snahy
tyto podporovala u svých poddaných i na sněmu
zemském. Výsledek byl, že se strhl na místě straš
livý povyk. Všichni volali do zbraně: Jedni usi
lovali o boj proti latiníkům; druzí žádali, by se
všichni biskupové katoličtí, ať si latiníci, ať si
uniati, povraždili; třetí měli za to, že jediné na
uniaty hnáti ee třeba. Porady trvaly několik dní;
neshodovali se, jak začíti. Za první oběť ai vy
hlídli metropolita kyjevského, Josefa Rutského,
jenž měl býti beze všeho hluku z bojiště odstraněn.
Kdo by se odvážil ze evěta jej zprovoditi, obdrží
za to odměnu velikou. 70 mužů bylo vyvoleno,
by jej sledovali po cestách, až by naskytla se pří
ležitosť k jeho záhubě, ne-li jinak aspoň otrávením.
Tím se má dáti znamení, že se svého zastaralého
záští posud nevzdali, ačkoliv je po 10 let v sobě
utlomovali.
S takovým jednáním nebyl Theofan srozuměn.
Počínalť sobě zcela jinak. O svém příchodu vyslal
listy po Malo-Rusi překypující horlivostí pastýřskou
a otoovskou láskou k nim. Tak přítulně se hrdí
Řekové k ubohým Rusům ještě neměli; neboť
druhdy žádali na nich peněz, načež odešli opět
zanechavše je bídě a roztržkám, tak že si stěžo
vávali vespolek na falešnosť řeckou. Veždy pře
kypovali Řekové nenávistí proti církvi katolické
i proti Slovanům; veždy, jak dí věhlasný biskup
jihoslovanský, Josef Strosemaser, ve svém pastýř
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ském listu „Sv.Cyrilla Methoděj, apoštolé slovanští“,
vydaném za příležitostí všeslovanské pouti do
Říma ke hrobu sv. Cyrilla r. 1881, Řekům více
běželo o vlnu a mléko než o spásu a dobro ovcí
svěřených. Teofan si věru počínal prořecku 8 vy

chytralostí velikou.
I poslali rozkolníci ze všech měst výpravu
do Kyjeva, aby uvítali patriarchu a ujistili jej
ochotnosti a poslušenství ve všem. Patriarcha je
rusalemský se viděl býti hlavou církevní na Malo
Rnai.

Umučení basiliána Antonije Butkyjeviče posví
tilo Polákům na jerusalemského patriarchu a zá
měry jeho. Právě se slavily Velikonoce. Basilián
tento byl od biskupa přemyslského ustanoven, by
ve jménu jeho konal visitaci po diecési Tu přišel
k jednomu venkovskému popovi. chtěje v koste
líku jeho nejdražší oběťmše sv. sloužiti. Duchovní
správce byl však potají rozkolník: veřejně se ale
neodvážil proti němu vystoupiti. P. Butkyjevič jde
k oltáři. Zatím napadne popa rozkolného taková
zlosť, že vzav s sebou bratra svého na pomoc
sekerou se k oltáři naň vyřítí. Pop jej chytí za
ruce, kdežto druhý sekyrou mu dvé ran do hlavy
zasadí, tak že u oltáře krví svou potřísněného
k zemi klesl a vypustil ihned bohumilou duši svou.
Uslyševši zprávy tyto Polska zděsila se a
žásla nevědouc posud dosahu. Král zapleten do
války s Turky strojil proti nim; k čemuž potře
boval pokoje v zemi a rozkolných Kozáků. Zdaž
nehrozí mu veliké zlo od nich? Spisovatel polský,
Ignac Stepelský, píše, že tentýž zloboch Theofan
to byl, jenž popudil Turka proti králi Rusfnů, aby
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jej měl ve svých ďábelských záměrech tím více
povolna. Král polský Sigmund o tom věděl a rád
by se byl nemilého hosta zbavil Ale Theofan měl
Záporožské najaté a 8 těmi se nesmělo hráti. Proto
myslil král spíše po dobrém se zbaviti člověka tak
nebezpečného. Vyslal totiž k Theofanovi muže
v důstojnosti vysoké u krále postaveného, aby jej
ve jménu královské Milosti pozdravil a sdělil mu,
že král jest ochoten počestnou atráží jej provo
diti na hranice, kam by koliv ráčil.
Ale chytrácký Theofan uhodl, že mu král ne
důvěřuje: než ze zerně se mu ještě nechtělo, vzpou
zeti se snad proti odcestování nebylo rovněž vhod.
Slíbil tedy, že půjde: toliko aby mu bylo popřáno
chvíle. Psalť list do Varšavy králi polskému, jehož
obsah byl smírný, slibuje pobouřených myslí uko
nejšiti.
Král nevěřilhladkým slovům prohnanéholháře.
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Odporoval tudíž dle možnosti tajně. Theofanovy
posly přijal vlídně; než s'lělil mu písemně nedů
věru svou, ovšem tak že uražen tím býti nemohl.
Svolil, že může ještě pobyti; avšak nenechal ho
bez dohlídky., Na den 1. arpna 1620 mu paal:
„Náš komoří obdržel rozkazy Naše, by Vám byl
průvodčím a nad Vámi k větší bezpečnosti bděl.
Nadějeme se, že Vaše Výsosť zavítal do našich
zemí vyříditi v míru a bez hluku záměry, které
jste Nám svěřil. Pravdať, že rozličné zprávy stran
příchodu Vaší Výsosti Nás došly: ale tyto nejsou
s to ovládati ducha Našeho, abychom anad Vaši
Výsosť podezřívali; neboť spolehlhvějším opatřením
věříme. Nadějeme ae do Vaší Výsosti, že jednati
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budete, jak se na Váš stav sluší, a jednání že po
slouží smíru a pořádku veřejnému. Nebude zhola
proti Naší vůli, jestliže Náš dvůr navětivíte a ee
Nám osobně předetavíte. Bude-li vhod či nevhod,
ponechávám Vašemu rozhodnutí.“ Theofan dobře
věděl, že ee proň nehodí ke dvoru královskému se
blížiti; přede vším pak věděl, že Záporožští za
ním do Varšavy nepůjdou. I chránil se opustiti
Kyjev. Ale přičiňoval se co nejdříve vyřídit
dílo své.
Theofan se odvážil, ne k usmrcení metro
polity a biskupů uniatekých — tím by jeho věci
málo bylo posloužíno — ale k obnově hierarchie roz
kolné církve řecké tamtéž. Vyhlídi si tedy schop
ných k ní mužů, a jmenoval 7 biskupů, které 15.
erpna 1620 posvětil a jako vzdorobiskupy proti
katolickým biskupům uniatským postavil. Spolu
vykázal jim místa, kde se právě sídla biskupů
uniatských nacházela.
Vnucuje se nám tu téměř otázka, kdo opráv
nil jej k takovému jednání. A třeba jest odpově
děti, že drzosť bezpříkladná vedla jej v pracích
jeho; neboť bezprávně jednal ve všem tom, a mírní
rozkolníci byli sami nemálo rozhořčení z počínání
člověka cizince, prázdného vší právomocnosti, jenž
bez královského povolení si vedl, jako by jich
všech hlavou byl. Věru Theofan byl náhončí zlo
bocha vybraný ze všech a prokázal se býti výteč
ným nástrojem jeho; neboť 6 biskupů i s metro
politou beze vší právomoci vetřelcem v cizině vy
světiti a ustanoviti, toho by byl tisícáty nedovedl.
Za ta musil arci ze země: než potěchu si s sebou
nesl, že se mu předce podařilo dílo jeho. A nyní
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častými dopisy na své přívržence a nohsledy hleděl
upevniti, co byl zarazil.
Snadno si můžeme předetaviti ty rozmilé
biskupy nově založené hierarchie rozkolné! Na
jaké vlastnosti se při jich volbě asi ohled bral,
jaké apoštolské ctnosti se na nich vyžadovaly!
Hlavní požadavek byl okázati ee vášnivým rozkol
níkem, úhlavním nepřítelem církve katolické a jme
novitě unie. A v skutku neostali netečni, alebrž
jedenkaždý se snažil a pracoval usilovně, kde by
kterou ovečku jako pravý vlk urvati mohl etádci
Kristově. Na štěstí byly všecky stolice biskupské
tehdy obsazeny statečnými bisknpy uniatekými.
Nelze nám tuto vyličovati povahn rozkolného
metropolity kyjevského. Joba Boreckého, jenž proti
uniatskému metropolitovi, Josefu Rutekému, byl
postaven, ani rozkolného biskupa Kurceviče. Jeli
kož biskup vladimírský Jachim Morochovský byl
z vysokého rodu a u krále oblíben požívaje veliké
důvěry, postaven mu byl co sok sám potomek pa
nujicího kdy rodu na Malo-Rusi, kníže dobře
známý u veškeré šlechty, totiž Ezechiel Josef Kur
cevič. Sv. Josafata, arcibiskupa polockého, se báli
nejvíce a proto mu postavili na vzdory nejkrutěj
šího soupeře za rozkolného arcibiskupa jménem
Meletia Smotryckého, jenž se byl osvědčil býti duší
celého rozkolu po Litvě a na Rusi.
Posly zvláštními rozšířeny zprávy po všech
krajích, že jsou noví biskupové ustanoveni 8 právo
mocí od cařihrudského patriarchy odvislou, kdežto
uniatětí biskupové jsou prý vedralci beze vší právo
mocnosti: pročež nezbývá leč se jich zříci, je z jich
sídel vyhnati a etoličných chrámů se zmoci a
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u vlády si vynutiti jich uznání. Na jinověrce, buď
si kalvince buď evandělíky, jichž přítelem dlouhá
již leta Smotrycký byl. se obrátili, by je v šle
chetných+(?) úmyslech všady podporovali, jmenovitě
na sněmu. Mimo to spoléhali se na Konaševiče a
jeho Kozáky, toho se toliko bojíce, by snad ne
vychladl oheň jejich pro rozkol. Hlavní však práci
převzala bratrstva rozkolníků. V Kyjevě, kde žád
ného ještě bratrstva nestávalo, založeno bylo z osab
duchovních a světských horlivců. A „co ti umínili,
to Kozáci vyřídili“ napsal Josef Rutský.
Zpráva o svěcení biskupů rozkolných pobouřila
myslí všech, zvláště ve Varšavě při dvoře králov=
ském. Válka s Turkem byla přede dveřmi, a rány
z porážky u Cekory v Multanech, čili rusky v Mol

davě, knižetství podunajském, utržené od Turků,
nebyly jestě ani zahojeny, kde armáda polská pod
velitelstvím korunního hetmana Stanislava Žálky
jevského téhož roku 1620 poražena byla. Začátkem
zimy zahájen byl ve Varšavě sněm, na němž si
rozkolníci vedli velmi zpupně; ano zdráhali se po
voliti daní, nebude-li jim v požadavcích vyhověno.
Kral však stál pevně na svém právu a po kato
licku odvětil: „Nechať raději se rozpadne repu
blika naše, já i vy, co nám tu své záměry před
nášíte; nechať spíše zahyneme, nežli aby záhubu
vzala sv. víra naše!l“ Později však vida, kterak
Turci řeckými popy Kozáky ke vzpouře popuzují,
dal se předce strachem před nimi přemluvit a
stal se jim poněkud povolným. Ovšem bez Kozáků
král nad Turky zvítěziti nemohl.
Tu hetman hkozákův sám na počátku r. 1621
přijde do Varšavy vyjednávat s králem; ba na sněm
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přišel, kde vykládal, kterak v jeho rukou vítězství
Poláků spočívá ; dopomůže králi k vítězství, a však
za tou podmínkou, bude-li potvrzena a uznána jím
hierarchie rozkolnická. Taková řečhrdá kozáckého
vůdce na sněmu se zhnusila šlechtě polské. Aby
za šlechtu Kozáčina do boje táhla, viděli rádi, ano
její hrdinství uměli chváliti; ale jinak nesli se k ní
toliko opovržením. Král odpověděl, že se tu jedná
o válku a nikoliv o spory náboženské; k tomu
svoluje, by se jejich vyřízení zatím odložilo.
Rozkolníci si byli zničení unie jako jisti a
biskupové jejich, vetřelci praví, chystali se již na
sněmu zaujmouti místa vykázaná hodnostářům
církevním. „Duchovenstvo a lid, co se byli nedávno
k unii vrátili, byli tak ustrašení, že nevěděli, na
čem jsou a jak ai počínati,“ píše Ignac Stebelski.
Města byla u velikém rozechvění. Hodnostáři
uniatští nesměli se u veřejnosti okázati, aby ne
byli napadání. Nikdo dohlídky nedbal. Radili se
rozkolníci četně shromáždění s jinověrci, kterak by
co nejrychleji unie se zbavili.
Metropolitovi Rutskému a arcibiskupu polo
ckému, sv. Josafatovi, kteří byli též ve Varšavě,
nadešla doba krutých bojů. Pokřikovalo se na ně:
„Aj ta, zemští odbůjcové a kazimírové, kteří při
vedli svou unií vlasť naši na pokraj záhuby“
V celé sněmovně bylo pramálo hlasů jim přízni
vých. Než král Sigmund FI. neustal opět a opět
se unie ujímati. Ve sněmovně pravil: „Raději volím
umříti, nežli v tom nejmenším povoliti, co by bylo
proti Bohu a Jeho chvále.“ A když rozkolníci se
zase pouštěli do rozmíšek náboženských a do láte
ření proti unii, přetrhl řeči jejich volaje: „My ne
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jeme zde shromážděni pro náboženství alebrž pro
záležitosti královetví. Nechte jich tudíž, až na ně
dojde.“ Neslýchaných žalob tu bylo metáno na
ubohou unii. Jeden z řečníků rozkolných oslovil
krale: „Nejmilostivější králi, celá Malo-Rus, Litva,
Volyň, Podolí, veškero Vaše královetví, žádá Vaši
král. Miloeť, abyste nás zbavil této metly. Vyneste
rozkaz metropolitoví a biskupům uniatským, aby
opustili sídla svá a račte uznati těch, které přišel
patriarcha vysvětit.“
Vavřinec Dreviňský, vyslanec volyňský, toužil
na sněmu polském na to, že se rozkolným vede zle,
protože se 8 nimi nespravedlivě nakládá. Z nedo
statku kněžetva umírají prý děti beze křtu a ne
mocní nezaopatření sv. svátostmi, mrtví se pocho
vávají bez vykropení; lid pak žije v neřádném
manželství, a nemravy se co den vzmáhají! Načež
sobě stěžuje na křivdy mnohé, mezi nimiž touží
výhradně na to, že král jmenuje za biskupy muže
nikoliv šlechtice alebrž ze stavu nízkého. , té
apoštoleké horlivosti u rozkolníků! „Kdo neví,“
tak doslovně mluvil na sněmu, „že arcibiskup po
locký (sv. Josafat) narozen ve Vladimíři a eyn
ševcův, si přivlastnil jmeno urozené a zůve ae
Kuncewiczem? Kdo na své oči nevidí, kterak pe
remyšlský biskup, jmenem Šiška, jest synem pa
stuchy a že vlastní bratr jeho otce podnes jest
robotníkem ve vsi Vloky ve vojvodství Kyjevském ?
Komu jest neznámo, že biskup vladimírský jest
synkem měšťanakým; ve Lvově jest jeho matka
jmenem Stecková? Komu, probůh, není povědomo,
že biskup chelmský, Pakosta, aynem jest kupce
vilenského? To tedy šlechtu maloruskou nejvíce
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bolelo, že ne podle urozenosti, ale podle zásluh
a echopností dosedali biskupové na stolice své
v katolické církvi řecko-elovanské.
Rutský vyslechl žaloby na sebe a své biskupy
a 8v. unii; ačkoliv neměl hlasu na sněmu, spra
vedlnosť vyžadovala, by zastance sv. unie rovněž
slyšán byl. Vystoupil a mluvil o věcech nejdůtkli
vějších, odhaliv závoj, kterým nepřátelé jeho za
krývali všakou nespravedlnosť a ukrutnosť. Věděliť,
že jich král potřebuje a Kozáků, jejich spojenců
též: proto si tak vedli. Co ae jeho a biskupů
uniatských týče, není a nebyl prý nikdy odbůjcem
a rušitelem míru ve vlasti své. Dařilo se míru po
všech krajích, dokud zrádce Theofan nepřišel a ne
zhubil ve své drzoeti hierarchii naši a neustanovil
novou potupiv zákony církevní a práva Jeho Mi
losti král. Vyložil pak, jakých výhod unie národu
maloruskému přinesla. Což nevymízely víc a více
od té doby, co ee vzmáhá unie, předsudky a po
dezřívky vespolné mezi Poláky a Rusíny?
Rozkolníci líčí katolickou církev řecko-slo
vanskou, jako by byla pouze nastrojeným lešením,
které, by se nesbořilo, chrání jeho zevnější opora.
Tomu ale není tak; máť života pravého do sebe.
A by se objevila nepravda všech žalob, vypočítal
Rutský vše to, čeho se vlasti od r. 1596, totiž
od obnovy jednoty = apoštolskou stolicí, dobrého
dostalo. Slechtamaloruská hlásila ne k unii, vy
brané třídy obyvatelstva patřily nám, mnoho měst
se vrátilo úplně k unii; ani jedné obce nebylo,
kde by sami rozkolníci byli, aniž by tam též byli
uniati. Všichni biskupové byli v jednotě s apo
štolekou stolicí až na Ilvovského,v senátě zasedali
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uniati, kdežto ani jeden rozkolník tam nebyl. Po
ukázal rovněž, jak se vzmáhá basiltánský řád ob
novený, jak zkvétá a blahodárně působí, jehož
členové bojují mečem slova Božího, dobývajíce
prdcí lidských, povzbuzujíce jich k ctnosti a lásce
Boži.
Končil pak těmito alovy: „Ejhle, to jsou
zbraně, kterými jsme vydobyli sv. unii měst, které
vy nám vytýkáte, jako bychom se byli jich násilím
zmocnili. Viníte nás, že jsme prahli po krvepro
lévání. Jaké jsou oběti naše? Kde a kdy a v jakých
okolnostech jsme je vraždili? To se dává nám za
vinu! Zatím my oplakáváme jednoho z bratří
našich řeholních zavražděného těmi samými, co
nám činí výčitky. Kde pak je naše vojsko? Zdaž

není na bílední, jak jsme nuceni se skrývati, ati
kajíce z jednoho úkrytu do druhého, abychom
ušli smrti násilné? 70 vrahů je ustanoveno na
můj život, na usmrcení mé a mojich; a ti lidé
alídí neustále, jak by se mne zmocnili. Chtějí nás
z našich aídel zahnati: avšak Boha a Vaší Milosti
královské se dovolávám za svědka, že epíňe nám
život vezmou nežli naše sídla biskupská. Čím moc
nější a četnější jsou nepřátelé naši, tím více apo
léháme na záštitu s hůry a věrnosť synů našich.
Namlouvají lidem, že prý v království nastane
mír, až my pozbudeme hodností našich a lépe jeňtě
až ztratíme životů. Ó jak hrozný to omyl! Ne
přátelé védí dobře, že pak uniati povstanou, aby
hájili avé krby a své chrámy. Uvidí pak, že, cho
vají-li se nyní potichu, nečiní to proto, jako by
se snad chtěli nás zbaviti. Toť, tuším, postačí. Po
avítil jsem v krátce na tyto lidí a jejich nekalé
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pletichy proti lidem pořádným. Co do nás, my,
v království katolickém, pod králem katolickým,
jsme ohroženi přijíti o statky naše, jeme v nebez
pečí 1 života ztratiti, a proč? protože jsme a slo
veme katolíci !“
Taková slova metropolitova probudila nejed
noho senatora ze spánku lhostejnosti k unii. Roz
kolníci neodpověděli, poněvadž bylo vše patrno.
Král sám též neřekl ničeho: ale ve jmenu krále
oslovil nejvyšší kancléř shromáždění: „Jeho Milosať

královská ráčila ustanoviti se na tom, že se spíše
koruny vzdá, nežli aby přisvédčil třeba k nejmen
štmu, co by bylo proti sv, církvi. Mají-li uniatž
žalob proti rozkolníkům, aneb rozkolníci proti unia
tům: na příštím aněmu má býti vše vyřízeno.“
Rozkolníci ee mrzeli nemálo: odhodlali se
však předce vyčkati až do příštího sněmu. Zatím
byla válka proti Turku. 40.000 Kozáků přísahalo
na prápor královský věrnosť a dostáli slovu. Ač
kol: vytáhl Sultán Osman proti Polsku do pole
v čele vojska 300.000 mužů s 260 děly, byli Turci
předce na hlavu poraženi. Kozácký hetman, Kona
ševič, proklestil si s 30.000 svých Záporožců cestu
skrze husté davy turecké a pomohl vojsku králov
skému k vítězetví Po celý měsíc září doráželi
Turci na opevněný tábor polský; a když se ko
nečně strašný útok Turkům na den sv. Václava,
28. záři, nezdařil, byl 7. října r. 1621 uzavřen
mír. Polské vojsko dobylo nad Kozáky velikého
vítězství, to jest tak zvané vítězství Chotinaké.
P. Stanislav Rostovský vypravuje v dějinách
litevakých Tovaryšetva Ježíšova, kterak po celý
den sv. Václavu zasvěcený bojováno od rána až
Bd
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do večera. K večeru vidí zpupný Osman, že na
60.000 mužů u vojště jeho bylo padlo. Nad to se
roznášela pověsť vojskem tureckým, že král polský
osobně s novým vojskem se blíží. Sultán nejsa na
vyklý couvati, soptí a vyhrožuje; vskutku však
neví, co si má počíti. I radí se s svými rádci,
kteří moudře z minulosti soudí na přítomnosť.
Tito nepředvídajíce pro vojsko turecké nic dobrého,
rozhodnou se vyjednávati o smír, jelikož strach
a hrůza ovládly tábor Osmanův. Pokoření Turci
u vší uspokojenosti přijali podmínky míru, kterými
před nedávném ještě byli pohrdali.

Hlava 3.

Sv. Josafat bojuje pro unii odevšad
ohroženou

r. 1621—1622.

Smotrycký rozsévá mímě rozkolu po Litvě, — po Bělo
Rusi zvláště, — jeho nábonči v Polocku, jmen. basilián
Sylvester. — Smotryckého spisy v té době. — Arcibiskup
polocký v krutém boji, —jeho vlastní stádce mu nověrné —
r Polocku, kde 2 muži mu zvl. věrní, Dorotěj Achremo
vicz a Jan Drziahilewicz, — ve Vitebsku, — v Mohylewě
a Orezi — Královský výnos potvrzující autoritu Josafa
tovu, — za to bouře strašná v Polocku, še Josafat v ne
bezpečí o život, — některé z nepřátel svých obrátil, —
bouře ve Vitebsku. — Nejvyšší kancléř litevský odsoudil
odbůjce vilenské, — Ač veřejné mínění nadržuje rozkolu,

král se unie ujímá.

Melecij Smotrycký, úhlavní nepřítel sv. Josa
fata, byl Theofanem na arcibiskupa pvlockého vy
avěcen. Sv. Josafat, arcibiskup katolické církve
řecko-slovanské, má naproti sobě vzdoroarcibiskupa
rozkolníka, muže na tolikerých vysokých školách
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se přijíti do Polocka.

vzdělaného, jehož žáha a zlovolnoseťproti kato
lické unii a církvi latinské všakou učenosť jeho
daleko převyšuje! Nač rozkolný arcibiskup pro
diecési polockou, kde rozkolného stádce není?
Snahou horlivého arcibiskupa Josafata byla celá
takměř diecése na katolickou víru obrácena. Proto
Smotrycký z počátku do Polocka ani nepřišel.
Posvěcen jsa na biskupa opustil Kyjev bera
ee do Vilna, kde rozkolní a kacíři, jak to podnes
vídáme u nepřátel katolické církve, proti katolíkům
bratřičkovali a k novým záštěm se povzbuzovali,
aby zde pro své plány usilovně pracoval. V důstoj
nosti postaven pomýšlel na zápasný boj proti
biskupům uniatským. Zatím mu ve Vilně bylo při
praveno od rozkolných vítězoslavné uvítání. Tito
zakoupivše přeskvoetných rouch biskupských vy
zdobili si nového arcibiskupa. Při bohoslužbách
rozkolných basiliánů u sv. Ducha vynaloženo jest
vše na nádheru a lesk za tou příčinou, aby takto
lid na sebe v chrámě upoutali. Než přepočítali se
předce ve svých čákách. Metropolita Ruteký a ba
ailiáni kláštera nejav. Trojice dali si vši práci, by
stádce své zachránili. A v skutku ostaly davy lidu
svým pravým pastýřům věrmy.
Něčeho však Smotrycký předce dosáhl. Bra
tratvo rozkolné nabylo více vážnosti; údové jeho
se tím úžeji spojili a přísahali na zničení kato
lické církve řecko-slovanské. Čehož se jim nedo
stávalo v rozeáhlosti, vynahražovali tím větší hou
ževnatostí a utužilostí. Všude rozhlašovali, že prý
katoličtí biskupové jsou vetřelci; potrvá-li na dále
jich duchovní apráva, že bude občanská válka po
vinností každého poctivého křesťana. Z Vilna roze
24?
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sílal Bmotrycký své věru paličské listy a spisy od
bojné, jichž v krátkém čase celou spoustu uveřej
nil. A více ještě nežli v městě samém, bylo ely
šeti svůdného hlasu jeho v okolí vilenském. Na
vše strany rozesílal na výzvědy své náhončí a noh
sledy. A kde nejsou mezi ovcemi zdravými též
prašivé ? Rozlezli se tito po Litvě, kde rozšiřovali
své nekaléfnáboženství, jakož i po sousedním Po
lesí, rozdávajíce bratrské oběžníky a listy Smo
tryckého. Metropolita Rutský ovšem nešetřil se
svými biskupy ničeho, by uhájili oveček svých před
vlky dravými: avšak neuhájili vše ve svých diecé
sích. Nejvíce pak byla zaplavena Bělo-Rue.
Na Polock byly namířeny hlavní útoky roz
kolníků. Podaří-li ae, myslili si, zničiti Joaafata a
poeaditi na jeho arcibiskupeký stolec Smotryckého,
má zajinté rozkol vyhráno. A Smotrycký vedl boj
s urputnostíta rozhorleností, že, kdyby bylo běželo
© jeho život, trpčejší býti nemohl. Podnikal práce
sobe více namáhavé, nebál se sebe větší oběti;
ani těm nejmenším pochybnostem se neoddával že
by enad byl kdy zklamán v cíli sobě vytknutém.
Toliko něco bázně bylo na něm pozorovati. Vida
sílu nadzemskou Josafatovu a horlivosť uniatů
zbožných, které si byl arcibiskup polocký kolem
sebe shromáždil a vychoval, neodvážil se v Po
locku veřejně proti svému soku vystoupiti. Zdržo
val se tudíž vo svém klášteře u sv. Ducha ve
Vilně, odkudž napadal krále a ev. unii. Král Sig
mund III. zakázal výnosem svým ze dne 1. února
r. 1621, jejž dal vyhlásiti, aby se Smotrycký ne
odvážil do diecése polocké ani vkročiti, a jakmile
by ee v ní objevil, že jej mají ihned zatknouti.
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Odkázán tedy na srou jizbu klášterní, praco
val tím neunavněji a zasýlal list za listem při
vržencům na Bělo-Rusi. Vydávaje se za horlivého
obhájce církve východní, počínal si horlivostí pa
stýře, jemuž prý jde jedině o slávu Boží. Našel
1 w Polocku a diecési ev. arcibiskupa náhončí, jimž
zasýlal listy potají, brzy na jednotlivce, brzy na
duchovenstvo a v nich vychvaloval pravoslaví a
uváděl v nenávist a opovržení unii, štval proti
katolické církvi; a co katolické bylo, tupil a ha
něl. Sebe do nebes vynášeje, na Josafata nevěděl
než nadávky a urážky nazývaje jej podvodníkem
a papežencem a kacířem a utečencem z církve vý
chodní. [ vyzýval veškeré obyvatelstvo na Bělo
Rusi, by si předce hájili staré pravoslavné víry,
po níž jim onen rouhač nohama šlape. Jehoť prý
mají uznati co pravého a jediného arcibiskupa
polockého a takto na věky pohřbiti zlořečenou
unii, jíž otcové naši neznali, s kterou nám chtějí
latiníci církev římekou jako jho nesnesitelné s vírou
cizou na šíji vložiti. Zajisté si myslil, jak mnohý
z táboru moderních nepřátel našich: „Jen hodně
štveme, něco asi předce uvízne.“
Vypravuje Jakob Suša © jistém řeholníku,
jemuž jméno bylo Sylvester, že první přineal spisy
Smotryckého do Polocka. Přečta je půjčil kněžím
popům, kteří s nevolí přijali, že od svého arcibiskupa
za přečiny byli káráni, jakož i těm, kteří od Smo
tryckého samého na kněžství posvěcení byli. Odtud
pak je roznášeli po vší provincii rozpřádajíce řečí
© tom, co byl Smotrycký jim z Vilna zaslal. Ně
kteří měšťané, nespokojeni pro otcovská napomí
nání Josafatova, svého vrchního pastýře, podporo
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vah broj několika kněží odbojných. Starosta po
locký, Jan Chodyga a Gabriel Lahodný, měšťan,
odebrali se do hlavního města Vilna, by ee uradili
se Smotryckým a vrátili se domů, opatření jsouce
jeho návody. Byl v Polocku jakýsi šlechtic, zarytý
rozkolník, Jan Dědrojč, jenž popuzoval šlechtu vší
moví proti svému arcibiskupovi.
Zajímavé jest na chvílku nahlédnout: Smo
tryckému do péra. Mezi jinými na př. episy na
peal „Pojištění, že bratratvo u sv. Ducha ve Vilně
jeet bezáhonné;“ ale metropolita Rutský mu od
pověděl spisem „Veliká úhona“. Na to napsal Smo
trycký opět Obranu spisu evému: a však uniatt
neostali dlužníky. Vyšla od nich 2 dila, jedno
mělo nápis „Rozbor obrany pojišťovací, že bratr
stvo u av. Ducha ve Vilně jest bezáhonné“, drahé
byl „list řeholníkům kláštera u av. Ducha.“ Smo
trycký neotálel vydati „Přídavek k rozboru své
obrany“. Než uniati napsali spis nový: „Důkazy,

že nepravdou jest pojištění bezúhonnosti...“ Lev
Kreuza, archimandrita v klášteře Trojickém ve
Vilně, muž ve školách vysokých v Římě vybrou
šený, nahodil se v čas pro I. 1621 a 1622 co od
půrce proti Smotryckému jako spisovateli. Spor
směřoval hlavně k tomu, aby se dokázalo, že svě
cení Theofanovo bylo nesprávné a nezákonité; za
kterou příčinou nesmějí ani biskupové za pravé
pastýře uznáni býti.
Tehdy zastával úřad nejvyššího notáře voje
vodetví polockého Michal Skumin Tyškyjevič, syn
starého palatina novogrodeckého, jejž byl před ně

kolika lety Joeafat obrátil. Upřímnýjea katolík
a našemu světci zcela oddán, jelikož jej s celou
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rodinou do pravé církve byl uvedl, snažil se, seč
byl, by všecky nástrahy a nebezpečí v niveč obrátil.
Jednou u veřejné schůzi vyhrožoval Gabrielu La
hodnému tresty velmi přísnými, a bez obalu by
jej byl dal zatknouti, kdyby se byl útěkem ne
spasil. „Od té doby,“ říkal hodný Tyškyjevič, „mám
toho zlocha Lahodného v ošklivosti, jako mor,
jediné proto, že zanesl sem listy Smotryckého,
stavší se příčinou všech bouří, tak že samou smrtí
sluhy Hospodinova teprve vzaly za své!“
Vilenské bratrstvo rozkolné dávalo na jevo
usilovnou činnosť rozesýláním pamfletů, rozma
nitých apisků za 15 let vydaných, jmenovitě Smo
tryckým psaných a za 2 roky poslední psal Smo
trycký velmi mnoho; načež se běhouni zaplacení
rozběhli na všecky strany po diecésích uniatských.
Josafatovi nadešla doba krutého boje. K tomu
na neštěstí bylo se mu právě odebrati do Varšavy
na sněm říšský, by tam s metropolitou svým, Jos.
Rutským, se všech stran napadenou unii hájili.
Při odjezdu jeho bylo ještě vše v klidu a pořádku,
v poslušnosti a oddanosti svému vrchnímu pastýři,
tak že kterýsi současník říci mohl: „Byli jsme
jedné mysli a jednoho srdce.“ Aj hle, v krátce na
byl koukol Smotryckého v polocké diecési tak
úrodné půdy, že si Botva toho vysvětlití Ize. Jo
safat tu předce neunavně po tři leta pracoval.
Odkud se vzal tak náhlý převrat?
Předsudky proti církvi latinské a proti unii
byly arci z polou vykořeněny: než oheň doutnající
pod popelem tu byl a vzňal se, jakmile paliva
našel. Bázeň přirozená se zpěčuje odolati obtížím
a nezřízená touha po novotách působí na lid více,
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nežli cos jiného. Tím více to platilo u lidu na
hranicích moskevských, kde lid neměl tolik samo
statnosti; a bázní byl po více století navyklý.
Rozkolníci vyhrožovali Záporožskými a Turky a
Moskovity, a lid ustoupil, ano i na jejich stranu
přestoupil.
Dom Guépin pátrá hlouběji po příčinách tak
náhlého převratu; pracovalť tu Josafat úplná 3 leta
již e takovou pílí. I odpovídá na obtíž tuto, že
v životě lidí zbožných a zvláště světců bývají ně
kdy chvíle velikých temností a neobyčejné opuště
nosti Jsou to doby zkoušky, ve kterých mívá
zloboch na člověka větší moc, aby 86 osvědčila
jeho ctnosť. Zpomeňme si na sv. Joba. Nuže to
jest onen šťastný Josafat, jehož jsme obdivovali
ve zdaru prací jeho. Nyní jest kolem něho samá
nehoda. Ze všech stran ee brojí proti němu. Neví
si rady ni pomoci! Jestiť proň doba trudná! Na
jednou v Mohylevě, v Orši, ve Vitebaku, se vzbou
řilo takořka vše proti svému arcibiskupovi, vypo
věděli mu posluěnosť, V Polocku nebylo povstání
tak obecné; většinou však jednalo obyvatelstvo
podobně naslouchavší svůdcům jako jinde. Bylo
zle! Než tu se právě osvědčil náš av. arcibiskup
rekem a hrdinou neohroženým.
Rozkolnici sobě při všem rozhoršení počínali
velmi opatrně. Aby se tím pevněji spojili a o počtu
svých ubezpečili, zvláště pak by návrat odpadlíkům
do církve katolické co nejvíce znasnadnili, žádali
na přivržencích vlastnoruční zápisy oddanosti Smo
tryckému jako jejich biskupovi. Jaká to podívanál
Městská rada se pře s měšťany o přednost místa
v knize, do kteréž přátelé pravoslaví a protivníci
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Josafatovi jmena svá zapisovali. Taková nastala
horlivosť! Každý zápisník platil 3 polské groše
písaři; mnozí ale dali rakou štědrou dvakrát neb
i třikrát tolik, jen aby 8e co nejdříve jméno jich
do knihy vložilo. Na to ekládali slib, že hodlají
Smotryckému býti poslušni; což 8 velikou okáza
lostí provedeno bylo. Za několik dní bylo již přes
2000 lidí pohromadě radících ae, jak by se arci
biskupa Josafata zbavili a sebe v šik proti tomu
sestavili, jehož nedávno ještě co svatého si vážili
a velebili. Věru nepochopitelna jest lehkomyslnosť
lidská ; kterak možná neznámému člověku 8 ta
kovou důvěrou se svěřiti na pouhé slovo lidí po
dezřelých! Patrný to důkaz, pro pravdivosť pří
sloví, že nestálá jest mysl lidská jako kolo točlivé !
Proti Josafatovi se roztrušovali škaredé po
mluvy všeho druhu bez výběru. Nepatří prý více
církvi řecko-slovanské přidav se k latinské, a ač
věděli všichni, jak velice horlí pro sv. obřady
církve jejich, věřili to předce. Ve Vitebsku se roz
křikovalo, že odpadl od východní církve úplně
a za důkaz sloužilo, že prý ve Varšavě, jazykem
sice slovanským, ale v chrámu latinském oděn jsa
v řízu dle předpisu církve římské zpíval mši sv,
gako by ho okolnosť tato byla v latiníka pře
kouzlila.
Odjížděje na sněm svěřil Polock svému jene
rálnímu vikáři, P. Gennadovi. Tento pak celý uděšen
zprávami z města i z venkova tolik nemilými, psal
Josafatovi, co by be dálo, a by co nejdříve se na

vrátil. Snadno jest uhádnouti bolestných pocitů
v srdci otcovském při správě takové. Rovněž se
mu dalo na srozuměnou, že rozkolní slidí po ži
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votě jeho, by tudíž raději několik dní posečkal,
aby život jeho v nebezpečí nepřišel. Avšak Josafat
uslyšev o zlém řádu, v tu chvíli Varšavu opustil,
jednak mnoho víry nepřikládaje výstrahám mu za
elaným, jednak spoléhaje na ochranu Hospodinovu.
Nikdo se tak rychlého návratu nenadál, a nepřá
telé jeho nemálo tím překvapeni byli.
Než arcibiskup zplakal nad spoustou své církve
v Polocku: Katolické chrámy oetávaly prázdné,
jako by tu unie ani nebývalo; mnoho měšťanů
chodilo do kostela rozkolného za městem, kde po
pové od Smotryckého posláni svedenému lidu po
slauhovali Na štěstí připoutal k sobě pevnými
vazbami lásky duchovenstvo arcibiskup polocký,
tak že mu ostali téměř všichni věrni. Alespoň tu
viděl ovoce za práci rukou svých upevniv kněžstvo
v katolické víře a jednotě s katolickou církví.
Tím ee stalo, že i chrámy polocké všechny až
posud byly v moci Josafatově a nohsledové Smo
tryckého neměli ve městě místa k bohoslužbám
svatokrádežným. Nebezpečí ovšem hrozilo, že to
jenom na krátko potrvá.
Opatrný pastýř nepomýšlel nijak na to za
kročiti s přikrostí, by se jeho stádce spamatovalo
a k poslušnosti vrátilo; aniž se ucházel o pomoc
autority světské buď občanské boď vojenské, odkud
by ei jí byl po právu i vynutiti mohl. Nevíme
o žádném pronásledování bratretva v Polocku a
jeho náhončí: jediné ohražení sebe proti útokům
Smotryckého ze dne 18. dubna, nalezá se v listinách
archivu hradního. Svých práv hájiti a překaziti,
aby ai snad jeho sok jakési oprávněnosti ke chrámům
a důchodům diecése polocké nepřivlastnil, měl na
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zřetel ostražitý pastýř. Načež si prohlédl těch, co
mu ostali věrni, jedněch víru něco rozviklanou
upevniv, druhých mysl povzbudiv, všem pak vrátiv
důvěru a pokoj v Pánu. Okázali se též bojovníci
stateční, odhodláni za unii a věrnosť ku svému
arcibiskupovi sebe větších obětí na ee vzíti.
Nade všecky ale se vyznamenali 2 mužové
vážení, totiž měeteký rada Dorotěj Achremovič
a královský notář Jan Džabylevič. Věděliť oba,
čím jsou svému duchovnímu otci zavázáni a co
na sv. katolické víře mají.
Čím více mu spláceli nevděkem jedni, tím více
lásky a oddanosti dávali na jevo druzí, ne toliko
slovy alebrž skutky, které je stáli obětí velikých.
Rozkolníci je všady pronásledovali, ano i doma
snášeli protivenství trpčejší nežli samá smrť. Dža
hylevič měl své vlastní rodiče a své přátele v tá
boru nepřátelském, tak že tito nechtěli jej ani
viděti ani o něm alyšeti; a nejvíce soptila proti
němu jeho vlastní matka. Jan to anášel vše z lásky
k Bohu modle se za zaslepenou mateř svou, která
po 17 letech ještě nebyla mu ničím jiným, nežli
největší odpůrkyní náboženství jeho.*)
Jak mile přichvátal Josafat z Varšavy, začal
ihned pokračovati ve svých kázaních. Mnozí z těch,
co dříve je navštěvovali, nepřišli více: zato si je
vyhledal v jich obydlích aneb si je pozval do re
sidence. Býval-li dříve štědrým v hostinách, činil
to nyní tím častěji. Zval měšťany ke stolu; bavil
se pak s nimi, jako by ani zdání neměl o tom
všem, co byli kuli proti němu, aneb co i nyní po
E *) Biskup chelmský str. 67. vypravuje též o trestech
Božich, které na zatvrzelou rozkolnici tuto přikvačily.
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ciťují v srdcích vých. Takové chování působilo
na ně zdařile, jmenovitě jeho veliká ctnosť, tak
že záští, které naň měli pro jednotu e apoštolskou
stolicí, alespoň ustalo v nich vířiti Vyptávaje se
jich, jaké by námitky měli proti sv. unii, získal
opět odpadlých pro sebe v dosti velkém počtu:
než úplně vyhubiti zasetého koukole nebylo lze.
K tomu hrozilo veliké nebezpečí dieces: vitebeké,
kamž se bez ustání odebrati cítil povinna.
Tentýž odpadlý basilian Sylvestr, jenž byl
spisy soupeřníka Josafatova, rozkolného arcibiskupa
Melecije, rozsel vzpoury proti němu po městě po
lockém, přibyl koncem ledna r. 1621 do Vitebska.
S eebou ei přivedl rozkolného popa, jakéhosi Jana
Kaměnce; zde si vyhledali ještě jiných, co je měli
podporovati. Za několik dní se četly po celém
palatinátě vitebském spisy rozkolné a drzé nadávky
proti katolické církvi, sv. unii, řecko-slovanskému
arcibiskupu katolickému, Joeafatovi, tak že již
z počátku února upozornilo několik katolických
šlechticů úřady na hradě, by rejdy rozkolníků pře
kazily, jinak že nastane hrozná bouře a vzpoura
proti králi i katolické církvi. Královští úřadníci
nepřikládali veliké váhy správám těmto; a úřad
městský, samí přivrženci obřadů řeckých, byli již
získáni pro rozkol.
Dne 3. března r. 1621

přijaloměsto na rad

nici poselství Smotryckého. Šlechtai rada městská
byla tu shromážděna. Basilián rozkolný Sylvester
a pop Kaměněc přinášejí nález, že pravým arci
biskupem jest Melecij Smotrycký, by jej tudíž za
svého arcipastýře uznali. Mezi přítomnými bylo
viděti též zemského písaře a jakéhosi Mikuláše
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Wasilewského, zarytého rozkolníka, jenž přiběhl
z Polocka, aby řídil nepřátelský šik proti Jonafa
tovi. Smotryckému mají slíbiti všichni věřící církve
řecké na Bělo-Ruai, zvláště pak ve městě Vitebsku,
poslušnosť.
Jedni radili, druzí zrazovali předvídajíce,k jakým
koncům přijdou. Zatím se však sběhly davy lidstva
kolem radnice, tlačily ee dveřmi do síně radní.
Jejich hluk a dotěravosť písařova a jeho přívr
ženců, jmenovitě pak dva radové městští, Nahum
Wolk a Simeon Něša, urputní nepřátelé unie, vy
nutili ei drzostí evou, že se předčítaly Smotryckého
listy. Načež ihned provolali náhončí rozkolní, že
prý lid nechce o Josafatovi ani alyšeti, že neuznává
za arcibiskupa svého, leč Smotryckého. Málo sice
radních dalo hlasy evé k nálezům lžipastýře; ale
mnozí mičeli a opříti se bylo marné pro ne
emírný hluk.
Za několik dní se ubírá Sylvester opět ee
svými spřeženci na radnici, aby tam výbor městský
složil slib věrnosti na přípis Smotryckému, opa
třený již mnohým podpisy. I tu ae neodvážili na
odporu býti: a hle, město Vitebsk odpadlo od ka
tohcké víry a chrámy uniatům byly odňaty. Vět
čina kněží řeckych uznala Smotryckého, druzí
pro samý etrach utekli z města aneb byli vyhnáni.
Tak daleko doapěli rozkolníci v zuřivosti své, po
dotýká dr. Peleaz, že všechny katolické Rusíny,
kteří ho uznati nechtěli, z města vypudili, před
stírajíce, že král sám hierarchii rozkolnou uznal
a achválil,a proto prý uniatakou, totiž katolickou,
zavrhl.
Josafat žádného nebezpečí se nezhroziv spěchal
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do Vitebska na pomoc. Jako v Polocku ani zde
žádného povyku s úřadníky královskými nečinil
přemýšleje spíše, jak by obyvatele a rozkolníky
vůbec Bohu a unii opět získal. Našel ovšem také
několik evých věrných přátel, mezi nimiž vynikali
Petr Ivanovič a Baeilij Bonič, jeouce členy městské
rady aneb alespoň v ní brzy na to zasednouce:
než ačkoliv mnoho dobrého proň byli učinili, ve
výeledcích valně šťastní nebyli. Upřiti nelze, že
se podařilo vrchnímu pastýři 8 jich pomocí mnohé
občany a mnohé rodiny unit vrátiti: ale což, když
rozkolní ostali předce většinou a pány města!
Odsud spěchal pastýř o spásu oveček svých
úzkoetliv, do Mohyleva a pak do města Orše, všady
utvrzovav ve av. víře a vraceje pobloudilé do pra
vého ovčince. Jak rád by byl viděl všecky v lůně
jedino-epasitelné církve katolické: než horlivosti
jeho nerovnal se vždy tak skvělý výsledek, jakého
by se bylo nadíti.
Teprve koncem roku navrátil se zase arci
biskup Josafat do Polocka, kde pokračoval v utvr
zování svých v pravé víře a jednotě s apoštolskou
stolicí. Spoléhaje na statečné bojovníky své a
věrnosť k němu opustil Polock na počátku roku
a nyní vraceje se viděl, že počet nepřátel jeho
sice nevzrostl, ale síly rozkolným že předce při
bylo spojené s nemalou drzostí. „Unie“, říkali si
Poločané, „by zajisté již byla pohřbena, kdyby
nebylo 2 mužů v našem městě. Tito 2 muži, laj
kové, městský rada Dorutěj Achremovič a notář
Jan Džahylevič, stali ee vůdci bojovníků za av.
unii v Polocku. Josafat je podporoval radou a svým
příkladem. A u velikých neenázích jsa postaven
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utíkal ae k Bohu, na modlitbách trvaje celé noci,
a radil se « Bohem svým, co by měl činiti.
I usnesl se na tom: možná, zakročí-li král
sám, že se docílí výsledků lepších. Příčin k tomu
měl bez toho mnoho, a jelikož se rozkalní dovo
lávali právomoci královské, roznášejíce, že král
svolil k vysvěcení Smotryckého, čímž jej prý uznal
za pravého pastýře diocése polocké ; za tou příčinou
bylo vhod z té právě strany je poraziti. Joaafat
se doprošoval tedy na králi veřejného výnosu krá
lovského, v němž by byla obsažena Smotryckého
lež a její úplné odkrytí. Král Sigmund IIL dal
odpověď vyslechna prosby jeho. Tu arcipastýř
obdržev ji spěchá na radnici, aby se četl královský
dopia, jenž činí na všechny přítomné dojem ohro
mující: na to dal jej čísti po všech městech Bělo
Rusi, aby Smotrycký byl na pranýř vystaven jako
evůdník a buřič, a by patrna byla vůle králova,
neuznávající leč jediné arcibiskupa polockého. Jo
safata Kuncaviče. Král v něm napomíná lid, by
poslušen byl právomoci arcibiskupské a církve ka
tolické, varuje nástrah člověka, vinného velezrádou
Jeho Veličenstva.
Umluvil se totiž dříve s palatinem Michalem
Sokoliňským, notářem palattnovým Michalem Tyš
kyjevičem, místo-kapitánem Janem Charmiňským,
třemito katolickýmišlechtici, již byli zástupci králov
ské moci ve městě a vůkol. Palatin či vojevoda měl
právo evolati radu městskou a měšťanstvo vůbec.
Ustanovený den odeberou se na radnici; několik
katolíků, dílem z unie, dílem z církve latinské,
měli dáti arcibiskupovi a jeho duchovenstvu čestnou
stráž. Notář Džahylevič přinesl královský list. Na
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rozkaz palatinův udeří se na zvon radnice; měšťa
nosta s výborem spěchají na radnici. Již napřed
věděli, oč se bude jednati; a veliké davy du
s tvářemi zkabonělými ze všech stran se sbíhaly.
Sotva že se započal list královský čísti, bylo
elyšeti repot. Josafat je zakřikuje řka, že věrným
jest synem katolické církve a na svých milých
ovečkáchiže žádá, by i ony se přiznávaly k unii
a katolické víře. Předvídal bez pochyby, co mu na
to odpovědí; než „Joeafat chtěl“, tak dosvědčuje
Jan Charmiňský, místo-kapitán, „aby nikdo o něm
nesoudil, jako soudili o jeho předchůdcích; aby
každý věděl beze vší i nejmenší pochybnosti, že
on jest uniatem t. j. v jednotě 8 apoštolskou sto
licí, slovem i skutkem.“ Ovšem téměř jednohlasně
mu všichni odvětili: „Ale my nejsme uniati; my
vás nechceme již za svého arcibiskupa. Ve městě
není bez toho více než asi deset katolíků uniat
ských.“ A u vřavě takové ozývaly se též hlasy:
„Smrť zrádci! Smrť podvodníku a šibalovi, ukrut
níku a utiskovateli naší víry, tomu dušechvatu !“
Nastala skutečná bouře. Muži a ženy 1 děti,
ozbrojení jsouce všichni klacky, noži a kameny,
drali se hulákajíce do vnitř budovy na místo shro
máždění. Palatin a katolíci vůbec octli se tu
v nemalém nebezpečí: neztratili však mysli. Po
znavše vůdce rozkolníků v radách měetských a
tušíce patrně, že jimi vlastně vše zosnováno jest,
vyhrožovali jim ztrátou života, neodvrátí li luzu
tuto tolik je tu znepokojující. „Jest-li toho třeba,
abychom uhájili našeho arcibiskupa,“ pravili ka
tolíci, „my volíme všichni zahynouti: avšak věztež,
prvé nežli my zemřeme, bude veta po vásl“ Načež
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pozdvíhl palatin svou kovanou hůl, vyhrožuje Janu
Terlikovskému, náčelníku rozkolných, a Tyšky
jevič míří naň svou bambitkou volaje: „Tys, bíd
níče, příčinou všeho zla! Uchovej nás Bůh, věru,
ty mně neujdeš!“ Josafat se postavil mezi ně,
aby se neštěstí nestalo.
Teto neohroženosť zlomila sílu buřičů roz
kolných ; 1 snažili se utišiti pobouřený lid. Prostli
lid, by sám ustoupil: „Což nevidíte, že vašeho
představenstva život je v nebezpečí? Nevydávejte
nás jisté smrti! Jest vám pak samým všeho se
báti, urazíte-li královské Veličenstvíl“ Lid se za
razil. Výbor městský mu znova domlonval, by se
bral zpátky. Konečně se podařilo, že ee uprázdnil
arcibiskupovi, palatinovi a oetatním katolíkům,
již se byli v radě shromáždili, východ. Josafata
vyprovázeli jeho dva nejvěrnější přátelé.
Na jeho tváři nebylo pozorovati ani nejmen
šího hněvu aneb rozčilenosti; což na rozkvašený
Jid tolik účinkovalo, že se jim pranic nestalo.
Ubíraje se do své arcibiskupské residence pozdra
voval po svém spůsobu vše, přátele i nepřátele,
koho byl potkal.
Než lid nesměje si vyliti svou zlosť na arci
biskupovi, chystal se tím vice na notáře Džahyle
viče. Jelikož jej neviděli vycházeti e palatinem,
měli za to, že ještě jest na radnici. I uzavřel
vrata a dvéře, by jim uniknouti nemohl; načež sa
dali do hledání. Ale vše bylo marno. Jeho přátelé
si vyprávěli, že jako zázrakem tehdy ušel luze,
projda jejími řadami, aniž byl od nich poznán.
Džahylevič sám nebyl s to vysvětliti, jakým spů
sobem jim bez úrazu unikl. Nicefora Hryckyjevi
05

čovi, knězi efdelního chrámu, zasadil Jan Chodyga,
urputný rozkolník a nepřítel Joeafatův, ránu, že
by jej byl zavraždil, kdyby se byl nebál následků
nemilých proň. Celou tuto událoeť až do podrobna
vypravuje nám biskup chelmský Jakob Šuša.
Patrno bylo ze všeho, co se tu dálo, že se
jim jednalo o bezživotí arcibiskupovo. Nejltěji ei
počínaly ženské, ozbrojené noži a kameny, hlasitě
pokřikujíce, že jej ukamenují a pak na kusy roz
sekají. Ale Jossfat nepomýšlel na mjakou ochranu,
tím méně na pometu; ani mu nepřišlo na mysl
dáti potrestati snad vinníky, již se byli proti němu
prohřešili. Obcoval se všemi s láskou oteckou
i e rozkolníky jako dříve, ano jeho láska k nim
ještě vzrostla, poněvadž měl příležitosť milovati
nepřátely své. [ zval je k sobě, jak čteme u téhož
životopisce, do paláce, ke stolu, a kde se příleži
tosť naskytla.
A v pravdě, jeho shovívavosť získala mu lec
které z nepřátel, ano mezi nimi se nacházel též
Jan"Terlikovský. Přicházejíce do paláce arcibiskup
ského vrhali se k nohám svého pastýře prosíce
jej za odpuštění. Josafat pak, prolévaje alzí ra
dosti, odpustil jim, obejmul je jako otec své syny,
jež byl již nedočkavě dlouho očekával. Zavedl je
do chrámu, kde nejednou zapěl na poděkování:
„Tebe Bože chválime.“ Což činíval, kdykoliv se mu
podařilo nalézti pobloudilou ovečku a uvésti ji do
ovčince Kristova. „Můj Bože,“ rozradován říkával
svým přátelům, „nalezl jsem bloudící ovečku a vaší
péči ji svěřuji.“
Sem právě vpadá jedno z nejzdařilejších obrá
cení v Polocku, paní totiž Bohdanky Volovičové,
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vdovy po bývalém palatinu polockém Krištofu
Zěnovičovi. Vzdorovala dlouho milosti Boží a vy
hýbala ae pastýři, jenž zbloudilou ovci hledal. Když
ji chtěl navštíviti jednou zase v jejím obydlí, vy

štvala naň psy: ale Josafat ee jich nebál a tito
atichli vítajíce přívětivě hosta jakoby známého.
Bohdanka se konečně podrobila pravdě Boží, od
řekla se rozkolu a vstoupila do lůna katolické
církve řecko-slovanské. Takto se pomalu vzmáhala
unie ve městě. Tedy 1 co do počtu 1 co do váž

nosti získala unie Josafatem mnoho. Avšak roz
kolníci neustali proti uni brojiti.
Do Vitebska se pak zase odebral chtěje městu
oaobně eděliti dopis královský. Jaká byla nálada
Vitebčanů k němu při poslední návštěvě, ještě nám
jest známo. Když se Vitebčané na radnici 80 svým
arcibiskupem nešli a Josafat jim dal předčítati
královský list, tuť veřejně prohlásili, že se chtějí
proti umi bránit: jakýmikoliv zbraněmi; a bez
ohledu na místo-palatina a ostatní úřadníky krá
lovské, házeli houfně do radní síně své beranice
na znamení, jak smýšlejí proti Josafatovi. Brzy ae
ozývaly též jich rozmrzelé hlasy. Když pak sloužil
arcibiskup ve stoličném chrámu mši sv., přepadli
rozkolníci chrám, zbili kněze i sluhy arcibiskupovy
a vyloupili pokladnu. Měšťanosta však po své po
vinnosti ujal se práva a pohnal vinníky před soud.
Tito dostavivše se až do jednoho, vyhrožují mu
ukamenováním, neupustí-li ode pře; načež obno
vili před ním hrozby své proti Josafatovi. To se
dálo koncem února r. 1622.
Počátkem března byli rozkolníci soudem krá
lovským přinuceni vydati odňaté chrámy arcibisku
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povi: vydali je, avšak již celé spustošené a ze
všeho, co ceny mělo, vyloupené. Katolické služby
Boží dle obřadů řecko-slovanských se tedy do
Vitebska zase vrátily, než pravověřících bylo tu
jen málo a ti bývali co den, až skoro i v chrá
mech samých, vystaveni surovému násilí buřičů
rozkolných. Co jsme tuto vyprávěli, nalézá se za
znamenáno v památních knihách hradu vitebského
z oné doby.
Únavnou prací celého roku 1621 vydobyl si
Josafat nejedno stanovisko ztracené a shromáždil
kolem sebe dosti velký počet zbloudilých: ale ne
přátelé jeho ee nebáli a nevzdávali se svých na
dějí. Ohledneme-li ee po příčinách, nalézáme je
v celém položení království polakého.
Do Vilna, kde bylo ve bratrstva u sv. Ducha
střediště rozkolu a piklů jeho, poslal král Sig
mund IL nejvyššího kancléře Lva Sapiehu, aby
zlomil drzost pobouřených měšťanů; a 9 buřičů
tu bylo zajato. Nebyla to snadná práce: s jedné
strany vinníky po spravedlnosti trestem postihnouti
ani příliš shovívavě ani příkře, s drahé pak jich
chtivosti po krve prolévání nevyhověti. Posledního
si rozkolníci velice přáli. Vešel tudíž Lev Sapieha
u vyšetřování tím, že se 8 místo-kancléřem svým
a místo-pokladníkem nejprve dorozuměl, jak by
bylo nejsnáze překaziti rejdy rozkolných biskupů
a jich soupřeženců ve Vilně. Raditi se mu bylo
s metropolitou Rutským, jak by se nebezpečný
požár tento nejenadněji uhasaiti dal, jak vinníky
potrestati a ostatní buřiče v zemi a po městech
ukonejšiti, by se vzdali svých zlovolných záměrů.
Král sám jemu psal: „Ponechávámevašemu úsudku,

Veřejné mínění se kloní k rozkolu: ale král ostal 889
unii věren.

uznáte-li za potřebné pohnati Smótryckého na
sněm. Jestiť člověk sprostý co do rodu svého,
soudem církevním odsouzený, má-li se vzíti s ostat
ními provinilci ve Vilně na půhon. Vyšetřetaž, což
by bylo činiti; a oznamte nám své dobrozdání.“
Než nic rozhodného se nestalo; osetaliťv polou
cestě státi. Co tedy na plat, když hlava nepřá
telská, Melecij Smotrycký, ostala nedotknuta.
„Když hada potříti chceši, na hlavu mu najjistěje :
ejhle tamo hlava jehol“ Smotryckého nezajalil
Vytratil se na chvíli z Vilna, aby spěchal k svému
rozkolnému metropolitovi, Jobu Brolnickému ; načež
tento vyslal své náhončí k úhlavním nepřátelům
unie, totiž ke Kozákům, aby hodně králi nepo
volí-li, vyhrožovali.

Bratrstvo vilenské zastavilo svůj boj proti
uniatům, aby za chvíli tím více zuřil. Zatím se
mezi Vilnou a Kozáky ustavičně zprávy vyměňo
valy. Co se dálo v Litvě proti rozkolu, o tom
byli Záporožci dobře zpraveni, a jako zloboch
strašil všady proti katolické Polsce a unii pro
hnaný Řek. V denníku turecké výpravy na Polsku
čte se na den 4. června 1622: „Z Drinopoli vy
sláno jest 12 vyzvědačů do Polska rozličnými ce
stami s listy patriarchy cařihradského na rozkolné
Malo-Rusy.“
Nejvyšší kancléř, ač jmak velmi moudrý byl
a upřímný katolík a veliký ctitel sv. Josafata,
obrátil v nesnázích své ostří proti arcibiekupu po
lockému vyčítaje mu, jako by on svou apoštol
skou činností byl zavinil všecky hrůzy a nebez
pečí, které celou říši ohrožovaly.
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Rozkolníci nosili se veřejně tajemstvím již
tehdy, rok před umučením jeho, že Josafat stůj
co etůj, třeba i násilím, odetraněn býti musí.
Očekávalať ee toliko vhodná chvíle. Metropolita
řecko-katolický vyjednával e králem, jehož získal
pro své záměry; než stavové zemští emýšleli zcela
jinak. „S Kozáky smír býti mnaf,“ pravili, „byť
i měla býti obětována unie! Beztoho zavdala pod
nět ke vzpouře a nepokojům tolika let od počátku
evého!“ Proč a jak, to neřekli: avšak bývalo by
dobře, kdyby ee byli přiznali. Neboť jediné proto
byly bouře skrze ev. unii, že katolíci řecko-elo
vanští nechtěli se státi obětí ani protestantů ně
meckých ani rozkolníků řeckých.
Sv. Otec tehdejší, Řehoř XV., osobně peal
v záležitosti té králi, litoval a stěžoval 81 na
útieky sv. onie, domlouval mu, by takové týrání
a utrpení katolíků netrpěl, povzbuzoval jej k obraně
a na metropolitovi hnězděnském, jenž byl prima
sem církve ev. v království polekém, žádal, by byl
králi radou nápomocen.
Při věem snad nejhorší bylo, že si rozkolníci
hráli na nevinné a utiskované, podobně asi, jako
v oné bájce na beránka, jenž z potoka opodál
vlka pil, tento si naň stěžuje, že mu vodu kalí,
kterou zatím vlk v ní stoje kalil sobě sám. R. 1623
uvidíme na říšekém sněmu rozkolného arcibiskupa
polockého, ne jako vinníka, ale jako žalobníka,
s celou řadou vylhaných křivd, které spíše sami
katolíkům nadělali, nežli utržili. Ruteký byl ovšem
dobře obrněn proti němu a posvítil na pravdu,
že se očekávalo všestranné zastání ev. unie. Avšak
při nejlepších nadějích vypadl rozaudek velmi bledě

pro samý strach, který měli král i jeho rádcové
Majíť se vespolek snášeti, bylo konečné vyřízení!
Tedy hierarchie rozkolná jako by na sněmu

varšavském byla proti hierarchii katolické uznána.
Metropolita rueký, Josef Rutský, píše o tom všem
dojemně na kongregaci v Římě pro rozšíření ev.
víry: Vše nás opouští na světě a etaví se proti
nám; „jediné av. stolice apočtolská nás neopouští
a náš králl“ V pěti článcích líčí všeliká bezpráví
a příkoří sv. unii činěná. A Řím se enažil vše
možně poskytnouti zubožené unii pomoc vy

datnou.

Kniha VI.
Umučení sv. Josafata a následky jeho
r. 1623.

Hlava 1.

Příprava mučenictví sv. Josafata.
Vzdoro-biskup Josafatův a nové spisy Smotryckého. —
Obrana uniatův. — Boj rozkolníků se soustřeďuje v diecési
polocké. — Josafat zabránil bohoslužbu svatokrádežnou, —
rouhání rozkolných, — napadán útřžkami i kamením na
ulici v Polocku a jinde, jmen. ve Vitebsaku, — ve Mati
slavi, — zde obrátil nepřítele, který po smrti jeho toužil, —
s duchovenstvam svým veřejně týrán, — nejednou ušel
grnrti jako zázračně. — Nepřátelé mu namlouvají, by se
vybral do Cařihradu k patriarchovi, — do Moskvy. —
Josafat žízní po smrti mučenické, — Obrácení rodiny
šlechtické na cestě v Litvě.

Dospěli jeme životem sv. apoštola rusínského
k poslednímu období pobytu jebo vezdejšího. Kdo
ev. unii za oné doby znal, tušiti mohl, že se ka
tolické cirkvi řecko-slovanské dostane veliké slávy,
jelikož předvídati bylo, že hojněji ještě nežli posud
poteče krev mučenická za sv. víru, 8 jmenovitě
že Josafat, arcibiskup polocký, sotva nepřátelům
svým unikne. Úhlavní nepříteljeho, rozkolný arci
biskup polocký, Melecij Smotrycký, neměl ve dne
v noci stání,
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Nové a nové episy uveřejňoval, jimiž lid ta
hrozbami tu lichocením popuzoval k tomu, by ae
pravoslaví ujali. Tak na př. uniati byli mu zrádci
a podvodníci na církvi řecké proto, že prý chtěli
na Malo-Rusi nový tehdy kalendář Řehořský za
vésti. Avšak ani to nebylo pravda. Myslili sice na
to biskupové rusinští na konci 16. věku, než
bázeň, by snad lid jich nebyl nějak uražen, nutila
je vzdáti se svých záměrů. Ale což kalendář jest
vírou? Smotryckému ovšem byl každý prostředek
dobrý, jen když jitřil lid proti unii; a lid vskutku
visel na svém kalendáři jako na své víře. Již bylo
co den víc a více pozorovati, jak se nad polockou
diecésí a výhradně nad hlavou Josafatovou mračna
stahují.
Utrhačné spisy Smotryckého našly v spise
Antonije Sielawy, archimandrity kláštera Trojického,
odpovědi důkladné: než pro přílišný objem svůj
a učený obeah stal se lidu epis jeho méně pří
stupným. Za to posloužil vzdělaným pravověřícím
řecké církve jako spolehlivý vůdce. V Ukrajině,
kde se metropolita rozkolný, Job Borecký, zdržoval,
nevířil boj proti uni, tak jako po Bělo-Rusi.
Rozkolný metropolita, spokojen svou Ukrajinou,
zdržoval se v Kyjevě v klášteře pečerakém, ned
baje mnoho o metropolitu uniatů, totiž Rutského
ve Vilně. Mimo aněm varšavský, kde se ostře po
týkávali, byli si cizi. Za dvou let 1622 a 1623
ostalo též hlavní město litevské z části alespoň
ušetřeno brojů rozkolných, již svůj tábor na Bělo
Rus přeložili. Ani v Pinsku, Přemyslu a Vladi
míři nedával se boj mezi biskupy katolickými
R vzdorobiskupy rozkolnými na jevo.
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Ustrašeni asi odporem, jehož se nenadáli,
ustanovili se suffraganní vzdorobiskupové, že pod
záštitou Záporožských posečkají, až by Smožrycký
byl hotov se svým odpůrcem. Pak pomocí Kozá
činy, kterou mají k službám ochotnou, pohubí
snadno ostatky nemilé unie.
Vítězství Smotryckého nezdálo se býti pouhou
fantaaií více; spíše podlé všeho, co bylo lze po
zorovati, připravovalo se čím dále tím určitěji.
Josafat své snahy zdvojnásobil: ale přese všechnu
jeho neustálou protičinnosť přece jeho nepřítel
dobýval eobě nové půdy. V Polocku eamém veliká
sice větěma občanstva se podrobila pravému pa
stýři; začež drazí zdvojnásobili svou zášť. Ne
jsouce v stavu zmocniti se chrámů uniatských vy
stavěli si za městem ze dřeva 2 kaple, kde se s ně
kolika odpadlými popy pcházívali na bohoslužbu.
Josafat nechtěl a nesměl k towu mlčeti. Věda
tudíž, že po dobrém nic nepořídí, požádal si vý
pomoc vojevody polockého, na jehož rozkaz kaple
tyto rozbourány a všeliké schůze rozkolníkům za
kázány byly. Josafat pak o své pravomoci proti
popům od něho odpadlým přísně zakročil, jedny
vsadiv do žaláře, druhé vyhnav z diecése své.
Takovýmto jednáním rozbřesklo se mnohým řecko
elovanským katolíkům; a co vzpoura ve městě
se veřejně hlásati přestala, vraceli ee mnozí do
lůna církve sv., tak že v brzce nebyl než hlouček
rozkolných ve městě polockém. Avšak ubýváním
co do počtu vzrůstala odvaha těch, co ostali za
tvrzeli v rozkolu.
K společné modlitbě se v soukromých domech
shromažďovali. Nemajíce popů k posluhování sv.

Rouhání rozkolu.
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evátostmi a nechtíce připustiti za žádnou cenn
kněží katolických, byli sami vinni, že jim děti
umíraly bez křestu a nemocní bez zaopatření. Ano
stalo se, že hlídali u lůžka umírajícího, toliko by
nějaký kněz katolický nepřistoupil k nemocnému ;
a nejeden sběhl se případ, že se ubozí umírající do
volávali pomoci katolické církve a chtěli se 8
Bobem a sv. církví smířiti: než těmito zapeklenci
bylo jim to zabráněno. Lidé se již nad takovým
ukrutenstvím nemálo mrzeli, jmenovitě katolíci;
ba sami nepřátelé arcibiskupovi nemohli se utajit
strachem a úzkostlivostí říkajíce, že snad jednou
„zemrou jako psi“ beze vší duchovní pomoci
a potěchy a dojemných modliteb církevních. I my
slívali někteří u sobe, kéž bychom alespoň v rukou
těch, které nyní nenávidíme, zemřeli!
V zaslepenosti své šel pak městský radní,
Petr Vasilevič, úhlavní vůdce jejich, tak daleko
Že sám za popa se vydávaje vykonával obřady
kněžské. Udílel tudíž veřejně posvátný křesť a zpo
vídal lidí sprostých, aby se vidělo, že se osadníci
poločtí bez katolických pastýřů obejíti mohou.
Tím si však rozkolní uškodili velmi; neboť
mezi nimi samými povstaly kruté spory a hádky.
Vinu všeho toho vrbali arci na Josafataa uniaty:
ale tito neváhali odpověděti a na vinníky boha
prázdného jednání dobře posvítiti. Drželiť ee roz
kvašení vůdcové rozkolnické zásady, spíše se všeho
křesťanského náboženství vzdáti nežli se podro
biti unii. Smotrycký vida následky svých brojů,
ohražoval se proti tomu, že by snad sám byl kdy
cosi takového radil. Než vší pravdě jest podobno,
že ee ani takové zásady po svém mistru nezhrozil.
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Tohoť upříti nemohli, co se jim vytýkalo, že
roznášeli o duchovenstvu sjednoceném s katolickou
církví věsť, jako by ani kněži nebyli, jsouce prý
prostí lajkové beze všeho posvěcení. Proto třeba
všecky svátosti kněžstvem tímto udělené opako
vati. Jelikož jich biskupové nejsou praví, neplatí
prý svěcení na kněžství ani svátosť biřmování ani
křesť ani která jiná avátosť.
A vskutku v Kyjevě se znovu udílel křesť,
evátosť biřmování i svěcení na kněžství u toho,
kdo z katolické církve řecko-slovanské k rozkol
níkům přeběhl. Zbloudilé pak ovce polocké násle
dovaly věrně nájemníky zlovolné či sepíše vlky
v kožichu pastýřském.
Není tudíž divu, že postavení rozkolných
i v Polocku co den více unii ohrožovalo. O arci

biskupovi roztrušovali neustále všelijaké pomluvy,
utrhačnými elovy jej obsypávali, i kamením na
ulici po něm házeli. Starší kláštera basiliánského
v Polocku sám vypravuje, kterak jednou ubíraje
se 8 arcibiskupem svým skoro by bývali uka
menováni od luzy, jež na ně pokřikovala: „Zabte
je! Zavražděte je! Chtějíť nám naši víru vzitil“
Nebylo by ani lze si vysvětliti, odkud brali pro
tivnici tito svých sil, kdyby jim nebylo často při
cházelo ohně a střeliva na nepřítele z Vilna a
mnohých měst na Bělo-Rusi. V Orši, Mohylevě,
Mstislavi a jmenovitě ve Witebsku slavil rozkol svá
vítězství a všady bez obavy se roznášelo, že již
ustanoveno jest arcibiskupa polockého se zbaviti
na spůsob jakýkoliv, třeba i zločinem. V Orši se
rozdávaly peníze z Vitebska poslanés listy, jichž
obsah kázal Josafata uvrci do Dněpru. A měšťané
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mu brozili utopením, nepůjde-li honem z města.
Ve Metislavi chtěl jej pravoslavný šlechtic, Lukáš
Masalský, o život připraviti; maje již na zavraž
dění jeho vše pohotově, z Božího usouzení v týž
den sám od jakéhosi protivníka smrtelné postřelen
byl. Jakmile se Josafat © tom dověděl, spěchal
k němu a co přítel nesmrtelných duší tolik lásky
naň vylil, že jej ze všech hříchů obmyl. Domlouval
mu milosrdný eamaritán, pobízeje ho, by ae smířil
s Bohem svým, na jehož soudu hnedle mu státi
bude. Pán, uživ milosti nabídnuté, přijal k sobě
víru a jednotu katolickou a vyzpovídav se Josa
fatovi zkroušeně, zesnul v Pánu.
Ve Vitebsku si zbili rozkolníci kapli z prken
jako vwPolocku na výkony bohoslužebné. Aby
arcibiskupa tím více dráždili, postavili ji právě
naproti residenci biskupské na protějším břehu
Dvíny ; a dokud se velepastýř tu zdržoval, bylo
horlivoeti neslýchané v rozháraném erdci rozkolném.
Josafat je vídal kolem choditi, slýchal jejich zpěvy
a povyky. Kterak jej to nemělo boleti? Prosival
pak Boha za slitování nad lidem tolik nešťastným.
Avšak ani modlitbu jeho nezdál se Hospodin sly
šeti; bylať doba trudné zkoušky proň. Obrácení
se stávalo čím dále tím řídčejší, kdežto zlé vášně
rozkolných bujněly. Užiti prostředků rozhodných,
jakých upotřebil v Polocku, sám se neodvážil
předvídaje, že by zakročení přísné myslí pojitřilo
a rozkvašených ještě více pobouřilo. Doufaje, že
se snad předce podaří utišiti bouři a pobouřenců
na lepší cesty uvésti, jezdíval Joeafat za posledních
2 let do Vitebska častěji; nebylo jej však tajno,
že bouře proti němu vůčihledě přibývá.
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Na hod Boží svatodužní r. 1622, vypravuje
biskup chelmeký, konal tu arcibiskap polocký
posvátný průvod do chrámu Ducha av. Na mostě,
kudy se Josafat se svou biskupakou stráží bral,
vyšel proti němu 8e svými vojáky Vasilevský, ná
ruživý rozkolník, velitel posádky vojenské. Zadrží
průvod a dá se do zlořečení arcibiskupovi; ano
sápe se po něm, vyhrožuje shoditi jej do řeky.
Na vítězství tomto si Vasilevský zakládal mnoho:
ale Bůh brzo na to bídníka potrestal; skonalť
ohyzdnou smrtí Herodenovou, že se za živa Červy
rozlezl.
Na den Proměnění Páně téhož roku byl opět
ve Vitebsku a slavil tu nejsv. oběť. Rozkolná luza,
byť i byli třebas měšťané, vrhli se při obětování
na basiliána, Maxima Turčinoviče, jenž co jáhen
před ikonostazí s obětí v rukou dle obřadů řeckých
se objevil, a zbili jej tolik holemi, že polomrtev
na zemniležeti ostal. Chtěli pak i arcibiskupa u
oltáře zbíti, ne-li zabiti, čemuž ale zabránila ka
tolická šlechta církve latinské 1 řecko-elovanské
jsouc přítomna.
Spraviti jej ze světa neměli rozkolníci vitebětí
ani za hřích. Vyplňovalo se na nich, co předpo
věděl Kristus Pán sv. apoštolům o jejich nepřátelích
(Jan 16. 2.): „Přichází hodina, že každý, kdo vás
zabije, domnívati se bude, že by tím službu pro
kazoval Bohu.“ Ačkoliv Bůh ztrestal jich hrůzné
nepravosti, oči se jim předce neotvíraly. Tak na
př. jednou kázal sv. Josafat proti roztržce církevní
jednoty, a ráznými důkazy odsuzoval rozkol; začež
jej jakýsi Adam Kosov zastřeliti hleděl. Ale Ho
spodin jej ranil za to slepotou!
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Měšťané jednak vážní místo co by ee byli
měli snažiti, aby utichly rozbouřené mysle, hledali
člověka, jenž by zavražděním arcibiskupa je vy
svobodil z domnělých nástrah. Zavítav po prvé
do Vitebska Josafat pozoroval, kterak lodníci obecní
jsou beze vší duchovní správy. Přimluvil ee tudíž
za ně u krále a vymohljim, že ai zřídili chrámek
a zarazili při něm bratrstvo ovšem pod tou pod
mínkou, že ostanou veždy pod pastýřem katolické
církve řecko-slovanské. Než Řehoř Boněský, rovněž
jeden z vůdců rozkolných, namluvil jim, že by
dle nadací a královského výnosu jakož 1 po vůli
arcibiskupově musil: přejiti do latinské církve.
Z čehož vzešel po celém městě strašlivý nepakoj.
Nastaly výzvědy a výslechy v té věci od rady
městské! Sami radní obce vitebské navedli lod
níku, jenž obyčejně arcibiskupa převážel, aby za
příští jeho obsluhy jakkoliv jej zavraždil. Ale
všecky nástrahy jeho se zmařily. Dvakráte žádal
Josafat převezeno- býti, nabízeje se mu takřka
k ukrutnému zločinu. Avšak poprvé nevěděl, kdo
by ze tří řeholníků basiliánských, jež převážel,
Josafatem byl. Po druhé měl 8 sebou na lodce
svého eynáčka, I bál se, by dítko bez falše a leti
nevyzradilo zločin svého otce, tak že by potom
kde dopaden koliv soudu a emrti propadl.
Služebnictvu Josafatovu bylo 8 jich pánem
všelijakých úkor snášeti Kdykoliv ee buď pastýř
buď kdo z duchovenstva jeho mimo residenci
v městě ukázal, bývali napadání slovy aneb zhiti;
kameny za nimi lítaly. Mnoho útrap anášeli arci
jáhen, Dorotěj Lecikovič, a dozorce arcibiakupského
hospudářství, Emannel Kantakuzen, proto že se
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všemožně zastávali pronásledovaného otce svého.
Na den Zvěstování P. Marie, 25. března 1623,
ubírali se spolu do chrámu blah. Rodičky Boží,
aby vše připravili na pontifikální služby Boží, jež
měl arcibiskup tamtéž odbývati, když najednou
vyrazí na ně luza a kamením se po nich žene.
Že tehdy emrti ušli, měli co děkovati kromobyčejné
ochraně Mariánské. Až do chrámu se na ně od
vážili. A když přinášeli průvodem po kostelo obětní
chléb a víno na oltář, vyrazili na ně; při čemž
kdosi arcijgáhna tak do tváře udeřil, že tento pa
tenu s obětným chlebem na zem upustil.
Diviti se jest nemálo, že při vší té pobouře
nosti a rozvzteklenosti bylo na sv. Josafata a
o jeho ctnosti elyšeti neobyčejné chvály. Což patr
ným jest důkazem, že více v něm pronásledovali
katolickou církev, ev. unii, nežli jeho osobu. „Aj,
to svatý muž,“ říkali si, „budem st ho vážiti jako
anděla od té chvíle, co se vzdá unie a stane se
našincem.“ Někteří z nich jej anažně prosili, by
uznal patriarchu cařihradekého; onť že mu na
kloní srdcí všech a vrátí, cokoliv mu patří. I od
povídal jim Joeafat vzdychaje: „Nechať uzná patri
archa papeže, pak 1 já bez ostychu a s radostí
uznám patriarchu.“ Jindy mu zase domlouvali, by
se přece do Cařihradu odebral avé duchovní vrch
nosti složiti slib poslušnosti; cestu prý mu za
platí, načež v poslušnosti k jeho biskupské Miloati
na vždy eetrvati hodlají. „Nepůjdu,“ byla jeho od
pověď, „a káže-li potřeba, zemru za posvátnou
unii a v poslušnosti k apoštolaké stolici, k řím
skému papeži.“ Když pak jej dále nutkali, pravil
rozhodně: „Ano, půjdu ; ne však bych patriarchovi
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osvědčil avou poslašnoseť, nobrž bych jej na dobrou
cestu obrátil a do lůna katolické církve uvedl.“
Co ae rozkolníci nahledali cest, aby se svého
nemilého apoštola nemohouce jej do líčených tenat
lapiti nějak alespoň zbavilil Za tou příčinon mu
namlouvali, by se vydal do Moskvy; tamť že jej
čeká mnoho práce. I vylíčili mu bídu duchovní
pokrají tamních barvami co nejživějšími. Jelikož
duchovenstvo bez povinného vzdělání a lid ruský

odevšad jest opuštěn, byl by ve své horlivosti
apoštolské s to napraviti, co po dlouhá leta tam
zanedbáno bylo, a nade vše pomyšlení hojnou žeň
by sklidil do stodol Hospodinových. Josafat jim
odvětil: „Jen mě nechte; já jsem ochoten 1 život
svůj dáti za jednotu katolické církve.“
Sv. Josafata neušlo, kterak na rozbouřeném
moři vlny, v nichž se život jeho potácel, výš a
výše stoupají. Tolik viděl, aniž bylo třeba býti
prorokem, že hodiny jeho života jsou již sečteny
a téměř najisto předpověděti mohl konec svůj.
Toho všeho se nebál, epíše se těšil, že se v brzce
touhy jeho vyplní. Bylať to právě smrť mučenická,
po níž co nejvíce prahl. Za posledních 2 let vy
nasnažoval se, seč byl, na mnoze arci nadarmo,
shromážditi kolem sebe po otcovsku nezdárných
mynů i chátry vzbouřené. Veškeré prostředky apo
štolaké činnosti viděly se mn býti vyčerpány. Čo
mi ještě zbývá, myslival pak, nežli život můj a
krev má? Jedenkráte v kázaní o vycházení Ducha
ev. a primátě sv. apoštolské stolice da) se z ne
nadání do pláče a hlasem pro pláč a pohnutí
mysli utlumeným pravil: „ÚOvšem,ovšem; toť ta
pravá víra, za niž jsem hotov v tu chvíli položiti
26
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život svůj. Pro ni zemříti bych pokládal za nej
větší štěstí!“
Tyto upřímné vzdechy a elzy neminuly ee
u veškerého posluchačetva s unášejícím dojmem;
mnoho rozkolných se tenkráte s Josafatem amířilo
a obrátilo. Přátelům varujícím ho nástrah a úkladů
rozkolných odpovídal: „Vím to, že mě chtějí za
vražditi: a však i to vím, že sv. Otcové byli též
za sv. víru na smrť vydáni.“
„Vy mne nenávidíte až na smrť;“ pravil vůči
těmtýž nepřátelům svým, „a hledáte mě připraviti
o život; a já vás nosím v srdci svém a měl bych
selza šťastna, kdybych směl pro spábu vaši ze
mříti.“ A vida, že ee den blíží, kdy se jeho touhy
mučenické vyplní, očekával tento den oběti své
s jakousi nevrlostí a netrpělivostí. Od té doby
o ničem jiném více nemluvil a v důvěrných listech
nepsal nežli o těchto svých touhách; při stole
i v přátelském rozhovoru všady tanula mu oběť
jeho na mysli. „Kdož mi dá, bych umříti mohl
pro Pána našeho Ježíše Krista a Jeho sv. víru
i pro ev. unii, jednotu to av. katolické církve!
O kéž mi lze pro Ježíše Krista krev svou vylití
Žádosť mám rozdělen býti a žíti 8 Kristem! Umra
za pravdu sv. sejdu smrtí nejlepší. Dejž Pán Bůh,
abych hoden byl takového krve vylití!“
Potěchy poněkud mu poskytovalo požehnání
a zdar pracím apoštolským mimo diecési polockou.
V poloučervencí r. 1623 meškal na zámku Rutě
u svého metropolity, Josefa Rutského, na valné
hromadě basiliánské, kde zaslechl, že právě jakýsi
šlechtic helvetského vyznání na blízku nebezpečnou
nemocí se trápi. Spěchá k němu, by jej na pravou
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víru obrátil. A nemocný neklade milosti Boží od
poru. Usvědčen o pravdě katolické zřekl se bludu
kalvinského. Složiv do jeho rukou vyznání av. víry
byl avátostmi umíirajících zaopatřen; načež skonal
v Pánu častěji si říkaje slova sv. Petra (Sk. ap.
12. 11.): „Nyní vím v pravdě, že poslal Pán anděla
svého ke mně.“ (Viz soudné vyšetřování o svatosti
života Josafatova. Acta commisa. apost.)
Touž dobou bera se sv. Josafat Litvou přijel
na noo do městečka jmenem Dudy. Duchovní
správce domácí nemoha církevnímu hodnostáři
slušného obydlí poskytnouti, prosil ho, aby přijal
pohostinství u šlechtického pána, Soroky, zavilého
kalvince: tamť prý najde pohodliného místa a pří
ležitosti spolu, uvésti jej s celou snad rodinou do
katolické církve. Josafatovi byla příležitosťvítána ;
opuštěné duši ku pomoci přispěti šlo mu nade vši
radosť světskou. Šlechtic přijal hosta jaksi mrzutě:
ale což naplat, obvyklých zdvořilost byl povinen
zachovati. A obyčej žádal, by co šlechtic cizinci po
hostinství poskytl. Byl-li tehdy za nedostatku ho
stinců cizinec sám šlechtic, choval se k němu jako
k svému bratru; kdežto kněz byl u šlechtice jako
posel od Boha s požehnáním k němu vyslaný.
Proto se Soroka neodvážil pohostinství ode
příti. Avšak jakmile uslyšel jméno arcibiskupa po
lockého, vzal na se tvář zamračenou a chladnou.
Josafat se dal s domácím pánem do řeči, jako by
jeho zdrženlivosť a odpor ani nepozoroval. Netrvalo
dlouho, když začal s ním před jeho třemi dcerami
o katolické víře rozprávěti. Soroka přišel do roz
paků; načež jako pravý Litvín odsekl: „Já se
svými dcerami vyznávám učení Kalvinovo.“ Josafat
26*
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se pustil do obrany náboženství katolického. I do
kazova! mu, že bloudí, a vehnal hájícího blud svůj
až tam, kde ho nemohl nikterak uhájiti, jmeno
vitě důkaz, že jediná katolická víra a jediná ka
tolická církev jest pravá, byl uchvacující. Vše na
slouchalo napnutě slovům jeho. Sorokovi scházelo
k obrácení jenom dobré vůle. Jeho 3 dcery, Duchu
sv. povolné, byly tak zaujaty pro katolickou církev,
že žádaly na otci, aby sa dal e nimi na katolickou
víru. A v skutku dcery se Kalvina zřekly, učinily
u arcibiskupa vyznání katolické víry, obdržely roz
hřečení od hříchů a pokut církevních a staly se
údy pravé katolické církve. Zvěděv o tom hranatý
kalvinista rozlítil se na Josafata, splísniv jej uká
zal mn dvéře a pustil své psy, aby hosta vypro
vodili. Družina arcibiskupova rozpálena ohněm
zlosti chtěla ovšem Sorokovi nešlechetnému stej
ným epláceti: než Josafat ostal úplně chladným,
utišiv rovněž hněv služebníků svých.
Sotva že odešli, jaly se katolické dcery svému
otci domlouvati, že s hostem tak vzácným, mužem
tak svatým, biskupem tak laskavým a zbožným,
zle naložil. A domlouvaly mu tak šťastně, že otec
sám za sobe a své nedůstojné chování se hanbil;
pročež stůj co stůj usiloval napraviti všeho. Milosť
Boží hnula tvrdým srdcem jeho. Vekočiv na kůň
uháněl za arcibiskupem; a když ho dostihl, vrhl
eo před ním na kolena žádaje za odpuštění. „Což,
mně jste ničím neublížil“ odvětil sv. apoštol, „za
jedno vás toliko prosím, byste svým dcerám ne
bránil žíti podle jejich náboženství a ponechal jim
svobody.“ Toť pohnulo Sorokou až k slzám. „Já
eám,“ zvolal, „já sám chci se státi katolíkem;
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proto račte se navrátiti ke mně v dům, já také
volím zříci ee bludu a přijmouti katolickou víru.“
Josafat maje na pilno, nemohl se vrátiti ; ale usedl
při voznici na kameni, přijal z úst šlechticových
vyznání víry a av. zpověď, mezi níž obrácenci slze
zkroušenosti a blaženosti posud nepocítěné z očí
kanuly. Na to se vrátil domů šťasten jsa, že se
stal katolíxem. Správce duchovní slyše, co se bylo
dálo, nepuchopoval, kterak Joeafat za hodinu do
sáhl toho, co se jemu za tolik let nepodařilo. Toť
bylo něco málo medu oproti afle pelyňku, nějaké
zadostučinění za tolikeré svízele a útrapy.

Hlava 2.

Umučení av.Josafata, 12.listopadu 1623.
Josafat prahno po smrti mučenické,— umučení katolických
Malo-Rusů či Rusínů v Kyjevě. — Vzpoura Vitebska a
cesta Josafatova tamo koncem října 1623. — Přátelé po

| Jočtí
prosí,
bysedoVitebska
nebral,
posledník
na
vštiví chrám svůj sídelní, — přijde do Vitebska.
Ne
přátelé mají strach, by se jim dílo nepodařilo. — Na sv.
Dimitrije káže. — Poslední porady rozkolných na radnici
městské. — Usnešení, že 12. listopadu má býti Josafat za
vražděn. — Dne 11. listopadu byl upozorněn na nebezpečí, —
přítelem Petrem Iwanowiczem. — Poslední večeře s čeledí
domácí. — Noc poslední trval na modlitbách a v trýzni
tělesné. — Časně z rána se opětuje vzpoura, — zvoní se
na poplach a lid sc shíhá před residencí biskupskou. —
Arcijáhen Dorotěj Lecikowicz, Emanuel Kantakuzen, Řehoř
Uezackyj chtěli Josafata hájiti, jenž nepřátelům vyšel
vstříc, — tito mu zasadili ránu sekyrou do hlavy, načež
naň atřelili. — Na mrtvém těle se mstili, — které krvavé
známky xanechalo na zdi, o niž jím udeřili. — Uvržení
sv. těla do řeky Dwiny. — Zázraky označovaly svatosť oběti.

Co by sv. Josafatovi r. 1623 přinesl, bylo lze
předvídati; nebo unii téměř již utýrané přibývalo
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každým dnem nových nátisků. Josafatova rozšaf
nosť a obětavost odporovaly posud postavení věru
zoufaniivému. Rozkolníci od té doby, co se na
sněmu říšském všecky žaloby jak jejich tak kato
líků řecko-slovanských za vyřízené měly tím, že
sa oběma hierarchiím ustanovilo, by ae vespolek
snášely, byli usvědčení, že unie konečně v šane
vydána jest. Proto roznášeli všady, že se jim za
dostučinění stalo, nyní že mají svobodu náboženství
a na sněmu že byli uznáni.
Jediný Bůh mohl zažehnati bouři a odvrátiti
nejhorších věcí od utiekovaných: a podivno jest,
Hospodin jakoby neslyšel modliteb a úpěnlivého
volání lidu svého. Bylo třeba, by se na učeníku
vyplnilo, co na jeho mistru dávno vykonáno bylo,
(Jan. 11. 50.) slovo totiž prorokujícího: „užitečné
jest, aby jeden člověk umřel za lid, aby všecken
národ nezahynul“, aby životy mnohých zachráněny
byly. Byla ověem již zkropena vlasť Josafatova
krví mučenickou, než na té nebylo dosti. Hospodin
ve své prozřetelnosti si vyhlídl oběti vzácnější, za
niž chtěl ubohému lidu uštědřiti pokoje. Obětí pak
touto nebyl nikdo jiný než arcibiskup polocký,
Josafat, sám.
Když zprávy o umučení basiliánů za av. uniš
z r. 1622 přišly až do Polocka, jásali nepřátelé
arcibiskupovi radostí. Josafat slyšel též o bratřích
svých. Dojem, jaký naň učinila zpráva tato, za
choval nám metropolita Ruteký evědectvím před
komieary apoštolské stolice: „Zprávy“ pravil,
„o umučení bratří jeho dodávaly služebníku Ho
spodmovu, beztoho již po cestách Páně běžícímu,
srdnatosti, by tím více běžel. Proto ona touha
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po smrti mučenické vzmáhala se v něm, co uslyšel
z rozličných stran o nátiscích, pronásledováních,
vraždách a všelijakých hrůzách Kozákův lžibiskupy
na nás štvaných.“ Josafat byl odhodlán ku každé
oběti.
Zatím dal Job Borecký, rozkolný metropolita
kyjevský, zbraněmi kozáckými sehnati hlouček
katolíků, co byli v Kyjevě, nutě je násilím, by
odpadli od katolické víry; a jelikož se zdráhal,
ukrutně s nimi nakládáno bylo. Když totiž r. 1616
Josafat s metropolitou ruským na krátko v Kyjevě
meškal, získali katolické církvi řecko-slovanské
dvou světských kněží a městského radního, jménem
Batila. Tyto dva kněze s Batilon zajali rozkolníci ;
načež žádali od nich, meč v rukou držíce, by od
přisáhli věrnosť katolické církvi a vyznali posluš
nosť k rozkolnému metropolitovi. Batila se zdrá
hal, začež na místě byl sťat. Rovněž oba kato
hičtí kněži byli před Boreckého předvedení a ne
chtíce od katolické víry odpadnouti, byli sťati.
Dom Guépin dokládá, že krev těchto muče
níků řecko-alovanských bylo vídati dlouhý ještě
čas tam, kde ji prolili za sv. víru svou. Marná
byla práce odstraniti skvrny ukrutnictví. Nejednou
přikryli místo tcto učinivše z něho smetniště, ale
do rána bylo vždy vše odstraněno. Áno nadzemskou
záři vídali lidé v noci na místech, kde skonalo
tré mučeníků malo-ruských; za dne pak se objevily
opět tamtéž krvavé známky patrněji nežli dne
předešlého.*)
+) Podobně a slavněji ještě byla krev mučenická mi
lého našeho sv. Václava, dědice českého, zvelebena. Viz
Pamáťky Staroboleslavské P. Votky str. 100—11T7.
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Arcibiskup polocký uslyšev o nových třech
obětech a věcech podivných na místě mučenickém,
zvolal před notářem hradu vitebského, Basilejem
Chotelským: „Ó, kéž by mě zbavili povinností
biskupských a poslali představení moji do Kyjeva;
s jakou radostí bych spěchal smrti vstříc, abych
prolitím své krve zůrodnil zemi vyprahlou, jenž
by potom přineala etonásobného užitku [
Kudy chodil, na nic jako by nemyslil, nežli
na oběť života svého. I ku svému správci, věr
nému Emanueli Kantakuzenovi, řekl: „Emanueli,
pojďme do Kyjeva hlásat katolickou víru a av.
unii s Římem !“ „Vaše biskupská Milosť,“ odpovídá
jemu Kantakuzen a ostýchavostíi, „já nemíním ještě
zemříti.“ Načež dí Josafat: „Ó, milý bratře, tím
dříve bychom se dostali do nebe!l“ Vyznání tato
se nacházejí v listinách vyšetřovacích o sv. muče
níku od svědků samých podaná.
Než av. Josafatovi nebylo třeba jíti do Kyjeva.
Padouchů žíznících po jeho krvi našel i doma
v odpadlých popech, jakož 1 v měšťanech, kteří
rozšiřovali spisy Smotryckého. A jsa o všem dobře
zpraven, prohlížel jich úmysly. Jakob Šuša nám
zaznamenal, že arcibiskup polocký před poslední
svou cestou do Vitebska v chrámu Narození Páně
zasvěceném slovo Boží hlásal, kdež mezi jiným
podotkl: „Není nás tajno, že se nám činí odevšad
nástrahy a připravuje smrť. Věztež, že naší největší

touhou jest obětovati život svůj pro Pána našeho
Ježíše Krista, ev. unii a nejvyšší hlavu církve
svatá“ Se svými domácími a přátely vůbec roz
hovořil se při každé příležitosti o svém blízkém
konci. Leckteří se dali do pláče, uslyševše tak ža
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lostivé řeči, Ani při stole netanulo mu nic jiného
na mysli. A když mu kdo z družiny jeho domlou
val, by jich alespoň při jídle ušetřil, odpovídal:
„Pro mne, nikdo ti nepřekáží, abys jedl; mně též
nikdo nepřekážej, abych zemřel, a to z lásky
k Bohu svému a pro sv. katolickou víru.“
Z Vitebska docházely smutné zprávy. Měšťané
se dali pobouřiti proti unií a arcibiskupovi; veřejně
se již mluvilo, že se vítězství nad unií dobude,
byť to stálo třebae i smrť. Josafat měl v obyčeji
epěchati tam, kde bylo nejhůře. Proto oznámil ku
konci října, že se do Vitebska odebéře. Poločané,
co mu ostali věrni, trnuli oň; zrazovali mu, by
se tam nevydával. Věděliťvšichni, oč se ve Vitebsku
jedná, že jde arcibiskup jisté amrti vetříc. Šlechta
i měšťané vynaložili vše, by mu vymluvili ceetu
tuto; než vše bylo marné. „Což, já se emrti ne
bojím,“ byla jeho odpověď „Kéž bych s milostí
Boží byl tak šťasten a mohl si zasloužiti muče
nickou korunu !“

Petr Dankovský, městský obhájce a věrný
přítel jakož 1 spolupracovník v krutých sporech
Josafatových s rozkolníky, dosvědčuje: Já mu ča
etěji říkával: „Vaše biskupaká Milost! máte v Po
Jocku mnoho nepřátel, již se zapřisáhli na Váš
vzácný život; ejhle, až do Vitebsakaje slyšeti, že
se smrti vyhrožuje Vaší arcibiskupské Miloati “
On mi však odpověděl se sv. Pavlem (Filip. 1. 23.):
„Žádosť mám rozdělenu býti a býti s Kristem;
ochoten jsem krev svou dáti za katolickou víru
a sv. unii“ A když jej domácí upozorňovali na
nebezpečí: „Moji drazí“ odvětil, „Boha jest ee
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nám báti a ničeho jiného. Onť ostane 8 námi a
neopustí nás.“
Uenesli se tudíž někteří šlechticové bělo-ruští,
že jej sprovázeti budou, by mu ochrany před roz
kolníky poskytli. Josafat se poděkoval za jejich
ochotnosť, stráže pak nepřijal. „Nepřeji si žádné
ochrany lidské; jediný Bůh budiž mým štítem.
Postačí mi vzíti a sebou své zpěváky na měi sv.,
by mě doprovodili. Ostatně bude pro mne velikým
štěstím, amím-li zemříti za sv. víru. Naději se do
ní té největší milosti, které na zemi účasten se
státi mohu.“ Tak dosvědčuje P. Kosiňský,
Den odcestování se přiblížil. Ještě jednou při
chází Michal Tyškyjevič, hlavní tehdy notář voje
vodství polockého, prose arcibiskupa úpěnlivě, by
ustal od cesty své a zachoval katolické církvi
řecko-slovanské drahý život svůj. Avšak ni prosby
ni slze upřímného přítele nezviklaly rozhodnutí
Joeafatovo. „Tedy,“ zvolal Tyškyjevič, přijměte mě
za svého průvodčího.“ Arcibiskup se poděkoval,
k nabídnutí však nesvolil řka: „Neobmýšlím nikoho
nižádnému nebezpečí vystaviti, tím méně smrti.
Netřeba mi ani přátel ani stráže. Moje družina do
mácí mi postačí. A, probůh, jakému tak hrozivému
neštěstí máme uniknouti? Smrti snad? Což nedal
jsem již rozkaz, by mi připravili hrob?“ Obrátiv
na to očí svých k nebi, doložil v jazyku mateř
ském: „Ó, bych byl boden, Pane, proliti svou krev
za sv. jednotu církve a poslněnosť k apoštolské
stolici.“ Vida, že všaká domluva jest marná, roz
loučil se vrchní notář se svým otcem duchovním
usvědčen jsa, že jej za živa více neuzří Dokládá
pak u vyznání svém před apoštolskou stohcí:

Poslednikráte navštěvuje chrám sídelní.
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„Asi proto, že jsem nebyl hoden pro jméno Ježíš
něco trpěti, bylo mi proti vůli ostati doma, a zpě
čoval se Josafat mě s sebou vzíti.
Naposledy vejde ve chrám sídelní. Tu obklo
pen svými ctiteli, od oltáře, jejž byl s celým chrá
mem sv. Moudrosti obnovil, praví určitě a bez
obalu, že zná pikle rozkolných. „Vím dobře, že
jdu do Vitebska jisté smrti v ústrety, ale jdu s ra
dostí.“ Kolem sebe vida shromážděné kněze a svou
družinu domácí hořce plakati, těší je řka: „Ne
bojte se, moji drazí; dojde-li vás truchlivá zpráva
z Vitebeka, bude se týkati jenom mne. Nikdo jiný
při tom života neztratí.“
A tu opět prve nežli odjel, prohlédl si svůj
započatý hrob, jejž si dal ve zdi chrámové na pravé
straně hlavního oltáře zbudovati. „Až budete ho
tovi,“ doložil na rozloučenou, „oznamte mi; uči
nite mi tím nemalou radosť.“
Po vůli arcibiskupově ostal P. Genad v Po
locku, maje přihlížeti k práci, aby co nejdříve byla
hotova. Načež nemeškal svého otce o dohotoveném
proň hrobu zpraviti. Sv. Josafat byl zprávou touto
rmle dojat a listem laskavým vzdává díky za pro
kázanou službu. Spolu pak žádá, by mu tytéž
dělníky, kteří hrob jeho zbudovali, poslal do Viteb
ska za příčinou obnovy stoličného chrámu Páně.
List došel Polocka 13. listopadu, kdežto sv. Jo
safat den před tím již byl předrahou duši svou
do rukou Hospodinových odevzdal, umučen jsa od
nepřátel svých.
Jako v Polocku tak i ve Vitebsku o ničem
téměř nemluvil, nežli o amrti a hrobě a muče
nické koruně. „Nelze ani lépe umříti“ vyznal
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Příchod jeho do Vitebská

u výslechu věrný sluha světcův, Řehoř Ušacký,
jeho slova, která sám slyšel, „nežli zavražděnu býti
pro primát sv. apoštolské stolice. Přál bych vám
věem,“ říkával své družině, „byste toutéž smrtí
zemřeli.“ Ve Vitebsku jak jej uvítali, snadno si Ize
pomysliti. Veliké davy lidstva pobouřeného se
shlukly, odhodlány jsouce potřísniti rukou svých
krví nevinného arcipastýře. Obstoupivše jej žádali
hlavu jeho. On však, otecky k nim mluvě, upo
kojil je, že na chvíli alespoň utichli a každý se
domů odebral. Nikdo se ještě neodvážil vztáhnouti
naň ruky své, poněvadž byla posud nepřišla ho
dina jeho: jako o Kristu Pánu, tak i o něm smime
mluviti. Nepřátelé jako ondy židé skřípěli zuby,
1 hledali lstí jej sprovoditi ze světa.
Celých 15 dní již trval Josafat ve Vitebsku,
přízní svou nejednu rodinu si získal, semo tamo
k rodinnému krbu zavedl mír a svornosť. Avšak
zvlástě jeden člověk zpěčoval se přízni muže, ku
každé oběti tak ochotného a vší lásky hodného.
Byltě Nahum Wolk, městský radní, jenž už dlouho
prahnul po krvi av. arcibiskupa polockého. Josa
fatovi bylo vše povědomo; za vše to jej tím vice
vyhledával jako svého přítele a snažil se, jakkoliv
mohl, získati jeho duši Hospodinu. 4 dni před
vzbouřením lidu, v němž me stal Josafat sv. mu
čeníkem a Nahum Wolk pravým vlkem a vrahem
pomazaného Páně, byl bídník onen v residenci
biskupské. Josafat mu domlouval všemožně, by
předce jednomu nepříteli svému odpustil; než vše
bylo marné. Konečně vezma na se tvář vážnou,
pravil k němu slova tato: „Příteli, pozor; nedáte-li
se na pokání, zahynete v brzce a to smrtí ná
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gilnou'!“ Při slovech těchto se Nahum potupně
uemál. Za několik neděl zernřel na popravišti pro
spáchaný zločin vraždy na arcibiskupu Josafatovi.
Vitebsk, město neveliké, skorem nepatrné,
drahdy tak klidné, bylo počátkem listopadu 1623
velmi rozechvěno; jmenovitě od té doby, co 86
tam zdržoval ev. apoštol uniatský, bylo hluku a
hrozeb, že lid víc a více se jevil býti pobouřen.
Neodváží-li se na arcibiskupa, myelili ai náhončí,
osmělí se na jeho služebnictvo. Služebníci jeho
jistě se budou brániti a vrhnou se na někoho
z lidu; my pak budeme ee moci vykázati, že arci
biskup se svým lidem pobouřil město a občanstvo
pohaněl; za to musí k soudu. Než sv. Joeafat va
roval své služebnictvo, by se do žádné půtky ne
pouštělo. A v skutku celých 14 dní snášelo slu
žebnictvo arcibiskupovo od shluklé luzy trpělivě
všechny úkory. Dne 8. neb 9. listopadu byla opět
hromada na radnici. Zavraždění Joaafatovo zcela
rozhodnuto a den 12. listopadu, totiž příští neděle,
k tomu ustanoven.
Zatím se nesměli služebníci arcibiskupovi na
ulici okázati, aniž by ee nestali obětí pohany a ka
menování; všady se lálo na vrchního pastýře.
A což nebylo stráže po městě? Ovšem že i ve
Vitebsku byla stráž: než úlohu pobařujících hráli
právě ti, pod jichž velitelstvím stráž stála. Lid se
dá ke všemu poštvati a upotřebiti. Na ulicích ne
bylo viděti měšťanosty ani radních, toliko vyštva
ného lidu; ale každý snadno prohlédl, že co se na
ulicích dálo, dříve se na radnici samé zkulo.
Z radních Josafatovi oddaných byli jediní
Petr Ivanovič a Basilej Bonič, mimo ně ještě ně
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kolik zámožnějších občanů, mužů vážných a kato
Mků upřímných: ti všichni želeli a zhrozili Be,
rázně se však svého pastýře zastati neodvážili.
Což rozkolníkům tím více odvahy dodávalo.
Za to vynikali zaslepenou vášní proti unii a
arcibiskupovi Nahum Wolk a druhý radní, jménem
Simeon Něša. Od té chvíle, co zasedli v radě
městské, podněcovali a pobuřovali lid po celé dvou
Jetí a rozšiřovali všemi prustředky zvláště spisy
Smotryckého rozkol a nenávisť proti unii, najmouce
odpadlých popů a náhončích všelijakých. Za nimi
pak jako hlavní jednatelé byli rozkolníci poločtí,
šeredné bratrstvo vilenské ee svým rozkolným
archimandritou a vetřelým vzdoro-arcibiskuperu,
Smotryckým. Spojení mezi Vitebskem a rozkolným
senátem vilenským trvalo delší již čas. Wolka a
soupřežence jeho docházely odtud peníze a povely.
V těch právě dnech zavítal Petr Wasilewič, hlavní
zastance rozkolníků polockých, se svým synem do
Vitebska, aby tu svých přátel navštívil. Jest vší
pravdě podobno, že ortel smrti na arcibiskupa on
byl s sebou přinesl. Alespoň soud zemský přiřkl
jemu hlavní vinu všeho, co ee tuto dálo.
Kolikráte se jednalo o umučení arcibiskupově
buď v poradách bratrekých buď na radnicích měst
ských, Smotryckého nikdež při tom nebylo; záhy
se vytratil z rady bezbožníků, ač upříti nebylo lze,
že strojil on hlavně vše ke zločinu do nebe volají
címu s krví spravedlivého. Umyti ei ruce s Pilátem
pontským a vyhlásiti svor nevinu, toť netěžkou
věcí bývá leckdy u lidi, ne však u Boha spra
vedlivého!
Josafat sledoval věrně nástrahy svých nepřátel.

Na sv. Dimitrije káže Josafat.
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Již ai mohl vypočítati, kolik dní, ba kolik hodin
života mu ještě jest dopřáno. Přes to přese vše 86
nebál až do poslední chvíle vykonávati povinnosti
biskupské. Kázalť, zpovídal, sloužil mši sv. S ka
zatelny hlásal rozkolníkům slovo Boží, že by skály
byly splakaly a se rozpukaly: než jich srdce byla
tvrdší kamene.
Dne 26. října, ve svátek sv. Dimitrije muče
níka, přál si pastýř dobrý ještě jednou, posledni
kráte, osloviti stádce své. Sv. evandělum se četlo
ze sv. Jana (16. 2.); načež vykládal lidu slova:
„Přichází hodina, že každý, kdo vás zabije, do
mnívati se bude, že by tím Bohu sloužil.“ Potom
doložil obraceje vše na sebe: „Vitebčané, vy ba
žíte po mém životě: na řekách, na mostech, po
cestách a v městech strojíte mi úklady. Aj, sám
od sebe přišel jsem k vám, na svědectví, žeť jsem
pastýř váš. Bohdejž vyleju krev svou za vás, za
av. unii, též za stolici sv. Petra i nástupců jeho,
římských papežův! Vy mně smrtí vyhrožujete, a já
ujišťuji vás, že bych za největší štěstí m kladl,
zahynouti od vašich ruk pro pravdul!“
Avšak bez opatrnosti není pravé ctnosti. Proto
i světec náš nepouštěl se bez příčiny do rukou
nepřátel svých. Obětovav se Hospodinu vzdýchal
a sténal; ale chránil se i v nejmenším popuditi
nepřátely proti sobě. Za tou příčinou zakázal dru
žině, by se ani v příkoří sebe větším nehájila.
Podplacení darmochlebové obcházeli čekajíce na
příležitosť, by se mohli dáti do křiku, že v resi
denci arcibiskupské jsou nebezpeční lidé. Chátra
by se pak voláním na poplach sběhla a záminkou
pořádku vedená k arcibiskupovi vedrala a jej
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o život připravila. Bystré oko Josafatovo prohlé
dalo arci všecky jejich nalíčané plány v čas, tak
že se jim nechtěl žádný dařiti. Konečně se přišlo
na poslední, jenž se takto vyvinul.
Po městě ee potuloval jakýsi pop, jménem
Eliáš, jenž nadával strašně uniatům. Jeho ai vy
hledali, uplatili jej jako Jidáše, by arcibiskupovi
po náměstí a před jeho domem lál, nadějíce Be,
že Josafat toho nestrpí, alebrž rozkáže jej za
tknonti; alespoň služebnictvo vyběhne naň, uvrhne
jej do biskupské káznice aneb zasadí mu několik
ran. AČ jest pak jakkoliv, my se ho zastaneme a
vrazíme do paláce biskupského. Tak zahyne sám
svou vinou jako hlavní kazimír našeho druhdy
klidného města a nebude nás moci déle týrati
svou unii. Toť bylo dobře vymyšleno. Každému
účastníku bylo vykázáno místo, aby pobuřovali lid
k povstání. Na znamení dané na radnici mělo se
všemi zvony městekými zvoniti; lid ee měl shluk
nouti a vedrati do budovy a zavražditi svého
pastýře.*)
Rozkolní popové vzali na se povinnosť státi
*) Dom Gnépin dí: Máme čtvero zaračených zpráv
o umučení našeho světce: lní jeet x péra biskupa vladi
mírakého Jachyma Morochowského či spíše Josefa Rut
ského, jelikož metropolita sám věrně vše zaznamenal co
při vyšetřování závažného bylo; Zhá jeut od Josafatova
věrného arcijáhna, Dorotěje Lecikowicze; 3tí jest od jeho
správce, Emanuele Kantakuzena; 4tá od dozorce domáci
družiny, Řehoře Uuzackého. Poslední 3 vyznali každý
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v posledních dnech věděli, a přísahou před komisary apo
štolskými styrdili svá vyznání. — Saint Josaphat L V
chap. V. str. 86.
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lidu pobouřenému v čele a popouzeti jej. Obhájců
bylo jim slíbeno v měšťunech a přede vším v měst
ské radě samé, která zane všelikou zodpovědnosť
na lid nvrci zamýšlela. Proto hlavní atrůjcové
vzpoury, jako Nahum Wolk a Simeon Něša opu
stili město za rozličnou záležitostí, aby toliko
12. listopadu, totiž v neděli, doma nebyli; druzí
se buď uzavřeli ve svých příbytcích, jakoby úzkost
livi o život svůj s životem arabiskupovým, buď
nastrojili vše, aby 8e o nich myslilo, že nemají ani
tušení o tom, co se díti má. Ale všichni prahli
pondělka, by v den tento štědře kořistih z vydat
ného vítězství. Ačkoliv tedy hlavní zbůjníci pří
tomni nebyli, dálo se vše dle jich rozkazů co nej
věrněji.
Nezdárný Eliáš hrál úlohu svou se vší horlivostí.
Rozkolníci měli na blízku paláce arcibiskupekého,
na protějším břehu řeky Dwiny z prken zbitý chrá
mec, do něhož se převáželi zrovna pod okny arci
biskupskými. V sobotu, 11. listopadu převážel so
Eliáš po celý den neustále hulákaje a nadávaje
před palácem na unii a katolickou církev, na arci
biskupa a družinu jeho, odpovídaje na jich vy
hrůžky úšklebky a novými nadávkami. „Co mi
emí váš arcibiskup učiniti“ pravil k nim v neslý
chané drzosti. Avšak podněcoval nadarmo, ač bylo
alužebnictvu mnoho trpělivosti a sebezapření třeba,
když slyšeli, jakým epůsobem se jich pán, jehož
si tolik váží, zneuctivá. Než drželi v sobě svůj
bněv a přemáhali nevoli svou.

Josafat'nebyl toho dne ani doma. Časně ráno
se odebral mimo město k jednomu šlechtici, jmé
nem Krupěvičovi, by se s ním o jistých pozem
27
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cích chrámu náležejících dohodl. Emanuel Kanta
kuzen jej eprovázel. Odpoledne se chtěli vrátiti do
Vitebska, aby mohli obcovati nešporám: a však
při nejlepší vůli nebylo lze přijíti vhod. Vcházejíce
do města pozorovali neobyčejně mnoho lidetva, co
se ubíralo z rozkolného chrámce, kde ae byly právě
nešpory odbyly. Zpěváci arcibiskupští vyběhli svému
předrahému otci vstříc; což rozkolníky ještě více
dopálilo. „Však vás tu již na dlouho nebude,“
volali na ně, tak že bezpochyby Josafat vše na
své uší slyšel. Ihned měl slyšeti od svého arci
jáhna Dorotěje, co se bylo dálo téhož dne. Ne
moha již déle strpěti tolikerých útržek, prosí svého
arcibiskupa, by k drzosti popa Eliáše více shoví
vavým nebyl, alebrž na každý způsob nechať mu
dán půhon a zasloužený trest. Kantakuzen radil
k další shovívavosti oproti zlovolnému člověku;
než Dorotěj stál tak dlouho na svém, až Josafat
svolil, by Eliáš dán byl zítra do vazby. Ustanovil
tudíž Josafat po právu svém, by na druhý den
utrhač zatčen byl. Kantakuzenovi bylo uloženo
starati se, by se dle pořádku vyřídilo ustanovení.
K večerou přiběhl k arcibiskupovi přítel jeho,
Petr Ivanovič, radní městský, a vypravuje, co ee
bylo dálo na radnici celý týden: „Měšťanépo celo
týdenním rokování o to se shodli, aby Vašnosť
zitra ze světa sklidil. Obecná rada chátru již na
jala a s ní všecko umluvila. Na dosti malé poky
nutí vrhnou se na Vaši Milosť.“ Josafat jej vy
slechl beze strachu; bylyť to první zprávy 0 jisté
emrti. Ivanovič jej prosí a zapřisáhá, by ujel rychle
vrahům a opustil město v tu chvíli. Aie Josafat
mu nechce býti po vůli. „Všecky koně jsem poslal
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na venkovský etatek, s cizými pak neodjedu. Bez
vůle Boží,“ odvětil, „mně ani vlas 8 hlavy ne

spadne; rád strpím, cožkol: Bůh na mne dopustí“
Marné bylo všaké namáhaní přítelovo. Městský
rada žádá, by ee alespoň pfipravil na odvetu vra
hům se blížícím. „Vaše Milosť, smrť jest jistá, ne
chopíte-h se zbraně na ochranu'“ Přese všechno
vzpírání přinesl Ivanovič něco střelného prachu
do biskupské residence, podělil jím družinu arci
biskupskou; načež sám se svými domácími celou
noc chtěl na hlídce probděti, k čemuž Josafat však
nepřivolil.
K jedné věci se odhodlal, psáti totiž vojevo
dovi vitebskému, by jej se spiknutím obeznámil a
jmenovitě Nahuma Wolka a Simeona Něšu mu
poznamenal co hlavní strůjce všech piklů. Správa
jakož i stráž městská byly pod dohlídkou a v službě
magistrátu městského: ale palatin či vojevoda,
hlava šlechty a velitel vojenské posádky ve městě
a okolí, měl právo a povinnosť ve jménu krále
ujímati se měšťanů utiskovaných a hájiti zákonů.
Po právu a pravdě se tudiž dovolával Josafat,
králem samým jmenovaný arcibiskup polocký, krá
lovského obhájství. Ale divná jest to věc; palatin
neučinil ani kroku, by zabránil luze krvežiznivé
vrhnouti se na oběť svou. Josafatovi arci na všem
obhájství nezáleželo; dalť se bez toho jen přinutiti
svými přátely a svou družinou, že zakročil písemně.
Nebylo jej tajno, že se poslední jeho hodina blíží
a srdce mu tlouklo mocněji než kdykoli, nikoliv
úzkostí alebrž radostí. Toužebný tudíž den měl
apoštolu av. unie v brzce nastati.
Ještě jednou seděl ae svými u večeře společné,
20
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Arcijáhen Dorotěj, Emanuel Kantakuzen, stařký,či
Řehoř Ušacký a pět neb šeet věrných služebníků
kteří byli po 2 leta všecky útrapy s ním snášeli,
všichni byli svolání. Měla to býti večeře poslední
a upomínka naň, jako Kristus Pán poslední večeři
slavil s učenfky svými. Lze tu říci, jako Pán Ježíš
maje odejíti k Otci nebeskému z toho světa, mi
loval své až do konce, které za sebou zůstavil
tak Inul Josafat upřímnou myslí k čeledi své. Co
činil Kristus Pán v poslední své řeči povzbuzuje
apoštoly, by vytrvali v zkouškách a protivenstvích,
to činí on též ujišťuje spolu všech, by se nebáli,
že jemu jedinému brozí nebezpečí nejbližší. Opět
a opět jim mluví o nastávající amrti s nadoby
čejnou radostí a zálibou. Slova jeho ovšem hlu
boko ranila srdce všech věrných. Až konečně arci
jáben podotkl: „Vaše Miloať,ustavičně ráčíte nám
na oči klásti smrť; dovolte, bychom alespoň klidně
mobli povečeřeti.“ „Zdaž v tom něco zlého nalé
záte,“ odpověděl Josafat, „že toužím po smrti za
Ježíše Krista a za sv. katolickou víru?“ Načež po
kračoval dále týmže směrem v řečievé.
Nadešla hodina odpočinku nočního; všichni
se rozešli, aby se oddali klidnému spánku. Josafat
na spaní nemyslí, ale co nejvěrněji touží následo
vati Spasitele svého Ježíše Krista, který též po
slední noc před svým přehořkým umučením pro
bděl na modlitbách svých. Jako se Kristus Pán
modlil v zahradě olivetské, tak trval i Josafat
v modlitbě, vzdýchal, eténal, obětoval svou krev
na spásu svých synů nehodných s tím toliko roz
dílem, že ho ušetřil Hospodin úzkostí smrtel
ných. Sv. mučeník neví o hrůzách smrti, která
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jest mu branou vítěznou do království nebe
ského.
Ve svém paláci vitebském míval stařečka,
jakéhosi Tyťona, který na ulici kolem jdoucích
© almužnu prosíval. Arcibiskup jej tuto noc vy
hledal, chtěl si s ním příbytek ano i své lože vy
měniti, aby takto všemu světu dokázal, že miluje
chudobu s toutéž něžnou láskou, jako dříve, po
příkladu Krista Ježíše. Tento pak vida, že se slnha
Páně k odpočinku nemá, schoulil se nepozorovaně,
jakoby spal, kdežto zatím pozoroval od večera až
do rána jeho jednání. A viděl jej an na podlaze
ležel a ramena v kříži rozprostřena měl; elyšel
jej, jak baží po hodince emrti a spatření Boha
tváří v tvář.. Neušly mu hojné slzy jednak v zkrou
šenosti a lítosti, jinak zase v radosti prolité. Stal
se svědkem posledních trýzní, které svému nevin
nému tělu muž tolik kajicný ukládal, jak bedra
svá ostrými řetězy opásal a naposledy až do krve
se zmrskal. Dokládá pak biskup chelmský. Jakob
Suša, že i tato noc zvláštními divy byla vyzna
menána. Podivná záře objala Josafata v tomto
novém příbytku. I nad residenci arcibiskupskou
okázalo ee tmavorudé mračno, jako by blizké
blesky věstilo; uprostřed pak mračna objevil se
lesklý světlorudý kříž, jejž bylo kolem Vitebska
přes 2 míle vzdálí viděti.
Nastala doba ranní. Muž Boží se ubírá do

chrámu Páně na jitřní, za ním kráčí arcijáhen
Dorotěj, jenž byl vzbudil Kantakuzena, by vězení
pro Eliáše upravil. Rozvzteklený člověk tento čekal
již, co Be jen otevrou vrata, aby vrchního pastýře
zpozdileji a nápadněji ještě nežli včera urážel.
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Sotva že Joeafat vstoupil do chrámu, dal se bídník
opět do svých nestoudných nadávek před residencí.
Ubozí domácí trnuli všichni; uslyševše že mají
toho škaredu zatknouti a uvězniti, vrhli pe z domu,
by ee jeho chopili. Eliáš se chrání útěkem: avšak
ze všech stran obklíčen brzy byl beze všeho po
ranění jat a do biskupské residence zaveden, kde
je) v kuchyni zavřeli. Byl by zasluhoval želez a
žaláře, než Josafat jej kázal šetřiti v dobrotě své.
Chtěl zajisté dáti příklad, jak by rozkolníci měli
drzosti své přemáhati, a mimo to okázal, že by
1 on se uměl chrániti, nikoliv ale pometou za
křivdy jemu činěné. Aj hle, toť počátek všeho, co
se dálo v památný den 12. listopadu.
Vřava vypukla. Právě co Kantakuzen zatýkal
Eliáše, šel kolem druhý nerůda, jenž nemohl dosti

| městem
běhati
volaje
napomoc
Eliášoví.
Jakýs
Jan Huzniččov, jeden z najatých spiklenců, měl
za to, že hodina příležitá nastala. Běží na radnici,
zvoní na poplach. Tu začnou buřiči 8 radnice a
s kostelů vitebských až na jedmý chrám sídelní
sezváněti. Celé město jest na nohou. Objednání
jsou prostopášníci a každý jest na svém místě.
Hněv a roztrpčenosť roste e davy lidstva. Všichni
se berou k paláci biskupskému u velikém spěchu,
aby udeřil zbrojně naň. Setkali se s družinou do
mácí, která však vilouc se nedostatečna, hledala
úkrytu v nádvoří biskupském.
Davy shromážděné čekaly nevrle před vraty,
až by jitřní bylo u konce a Jomafat z chrámu do
svého příbytku ae vrátil. Chrám dělil od residence
hřbitov, jenž byl plný rozpoutané luzy. Pořád ještě
se zvoní na poplach. I z odlehlých čtvrtí jest ely
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četi hlasité volání: „Pryč s ním! Usmrťte ho
Zabte ho!“ Což ee opakuje hlasy rozkvašenými
před samou residencí. Patrno tu bylo, za jakými
krvožíznivými záměry se nesou shromážděné davy.
Vitebčané stojí v zbroji na Josafata, jehož pře
milý host, totiž mučenická smrť, naň čeká ve
dveřích. V okamžení mohl dosíci arcibiskup, po
čem prahla duše jeho. Zběsilé volání smrti ani
máchání zbraní nad hlavou jeho nepoděsily ho
pranic: za to poděsily shluklou luzu pastýřeká
veledůstojnosť a osobní svatosť spanilomyslného
arcibiskupa. Jakmile jej spatřili, rozstoupli se uči
nivše volný průchod; ustali vyhrožovati, tak že
bez úrazu se dostal Josafat domů. Tu se mu jali
domácí vypravovati, co ee bylo zatím s nimi dálo.
Eliáš byl ihned propuštěn, jelikož proň takové
srocení lidu se prý událo. Neočekávaná dobroti
vosť jeho způsobila, že se davy zase rozcházely.
Avšak účinek jiný byl v zápětí. Neměla ho minouti
koruna mučenická, něbrž více na jevo přijíti měly
úmysly vražedných zločinců.
Pobouřená mysl lidu na chvílku utichla. Než
tu bylo slyšeti hlasy 3 rozkolných popů, kteří
jako zběsilí semo tamo lidem běhají lajíce uni a
polockému arcibiskupovi a dovolávají se pravo
slavné víry a náboženství, o něž je chce unie a
jmenovitě Josafat připraviti. Pročež „ve jménu
Páně,“ tak se rouhali bezbožní popové, „do sva

© tého
boje,
bychom
všichni
nezahynulil
Mye
všechněch nemálo se znova rozechvěly.
Bylo asi 8 hodin ráno, slunce v rudé záři
vycházelo, kdy podruhé Vitebčané udeřili na biskup
ské aidlo. Nádvoří byl »obehnáno plaňkami a vrata
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Lecikovič,
Eman.
Kantakozen
aŘehoř
Ušacký chtějí Josafata bájiti.

vedly do něho. Čeleď uzavřela vše co nejlépe a za
taraeila Od Ivanoviče obdrželi zbraň, čekajíce na
eebe menší pokyn, by směli jí upotřebiti na hájení
svého pána. Než Josafat jim zakázal, by se ani
etřelbou ani mečem nebránili. „Bez toho z vás
nikdo při tom nezahyne, buďtež ubezpečeni,“ pravil
ještě k nim. Sám pak vida, že nastává poslední
hodina, odebral se do své komnaty, by se k ní
na kolenou a v modlitbě připravil. Hluk vřavy a
pádné rány sekyrami do vrat a planěk se roz
léhaly kolem. Z útočníků stříleli jedni, druzí me
tali slámu a zápalky k plaňkám. Což, vypáliti re
sidenci 8 obyvateli jejími bylo by jim vítáno! Brzo
však od nich samých oheň byl uhašen pro strach
o město. Z obydlí arcibiskupského se také začalo
stříleti, ale jen na prázdno. Luza spozorujíc toto
zdvojnásobila svou odvahu. Již vyvrátili vrata,
vrazili na dvůr a udeřili na čeleď, která hájila

© residenci
nechtíc
nijak
vpustiti
vetřelců.
Ovše
byly marné všecky pokusy; neboť každý, kde co
koliv měl, se tím vyzbrojil. Kameny létaly do oken,
že v domě nebylo jisto.
„Kde je arcibiskup, kde bydlí “ volá vše. Tn
zastihnou arcijahna Dorotěje, též správce Emanuele
Kantakuzena a starého Řehoře Ušackého; všichni
3 jsou bezbranní evá prsa co hradbu nasazujíce,
aby zachránili svého přemilého pastýře.
Spatřivše Emanuele vrhnou se naň křičíce:
Aj, ta lotrovská duše zaprodaná arcibiskupu| Zra
něn, z 13 sečných ran krváceje padl na zemi, jea
úplně bez sebe, tak že jej za mrtvého měli. Jiní
se ženou na basiliána Dorotěje. Kyjijej seperou,
a mu 18 ran nadělají do hlavy, až jako ubit

|
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padne k zemi. Zbojníci nechali je v krvi ležeti.
Konečně zbyl jediný Řehoř, jemuž nechtěli ublížiti,
ač neušel ve vřavě té rovněž ranám těžkým. Jeden
z jeho přátel poznav jej volal naň: „A proč i tys
jeden z nich? nevěděla dávno již napřed, že tohle
na vás přijde?“ Již se honí luza po chodbách,
pustoší vše, ostatní služebnictvo ukryté bije a týrá.
Jich křik vyrušil Josafatu z modliteb, do
nichž byl pohroužen. Vstane, otevře dveře,již stojí
před svými vrahy. Řehoř Ušucký svědčí u výslechu
veřejném takto: „Podle svého obyčeje oslovil své
nepřátele velmi vlídně. Synáčkové, proč hijete ne
vinné sluhy mé? Máte-li co proti mně, ejhle tuť
jsem !“ A Morochovský dokládá, že řekl: „Hospo
din budiž 8 vámi, synové drazí, proč tak ukrutně
nakládáte s mým domácím lidem? Zdali já jsem
vám něco zlého učinil, nuže tuť jsem!'“ I pozdvihl
ramenou svých žehnaje jim znamením sv. kříže.
Při pohledu na arcibiskupa svého trhlo to
vrahy, že sami zpět odstouph, jak by silný vítr
do nich byl zavál. Zůstali řečí tou jako omráčeni.
Ani jeden z nich, co zaslechli posledních slov jeho,
nevztáhl naň ruky své. V tom okamžení se při
ženou 2 bezbožníct z protějšího pokoje a zočivše
arcibiskupa zařvou: „Zabme latiníka, skolme pa
pežence!“ Beránku na jatkách podobný Josafat
skřižil ruce na prsou: v tom mu jeden ze zlochů
zasadí ránu kyjem a druhý sekerou do hlavy, tak
že okamžitě bez sebe se zvrátil a na zemi padl.
I vrhli se naň zuřivci, jeden přes druhého jakou
v ruce držel zbraň, bodal a třískal do něho, že
byl ranami jako posetý. Šlapali po něm, tak že
tělo jeho, zvláště hlava, sotvy měla více podobu
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lidskou. Vše utichne. Sami sobě se diví, jak
hrdinského skutku dokázali!
Pak se ženou za služebníky Josafatovými, aby
Be na nich pometili za věrnosť, s kterou pánu
svéma sloužili. Tu pán jejich zvedá ruky a z úst
jeho slyšeti jest slova: „O můj Bože !“ — Vzkřikli
vrahové: „On ještě živl“ A hned jej do hlavy
dvakráte střelil; na to ho dolů na nádvoří evlékli,
aby jej dojista ubili. Dokonána jest oběť, ale není
ještě ukojena nenávieť zuřivců ! Opět se vrhají na
mrtvolu, opět zasazují rány ač již bezcitné! Každý
se chce na svém pastýři pomstiti a schladiti svoji
žáhu, aby podíl bral ve vítězství bezbožných| Ze
služebníků jeho ležel každý v kaluži evé krve;
proto tu nikoho nebylo, jenž by alespoň ee zastal
posvátného těla jeho. Sám Ušacký ležel na dvoře
téměř umíraje; druzí byli asi ještě více zraněni.
Dojemné bylo podívání na psa domácího, jenž 86
přihnal a zaujav místo podle svého pána, hájil
jej, ažho vrahové rozpůlili chtíce naněm sekerou
posvátnou krev mučeníka zneuctiti krví zvířete.
Rozsekali pea na kusy, jež pak naházeli na po
svátné tělo.
Takto jej i po emrti zneuctivše, dali se do
pustošení a drancování paláce. Na nádvoří viděli
basiliána Dorotěje v krvi a poznavše, že ještě dýše,
znova jej etloukli a s chechtotem ďábelským s vrchu
dolů srazili; druhých dvou si nevšímali majíce je
za mrtvé. V okamžiku byl celý palác jako na vrub
obrácen. Co bylo od zlata a stříbra, co oděvův a
náčiní až 1 kuchyňské nářadí, vše pobráno neb
poroucháno bylo. Výsady, nadací, celý archiv bi
skupský se zničil. Že v tom někdo jiný nežli

Tresty Boží.

427

chátra plány své prováděl, bylo patrno; onať by
si zajisté pramálo byla všímala starých papírů pro
ni bezcenných. Vysíleni jsouce drancováním dali
se do pití. Sklep byl otevřen, v němž našli vína,
piva a jiné zásoby na zimu. Vrhli se na vše jako
hladoví psi. Jedli a pili po chodbách a na nádvoří;
prázdné pak eudy a nádohí házeli do řeky Dviny
podle tekoucí. Když se byli najedli a napili, vrá
til1 se opět ku své oběti. Zsmalé tělo Josafatovo
bylo posaváde na nádvoří. Opilí muži, rozpustilé
děti, nestydaté ženy obstupují je, by se na ně
vrhli znova. Jeden ruhač sedě na něm přihýbá ei
z korbele, druzí kopají je nohama, tahají za bradu,
za vlasy, plvají po něm. Pak je vezmou a vzpřímí
rouhajíce se: „Pane, není-li dnes neděle? kdy pak
bude kázaní? Nuže, lid je shromážděn; tedy za
čněte, chtějí Vás slyšeti!“
Než Bůh okázal též svůj hněv. Jedna žena
sotva že vzala eluhu Páně za bradu, ihned byla
raněná slepotou, v níž žila ještě dlouhá leta až
do smrti, svědectví dávajíc o trestu Božím a ne
ustále oplakávajíc své hříchy. Světla Božího ne
uzřela více. Ještě jiný zázrak evědčil o Bohu roz
hněvaném. Nad řekou Widzbou se vznášalo černé
mračno, jež se neslo až k biskupskému paláci
vitebskému. Zde nad nádvořím stanulo, snášejíc se
právě na místo, kde posvátné ostatky mučeníka
Božího bez úcty byly. Toť bylo tak patrné zna
mení na obloze nebeské, že více lidí ze soused
ních osad přišlo, by se dověděli, co znamená div
ten na nebi. Ale luza ve svém ďábelském roze
chvění ani věcí takových nedbala. Zatím vrahové
vyvlekli z oděvu arcibiskupského tělo umučené,
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1 našli důtky, jimiž se za jejich viny ještě před
chvíli byl tryznil; a na těle žíněnou košili, kterou
ve své kajicnosti ustavičně nosil. Divili 8e, ano
začali pochybovati o svém vítězství volajíce: „Ne,
kdo ví, je-li to Josafat; nosívalť košili jemnější!
Snad nám neupláchl a my na jeho nistě možná
že jame zavraždili nějakého aluhu.“ Pročež běží
do residence, kde prohledají všecky kouty, ba už
i podlahu místy vytrhali, aby se jim někde nebyl
uschoval. Nenajdouce ničeho vlekli několik z do
mácí čeledi k posvátnému tělu, nutkajíce, by se
jim přiznali, jest-li to jich pán, a nevěříce jim
bili je, aby pověděli pravdu. Konečně přivlečen byl
Ušacký; pod přísahou ujišťoval, že jeho spolu
služební pravdu byli vyznali. Ale ani jemu ne
chtělo se věřiti, až jeden z vrahů naklonil se
k oběti, z blízka zkoušeje tvář pokrvácenou a
zohavenou, v níž poznal arcibiskupa polockého
Josafata. Bylo tu radostného výskotu!
Strhše z umučeného pastýře žíněnou košili,
přivázali mu k nohám provazy a vláčeli za ně
tělo svaté, nahé, u vítězoslávě ulicemi městskými.
Ani enad Tataři by si byli tak ukrutně k svému
nepříteli nevedli, jako tato lotrovina k svému du
chovnímu pastýři, jenž nosíval pro všecky tolik
lásky v srdci svém ! Hněvem a krví prolitou opojení a
vínem a pivem rozehřáti hulákali jako rota pekelná.
Jednou mrětili hlavou sv. mučeníka o zeď.
Sami ovšem nepozorovali ničeho; ale když se ne
kalá společnosť odebrala dále, vidělo se na zdi
krvavých skvrn, které se do ní tak vtiskly, že
nebylo lze je zalíčití dlouhý čas.*)
779

Jeronym Kajsiewicz,kněz v Římě vysvěcenýa spi
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U všech brůzách těchto, k neuvěření, ee ka
tolíci ani latinští ani řecko-elovanští neukázali,
by hájili svého pastýře; toliko prý několik aou
trpných židů ujalo ae arcibiskupa vytýkajíce vra
hům zločin jejich, jakož milosrdní židé ujali ee
arcijáhna Dorotěje polomrtvého vnesouce ho mezi
sebe a léčíce rány jeho. Nepořídili milosrdní arci
ničeho, ano vyhrožovalo se jim koncem podobným,
nebudou-li po tichu. Konečně nevědouce již, jak
by se ještě pomstiti mohli, přivlekli jej za město
na pahrbek, s něhož na sídelní chrám a residenci
jest pěkná vyhlídka. Na úpatí teče Dwina. Zde
tudíž pověsivše na krk av. mučeníku žíněné roucho,
které dříve naplnili kamením, shodili jej s hrbolo
vité skály do řeky volajíce: „Tvrď se, biskupe,

tvrď sel“

Za div bylo vůbec kladeno, že se pádem na
skaliska av. tělo neroztřískalo. Bůh sám chránil
posvátných ostatků světcových,jelikož později vy
Jovivše av. tělo a ohledavše je, nenalezli ani jedné
kosti zlomené. Nad to sestoupili někteří na loďku
a vezmouec do ní oběť svou plavili se asi čtvrť
hodiny od Vitebska nahoru až k prohlubině, která
z dávna „svatou tůní“ slula, jak by napřed již se
o ní bylo vědělo, že svatým kdys mučeníkem po
svěcena bude. Zde, myslili vrahové, ostane navždy
V zapomenutí, až se vodami rozmočí a rozplyne.
Přivázavše tudíž velký kámen k nohám jeho zto
pili jej tuto v bezedné téměř hlubině. Při ztápění
movatel polaký, dí ve své cbvalořeči na bl Josafata muč.
že mn kněžna Zenaida Wolkowská dosvědčovalaještě rokn
1838 o těchto známkách krve mučenické, které na své oči
byla viděla.
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těla sw. viděli někteří ozářený sloup = nebe až na
místo sestupující a velebného muže, an s tou září
v prohlubeň stupoval. Nad ohavným zločinem

trnula příroda: Krvavá hustá mlha spadla na město
a vůkolí, a tísnila je po šest dní.
Tu se navrátila luza, aby dokončila plenem
residence dílo své. Dveře, okna, židle, i podlaha,
kde co ještě bylo, vše vyloupeno aneb polámáno.
Že z tří nejvěrnějších jeho přátel nikdo nezemřel
v ten den, měli sami vrahové za zázrak řkouce,
že se tu vyplnilo, co byl předpověděl: „Nebojte
se, já sám zemru: z Vás pak nezahyne nikdo.“
Konečně se nachylovalo slunce k západu dne
12. listopadu 1623. Lid se pomalu rozcházel, v
městě nastal poněkud klid. Zástupcové moci krá
lovské se teprve objevili, když přestala bouře ví
řiti; místopalatin, Jan Uzeněcký, a sudí hradu
vitebského, Filip Osipowský, oba protestanti, ode
brali se seposádkou vojenskou do biskupské re
sidence, prohledli si spustošenou budovu a ostatky
ev. krve prolité. © všem, co byli viděli a elyšeli,
zdělavše protokol zapsali škody: načež odešli do
sídelního chrámu, by ai taktéž vedli. Zde nalezli
bednu, plnou posvátného náčiní a drahovenných
skvostů, jež rozkolníci marně ae namáhali aekerou
otevříti neb rozbiti. Aby ji někdo v noci neodnesl,
dali ji úřadníci ukliditi do hradu. A hle, když ne
souce bednu přišli na místo krví av. arcibiskupa
polité, vypadla jim z rukou bedna, jako by se
mocné rámě jí bylo chopilo, na zemi. Otevrouc se
s výkem dolů, vysypala prádlo kostelní a mešní
roucho, kříž, patenu, kalich, pravě v tom pořádku,
jakým bývá vše při obláčce biskupa, majícího slou
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žití nejdražší oběť, na oltáři rozpoloženo. Kalich
se zakoulel, přijav na se známky krvavé; načež
se sám vzpřímil, avědectví dávaje všem kolem se
divicím, že krvavá oběť, již přinesl sv. Josafat,
spojena byla e předrahou obětí Spasitele našeho.
Mnoho lidstva ae tu sběhlo, vidouc divy tyto. Je
likož tu kněze nebylo, sehral jeden z čeledi arci
biskupské, na celém těle trna věci posvátné, jakož
1 prádlo krví ev. Jósafata zbrocené, aby uložena
byla v chrámu na hradě.
Na potresty vrahů nemyslil den tento nikdo.
Ani sv. mučenník nevolal o pometu, alebrž o sli
tování. Než apravedlivosť lidská dožadovala se
práva svého. Proto padl brzy na všecky strach,
již se zúčastnili v krvi prolité. Vzpamatovali se,
když už bylo pozdě. Ani sami sobě věřiti nechtěli,
že by takového cosi proti svému arcipastýři, muži
to svatému a za ně tolik obětavému, s to byli uči
niti. Vůdcové lidu se rozprchli a lid se dal do
usedavého pláče nad umučením a smrtí svého
sv. biskupa.
Sv. Josafat, mučenník katolické církve, do
končil život svůj v sebevědomí, že umřel pro Boha,
pro nejdražší poklad oveček svých, sv. víru, a za
obhájení sv. unie; a Bůh všemohoucí přijal oběť
jeho a četnými zázraky dokázal, že zvelebuje ty,
co snažili se v životě velebiti Jeho a starati se
o česť a slávu Boží. I o něm platí: „Vzácná jest
před tváří Páně emrť svatých jeho!“
Krev mučennická nebývá nikdy nazmar pro
ita, nýbrž vezdy se stává semenem, hojnou žeň
přinášejícím. Ejhle všichni, co jeho smrti byli vinni,
přijali milosť Boží, kterou jim za živa Josafat
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marně nabízel. Polock, Vilno, Vitebsk, ano Litva,
všechna Bělo- 1 Malo-Rus přesvědčila se, že unie
dílem Božím jest a Josafat, mocný její ochránce
za živa, mocnějším se nepřítelem rozkolu stal po
smrti. Lze tu říci 8 Guépinem, že se vyplnilo slovo
Páně (Jan. 12. 24.): „Zrno pšeničné, padši v zemi,
neumře-li, samotné zůstane; pakli umře, mnoho
užitku přinese.“

Hlava S.

| Umučení sv. Josafata dobylo ev. unii
vítězství.

1623—1624.

Pohled na Vitebsk v den po umučení sv. Josafata. — Vy
téhnon posvátné tělo z vody. — Jeho obdivu hodná dů
stojnosť. — Obrácení Jana Chodygy, měšťanosty polo
ckého. — Zpráva o umučení sv. Josafata jak přijata v Po
locku. — Poločané žádají o posvátné tělo. — Žal a pláč
Vitebských. — Vítězonlavné přeneňení sv. ostatků do Po
locka. — První zázraky na přímluvu sv. Josafata. — Metro
polita Rutský a biskupové jeho při zprávě této. — Srě
dectví Vitebčanů, že byl Josafat muž svatý. — Polock a
Vitebsk od tě doby věrny unij. — Šlechta unii příznivější;
Kozáci potlačení a Ukrajina amířena. — Smotrycký na
útěku. — Zpráva o sv. Josafatu jak přijata v Římě. —
Papež zakazuje přechod z církve řecko-slovanské do latin
ské, — odporučuje unii králi polskému, — nařizuje vy
šetřování svatosti života Josafatova. — Vyšetfení výslechu
polockého a vitebského v Římě. — R. 1648 za blahosla
vence Josafat vyhlášen, ostal apoštolem unie. — R. 1867
Piem papežem |X. za svatého vyhlášen — na den a rok
18tisetleté památky umučení sv. apošt. Petra a Pavla.

První dnové po ukrutném umučení sv. Josa
fata byli Vitebsku dnové hrůzy nad spáchaným
zločinem, Ona hustá mlha, která byla spadla na
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město a vůkolf, tfenfc je po 6 dní, byla věrným
obrazem obyvatelstva, kteréž jako omámeno sem
tam se pohybovalo. Každý pociťoval na sobě, že
na městě hněv Hospodinův apočívá. Všichni trvali
v očekávání hrozných věcí, tak že se ani neod
vážili vytáhnouti z vody posvátné tělo Josafatovo.
Než ev. mučeník sám, jakmile vstoupila duše jeho
do stánku slávy věčné, započal sypati zdaru a po
žehnání obětí svou dobytého na zemi. Přede vším
se ale rozpomenul nad člověkem, jenž býval mezi
hlavními odpůrci jeho v Polocku.
Jan Chodyga, měšťanosta polocký, byl velmi
horlivým přivržencem a ctitelem Smotryckého, tak
že nijak nebylo lze jej přijměti k poslušnosti po
lockého arcibiskupa katolického. Povolán jsa právě
do Vitebska za jakýmis záležitostmi, vydal se na
cestu 12. listopadu, v tentýž den, kdy přehrozný
zločin spáchán byl. V pondělí večer přibyl do mě
stečka, jménem Běšenkoviče, v polou cestě od Po
locka k Vitebsku stojícího. Druhého dne ráno pak
se sešel v hostinci s měšťany vitebskými, Nahu
mem Wolkem totiž, Simeonem Něšou a notářem
Boničem ; na všech pozoroval neobyčejné rozechvění
mysl. Chodyga uhodl ihned význam nepokoje
jejich. I dali se do vypravování, jak prý se Vi
tebčané či spíše davy lidu obecného na svém arci
biskupu Josafatovi vymatili. Chodyga ač rozkol
níkem byl, neschvaloval jednání takové a vyslovil

© bez
obalu
rozhořčenosť
aošklivosť
svou.
Wolk
již neměl se avými přátely ustrašenými odvahy
jemu odporovati. Společnou se tudíž brali cestou
do Vitebaka, až ve středu večer dorazili do města.i
Zde se dověděl Chodyga, že hlavními zhoube
£B
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Vytáhnou posvátné tělo z vody.

ev. Josafata jsou mvžové, s kterými byl do Vi
tebska přijel. Úřadníci tedy vitebského hradu dali
hledati posvátné tělo. Ve čtvrtek ještě bez účinku
hledáno; pročež slíbeno jest rybářům sto zlatých
odměny, aby tím příčinlivěji hledali. Dne 16. listo
padu pracovali marně ještě celý den. Bylať řeka
Dwina v tůni této na 13 metrů hluboká. A snad
by je byli ani nenašli, kdyby v pátek ráno, 17.
listopadu, nebyli spatřili, ano z jistého místa tůně
svaté, kde tělo sluhy Páně pohrouzeno bylo, světio
velmi stkvoucí vyráží. Tam tudyž spěchali rybáři
u spustivše háky tělo svaté vytáhli Na první
zprávu o tom odebral se Chodyga též k řece a
asi '/, hod. za městem epatřil z loďky vlekoucí
za sebou mučeníka sv. ku břehu.
Žíněné roucho naplněné kamením viselo mu
ještě e krku a velký kámen byl k jedné noze
uvázán. Množství lidí čekalo již na břehu a slu
hové arcibiskupovi připravili koberec a polštář,
aby na ně z vody vytažené tělo položili Jeden
šlechtic vitebský dal pokyn k těm přípravám. Aby
tedy lid posvátné tělo úplně obnažené nespatřil,
roztaženy nad oběma loďkama čalouny, až by na
jedné slušně zahaleno bylo, kdežto na druhé se
ostatní věci na hrad řekou plavily. (Chodyga se
cítil šťastným, že aměl též ku poctě sv. mučeníka
při práci napomáhati. Pod hradem vitebským če
kali jiš kněží uniatští s nosítky, na něž položeno
a v průvodu lidstva od kněží do katolického
chrámu sv. Michala na hradě neseno bylo.
Tu se počala sláva sluhy Božího objevovati.
Nebe se vyjasnilo; slunce se opět na město usmí
valo; nastal den v té době zřídka kdy tak jasný.

Jeho obdivahodná důstojnost.

435

Lidé uzřeli se náramným úžasem tělo mučeníka
Páně proměněno; což u všech vzbudilo bolesti a
lítosti bez míry. Emanuel Kantakuzen byl posud
upoután na lůžko pro rány dnů minulých. Uslyšev,
že nesou jeho milého otce duchovního kolem, vstal,
dovlekl se k oknu; načež spatřil Josafatovu tvář
ozářenou velebností nebeskou. P. Dorotěj Leciko
vič dal se přinésti do chrámu, by tu arcibiskupovi

svému poslednikráte službu arcijáhna prokázal.
Oblekl jej v roucho arcibiskupské, ač více než
polomrtev etonal. Pohlednuv sv. apoštolu do tváře,
zvolal nadzemským leskam unešen: „Jaké krásy
andělské!l“ a ohledaje jej, jmenovitě v tolika ra
nách, nenašel ani té nejmenší známky zetleni.
Chodyga vstoupil s průvodem do chrámu.
Zde upřel zraky své na jeho tvář, která zářila
radosť blaženou. Druhdy bývala barvy enědé, nyní
shledána jest bělounkou a ruměncem prokvetlou,
rty růžové jakoby se otevříti chtěly, oči jakby
v libém apánku byly zavřeny. Z rozťaté hlavy
posud krvavé krůpěje vyrážely; kolik ran na těle,
tolik jizev jako rubínův do něho zasazených. Žádná
hrůza z něho na mysl lidskou nevycházela, apíše
soucit lásky k Bohu a vzácnosť smrti hrdinské.
Polocký radní byl mocně pohnut, že se slzí zdržeti
nemohl; zplakal, hořce-li či sladce nevím, nad
smrtí předrahého pastýře. Později před zástupci
apoštolské stolice a druhými svědky vyznal:
„Tehdáž jsem se z toho srdce zřekl všeho rozkolu.
Přijda pak domů do Polocka, vyzpovídal jsem se
ihned a za B dní opět; načež jeem v sidelním
chrámu našem božské Moudrosti k etolu Páně při
stoupil. A nyní jasem ochoten 1 život svůj dáti za
28*
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církev katolickou, (za sv. uniž řecko-slovanskou)
a za milosť obrácení svého jsem zavázán nevý
slovnými díky mučenické krvi Josafatově.“
Toť bylo první vítězství, které sv. Josafat
smrtí mučenickou vydobyl. Arciže mluvily rány
jeho usilovněji do duše nežli jazyk sebe více vý
mluvný. Asi 14 dní oetal vystaven v hradním
chrámě ev. Michala na povýšeném co nejskvostněji
upraveném místě. Z blízka 1 z daleka putovalo na
tisíce a tisíce lidí k posvátným ostatkům muže
apoštolského a přemilého otce avého; a všichni
jako jedněmi ústy odcházejíce vyznali, že takové
andělské krásy posud neuzřeli. „Z toho ovšem brali
katolíci radosť, rozkolníci pak zahanbení veliké,“
dokládá svědek Emanuel Kantakuzen.
V Polocku se celý čas o jiném nemluvilo
nežli o hrůzách dne 12. listopadu. V týž prý den
bylo viděti na nebi ohnivý sloup, nesoucí se smě
rem k Vitebsku. Znamení tomu ovšem tehdy ne
rozuměl nikdo; potom však se vůbec vykládalo
na Josafata, jenž byl ohnivým sloupem katolické
církvi řecko-slovanské. Polocký radní, Dorotěj
Achremovič, jeden z nejvěrnějších přátel a pomoc
níků Josafatových, nabyl asi první ze všech zprávu
o emrti arcibiskupa polockého. Mělť dvouletého
synáčka, který sotva ještě slovo pořádně vysloviti
dovedl. V pondělí, 13. listopadu, probudiv se na
jednou začne křičeti: „Otec je mrtev! Otec je
mrtev!“ Rodiče a služka snaží se jej ukonejšiti;
ale on pořád svou vede: „Otec je mrtevl“ „Kdo,
který otec,“ táže se udiven Dorotěj. „Co vystavěl
bílý chrám,“ odpovědělo dítko. Tak slul jeden
chrám, který Josafat obnoviti dal. Achremovič
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poznal v okamžení, že jeho synáček arcibiskupa
míní. A v skutku, v úterý ráno se dovědělo celé
město, co se bylo ve Vitebsku dálo.
V Polocku se zvonilo všemi zvony na zna
mení, že osiřela diecése polocká a smutné jich
hlaholy za doby ranní a večerní naplňovaly zá
rmutkem duše svému pastýři věrné. Nejvíce se
citil dojat notář Jan Džahylevič. Dívaje se jednoho
večera na věž, odkudž žalostivé hlasy se ozývaly,
spatřil podobu, v povětří se nad chrámem nesoucí,
v rouchu biskupském; i poznal v ní svého pře
milého otce a pastýře Josafata. Těšil se tím ne
málo, maje za to, že dobrý pastýř bude i na dále
bdíti nad stádcem svým a s nebes vysosti hájiti
všecky, kteří jej v apoštolských pracích podporovali.
Z Polocka se bralo duchovenstvo, šlechta
i rada městská do Vitebska, by se hlásili k svému
arcibiskupovi a žádali pro sebe ostatky sv. pa
stýře. P. Genad, starší kláštera polockého, zpo
vědník a důvěrný přítel od mladosti av. apoštola
našeho, odebral se s hlavním farářem městským,
městským radním Achremovičem, jakož 1 ostat
ními členy rady na místo umučení, aby pro své

| město
tělo
sv.Josafata
získali.
Džahylev
aně
kteří jiní ctitelé zesnulého přidali se k nim. Tento,
notář totiž polocký, líčí věc u výslechu officielním
takto: „Tělo sv. mučeníka našli jsme v chrámě
sv. Michala, přioděné rouchem biskupským. Viděl
jsem na savévlastní oči a veškera rada polocká
viděla se mnou, že Josafat byl krásný jako anděl,
v jeho tváři zračila se spanilosť a svatosť, jaké
ani za života nemíval. Lze říci, že plesali všichni
a velebih Boha, jenž sluhu svého korunou muče
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nickou ozdobiti ráčil Tato tvář nás tolik poutala,
že jsme se nemohli odloučiti od ní a pravili jsme
vespolek: „Vždyť on spí! jako by chtěl k nám
mlaviti!“ Dali jeme mu zhotoviti rakev, již jsme
obložili skvostnou látkou barvy zelené; načežjsme
svýma rukama do ní položili tělo alužebníka Páně.
Spatřivše rány na hlavě, zulíbali jeme jizvy, otřeli
šatem krůpěje krve z hlavy posud vycházející.“
Po spáchaném zločinu ustala všeliká zášť a
nenávisť, jejíž místo zaujala úcta a láska Vitebčanů
k svému drahému pastýři. A což, když se vyslanci
poločtí měli k tomu, by odvezli posvátné ostatky
jeho? Ve chvíli, když je kladli do rakva a vyná
šeli pak z chrámu, bylo celé město shromážděno
kolem nich; tu bylo pláče a nářku nad otcem za
vražděným a odprošování, že by se bylo av. tělo
Josafatovo slzami Vitebčanů rozplynouti mohlol
Zvláštní loď měla je po Dwině do Polocka do
praviti. Tehdy byly mysli Vitebských již onačí;
samiť vrahové Josafatovi odstrkovali Poločanů,
nutíce je dopřáti jim toho, aby též poponésti směli
tělo jeho. Očití svědkové nám praví: „Každý se
měl za šťastného, bylo-li toliko možno dotknouti
se rakve, alespoň prstem. Tu bylo vzlykotu a kví
lení! Katolíci oslavovali vítěznou oběť; rozkolníca
volali o pometu 8 nebe na ty, co se stali vrahy
nevinného a svatého muže; mnozí se v slzách po
roučeli do přímluvy světcovy; 1 vrazi bědovali,
plakali a klnuli zločinu svému nerozváženému. Ba
i kacíři a židé vedli nářek, divíce se tělu posud
neporušenému. Pastor kalvinský přidal ee v čele
svojinců též k průvodu. Rakve ae dutýkaje hoře
koval a žádal ji na svá ramena vziti. Slyšeti
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jej bylo an pravil:
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„Bídníci muže nevinného

zabili !“
V průvodu samém z chrámu ev. Michalakého

stala se obdivu hodná událosť, která kromě jiných
divů od apoštolské stolice v Římě za jistý zázrak
uznána byla. Na rakev příkrovem obhalenou po
stavili kalich tak z tuha připevněný, žeť sebou
ani nepohnul, když ze zámku velkým svahem
rakev dolů enášeli. Přijdou však k modlitebně
kalvinské, kde najednou stužky povolí a kalich
se převrhne číší do rakve a stojí sloupkem vzhůru.
Vše se diví. Jme ae, pravili, arcibiskup kázati
proti bludu a odsuzovati ronhání se bezbožných,
jimž nejdražší oběť mše sv. zdá se býti planou
ceremonií a nikoliv pravou obětí. Byla to ast od
pověď za poctu, již mu kalvinisté vzdali; hlásal
jim pravdu uv. víry.
Nastávala již zima, tuhé mrazy započaly a
řeka zamrzovala: šťaetně však do Polocka při
pluli. Za několik jenom dní byla by doprava pro
ledy se stala po vodě nemožnou. Odevšad se sbí
hal lid, by vzdal úctu svému vrchnímu pastýři a
ještě jednou se aměl podívati naň. U městečka
Andrinopla prosil pán tamní, Jan Sokoliňský,
notář litevský, by směl svého duchovního otce ne
jen poctiti ale 1 do tváře se mu podívati. Při čemž
zvolal: „O, jak rozmilý! jestiť mnohem krásnější
po smrti nežli byl za živa!“ a dal ae do pláče.
V Polocku stálo nesčíslné množství domácích
nedočkavě na břehu. Veškeré duchovenstvo latin
ské 1 řecko-slovanaké církve vyšlo v ústrety; na
to jej nesli v průvodu do sídelního chrámu. Jako
u vítězoslávě vstoupil Josafat do téhož chrámu,
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jejš byl před měsícem opustil, v pláči a úzkostech
varován jsa přátely. Jako by byl znova zaujal
stolici svou arcibiskupskou, kterou nachem vlastní
krve ozdobil.
Rada, Petr Dankowský, věrný ctitel světcův,
byl navštíven od Boha velkým křížem. Ztratil zrak

a vtémíře,
ževíce
nemohl
rozeznati
těch,
coním
mluvili. To si nijak vzíti nedal, aby nebral úča
stenství v slavném průvodu. Ubohý slyšel vzlykot
a pláč a hlasy: „Toť byl svatý muž; nikomu ne
ublížil. Běda zločincům a otcovrahům l“ Dankow
ským to nemálo trhalo. Přišli do chrámu. Zaslechl,
že žíněné roucho arcibiskupovo posud kamením
naplněno má býti k poctě vystaveno. Přál si arci
též políbiti těchto sv. ostatků. Jeho průvodčí sotva
jen se prodral davy lidstva, kteří úctu vzdávali
všemu, co kdy sv. Josafatu patřilo. Dankowský
se v důvěře a úctě dotki žíněného roucha a padna
na kolena poroučel se mocnému přímluvci na nebi,
ano veden vnuknutím Božím naklonil se a položil
oči na roucho. „Vy si vedete jako bez rozumu“, do
mlouvali mu rozkolníci rovně přítomni. Proč pak
se klaníte tomu kamení? Ceho se do něho nadě
jete?“ Takové řeči potupné utvrdily jej v důvěře,
položil se očima na ně po druhé a po třetí. A hle,
zázrak! Dankowský nabyl v tu chvíli zraku. Viděl
vše kolem sebe, domů se bral bez vůdce: nepřá
telé církve sv. divili se ovšem, jelikož jej za to
dříve haněli. Toť jeden ze tří zázraků, které dala
apoštolská stolice před vyhlášením sv. Josafata za
blaboslavence správně vyšetřiti
:
Brzy následoval zázrak druhý. Paní jistého
měšťana uslyševši o náhlém uzdravení rady Dan
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kowského, myslila si, proč bych i já se nepoku
sila. Trpěla také na oči; potřela si je tímtéž ží
něným rouchem a náhle ozdravěla. Avšak Dan
kowský pozoroval, přijda domů, že předce ještě
úplného zdraví nenabyl, protože nebyl v stavu
čísti. Jde tedy ráno druhého dne opět do sídel
ního chrámu, modlí se vroucněji než včera, utírá
si oči posvátným rouchem žíněným a pozdraví se
tak, jako by byl nikdy neduhu očního neměl.
R. 1627 jsa povolán před komisi apoštolské sto
lice vyznal pod přísahou, že po celé čtyrletí ani té
nejmenší slabosti více v očích nepocitil.
Morochovský v životopise sv. Josafata dí dále:
„Po 10 dní ostala rakev v chrámu sv. Moudrosti
všemu lidu otevřena; avšak ani po tak dlouhou
dobu nemohli se občané dosti naň nadívati. Žádný
zápach, žádná nelibosť nebo bázeň, jak z jiných
mrtvol bývá, nepřekážely v dívání se. Myslilo se
vyčkati, až by metropolita ruský, Josef Rutský,
da Polocka zavítati mohl, aby slavné obřady po
hřební nad schránkou tělesnou sv. mučenníka vy
konal. Než tím právě se zdržel slavný pohřeb až
do r. 1625, poněvadž Rutský přijíti dříve nemohl.
Za toho času chodivali katolíci latinské 1řecko
plovanské církve ku přemilému pastýři, aby vzdali
úcty sv. ostatkům a vzývali jej v modlitbách
svých; při čemž bylo patrno, jak krev z hlavy
jeho déle než rok ustavičně se prýštila. Michal
Tyškyjevič vyznal pod přísahou : „Viděljsem i v zimě
totiž 15. února r. 1624, kdy kruté mrazy bývají,
z tétéž rány krev se prýštiti.“ (Co se zatím ve
Vitebsku a v Polocku a celé arcidiecesi konaly
vítězoslavné obřady ku poctě sv. Josafata, rozná
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šela se zpráva o umučení jeho po vší Litvě
a Rusi.
Metropolita Rutský se nacházel právě na svém
zámku Rutě nedaleko Novogrodku, kamž přiběhl
jeden z čeledi Josafatovy, by mu správu o umu
čení sv. apoštola rusínského přinesl. První dojmy
byly proň tak bolestné, že se cítil jako zdrcena,
Avšak těmto málomyslným úzkostem se Rutský
na dlouho nepoddal. Vzmužil se sebrav mysl svou
a posilnil duši evou v modlitbě a sv. víře. Brzy
na to psal do Říma sv. Otci Urbann VIIL zprávu
o umučení sv. Josafata, v níž velebí sv. mučeníka :
„První rok,“ píše, „vladaření Vaší Svatosti na
stolici apoštolské jest korunován umučením veli
kého biskupa rusínského, Josafata Kuncewicze,
arcibiskupa polockého. JsemťÉvěru zarmoucen velmi,
vida, že jej nemám více na blízku, jelikož býval
mou pravicí: než s druhé strany pocifuji nevý
slovné radosti, že mně tak slavnou emrtí odňat
byl. Neboť mám pevnou naději, že pro nás v nebi
mnohem vydatněji nežli na zemi pracovati bude.
Mučeník náš vydal život svůj ku cti a chvále
Boží, za sv. unii, za hájení autority apoštolské
stolice; a my přinášíme, nejsvětější Otče, oběť
tuto, aby Vaše Svatosť ráčila ji obětovati Všemohou
címu, by dal vzrůstu dílu, skropenému potem naším
a krví naší. Co se nás týče, slavná smrť otců
našich a bratří dodá nám ješte více síly a ohně
ku práci.“
Tak psal Rutský, muž od hlavy až do paty
apoštolský, dne 31. prosince r. 1623 do Říma,
kdy byl Hospodin snad největší v životě jeho oběti
na něm žádal. (Co nejrychleji shromáždil veškeré
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své biskupetvo kolem sebe, by Be s nimi radil
o potřebách, pracích a nástrahách činěných ka
tolické církvi řecko-slovanské, Jako jedněmi ústy
zvolali všichni a výrok svůj do Říma 30. ledna
r. 1624 na kongregaci o rozšíření ev. víry za
slali: „My jeme všichni, jako jeden z nás byl již
učinil, ochotni krev svou i život svůj položiti za
sv. katolickou víru.“ Ejhle, jak sladké to ovoce
mučenickésmrti Josafatovy! Řecko-katolická církev
na Rusi osvědčovala se míti v sobě jádro zdravé.
Apoštolská stolice opět slibovala, jako posud
činila, a ještě více že chce zájmy její a posvátné
obřady řecko-alovanské hájiti; a koruna polská
ve Varšavě nesměla na odpor více býti sv. unii,
jelikož poznala v rozkolnících vzpůrce a odbůjce své.
U soudu Vitebčané nebyli v etavu něco na
své obhájení pronesti. Sami se přiznali: „Když
k nám do Vitebska r. 1618 v Pánu zesnulý arci
biskup, blažené paměti, přijel, aby zaujal přestol
biskupský, vítali jsme jej jako svého pastýře. Vi
děli jsme, jak svatý a horlivý a plný jest ochoty,
by stádce evé v dobrém poučil. Nijak neměnil
obřady církve naší řecko-slovanské, vedl si dle
ustanovení na sněmích církevních a dle řeholí
otců svých. Radovali jeme se z něho a ctili jsme
jej co našeho pastýře, uznávajíce jeho tichou
mysl a otcovskou lásku k nám. Tak to trvalo
celá 8 leta: ale dopuštěním Božím (příčinou jsou
toho hříchy naše a předků našich, jenž takové
zlo uvalily na násl) poslal nám sem Melecij Smo
trycký mnicha jmenem Sylvestra, roznášeče jeho
spisů, jenž nás evedl ke vzpouře.“
Dokud se týkaly tresty osob, díval se lid na
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vše jako přimražený; zasloužiliť toho, myalil ei
každý. Když se ale dali do bourání radnice a zvony
a věží eňaty a správa městská jim vzata a do
rukou vojevody vitebského, královského to úřed
níka, položena, tu ovládl mysli všech hněv a roz
trpčenosť na rozkolníky, že se tito před celým
městem a celou zemí zahanbeny viděli. Mnozí z nich
opovrhli tedy rozkolem a stali se katolíky upřím
nými jak v Polocku tak i Vitebsku. Výpomocný
biskup pínský, bývalý žák Josafatův, Anastasij
Sielava, stal se arcibiskupem polockým a všichni
jej ctili a poslušností jemu byli oddáni. Polo
čané a Vitebčané přilnuli ke katolické církvi řecko
slovanské a ostali jí věrní dlouhá století, ač bez
četných téměř úkorů jim časem proto bylo trpěti.
Mohiť notář polocký, Jan Džahylevič r. 1637 říci:
„My, Poločané, byli bychom dnes všichni věrní
synové unie; nebyloť to u nás jinak, než jako jest
ve Vitebsku podnes, jedno bylo stádce a jeden
pastýř a byli bychom ostali všichni katolíci, kdyby
král (Vladislav IV. r. 1632.) sám nebyl dovolil
rozkolníkům stavěti chrám v Polocku.“ Vitebsk se
obrátil celý k unii a stal se ctitelem av. mučeníka
a ochránce svého.
Konečně počala i šlechta něco příznivěji © po
svátné církvi řecko-slovanské smýšleti. Nejvyšší
kancléř, Lev Sapieha, ji arci dobrým příkladem
předcházel. Co byl koliv ve Vitebaku za vyšetřo
vání viděl a slyšel, činilo naň veliký dojem. Ta
kové úcty a chvály, jaké byl tu evědkem z úst
všeho lidu i samých vrahů, se do av. Josafata ne
nadál; poznal, že arcibiskup polocký nebyl apo
štolem všedním, ale nádobou vyvolenou Ducha av.,
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že byl ne toliko bezúhonný, alebrž u vysokém
stupni svatý. Jak mocná tudíž bude jeho přímluva,
myslil si. Za tou příčinou pojal k němn velikou
důvěru, vyvoliv jej pro sebe a rodinu svou za
patrona, orodovníka a ochránce u Boha.
Ve Varšavě uvítali katolíci na eněmu Sapiehu
co obhájce pravého náboženství, věrného eyna
katolické církve a příznivce církve řecko-elovanské,
nepřítele rozkolu a všelikého bludu. Král nabyl
příležitosti v krátce obsaditi arcibiskupskou sto
lici v Smolensku archimandritou basilianským,
Lvem Kreuzou, kde se již rozkolníci byli přestolu
zmocnili. Tito však ustrašeni jsouce ani nehleali,
tak že se vše divilo. Zatím vydobylo vojsko polské
v Ukrajině mír spůsobem neslýchaným, kdežto bylo
před nedávnem celé království v nebezpečích ve
likých. Každý přičítal šťastné tyto výsledky mocné
přímluvě sv. arcipastýře na nebi
Smotrycký zvěděv o umučení Josafatově, též
o strestání vrahův, viděl, že je zle a proto se
spasil útěkem nejprvé do Kyjeva, potom do Caři
hradu a dále toulaje ee jako Kain po Řecku a
Palestině. Trýzněn jsa výčítkami svědomí, vrátil
se do vlasti, až r. 1627 ee obrátil na katolickou
víru přijav sv. unii A stana 8e apoštolem unie,
kterou byl dříve na krev pronásledoval,
V Římě zasedala 7. února r. 1624 kongre
gace rozšíření ev. víry; ev. Otec, tehdejší papež
Urban VIII., sám jí předsedal. Především zvěstoval
shromážděným velikou jadálosť na Litvě. V listě
pak 11. května 1624 králi psaném chválí jej, že
vrahy Josafatovy potrestati kázal: než dává při
tom mysl svou na jevo, že by se mu bylo více

446 Jak přijata v Ríměspráva, o umočení Josafatovů.

líbilo, kdyby byl toliko na zřeteli měl z nepřátel
církve sv. učiniti přátele, a důkazy spíše nežli
smrtelnými ranami vyhojiti srdce kacířů se byl
snažil. Více by lásku naší zajímal meč ukrytý
v pošvě nežli krví zbrocený,“ tak psal papež Urban
VII. Sigmundovi III. králi. Žádal pak sv. Otec,
by se kurie římská, totiž kardinalové, více ještě
ujímali katolické církve řecko-slovanské. Daleko
široko, pravil, jest známo, že arcibiskup polocký
Josafat byl mocným činitelem v církví sv. na
Rusi a vše jest napnuto zvěděti, jaké ovoce po
nesou hrdinské oběti jeho. Nejde tudíž o věc, do
níž se není co dobrého nadíti, jelikož posvěcena
jest krví mučenníkův sv.
Načež ustanovil Urban VIII. co do přechodu
z církve řecké do latinské a naopak, že budoucně
„nesmí žádný katolík obřadů řecko-slovanských,
ani kněz ani laik, tím méně řeholník, přestoupiti
k obřadům latinským z jakékoliv i sebe nutnější
příčiny bez zvláštního dovolení apoštolské stolice.“
Na tom nebylo dosti. Papež Urban VIII. ohlásil
kardinalům v shromáždění o rozšíření sv. víry, že
psáti obmýšlí králi polskému, by jej povzbudil
mocněji se ujmouti ubohých uniatů. A po 3 dnech
psal Sigmundovi III. mezi jiným: „Povstaň,
povetaň, mocný králi, proslavený vítězstvími nad
Turky a nenávistí k bezbožným! Chop se zbraně
a štítu; a vyžaduje-li toho obecné blaho, vyčistiž
morovou ránu rozkolu! O by unie rusínská, pod
záštitou Ducha sv., potvrzená římskými papeži,
jenž bojovala 8 tolikerými nástrahami proti tóli
kerým násilím, pohledla jednou vděčnou myslí
k nebi, za ochranu tvé pravice děkujíc, by poznala,
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že Bůh na eoveru mocného krále ustanovil na
obbájení svaté věci své!“
Na erdce mu potom klade výhradně 3 věci:
Zrušení tak zvaných bratrstev roskolných, vyhnání
vzdorobiskupů vetřelců a spravedlivé potrestání
kozáků. „Dožadujeme se Vaší královské Milosti
zastati 60unie se vší horlivostí a mocí,jakou máta,
Můžete snadno počfti tím, že prokážete ochranu
královskou biskupům uniatským a totéž nařídite
činiti dvoru i sněmu, jelikož biskupská hodnosť
jejich není rozdílná od hodnosti biskupů latinekých.“
Metropolita Kyjevský, Josef Rutský, nemohl
ee s důstatek vynachváliti svatosti života Jogafa
tova, kdykoliv psal do Říma. To vše ale neposta
čovalo, by ei mohli v Římě učiniti úsudek o sva
tosti a mučenické smrti Josafatově. Tu přinesli
ruefnští chovanci koleje řecké sv. Otci a kongre
gaci o rozšíření sv. víry stručný životopis Josa
fatův, sepsaný metropolitou Ratským a jeho bi
skupy. 30. dubna 1624 byl veřejně v shromáž
dění čten; načež ae usnesli, že započíti smí vy
šetřování O životě a mravech a smrti Josafata,
arcibiskupa polockého, by památka tak důležité
věci církvi veškeré zachována byla, hlavně pak by
příklad mučeníkův všemu světu svítil a k násle
dování budil.
Am nevíme, čemu se více diviti máme, zdali
divotvorné moci apoštola rueinskeho, nebo oné
důvěře, kteron se ve všech záležitostech svých
křesťanéutíkali k dobrodinci evému. Biskup chelm
ský, jenž r. 1664 životopis av. Josafata vydal, za
znamenal sám 100 zázraků, které se na přímluvu
světce našeho udály; ze všech pak jest patrno,

448 Vyšetřovánívýslochu polockého a vitebského v Bmě.

kterak zvláštní oblibou pomáhal svým příznivcům,
chtěje takto vděčnosťa lásku svou jim na jevo dáti.
Výsledky všeho vyšetřování doneseny byly do
Říma, kde av. Otci, Urbanu VIII a shromáždění
k tomu konci ustanovenému předloženy byly. len
tokráte alo neučinily výsledky vyšetřování apo
štolské stolici zadost. Za tou příčinou nastalo v
Jednu r. 1629 na rozkaz Říma vyšetřování nové,
týkající se otázky, kterak Josafat sluha Páně co
arcibiskup církve řecko-elovanské žil a o unii či
o jednotě církve řecké s církví latinskou pracoval,
a kterak za sv. víru umučen byl. Než přísná zkouška
všech okolností života světoova a opatrnost sv.
apoštolské stolice, kterou Duch av. ve snahách
a pracích jejích řídi, zakončila vyšetření teprve
16. května. r. 1648. Od té doby jest vyhlášen
arcibiskup Josafat za mučeníka katolické církve
a vložen v počet blahoslavencův.
„Podivný jest Bůh ve svatých evých“ (Žalm
67. 36), nejen pro ochranu, kterou Bůh svaté za
živa sprovází, ale i pro moc, již skrze ně na jevo
dává před smrtí a ještě více po smrti. Blah. Jo
safat se obětoval za unii a obdivuhodné věci konal
v apoštolátě svém za živa: než smrtí evou a po
amrti přímluvou mocnou na nebi prospěl unii, dílu
to Božímu, ještě hojněji. Jeho jméno stalo se svaté,
všady mocné, kde byl dříve působil; ano dobylo
si u katolíků rusínských oné národní úcty, jaké
u nás asi ev. Jan Nepomucký požívá. Lid 8 ra
dostí naň ei vzpomínal; a ve svých nadějích pak
okřával, maje za to, že blah. Josafat pomůže.
Mluvil jim sv. mučeník z hrobu hlasem mocným
pobádaje jich k trpělivosti, jednal a chránil svých
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ve všech zájmech, které k dobrému unie sloužily.
Byl-li vůdcem srdnatým unie, dokud duše jeho
hrdinná byla v otužilém sv. těle, stal se jím po
smrti v značnější a vítěznější míře. Skutky blah.
divotvorce hlásají slávu jeho.
Sotva že se byla odbyla slavnosť vyhlášení
Josafata za blahoslavence, volaly zázraky nové
k svatořečení; a ctitelé jeho, jmenovitě katolíci
řecko-slovanští, nešetřili ani práce ani výloh, by
se uskutečnilo jich přání. Než pro mnohé překážky
nebylo lze dojíti ke koncům, až teprve r. 1867
papežem Piem IX. mezi evětce Boží vřaděn jest.
Smutně se díval sv. Otec Pius v letech 60.
na ubohé katolíky ruského Polska, jmenovitě na
Slovany katolíky obřadů řeckých. Chtěl v nich dů
věru a potěchu vzbuditi; proto uložil r. 1864 ře
holníkům basilianským, zvláště těm, kteří se do Říma
uchýlili, aby nové vyšetření soudní ku svatořečení
blah. Josafata zavedli. 8. ledna 1865 předložil sv.
Otec Pius IX. otázku shromážděným kardinalům
ve Vatikáně: Zdali lze na jisto ku kanonizaci

© slavné
blah.
Josafata
přistoupit.
Odpověď
zněl
rozhodným „ano“.
R. 1866 pozval sv. Otec Pius XI. křesťanetvo
všeho míra ku jubilejní slavnosti sv. apoštolů
Petra a Pavla na příští rok do Říma. Sjelo se
více než 500 biskupů katolických k památní slav
nosti 1Stisetleté; katolická církev všech obřadů
ze všech dílů světa vyslala své zástupce. Soudní
vyšetřování stran kanonizace sluhy Páně bylo
ukončeno. Dne 12. června konalo se poloslavné
sezení konsistoře papežské u přítomnosti všech
kardinálův, arcibiskupův, biskupův a prelátův řím
29
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ských a četně již shromážděných hodnostářů cizích.
V sezení tom vyslovili se kardinálové všichni opět,
žeblahosl. Josafat Kuncewicz zasluhuje vším právem
slavné pocty světců Božích.

Dne 29. června r. 1867, na den a rok pa
mátný umučení av. apoštolů, Petra a Pavla, zvě
stovaly časně z rána střelba z děl a slavné vy
zvánění vzácný den. Basilika Vatikánská av. Petra
přioděna byla pro den tolik slavný co nejskvost
něji. Účastníci celého světa, na sta tisíc, scházeli
Be od časného rána k velkolepé slavnosti.

Jak tu asi plesalo tolikero srdcí, když po
vzývání Ducha sv. a předepsaných slavných ob
řadech nastala žádoucí chvíle! (Copocítili shro
máždění hodnostáři církevní, sami nástupcové sv.
apoštolů; co biskupové řečtí, kteří bojovali za
tutéž sv. unii, za kterou sv. Josafat krev a život
svůj dal a nyní Bohem a církví svatou tolik jest
veleben: co teprve hodnostáři řecko-slovanští z ra

kouského Polska, metropolita dr. Spiridon Litwi
nowicz, arcibiskup Ivovský, a napotomní metro
polita dr. Josef Sembratowicz, tehdy arcibiskup
nazianzský, jakož I nynější metropolita tehdy kněz
církevní, dr. Sylvester Sembratowicz, jimž byl sv.
Josafat nejbližší? Z ruského Polaka nesměl tehdy
nikdo zavítati do Říma!
Nuže sv. Otec Pius EX.povstal s trůnu a silným
hlasem neomylné pravomoci sv. apoštolské stolice
pronesl slova tato: „K větší cti a slávě svaté
a nerozdilné Trojice, pro zvelebení katolické víry
a větší rozkvět křesťanského náboženatví, ve jménu
téhož všemohoucího Boha Otce, i Syna i Ducha
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svatého a svatých apoštolů Petra i Pavla, jakož
1 naší vlastní mocí a podle rady bratří našich pro
hlašujeme a ustanovujeme : že blahoslavený Josafat
Kuncewicz svatý a mezi svaté vpočten jest, jakož
my jej skutečně tímto v seznam svatých kla
deme.*
Tak se vyplnila touha všech ctitelů sv. Jo
safata, mučeníka a apoštola Rusínů.

Závěrek.
Sv. Josafat bojoval za 6v. víru, za sv. unii; — i my za
ni bojovati máme. — Na této jednotě s Římem záleželo
našim sy. věrozvěstům, Cyrillu a Methoději, u slovanských
novokřesfanů vše. — Na sjednocení rozkolných Slovanů
máme zvláštní bratrstvo Cyrillo-Methodějské, — ajměme
se jebo. — Bůh žehná apoštolským pracím sv. Otce na
šeho Lva XIII ku prospěchu Slovanů, — podporujme jej. —
Modlitba církevní k sv. Josafata.

Ejhle, ev. Josafat bojoval za av. unii, za jed
notu církve řecké eslatinskou, za primát av. apo

štolské stolice; známa jest nám s důstatek vý
mluvnosť jeho za sv. víru, kterou životem avým
zpečetil, tak že se stal věhlasným mučeníkem ka
tolické církve. Bratři, Čechoslované, stojíme posa
váde my katolíci slovanětí v menšině oproti většině
rozkolníků slovanských! Kdežto náa katolíků slo
vanských na světě není celých 23 milionů, počitá
se rozkolných bratří našich skoro více než 54
milionů! Nejsou 8 námi v témž ovčina, kde jest
pastýřem náměstek Ježíše Krista, nejvyšší biskup
římský, papež! Zdaž můžeme, amíme býti k tomu
lhostejni?ř Vyloučení jsou z lůna církve sv., ne
právě svou vlastní vinou, jako spíše neblahými
událostmi a okolnostmi. Poznali jeme, jak lstivý
duch vlků hltavých símě amutného rozkolu roznel
a násilím jej hájil Témuž zlochu padl arcibiskup

Na jednotě s Rímem záleželo našim sv. věrozvěstům 403
u slovan. novokřesťanů vbe.

polocký životem svým za oběť. Ale dobrotivý Ho
spodin, jenž z nátisků svých věrných dobré vy
vodí pro slávu svou na nebi a zvelebení církve
své na zemi, oslavil apoštola svého a mučeníka,
sv. Josafata. Vyplnilo se na něm, co v církvi ka
tolické od počátku platívalo a podnes platí: „San
gus Martyrum semen Christianoram“ t. j. krev
mučeníkův jest semenem křesťanův.
Právě za tuto unii či jednotu křesťanů s Ří
mem pracovali úsilně mezi Slovany již naši av.
apoštolé slovanští, Cyrill a Methoděj. Věděliť, že
tato jednota jest nejjistější zárukou pravé církve
Kristovy na zemi, poněvadž Ježíš Kristus jednu
svatou rodinu založil, jíž chtěl býti hlavou, kně
zem a spasitelem na vě.y. Proto maje přehořkým
utrpením svým vykoupiti pokolení lidské, obrací
se v modlitbě na svého nebeského Otce, prosí
celou duší svou a úpí volaje: „Dej, Otče věčný,
aby nezahynul ani jeden z těch, které jsem po
avětil a v miloať Tvou uvedl, ale aby všichni spa
seni byli, zůstávajíce mezi sebou jedni, jako Tys,
Otče můj, se mnou podstatou, mocí a slávou
jedno.“ (Jan 17.)
Byla kdysi církev řecko-elovanská v jednotě
a katolickou církví, kvetla v ní víra živá, důvěra
pevná. a láska vroucná a obětavá; přinášela v ctno
stech křesťanského života nikoliv všedního drahně
ovoce vzácného. Za to nám ručí dlouhé řady
světců a světic všech stavů a všeho stáří, která
má církev ruská z oné doby přešťastné; jsouť to
svatí a světice Boží církve katolické.
Máme se tudíž domáhat: toho, aby velkolepá
unie křesťanská na Východě, totiž spojba církve

| 454Ujměme
sebratrstva
Cyrillo-Method
řecké e latinskou, se etala opět skutkem. Ne
ostaňme lhostejní; ale pomozme, seč můžeme,
modlitbou a dobrými skutky! Mnoho zmůže mod
lttba společná, Velezasloužilý biskup labodský, muž
to od hlavy až do paty apoštolský, Slovinec Anto
nín Martin Slomšek, založil r. 1852 schválením
apoštolské stolice bratrstvo Cyrilio- Methodějské
k tomu konci, bychom společně o sjednocení roz
kolných Slovanů pracovali. Jestiť to spolek, jehož
členové se zavazují (nikoliv pod hříchem) co den
1 Otčenáš a Zdrávas a Orodujte za nás, av. Cy
nille a Methoději, abychom hodní učinění byli za
slíbení Kristových! se pomodliti; ve svátek ev.
apoštolů slovanských neb v příštích 8 dnech, 1 mši
sv. kdo knězem jest, nekněz 1 sv. zpověď se ev.
přijímáním obětovati na týž úmysl, jakož i sbírá
ním nových údů horlivost na jevo dávati. Výhody
má člen bratrstva našeho pro sebe 1 pro jiné, pro
živé i pro mrtvé, v odpostkách plnomocných i ne
plnomocných, apoštolskou stolicí spolku uštědře
ných. Procitněme tedy ze sna. A v které osadě
bratrstvo Cyrillo-Methodějské již zaraženo jest,
nechať oživne; kde všalk není, nechať se založí a
k rozkvětu jeho se pracuje.
Prozřetelnosť božská v péči o církev sv. po
sadila nám na etolici apoštolskou Lva XIII, jenž
se osvědčuje býti po příkladu předchůdců svých
zvláštním příznivcem Východu. Na Východ k bra
třím našim slovanským obrací zraky své. Bychom
nějak alespoň poukázali na skutky Jeho Svatosti
Lva XIII., pozorujme, co učmil od r. 1878, kdy
na trůn papežský dosedl. R. 1879 dal činiti pří
pravné práce, by snahám svým apoštolským razil

Bůh žehná pracím apoštolským sv. Otce našeho 4dĎ
Lva XIIIL ku prospěchu Slovanů.

cestu k srdcím Slovanův. Kdo nezní radostné po
selství z 30. záři r. 1880? V encyklice o sv. věro
zvěstech slovanských, Cyrillu a Methoději, vylil
nám srdce své. Poukázav historicky na papeže od
9. věku až do posledního století, kteří Slovanům
zvláště přáli a jich se ujímali, df: „Bohu jest dě
kovati, že ne nám poskytuje přiležitosť k zavdě
čení se národu Slovanův a k působení společného
jich užitku s nemenší zajisté horlivostí, než která
jest při Našich předchůdcích shledána. Toho totiž
si přejeme a toho domáháme se všemi prostředky,
aby národové jména slovanského větší zásobou
biskupů opatfeni byli; aby u vyznávání pravé víry
a v upřímné poslušnosti k církvi Ježíše Krista,
zkušenostmi každodenními vždy více o tom se pře
pvědčovali, jaká eíla všeho dobrého z nauky ka
tolické církve na domácí život společný a na ve
škeré zařízení státní splývá. Ony církevní provincie
jsou to, k nimž svoji péči zvláště obracíme; aniž jest
něco,jehož bychom sobě žádal: dychtivěji, než aby

a chom
pečovati
mohl:
ojich
spokojenosť
jejich
zdar
a
abychomje všechnysponou svornosti, kteráž jest nej
pevnější a nejlepší zárukou jejich blaha, k Sobě
připoutati mohli. Přejeme toliko, aby neskončeně
milosrdný Bůh záměrům Našim požehnal a pod
poroval, co již započato. Vzýváme také jako pro
středníky u Něho sv. Cyrilla a Methoda, učitele
Slovanův, na jichž nebeskou podporu právě tak
spoléháme, jakož si přejeme, aby rozšířena byla
jejich úcta. Prvto nařizujeme, aby přijat byl svá
tek sv. Cyrilla a Methoda du kalendáře římské a
katolické církve s hodinkami církevními a mší sv
na den 5. měsíce Července.“
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Co živi budou, nezapomenou naši poutníci
římští na onu Cyrillo-Methodějskou pouť ke hrobu
av. Cyrilla v Římě r. 1831. Tehdy přes tisic pout
níků ze všech krajů slovanských uznalo dobrodiní
to, děkujíce za ně; a nekatolíci mnozí těšili se
e námi z lásky sv. Otce k nám Slovanům. Objev
po tn chvíli nevídaný ostane navždy zaznamenán
v dějinách vlastí našich a veškeré církve av.
R. 1882, 28. července, omilostnil nás opět.
Lev XIII. tím, že uvedl úctu sv. Josafata našeho,
mučeníka a apoštola katolické církve řecko-slovan
ské, do církve latinské a rozpovšechnil ji na ve
škeren svět katolický, kdežto dříve obmezena byla
na jisté jen kraje elovanské.
A věru, díky jest nám Hospodinu skládati za
první jako ovoce požehnané přímluvy sv. patronů
slovanských. Ještě koncem téhož roku 1882 roz
nesla se z Říma radostná zpráva, že církvi kato
lické na Rusi má ae mír a svoboda vrátiti. Do
rozumění se stává čím dále tím patrnější z obou
stran. Zaniká nedůvěra; ano r. 1883 bylo slyšeti
z úst cara ruského, Alexandra III, slova po celé
věky neslýchaná: „Já se budu snažiti, aby kato
hická církev ani v nejmenším neměla příčin k stíž
nostem.“ Ano můžeme se těšiti z úspěchů apo
štolské stolice na půdě ruské, Docílená shoda a
důvěra mezi Římem a vládou ruskou, v jejímž
zdokonalení se pokračuje, stojí za mnoho. Dvě
metropole katolické v ruském Polsku s 10 diecé
semi jsou obsazeny arcibiskupy a biskupy latin
skými, muži to apoštolsakými podle Srdce Páně.
Mocný a milý byl dojem encykliky sv. Otce
našeho Lva XIII na cara ruského Alexandra IIL,
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vydané r. 1884 proti úhlavním nepřátelům kře
sťanství, svobodným totiž zednářům. Alexander TIT.
vzdal papeži římskému veřejné uznání, jakéhož
v církvi rozkolné na Rusi dosud slýcháno nebylo.
Děkoval sv. Otci za dotčenou encykliku a spolu
nařídil, aby ve všech kostelích rozkolných jeho
ohromné říše sa vší slávou byla čtena a k násle
dování odporučena.
Důvěřujeme v též božské Srdce Páně a vřelou
úctu Bohorodičky Marie Panny, jakož i v 8po
lečnou modlitbu, jmenovitě apoštolátu, že se ob
noví, bohda, v brzce 1 tvář katolické církve řecko
slovanské na Rusi, ano že všichni Slované shro
máždění budou pod jednou viditelnou hlavou sv.

apoštolské stolice, jedni v církvi latinské, druzí
v církvi řecko-slovanské, že se vyplní slovo Spa
gitele našeho, Ježíše Krista (Jan 10.): „A jiné ovce
mám, kteréž nejsou z tohoto ovčince: i ty musím
přivésti a hlas můj slyšeti budou a bude jeden
ovčinec a jeden pastýř.“
Oroduj z1 náe, sv. Josafate, abychom hodni
učiněn byl těchto zaslíbení Kristových!
Vzbudiž, prosíme, 6 Pune, v církvi své ducha,
jímž naplněn jsa blahoslavený Jo-afat, mučeník a
biskap tvůj, duši svou za stádce položil: abychom
i my na jeho přímluvu týmž duchem vedeni a
síleni, duši svou za bratry položiti se nezpěčovali.
Skrze Pána našeho, Ježíše Krista Syna tvého, jenž
s tebou živ jest a kraluje v jednotě téhož Ducha
sv. Bub na věky věkův. Amen.

0. A. M. D. Gi.
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+) Jelikož ae podrobný obsah při každé hlavě na
svém mistě nacházi, neopakuje me zase pro nedostatek
mista veškeren obeah, alebrž toliko jednotlivé hlavy u po
dáním stránky, kde lze obsahem so obeznámiti.

3. Cesta apoštolská do Kyjeva r. 1614, obrácení 2 voje
vodů litorských
,
193

| 4.Vítězství
uniatů
nad
rozkolníky
vobraně
py.víry
817
5. První valná hromada a stanovy vzkříšeného řádu
basiliánského .

233

Kniha 1V.

Josafat arcibiskup polocký 1618—1620.

Hlavy

1. První apoštolské práce sv. Josafata vwPFolocku
1618—1620
.
267
2. Obnova ducha církevního v kněžstvn světském
v87

3. Obnova sv. unie na Bělo-Russ.

307

4. Svatost života Josafatova za biskupování jeho -

326

Kniha V.

Boje sv. Josafata za unii a příčiny jejich
od r. 1620 —1hn22.

Hlavy:
1. Příčiny-hroznýchbojů proti unii...

342

9, Nová bierarchie rozkolná na Malo- a Bělo-RusiZara
žená skrge Theofana, patriarchu jerusalemského,
pomocí hetmana Kozákův na zničení sv. unie.
353
8. Sv. Josafat bojuje pro unii odevšad ohroženou
r. 1621—1628 .
870
Kniha Ví.

Umučení sv. Josafata a následky jeho r. 1623.

Hlavy:

1. Příprava na mučenictví sv. Josafata

9 Urnučenísv. Josafata, 12 listopadu 16:3...
9, Umnčení sv. Josafata dobylo sv. unii vítězství

Závěrek

.

S
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stanovy
Dědictví ss. Cyrilla a Methoděje
v Brně.
8 1. Účel Dědictví ev. Cyrilla a Methoděje.
Dědictví pečuje o zredení lidu moravského, jakého 

náš čas požaduje; o zvedení všestranné,

avšak na zá

kladě víry katolické s vyloučením všeliké politiky.

S 2 Prostředky k docažení účelu tohoto.
Spisování a vydávání knih a sice netoliko výhradně
náboženských, nýbrž vůbec vzdělávacích a k duchovním
potřebám věku našeho prohlédajících, zvláště dějepisu,
zeměpisu, poznání vlasti, přírody, řemesel a orby, atd. —
I v zábavných spisech obsažena býti má buď obrana, buď
utvrzování pravdy některé katolické, jížto se odpor časový
dotýká.
Vydávati se budou Dědictvím, pokud jmění stači:
1. Obšírné životopisy svatých,
2 Spisy poučné,
3. Spisy zábavné,
4. Časopisy a všeliké listy běžné,
G. Předměty

umělecké,

ku př. obrazy, zeměvidy čili

mapy atd.

Poznámka: Orgánem Dědictví ss. Cyrilla a Metho
děje jest „Hlas“, časopis církevní,

6 3. Šetření zákonův tiekových,
Při vydávání čaaopisův, knih běžných, obrazů atd.
budou se stávající zákony tiskové zevrubně zachovávati.

8 4. Zřízení Dědictví.
1.Spoluůdem Dědictví státi se můše každý, kdo
za sebe jedenkráte na vědy položí 10 zl. r. m.
2. Vklad tento může se zapraviti buď najednou, anob
ve dvou po sobě jdoucích ročních lhůtách vo č zl. r. m.
které až do dne 30. září každáho roku vyplaceny buďtež.
Kdo by do té doby vklad nezaplatil, přestává býti údem
Dědictví.

3. Kdo však témuž ústavu 100 zl. věnuje, považován
bude za spoluzakladatele a obdrží 4 výtisky věcí Dědictvím
vydaných zdarma.
4. Kdo jednou na vždy dá 5O zl, bude téhož ústavu
spoluúdem I třídy a obdrži 3 výtisky. Kdo 20 zL dá, stane
se epoluúdem II. třídy a obdrží 2 výtisky. Kdo 10 sl.

r. m. položí, bude spoluůdem IIItřídy a obdrží jeden
výtisk zdarma,
Spojí-li se manžel s manželkou v jeden toliko základ
o 10 zl., vydávati se jim budou knihy jon do úmrtí toho,
který první v diplomu poznamenán jest.

Poznamenánií

Bylo-liby potřebídruhého neh tře

tiho vydaní některé již vydané knihy, epoluúdové ji dostá
vati nebudou, nýbrž knihy ty prodávati se budou ve pro
apěcb pokladnice Dědivtví, aby se nákladnější dilo vydá
vati mohla.
Aby úmrtí spoluúda přišlo ústavu tomuto ve známost,
žádají ae vpp. duchovní pastýřové, aby úmrtí takové po
kladníkoví Dědictví, třebas přímo poštou oznámiti ráčili.
Podobného oznámení písemného zapotřebí jest, kdykoliv
spoluůd některý buď k vyšší důstojnosti vynikl, neb se
jinam přestěhoval.

5. Řehole, děkauatví, (vikariaty), osady, kně
hárny, školy, rodiny. apolky, bratrstva atd. vstu
pojí dvojnásobným vkladem za spolozakladatele
nebo za spoluúdy věčné do Dědictví podle tříd
svrchu jmenovnných
6. Každému volno, doplněním vkladu u vyšší třídu
postoupiti. Zašle-li tudíž k. př. spoluúd Iif. třídy k prvním
10 zl. opětně 10 zl, stane se spoluůdem II. třídy atd.
Avšak zpoluúdstva postoupiti jinému nedovoluje se.
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7. Každý přistupující ralsž jméno a místo přebývání
svého, jakož i biskupství a děkanství (vikariát) a poslední
poštu zevrubně udati.
B. Každý kněz, který jesť údem dědictví sa, Cprilla
o Methoděje, héře na sebe povinnost, buď ve slavnost, buď
některý den v oktdvě vv. apošlolů Cyrilla a Methodéje kašdo
ročně sloužili mši svatou za všecky šivé a mrtvé spoluúdy
dotčeného Dědictví; a bude-li bo a možno-lijinou mši sv.
sa obrácení národův slovanských od jednoťy církevní od
loučených, kterouž pobožnosť jisté každý spoluúd jakožto
věrný katolík epolu konali neupomine,
9. Zemřelí, za které někdo vklad k Dědictví učinil,

tak jako ti, kteří na smrtelné posteli nejméne 10 zl. za
sebe do Dědictví odkázali, stávají se účastnými duchovních
milosti, v předešlém (5) čísle jmenovaných.
Každý, jenž byl vklad ten učinil za mrtvého, pokad
živ jest, knihy bez ohledu na velkosť vkladu, ovšem nej
méně 10 zi. r. m., po jednom výtisku dostávati má.
10. Správu Dědictvís. Cyrilla a Methoděje vede výbor
sestávající z kněží, kteří buď v Brně, buď na blisku
přebývají.
11. U jiných osob a úřadů zastupuje Dědictví sv.
Cyrilla a Methoděje starosta, a nemá-li prázdně od jiného

zaměstnání, jeden « jednatelů.
12. Výbor echůzívá se čtvrtletně a k vyzvání starosty
1 častěji v Brně, aby čeho potřebí v poradu bral, a vět
šinou hlasů přítomných výborníků o nálezích pro celé
Dědictví platných rozhodoval. — Výbor má právo, počet
údův svých odcházejících doplnit: nebo 1 rozmnožovati,
avšak ne jinak než katolickými kněžími, a každoročně
uveřejňuje zprávu 0 činnosti své.
13. Každý spoluúd Dědictví má právo, písemné návrhy
své činiti a přání svá projevovati dotčenému výboru, kte
rýžto při svých shromážděních zavázán jest, jich avě
domitě v úvahu bráti a dle nich, pokud potřebno, pro
spěšno a možno jest, se vachovati.
14. Ve sporech, s poměru spolkového snad vzniklých,
děje se odvolání k starostovi. a v domněle nedostatečném
vyhovění ku příslušícím c. k. úřadům

16. Kdo témuž Dědictví obětuje práce své literární
neb umělecké, obdrží na výslovnou žádost honorář podle
výbornosti, ohěírnosti a důležitosti spisu svého, o čemž
výbor úsudek pronese.

8 b. Rozesílání knih a výtvorův uměleckých.
O rozesýiání knib, spisův a jiných předmětův Dě
dictvim vydaných, postará se výbor. Každý přistupující
k Dědictví ihned račiž oznámiti, ze které z ustanovených
expedicí ni knihy bráti bude.

Poznamenání

L Pravidlem v této věci ostane, co

na lístku taštěno jest: že na poukázání lístku svého každý
epoluúd v hlavní komisi u p. K. Winikera, kněhkupce
v Brač, Frant, Řivnáče v Praze a Bedřicha Grosee v Olo
mouci knihy sobě vybírati má Kdo by však chtěl pošton
knihy své dostati, račiž se obrátili frankovaným listem
na jmenovaná kněhkopectví a přiložiž3 kr., kterýžto penis
přísluší kněhkupci za práci a obálku, mimo to ještě 6 kr.
na kolkovaný list nákladní.
Poznamoanáníi If.
Věseliké dopisy v záležitostech
Dědictví se. Cyrilla a Methoděje buďtež posýlány pod
adresou: Na čest. kan. M. Procházku, starostu Dědictví;
zásylky peněz pak buďtež činěny v listech frankovaných
pod adresou:

Pokladnictví ss. Cyrilla a Melhoděje
v Brně, ulice dominikánská, biskupský alumnát.

6 6. Poměr k vládnímu řízení,
1. Vládnimu řízení se ponechává, nahlédati v jednání
apolku, bdíti nad zachováním nařízaní v propůjčeném po
tvrzení daných, aneb všeobecnými předpisy astanovaných,
a uzná-li toho potřebu, přidatí spolku od příslušícího
úřadu určeného císařského ko.nizaře,
2, Kdyby se spolek rozejít měl, rozhodne výbor
o jmění v duchu Dědictví sv. Cyrla a Methoděje a pod
o tom předběžnouzprávu vys. c k. místodržitelství a svému
P, T. nejdůstojnějšímu panu biskupovi.
Stanovy tyto potvrsevy Jsou výnosem nejd. blesk. konalstoře
© Broě se dne 7. srpna 1879 č, 4397 a výnosem vys. ©. k. mistodršl
tolstvá v Bruě ze due 3. erpua 1673 č. 23978.
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Poznámka redakce. Dle 8 6. stanov přijímají se rody
položením 20 zl.; k tomu podotknouti třeba, še rod se
béře, dokud jméno ze netratí. Dcery provdané, synů-li není,
odbírati budou knihy, pokud žijí; dítky pak jejich, jiné
jméno nesoucí nemají už práva toho.

.

6

$

Údy stavu kněžského snažně žádáme, aby, jak stano
vámi určeno jest, a jak veškeré údstvo očekává, o slav
nosti ss. apoštolů Cyrilla a Methoděje, aneb v některý den
v oktávě téže slavnosti mši aw. za živé a zemřelé spolu
údy sloužili; mirno to, je-li možná a libo-li, druhou mži
Bv. za obrácení národů slovanských od jednoty církve od
lončených. Ostatní údové nekněží konejtež a týmž ná
božným úmyslem v naznáčeném čase vroucí modlitby.
Neemí se také mlčením pominouti fundace, kterouž
učinil první atarosta Dědictví František Sušil u ctih. otců
Minoritů vwBrně, aby totiž v jejich chrámě každoročně
v oktávě ss. Cyrilla a Methoděje dvě mše sv. za údy Dě
dictví se slonžily.
Údům, kteří o slavnosti ss. Cyrilla a Methoděje aneb
v oktávě téže slavnosti svátosti hodně přijmou, nékterý
kostri navštíví a na úmysl sv. Otce 6e. modliti budou,
udělil papež Pius IX. brevem ze dna 21, listopadu 1856
plinomocné odpnstky, kteréž se i duším v očistci přivlast
niti mohou.

Řídící výbor.
Dr. Matěj Procházka, papežský komoří, čestný ka
novník král. kapitoly Brněnské, emer. gymn. prof. v Brně,

starosta.
— Fablan Roháček, til. kong. rada a apiritual
na bisk. bohozlov. učilišti v Brně, pokladník. — Vladimir
Šťastný, tit. kons. rada, prof. gymnasijní v Brně, jedna
tel. — Dr. Jan Ev. Bilý, tit. kons. rada, farář v Louč
kách, — Dr. Jos. Chmetitek, skut. kons. rada, prof pasto
rálky v Brně. — Dr. Karel Eichler, tit. kons. rada, farář
ve Veverské Bytišce. — Jan Fáboraký, tit. kona, rada, farář
v Fohořelicích. — Tomáš Hájek, farář v Záhlenicích. —
Ferd. Harna, farář v Chvalkovicích u Olomouce. — Dr.
Frant. Hošek, tit. kone. rada, vychovatel. — Jan Janoušek,
skut. kons. rada, děkan Třebíčský na odpoč. — Josef
Klima, tit. kons. rada, farář vwKloboukách. — Beneš
Method Kulda, kanovník na Vyšehradě v Praze. — Eduard
Karlik, kanovník a děkan v Mikulově. — František Mar
Šovaký, skuť. kona. rada, děkan a farář u sv. Maří-Majd.
v Brně. — Placidus Mathon, O. S. B., redaktor „Školy B.
Srdce Páně“ v Brně. — Peregrin Obdržálek, it. kona. rada,
farář w Blansku. — Fr. Poimon. tit. kons, rada, děkan
v Želetavě. — Em. hr. Poetting, kanovník Olomoucký. —
Dr. les. Pospíšil, akut. kons. rada, profemor theologie a
regens bisk. alumnátu v Brně. — jak. Procházka, skut.
kons. rada, profesor katechetiky a methodiky v Brně, du
chovní správce v klášteře Voršilek. — Jan Soukop, tit. kona.
rada, farář v Doubravici. — Eduard Stuchlý, tit. kona.
rada, farář v Podivíně. — Dr. Fr. Škorpik, tit. kons. rada,
děkan v Kučerově, — Antonin Šubert, tit. kons, rada,
děkan v Lulči. — Robert Šuderla, sídelní kanovník král
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kapitoly Brněnské, revisor účtů Děd. es. Cyr. a Meth. —
Jos. Šum, prubošt v Opavě. — lynát Warm, vikář Olo
inoucký, kons. rada Úakovarský, poslanec zemský a rada
říšský. — Josef Wykydal, Lit. kons. rada, děkan na Vele
hradě. — Fr. Weber, farář v Miloticích, posl. zemský a
vada říšský. — Dmn Křesť. Vojtěch, čest. kanovník, pro
fesor theologie v Brně. — Theodor Wolf, profesor nábo
ženství v Brně. — Dr Fr. Zelbert, sídelní kanovník ka
pitoly Brněnskč.

|* |1ak
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Příjem a výdaj Dědictví ss. Cyr. a Meth,
od 1. ledna až do 31. prosince 1804.
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Výkaz jmění.
A. Ve veřejných fondech

— 15154 10

76850

B. Na hotovosti

—

—

|—

[1815PA

V Brně, dno 31. prosince 1344.

Dr. Matěj Procházka, |
€. č, atarosta.

Robert Šuderia,

t 8. skoumatel úč1ů.

Fablaa Roháček,
t. č. pokladník,

Výprodej knih
z našeho Dědictví za cenu velmi sníženou.
Dědictví 68. Cyrilla Methoděje má, jak = níže polože
ného seznamu spatřiti lze, hojnosť knih na akladě, kteréž
za velmi levnou, v témž seznamu naznačenou Cenu pro
dává. I vybízí všechny ušlechtilé podporovatele dobrého
čtení, aby si neobtěžovali tu neb onu knihu aneb i více
knih z našeho Dědiciví buď pro sebe aneb pro místní kni
hovnu objednati. Poslouží tím předně sobě samým, neboť
obdrží knihy obsahn dobrého, velmi pončného a na mnoze
1 mile zábavného, na nichž spolu nelpí nic z onoho kalu
jedovaté nevěry a nemravnosti, jímž za našich dnů mnnohé
knihy potřísněny jsou; poslouží tím ale také našemu Dě
dictví a umožní, aby se budoucně údům větší podíly dávati
mohly, — Kdo si řečené knihy opntřiti hodlá, ať se obrátí
ústně neb písemně na pokladníka téhož Dědictví, vp.

— Fabiana
Roháčka,
spirituala
nabohoslovecké
učiliš
v Brně, dominikánská ulice, bisk. alnmnát. Kdo již napřed
penize posýlá, přidejž ku ceně kn?h také B kr. na kolko
vaný nákladní list.
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Seznam knib, které Dědictví wu Cyrilla a Metho
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Všem členům Dědictví Cyr.-Methodějského
odporučujeme vřele

„ETYI
Ass“
noviny pro lid,

časopis psaný slohem prostonárodním, který vytknul sobě
za úkol, obcznamovati čtenáře svě se všemi ndálostmi a
otázkami náboženskými, politickými a společenskými. Nesa
se duchem ryze katolickým, bájí důsledně netoliko práva
našeho národa, ale i církve katolické. O zábavu stará se
vybraným feuilletonem, k němuž přispívají oblíhený našemn
lidu „Kukátkář“ a jiné osvědčené síly. V četných dopisech
najde čtenář věrný obraz ruchu a života ve vlastech našich.
Hospodářům přimáší v každém čísle „Hlas“ vhodná po
učení, obilní ceny atd. Vůbec nalezne každý v „Hlasu“ vše
co v novinách se hledá, podáno spůsobem stručným a
srozumitelným. „Hlas“ vychází posavád dvakráte za týden ve
středu a v sobotu a stojí na celý rok nynější I8X5 i s poštou
G zl. r. č., na půl roku 3 zl., na čtvrt roku 1 zl 50 kr. (Pro
Brno bez donášky 6 zl., s donáškou do domu 6 zl. 50 kr.)

Dle toho jsou to tedy nejlacinější

noviny na Moravěa

poněvadžnáležejí k listům nejrozšířenějším,jest také inse
rování či ohlašování v „Hlasu“ velmi výhodné Předplácí
se nejlépe poštovními poukázkami pod adresou „Hlas“
v Brně.

Redakce „Hlasu“
v Besedním domě.

Škola Božského Srdce Páně
v Brně, Dominik. ul. č. 4.
Časopis pro katolický lid, zvláště ale pro bratrstva.
Vychází měsíčně o dvou arších veliké oamerky, 8 čet
nými obrazy a v hezké úpravě. Celoročně i s poštovní zá
sylkon stojí 2 zl Uloha. školy jest, pěstovati zdravou, od
církve sv. schválenou zbočnosť a vystříhati ji před mno
tými výstředními pobožnůstkam;, které k ničemu dobrému
nevedou. Mimo to všímáno Bi zde mnohých divných zjevů
v životě jednotlivců i u veřejnosti, které přirozenými zá
kony vysvětliti Be nedají a o kterých obyčejně noviny buď
úplně mlčí, aneb mylně ee rogepisnjí.

U administrace Školy a zábavné bibliotéky
jest též na skladě:
Výběr rozmanitých menších obrázků, upomínek na
[L sv. zpověď a přijímání, sv. biřmování, sv. křtu, symbo
lických názorů oběti mše sv., měsíční av. patronové atd.,
za ceny nejlevnější, jakož i£medailky av. Otce Benedikta,

Srdce P. Ježiše, bl Sarkandra a Anežky Úeské, růžence
rozmanité, Neposkv. Početí P. M, P. M. Lurdské atp.

Zábavná Bibliotéka
v Brně, na Dominikánské ulící číslo 4
Vychází v seriích o 2ti archových sešitech aneb
k vůli eclistvosti povídek a románů ve svazcích astojí
v předplacení 8 premií %sl. BUkr. Za premium přidává
se zdarma vkusný olejobarevný obraz. Ze starších roč
niků jsou mimo zpisů rozdělaných na sešity, mnohé knihy
na akladě, jichž seznam i alevené ceny ochotně zašle

