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D�j knihy Tovaryšstvo Ježíšovo 
 

D�j celé knihy je pom�rn� prostý. Mladý nedostudovaný doktor teologie a �len Tovaryšstva 

Ježíšova Vojt�ch Had je vyslán svými nad�ízenými na Košumberské panství jako zpov�dník 

hrab�nky Marie Maxmiliány. Jeho pomocníkem mu zde je páter K�ižulka, �lov�k z lidu, 

neu�ený a prostý. Od za�átku se za�íná mezi hrab�nkou a jejím zpov�dníkem odvíjet velmi 

intimní p�átelský vztah. Páter Had však postupn� zjiš�uje, že jeho posláním je nejen být 

zpov�dníkem hrab�nky, ale hlavn� pro jezuity uchvátit Košumberské panství. Dostává se 

proto �asto do sporu s nad�ízenými, postupn� však podléhá nátlaku. Postupem �asu si v zájmu 

jezuit� a Boha na hrab�nce vynutí vystav�ní Mariánské kaple, pozd�ji jezuitskou rezidenci     

a nakonec celý obrovský kostel. Záminkou pro toto po�ínání je obraz Panny Marie, který je 

prý zázra�ný. Postupem �asu se k naší dvojici p�idává ješt� t�etí jezuita, páter Šimon Hampl, 

zlý fanatický prosp�chá�, který se snaží škodit ostatním, aby sám dosáhl mocenského postupu. 

Záv�r knihy je snadno p�edvídatelný ze svého p�edchozího vývoje. Otec K�ižulka, když vidí 

pom�ry na Košumberku, se ve svém pokro�ilém v�ku odhodlává k cest� do Jeruzaléma, kam 

ale nikdy nedojde. Šimon Hampl se stává superiorem na Košumberku. Hrab�nka Marie 

Maxmiliána pod tlakem jezuit� a okolností zešílí a odkáže celé panství jezuit�m. Páter Had 

postupn� podléhá tlak�m okolí, vzdává se vlastních názor� a stává se poslušnou loutkou, která 

nakonec umírá osamocena a v lehkém pomatení. 

Jelikož je d�j zasazen do období po t�icetileté válce, setkáváme se zde i s rekatoliza�ními 

snahami v tomto kraji. To dokládají dv� epizodické p�íhody. Jednak postava Ond�eje Zicha 

luterána, který se po letech vrací do rodného kraje. Rozpoutává zde drobné lidové bou�e, ale 

nakonec umírá ve v�zení. Druhou postavou je Ond�ej Abraham, který, a� nekatolík, dává  

z finan�ních d�vod� vychovat vnuka jezuit�m, když se mu pak vnuk vrátí jako jezuita, 

Abraham se ob�sí. 
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Kniha a historie 
 

Tato kniha je historicky velmi p�esná. Ve velké mí�e se opírá o správná data, jsou zde dob�e 

popsány skute�né historické události, vyskytují se v ní skute�né historické osobnosti . P�esto 

zde m�žeme najít n�kolik nesrovnalostí, které lze p�i�ítat autorov� stylizaci. 

První rozpor nalezneme u osoby samotného Vojt�cha Hada. V knize je popsán jako hloubavý 

intelektuál, který je sice poslušný, ale nesouhlasí, jeho ideje jsou nakonec ubity tlakem 

spole�nosti. Toto výrazn� nesouhlasí s profilem skute�ného Vojt�cha Hada. Skute�ný Vojt�ch 

Had byl jezuita pevn� v��ící a pln� oddaný své v�ci. Nesouhlasí také, že Vojt�ch Had m�l 

problém získat doktorský titul, nebo� máme doloženo, že tento páter p�ednášel na pražských 

školách. 

Podobnou nesrovnalostí je i odchod Marie Maxmiliány do ústraní, malého dome�ku, z hradu 

Košumberka. V knize je tato událost lí�ena spíše jako nedobrovolný odchod, jako vyhnání. 

Ve skute�nosti v této dob� byla Marie Maxmiliána již velmi v��ící a tento její odchod byl 

p�íklonem k prostému asketickému životu. 

Další zkreslenou událostí je stavba chrámu. V knize se píše, že lid chodil rád stav�t chrám. 

Toto také není pravdou, naopak proti stavb� chrámu bylo v Luži nejedno vzbou�ení a jsou 

dodnes dochovány n�které výhružné �i posm�šné dopisy na jezuity. 

Další okolností, která nesouhlasí, je údajný požár, p�i n�mž sho�ela �ást Luže. Šotola tuto 

událost p�edsunul o pár let dop�edu, nebo� k samotnému požáru došlo až roku 1690. Šotola 

také píše, že p�i tomto požáru sho�el kostel sv. Bartolom�je. To neodpovídá historické 

skute�nosti, nebo� kostel byl sice poškozen, ale nikoliv zni�en.  

Událostí nejrozporupln�jší je smrt hrab�nky Marie Maxmiliány a Vojt�cha Hada. Šotola klade 

tuto událost do let po roce 1690. Oba dva umírají spole�n� ve chvíli, kdy je slavnostn� 

otev�en nový chrám,a oba jsou poh�beni hned po své smrti v novém kostele. Ve skute�nosti 

hrab�nka zem�ela v roce 1690, tedy dlouho p�edtím než byl chrám dostaven, poh�bena byla 

v jezuitské rezidenci a do kostela byly její ostatky p�eneseny až mnohem pozd�ji. Vojt�ch 

Had hrab�nku o mnoho let p�ežil, nezem�el tedy ve stejný den jako hrab�nka. 

Poslední ne p�íliš d�ležitou poznámkou je událost, kdy hrab�nka skládá slib vdovství do 

rukou Vojt�cha Hada. Tato událost se skute�n� stala, až na to, že oním páterem, kterému byl 

slib složen nebyl Vojt�ch Had, ale jiný jezuita. 

I p�es tyto drobné výtky se domnívám, že se Šotolovi poda�ila skv�le zachytit reálná 

historická skute�nost.   
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Životopis 

Ji�í Šotola byl dramatik, autor historizujících román�, básník a p�ekladatel. Jeho otec byl 

st�edoškolský u�itel �eštiny. Narodil se 28. 05. 1924 ve Emisarech u Hradce Králové, zem�el 

08.05.1989 v Praze.  

Po maturit� na gymnáziu v Hradci Králové v roce 1942 studoval krátce na konzervato�i. 

V letech 1943 – 45 byl totáln� nasazen na práci ve slévárn�. Po válce dokon�il studium na 

dramatickém odd�lení Státní konzervato�e, poté studoval �inoherní režii na DAMU. Soub�žn� 

absolvoval šest semestr� estetiky a filozofie na FF UK. 

Po t�i roky p�sobil Ji�í Šotola jako divadelní dramaturg a režisér v Hradci Králové, Šumperku 

a Trutnov�. Pak se uplatnil jako redaktor, p�ispíval do periodik Lidové noviny, 

�eskoslovenský voják, Kulturní tvorba atd. 

V letech 1964 – 67 pracoval Ji�í Šotola jako první tajemník Svazu �s. spisovatel�, od roku 

1967 se stal spisovatelem z povolání. V období, kdy psal p�evážn� poezii, p�ekládal básn� 

z ruštiny a bulharštiny. Po roce 1968 nesm�l publikovat. 

Dílo Ji�ího Šotoly: 

 

Poezie: 

První sbírky byly charakteristické spiritualitou a vále�nými zážitky: 

Náhrobní kámen – 1946 

�as dovršený – 1946 

Sbírky ovlivn�né novým spole�enským klimatem: 

�ervený kv�t – 1955 

Za život – 1955 

Pozd�ji se do Šotolovy poezie dostává intimn�jší poloha, okouzlení životem, zárove� ale         

i skepse a deziluze: 

Sv�t náš vezdejší – 1957 

Venuše z Mélu – 1959 

V šedesátých letech se objevuje vedle tématu lásky téma smrti, kone�nosti a zmaru: 

Co a jak – 1964 

Podzimní�ek – 1967 
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Po dobu více než dvaceti let Šotola poezii opustil a v�noval se dramatu a próze. 

Próza: 

Tovaryšstvo Ježíšovo – 1967, románová prvotina, proces rekatolizace na Litomyšlsku 

v poslední t�etin� 17. století. Úst�ední postavou je páter Vojt�ch Had, doložená historická 

postava. 

Ku�e na rožni – 1974, vyšlo v Samizdatu, román voln� navazující na Tovaryšstvo Ježíšovo,    

o bludném loutkoherci za napoleonských válek 

Svatý na most� – 1978, román bo�í církevní legendu o Janu Nepomuckém 

Osmnáct Jeruzalém� – 1986, próza vypovídá o zhoubnosti náboženského, ideologického 

fanatismu, inspirovaná d�tskými k�ižáckými výpravami za osvobození „svatého m�sta“. 

Volná trilogie zahrnující rozsáhlé období od první sv�tové války do roku 1986: 

Malovaný d�ti – 1983 

Róza Rio – 1986 

Podzim v zahradní restauraci – 1988 

Drama: 

Antiorfeus – 1956, aktuální interpretace �eckého mýtu 

Cesta Karla IV. do Francie a zp�t – 1978 

Možná je na st�eše k�� – 1980 

P�ší ptáci – 1981 

Cesta Karla IV. do Francie a zp�t – 1978 

Bitva u Kres�aku – 1982 

Padalo listí, padala jablí�ka – 1985 

A jenom zem� bude má – 1986, ke 150. výro�í vydání máje a smrti Karla Hynka Máchy 

Ji�í Šotola psal také televizní scéná�e: 

Waterloo 

Julián odpadlík 
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Historie chrámu Panny Marie na Chlumku 
 
Zakladatelkou poutního místa Panny Marie na Chlumku v Luži byla Marie Maxmiliána, 

hrab�nka ze Ž�áru. Od svého bratra Františka Adama Eusebia Ž�árského ze Ž�áru dostala 

hrab�nka kopii obrazu Panny Marie Pasovské z první poloviny sedmnáctého století, který 

p�echovávala v soukromé kapli hradu Košumberku. Snaha o zp�ístupn�ní tohoto zobrazení 

ve�ejnosti ji vedla k založení a vybudování poutního místa na Chlumku. Uctívaným obrazem 

byla Panna Maria Pomocná tzv. Pasovská. O tomto obrazu uvád�la sama zakladatelka, že jde 

o kopii originálu L. Cranacha z Innsbrucku, kterou údajn� namaloval týž malí�, který po�ídil   

i kopii uctívaného obrazu v Pasov�.  

20. prosince 1664 požádal František Kryštof Hieserle, hrab�n�in druhý manžel, o povolení ke 

stavb� kaple Panny Marie. K rozsáhlému stavebnímu podniku p�istoupila hrab�nka až o t�i 

roky pozd�ji. 14. srpna 1667 se za�aly kopat základy a 5. srpna 1668 královéhradecký biskup 

Matouš Ferdinand Sobek z Bílenberka posv�til základní kámen, 8. zá�í 1669 byla hotová 

kaple vysv�cena.  

Tehdy byl vybudován na vyvýšenin� mezi hradem Košumberkem a m�stem Luží areál 

obdélného p�dorysu, vymezený ohradní balustrádou, proloženou �ty�mi v�tšími a �ty�mi 

menšími kaplemi, které se dochovaly do dnešní doby. Vzhled úst�ední svatyn� neznáme, 

avšak z poznámek hrab�nky Hieserlové a pam�tní knihy lužské lze soudit, že napodobovala 

altöttinskou románskou centrálu.  

Zhruba o deset let pozd�ji, 2. kv�tna 1678, požádala hrab�nka Hieserlová pod vlivem P. 

Vojt�ch Hada, jenž byl jejím zpov�dníkem a oddan� pracoval pro sv�j �ád, arcibiskupa          

o povolení vystav�t na Chlumku u poutního areálu rezidenci pro jezuity. Se stavbou se však 

zapo�alo o rok d�íve, jak o tom sv�d�í dochované ú�ty pro léta 1677 a 1678. Základní kámen 

položil a posv�til jezuitský provinciál P. Mat�j Tanner. Založení rezidence se oslavovalo za 

p�ítomnosti arcibiskupa Bed�icha hrab�te z Valdštejna. Pobožná hrab�nka darovala (r. 1678) 

jezuit�m nejen kapli, ale i ves Roubovice a p�l vsi B�lé s veškerými právy a p�íslušenstvím    

a ješt� pojistila jezuitskému �ádu zna�ný pen�žní obnos na panství košumberské. Rezidence 

byla dostav�na na podzim roku 1682 a 9. �ervence 1683 se do ní jezuité p�est�hovali              

z provizorního ubytování na hrad� Košumberku.  

Jezuitská rezidence je jednoduché stavení obdélného p�dorysu, patrová, s pilastry 

prostupujícími ob� podlaží a �len�ná obdélnými okny. P�vodn� byla rezidence dvoupatrová    

a m�la domácí kapli.  

Zájem o mariánské poutní místo a jeho obraz byl zna�ný a již roku 1688 se uvažovalo            
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o stavb� nového kostela. Návrh m�l dostat stavitel Andrea de Quadri, stavitel jezuitské 

rezidence. Se stavbou nového kostela se po�alo až v kv�tnu roku 1690 a jeho výstavba byla 

provázena nep�ízní osudu a p�edevším nedostatkem pen�z. Hrab�nka Hieserlová uzav�ela 6. 

dubna 1690 smlouvu na vybudování kostela nového, to jest na plány, založení základ�            

a výstavbu s málo známým italským stavitelem Bernardem Minellim z Ho�ic.  

V kv�tnu byla zbo�ena "öttingská" kaple. Výdaje za rok 1690 �inily cca 1585 florent�. 

Polírem p�i stavb� byl Giovanni Battista Alliprandi (kolem 1665 - 1720), jehož pobyt na 

Chlumku ve funkci políra je doložen p�i k�tech v Luži 28. srpna a 16. zá�í 1690. 

Avšak 17. �íjna 1690 zem�ela fundátorka Marie Maxmiliána Hieserlová. Rakev s jejími 

ostatky byla uložena v krypt� kaple v jezuitské rezidenci a teprve 13. b�ezna 1698 byly 

p�eneseny do chrámové hrobky pod hlavním oltá�em, kam byla p�enesena i rakev prvního 

superiora na Chlumku pátera Vojt�cha Hada.  

7. dubna vyho�elo m�sto Luže a práce na kostele se zpomalily �i úpln� ustaly. 11. prosince 

1691 uzav�el superior Vojt�ch Had podrobnou smlouvu se stavitelem Pavlem Ignácem 

Bayerem z Prahy (kolem 1656 - 1733) 5), v níž se zavazuje poškozený chrám vylepšit, 

vyhotovit nové plány a kostel zdárn� dobudovat. P�i stavb� se uplatnil pražský kameník 

František Lejsek, s nímž byla uzav�ena smlouva 17. �ervence 1692. Roku 1693 se pro 

nedostatek pen�z nestav�lo, jak lze zjistit z dopisu P. I. Bayera a zápisu v pam�tní knize. 

Stavba kostela pak pokra�ovala v letech 1694 - 96. V roce 1696 byla kostelní stavba zhruba 

hotová, p�estože se její dokon�ování protáhlo až do po�átku 18. století.  

7. zá�í 1696 - v p�edve�er svátku Narození Panny Marie - byl slavnostn� p�enesen z jezuitské 

rezidence do nového chrámu zázra�ný obraz Panny Marie v novém st�íbrném rámu, který byl 

požehnán superiorem Vilémem Frölichem s povolením arcibiskupa. Teprve roku 1700 byl 

instalován hlavní sloupový portál, který je ozna�en letopo�tem 1700. Není vylou�eno, že jeho 

tv�rcem byl známý kameník Giovanni Pietro Torre z Prahy. Usuzujeme tak ze skute�nosti, že 

je v ú�tech v kv�tnu 1701 zaznamenán doplatek 40 florent� pražskému kameníkovi jménem 

Dorry. Patrn� roku 1702 byly osazeny sochy sv. Jáchyma a sv. Josefa v nikách pr��elí 

chrámu. Roku 1703 dostaly ambity dlažbu z kamenných desek a za další t�i roky, r. 1706, 

bylo z�ízeno balustrádové zábradlí. 
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Fotografie k románu Tovaryšstvo Ježíšovo: 

 

 
Hrob Ji�ího Šotoly v Janovi�kách u Luže. 

 

 
Z�ícenina hradu Košumberka. 
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Bývalá jezuitská rezidence 

 
Kostel P. M. Pomocné v Luži na Chlumku. 

 
Pam�tní deska hrab�nky Hieserlové. 


