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Historia pravdivá 
o některých zvlaštních věcech a divných Božích 

skutcích v světě, obzvlaštně pak při Jednotě 

bratrské stalých 
 

 
 
 
 
 
 

od jednoho pobožného muže pro budoucí památku 
sepsaných a v tento spis uvedených.|  



 

 

 
 

2a| 

Kdyţ se jest psalo od narození Syna Boţího leta 1546, Litomysl vyhořela. Čtvrtý 

den po svatém Stanislavu, a tehdaţ bylo po druhé neděli velikonoční v outerý,
1
 ve dvě hodině 

na noc
2
 vyšel oheň, zapálilo se u Německé brány, jda z města do brány na pravé ruce v šestém 

domě, a odtud hned hořelo na všecky strany, tak ţe dříve hodiny u městské brány hořelo i za 

branou a po městě na několikero; náramně veliký vítr byl právě na všecko město i divně se 

točil sem i tam. Hned z zvlaštního Boţího nastrojení
3
 a dopuštění ten oheň býti musil, aniţ 

bylo lze proti němu se postaviti a brániti ve všem městě, ač bylo vody dosti i všech jiných 

nástrojů a potřeb k tomu; a tehdaţ od několika neděl zvlaštní péči měli na oheň, k němu se 

strojili, všecko to nic nebylo platno, jediné kaţdý, kdo kam věděl, utíkal. Takţ hořelo všecko 

město, ţe ani jeden dům nikdeţ nezůstal, ani na hradě, kostelové, rathouzové, vše shořelo, 

mlejn panský i zámek; celou tu noc hořelo. 

|2b| V středu
4
 pak o poledni na zámku došel oheň i prachu, kdeţ chován byl, i obořil ten 

prach drahnou částku zámku a jednoho toliko člověka zabil. 

Dům bratrský i zbor také shořel, a co naspěch schovati mohli do sklepův, i toho tam 

nemalo pohořelo; kněh bratrských jest tu nemalo shořelo rozličných. Aţ i na Českém 

předměstí a na Zahájí
5
 shořelo více neţli padesáte domů, ano i v vísce Kornicích

6
 odtud se 

zapálilo a několik dvorů shořelo. 

Lidí pak více neţli na sto osob tím ohněm zahynulo. Někteří sou hned nechtěli 

utíkati z města, zůstali v svých domích a schovali se do sklepů, tam se zdusili; někteří, 

nemohouce utéci, to také učinili a s velikou těţkostí ledvíčka ţiví zůstali. Jiní pak hned na 

prach shořeli, ţe jich ani znamení nezůstalo, jiných kusové a škvarkové zůstali. Hovad také 

mnoţství shořelo, jako koní, volů, krav a jiných, a tehdaţ čistý krmný dobytek k prodaji byl 

přihotovený. 

 

 ٭٭٭

 

Téhoţ leta povstala válka v Němcích. Hanuš kurfirst saský
7
 (pod nímţ předešlých 

let Martin Luter byl a tu i v Vitemberce po smrti své pochován) válčil proti císaři Karlovi 

Pátému
8
 a král náš Ferdi|3a|nand

9
 byl na pomoc císaři bratru svému proti němu a ţivotně byl 

                                                 
1
   11. května 1546. 

2
   9,30 večer 

3
   z Boţího podnětu 

4
   12. května 1546. 

5
   severní předměstí Litomyšle 

6
   vesnice 2 km severně od Litomyšle 

7
   Jan Friedrich I. Saský (der Großmütige, Moudrý) (1503-1554), kurfiřt, vůdce Šmalkaldského spolku a 

nejvýznamnější předák protestantů ve šmalkaldské válce (1546-1547) císaře Karla V. proti protestantům. 
8
   Karel V.  (1500-1558), císař Svaté říše římské, hlavní představitel protireformace, zvítězil nad Šmalkaldským 



 

 

tam v Němcích při císaři, jemuţ byli připověděli stavové Království českého i pomoc vydati, 

kaţdý kraj počet uloţený lidu. Potom se ta válka skonala leta 1547 při svatém Jiří.
10

 Hanuš 

kurfiršt jest podmaněn od císaře a učiněn jest vězněm císařským za pět let aţ do leta 1552.
11

 

Tu pak okolo svatého Jana Křtitele
12

 propuštěn jest z vězení od císaře a svobodným učiněn i 

zase k svému prvnímu důstojenství k stavům i městům navrácen. V tom pak zase toho leta 

1547, prvé neţli ta válka s kurfirštem dokonána byla, kdyţ král ještě v Němcích byl, tehdy 

hned o massopustě
13

 stalo se jakési pozdviţení a spuntování
14

 drahného počtu osob stavův 

Království tohoto českého, stavu panského, rytířského i městského, a na stvrzení toho puntu 

všickni, kolikoţ se jich v něj vydalo, pečeti své sou přitiskovali, pravíc jej byti obecné dobré 

všeho království.
15

 

Praţané všeho toho puntu nejvetší regualové
16

 s některými pány (mám za to) i 

původové jsou byli, jiná |3b| města, páni a rytířstvo k nim se připojovali a sjíţděli a tu v Praze 

ve Veliké koleji
17

 i na jiných místech své sněmy a jiné schůze s nimi mívali. Tu i psaní sobě 

od kurfiršta činěná čítali. Také některé osoby z Jednoty naší, bratřími jsouce s stavu panského 

i rytířského, do toho puntu mezi jiné se vpletli, aţ i dva z nich Praţanům toho regování
18

 

pomocníci byli a s nimi předčili, a nejvíc pán Vilím Křínecký.
19

 Také i půst sobě po bratrsku 

uloţili, aby všickni, coţ jich koli v tom puntu bylo, s lidem svým poddaným na den svatého 

Matěje
20

 se postili a modlili. Také i zprávcové náši někteří z starších pro nějaké vyrozumění 

tomu jich puntu, k čemu by se chejlil, do toho jich sněmu jednou vešli sou. 

Kdyţ se pak ta válka v Němcích s kurfirštem dokonala, tedy král navrátil se jest do 

tohoto království s mocí lidu válečného svého i císařského, a přijev na Hrad praţský, jal se 

jest toho puntu trhati a trestati, počav od Praţanův, a to nejprv pěkně tiše bez války a 

krveprolití spokojil
21

 a sobě podmanil, po tom soud na ně i na všecky jiné s ním spuntované 

osadil některými pány moravskými i biskupem jich a Sleza|4a|ky i jinými. A nemalo z nich 

osob, t. z Praţanů, vybral a do vězení je dal, některé zmučiti, čtyři i stíti dal a 12 ven z města 

kázal vymrskati, vypověděv je ze všech svých zemí, statky všecky, coţ pozemských měli, jim 

pobral, majestáty, obdarování a svobody jich i nastroje válečné. Téţ jest učinil i všem jiným 

městům, která sou koli v tom puntu byla, ţe jest statky jich, obdarování s majestáty i nástroji 

válečnými jim pobral. Pány pak a některé osoby z rytířstva také do vězení svého na Hrad 

praţský pobral, potom je odtud vypustiv na závazek manský,
22

 statky jich téţ pobral a je vězni 

                                                                                                                                                         
spolkem v bitvě u Mühlbergu 24. dubna 1547. 
9
   Ferdinand  I. Habsburský (1503-1564), od 1526 český a uherský král, od 1531 německý král, od 1556 římský 

císař. V letech 1546-1547 došlo k prvnímu protihabsburskému povstání v českých zemích (tzv. stavovský odboj). 

Ve Svaté říši římské v té době probíhala šmalkaldská válka mezi katolíky a luterány. Císař Karel V. poţádal 

bratra Ferdinanda I. o pomoc a ten bez souhlasu zemského sněmu svolal zemskou hotovost k taţení za hranice 

země. Čeští šlechtici ale vypověděli králi poslušnost a vytvořila se měšťansko-šlechtická opozice, která ale byla 

potlačena. 
10

  23. května 1547. 
11

    Kurfiřt Jan Friedrich I. byl 24. dubna 1547 císařskými vojsky zajat a pak odsouzen k smrti, trest byl pak 

zmírněn a 1. září 1552 byl saský kurfiřt propuštěn na svobodu. 
12

   24. června 1552. 
13

   22. února 1547. 
14

    spuntovati se - spolčit se, spiknout se; punt – spolek, spolčení  
15

    srov. pozn. 9 (stavovský odboj). 
16

    předáci, vůdci, organizátoři 
17

    v Karolinu 
18

    řízení 
19

    Vilém Křinecký z Ronova měl na stavovském odboji aktivní účast jako řečník a vyjednavač; podněcoval 

stavy proti králi; po poráţce stavů odsouzen k smrti, uprchl do Pruska k Albrechtu I. Braniborsko-Ansbašskému, 

pracoval pak horlivě pro Jednotu bratrskou; skončil pravděpodobně na popravišti. 
20

    24. února 1547. 
21

    uklidnil, upokojil 
22

    slib poddanství, vazalský závazek 



 

 

svými předce byti zanechal, kaţdý na tom zámku neb domě, coţ mu ještě z statku jeho 

pozůstaveno bylo a některým jinde znovu dáno, tu aby vězněm byl, hned ani z vrat nikam aby 

nechodil a nevyjíţděl. Potom pak v času prodleném tu milost jim učinil a oni jí sobě na králi 

zjednali, aby po tom svém panství neb statku choditi neb jezditi, kde by chtěli, aţ do západu 

slunce, neţ nikam jinam z mezí svých vyjíţděti práva a svobody neměli, ovšem přes noc kde 

zůstati. Tak jest skrze krále a takové jeho trestání všecken ten punt roztrţen, zrušen, |4b| a v 

nic obrácen i to jejich zpečetění skaţeno, na mizinu přišlo a přivedeno. A z toho potom přišlo, 

ţe sou se někteří zborové králi dostali: brandejsský, turnovský a litomyšlský, nebo panu 

Krajířovi
23

 Brandejs vzat byl, panu z Vartemberka
24

 Turnov, panu Kostkovi
25

 Litomyšl, ano i 

bydţovský a chlumecký zborové také se dostali, ale ti frejmarkem
26

 od starého pana 

z Perštejna pana Jana
27

 za statky pánův hradeckých a mejtských. 

 

 ٭٭٭

 

A kdyţ se tak to všecko přemlelo, toţť jiná nová věc nastala, ţe všecken ten punt 

obracen jest na Jednotu naši, ţe by gruntovní a nejhlavnější původ jeho byl a vyšel z ní. Ta 

pověst o ní takměř po vší České i Moravské zemi velmi zhusta šla a aţ i do jiných zemí se 

donášela a do srdce královského takové myšlení náramně hluboce o ní uvedené bylo; od koho 

a čí sluţbou, toho nevím, sám Pán Bůh to všecko dobře ví a zná; však velmi chytře a 

důmyslně státi se musilo pod věcmi k víře podobnými, a to těmito: 

1. ţe osoby stavu panského a rytířského bratřími jsouce, také sou v tom puntu byli, a 

někteří v něm |5a| předčili,
28

 o čemţ napřed;
29

 

2. ţe jest ten řád v Jednotě, jejţ kaţdý zachovati musí, kdo jest bratrem, aby bez 

rady staršího neb zprávců a učitelův nic nečinil a před sebe nebral, a tak tedy konečně i ty 

osoby stavu panského s radou starších to sou učiniti musili a v ten punt se dali; 

3. ţe i ten půst s modlitbami uloţen jest byl v něm spůsobem bratrským,
30

 proto ţe 

jest to vše z bratří jíti musilo a se dáti. 

Z toho pak hned toho leta 1547 pokušení veliké a velmi těţké na Jednotu a zprávce 

její přišlo. Nebo král takovým věcem uvěřil, a smyšlení toho o ní dávní základ v srdci svém 

maje, takměř od počátku království svého, ţe by ona proti vrchnosti povstati, jí se zpěčovati i 

jiné podlé sebe bouřiti a s nimi se puntovati hotova byla: tuto jiţ v tom utvrzen byl. 

Protoţ za takovými příčinami na ni jest sahl, jsa velikým hněvem zapálen proti ní, a 

vzav před sebe mandát neb majestát starý krále Vladislava,
31

 kterýţ na pikharty udělán byl a 

někdy také za předků našich na Jednotu vydán, k tomu jest přidal svůj nový mandát
32

 a po 

všech |5b| krajích království svého jej rozeslal před svatým Havlem
i
,
33

 a tu jim všecky zbory 

zastavil, aby věrní ţádného přisluhování slova Boţího i svátostí nikdeţ míti a jemu společně 

obcovati nemohli, ale k kněţstvu neb pod jednou, neb pod obojí se obrátili a jich sluţbám 

obcovali. Bratří pak starší ještě toho roku učinili sou psání ode vší Jednoty, hledajíce zase 

                                                 
23

    Arnošt Krajíř z Krajku († 1555), drţitel Mladé Boleslavi, ochránce a podporovatel Jednoty bratrské 
24

    Adam Rohozecký z Vartenberka († 1564?) 
25

    Bohuš Kostka z Postupic († 1557?), otevřeně podporoval Jednotu bratrskou, zaloţil tiskárnu v Litomyšli  
26

    koupě směnou, směnění 
27

    Jan z Pernštejna zv. Bohatý († 1548), syn Viléma z Pernštejna, evangelík lutherského vyznání, nepřál 

Jednotě bratrské, během stavovského odboje se choval nespolehlivě a oportunisticky; nakonec ze situace vytěţil 

velké majetkové výhody. 
28

    být přední, důleţitější, hlavnější 
29

    viz fol. 3b, pozn. 19 
30

    viz fol. 3b 
31

    „Mandát krále Vladislava II. proti pikartům, kteříť se bratří jmenují“ z 10. 8. 1508, Budín 
32

    mandát krále Ferdinanda I. z 8. 10. 1547; srov. Gindely I, s. 511 
33

  16. října 1547 



 

 

skrze ně průchodu a propuštění přisluhovaní Páně. Ano i císaři psali
34

, ţádajíce ho za 

přímluvu k králi za téţ, a to jim posláno bylo do Augšpurku. Nebo tehdaţ císař i král tam 

spolu byli. Poslové pak vysláni s tím psaním tito byli: Jeden z zboru litomyšlského bratr v 

nově k soudcům přidaný od zprávce jich a s ním mladenček bratrský. Druhý z zboru 

boleslavského, avšak ten sám z Litomyšle jim oběma toho dodal. Ten druhý pro rozličné 

hrůzy tam jda, toho s nimi konati se vzdaloval; takměř prázdní
35

 poslové zase se od krále 

navrátili, aniţ chtěl jaké svobody dáti k propuštění zborů. Ale potom ještě jiný mandát
36

 

vydán byl a po krajích rozeslán, vţdy to tvrdíci, aby zborové Páně |6a| zavříni byli. 

V počátku pak toho pokušení největší těţkosti valily se na zbor litomyšlský a 

zprávce jeho bratra Joannesa Augustu,
37

 jenţ byl jeden z starších a přední a měl pomocníka 

Jakuba Bílka,
38

 kněze mladého (a jiná dva), jehoţ při sobě vychoval takměř od jeho 

pacholetství. A ty těţkosti začínaly se prvé, neţli sou zborové zastaveni byli. Hned kdyţ pán 

Kostka
39

 Litomyšl postupoval králi, bylo třetí den po svatém Bartoloměji
40

 v pátek (neb 

svatého Bartoloměje bylo v středu), královští komisaři dva přijeli do Litomyšle ten pátek a 

hned to postupování se dálo i tři potom ty dny; k těm komisařům měšťané litomyšlští mnozí, 

nekteří i vyloučenci bratrští jsouce, na zámek začasté přicházeli a s nimi mluvení svá mívali, 

nětco i o to puntování, aţ jim pak i toto mluvili ti vyloučenci řkouce: „Kdyby král Augusty, 

Augusty dostal a zmučiti ho dal, na něm by se všeho gruntu dověděl.” A komisaři zeptali se 

jich: „I kdeţ jest ten Augusta?” Oni řekli: „Není ho doma,” (neb jiţ okolo čtyř neděl před tím 

postupováním bratr |6b| Johanes tajiti se musil a tu v Litomyšli zjevně jest nebýval, ano ani 

jinde tu vůkolí, ale všudy tajně se choval) neţ prý: „Bratr Jakub jest doma, a onť o něm dobře 

ví, kde jest. Ano ví on o všem jiném, co jest ve vší Jednotě, neb jemu Augusta všeho svěřuje.” 

Toţť komisaři po takových zprávách sobě učiněných a daných poručili ouřadu, aby rozkázali 

Jakuba rychtáři vzíti na rukojmě pod půl třetího sta grošů českých na ten spůsob, kdyţ by mu 

rozkázáno bylo, aby se postavil, kde by jemu koli místo ukázáno bylo; a to sou učinili sami od 

sebe, nemajíce o tom ţádného poručení od krále ani od koho jiného. Rychtář sa pak poslán od 

úřadu, šel jest se dvěma konšely do domu bratrského urukovati ho,
41

 ale on divným Boţím 

opatřením vysvobozen jest z toho ručení, ušed z domu ven prvé, neţli oni tam vešli; a to bylo 

v středu po svatém Bartoloměji.
42

 Hned pak nemohl také i Jakub zjevně bývati v Litomyšli, 

ale krejti se musil. Od toho času zvlaštní a největší nebezpečenství mimo všecky jiné zprávce 

nastalo jest bratru Johannesovi, pověst nemalá s rozlič|7a|nými úštipky o něm šla zvlašt mezi 

panstvem a dvořstvem v Čechách i v Moravě a zřetel královský nejvíce naň obrácen byl, aby 

byl dosaţen i s tím svým Jakubem. 

Potom podruhé ještě toho roku před první nedělí adventní
43

 přijeli komisaři královští 

jiní, do Litomyšle uvedli hejtmana jiného na místo toho, kterýţ od prvních komisařů postaven 

                                                 
34

  dva dopisy jsou v německém překladu u Gindelyho: Quellen zur Gesch. d. böhm. Brüder. Wien 1859, str. 73.; 

český text v Bratrském archivu VII, fol. 43b ff.  
35

  bezúčelní, marní 
36

  druhý mandát, jímţ se vynucovalo přísné plnění prvního, vydán 20. 1. 1548 v Augsburku; Bratrský archiv 

VII, fol. 70; králova odpověď, kterou přinesl bakalář Jan Jirek z Augsburku, je datována v Augsburku 7. ledna 

1548. Jan Jirek (Jirk, Jiřík, Girk, Gyrcaeus) pocházel ze Svídnice († 1562), byl učitelem v Litomyšli, měl 

neshody s Augustou, byl jedním z doručitelů bratrských listů císři Karlovi V. a králi Ferdinandu I. Po návratu 

vězněn, pak odešel do Pruska a uchýlil se k Albrechtovi Braniborsko-Ansbašskému. Byl členem Úzké rady 

Jednoty bratrské. 
37

   Jan Augusta *1500 - †1572 
38

   Jakub Bílek *1516 - †1581 
39

   Bohuš Kostka z Postupic 
40

  26. srpna 1547. 
41

   vzít jako rukojmí  
42

  31. srpna 1547. 
43

  27. listopadu 1547. 



 

 

byl, nějakého Šebestiana Šejnocha,
44

 a přitom v tu neděli adventní kázali vzíti do vězení 

rychtáře z Semanína,
45

 kterýţ bratrem byl také k zboru litomyšlskému příleţejicí, a vsadili 

ho
46

 tu na zámku v Litomyšli pod příčinou takovou, ţe někdy a některou chvíli z své 

všetečnosti vzal dva obrázky maličké z kostela, jednoho spálil a druhého dal pacholeti, synu 

ouředníkovu. Seděl víc neţ půl leta a potom ho jinače nikoliv vypustiti nechtěli, leč by od 

bratří odstoupil a od kněze přijímal; a jsa jiţ dlouhým vězením strápený i od toho hejtmana 

Šejnocha mnohými lstivými řečmi ponoukaný, přivolil k tomu, a on kázal ho z vězení 

vypustiti na noc do holomčí světnice;
47

 i tu jest umřel v noci a ráno nalezen mrtvý; tak 

nedošel k tomu přijímaní od kněze. 

|7b| Mezi tím pak v ten advent zbor Litomyšlský tříbiti se počínal, nejedni z obojího 

pohlaví k knězi se obraceli a přistupovali, jsouce k tomu přivedení řečmi mnohými lstivými 

toho hejtmana od ouřadu, od kněze, i ode všech vůbec, aniţ jakého pokoje před nimi míti 

mohli. V tom jim ku pomoci bratr Johannes učinil psaní
48

 potřebné se závazkem tuhým, aby 

je čtli, kdoţ by je jen slyšeti chtěli, a skrze čeládky
49

 své roznésti dal mezi všecky a přečísti 

ten den před Štědrým dnem; a čím dále tím více pokušení těţká rozmnoţovali se v tom zboru. 

Neb hned o massopustě jiţ leta 1548, kdyţ umřel bratr jeden starý,
50

 sešlo se nětco 

bratří a sestr, i učinili jemu pohřeb podle spůsobu dřevního a obyčeje, mezi nimiţ byli jiní z 

nebratří obojího pohlaví. Tehdy hejtman kázal je popsati všecky, kdo sou byli na tom pohřbu, 

a sobě je dáti, a vybrav z nich šestnácte hospodářů bratří, kázal je na rukojmě vzíti.  Potom 

okolo Hromnic
51

 na rozkaz arcikníţetcí
52

 vzal do vězení toho bratra, kterýţ psaní učiněné 

k králi ode vší Jednoty do Augšpurka nosil a jemu ho i dodal |8a| a vsaditi ho dal tu na 

Litomyšli na zámku, kdeţ jiné vězně tehdaţ sázeli; seděl tu víc neţ čtyři neděle.
53

 

Také potom i jiného bratra rozkázal ouřadu vsaditi do šatlavy pod příčinou,
54

 i seděl 

okolo dvou neděl, a kdyţ bylo okolo třetí neděle postní, tedy na rozkaz kníţetcí hned v 

pondělí
55

 kázal těm šestnácti bratřím, kteříţ na rukojmích byli pro ten pohřeb, aby v outerý
56

 

do Prahy šli a v sobotu
57

 ráno aby se tam na zámku postavili před hejtmanem Hradu 

praţského. Ty pak dva bratří z vězení vypustiti dav, také se jim rozkázal s těmito do Prahy 

bráti a tam téţ v tu sobotu se postaviti. Kdyţ pak tam se všickni postavili, tehdy ti dva, kteříţ 

prvé seděli v vězení v Litomyšli, povoláni byli přede pány do komory, kaţdý obzvlaštně, a tu 

na nich se vyptávali, co se jim vidělo, kázali je dáti do vězení, i vsazeni sou oba spolu do 

kníţetcího
ii
 vězení, potom byli rozsazení kaţdý sám, s těmi pak šestnácti sám toliko hejtman 

Hradu praţského promluvil, i vsazeni sou všickni spolu na Bílou věţ,
58

 a tak jich tam všech 

osmnácte sedělo. Tu pak šli k ním řeči a namlouvání rozličná, pěkná, lstivá, aby odstoupili od 

Jednoty |8b| a bratřími nebývali a k knězi se obrátili a od něho přijímali. A to se dálo nejednou 

skrze hejtmana Hradu praţského i jiné mnohé, aţ i skrze kněze litomyšlského, kterýţ tam byl 

                                                 
44

  Sebastian Schöneich byl horlivý královský úředník dosazený jako hejtman do Litomyšle a pověřený 

pronásledováním příslušníků Jednoty bratrské a likvidací protikatolických a protihabsburských tendencí ve 

východních Čechách vůbec. 
45

  obec jiţně od Ústí nad Orlicí 
46

  vsadit do vězení, uvěznit 
47

   do místnosti pro sluţebnictvo 
48

  viz Bratrský archiv VII, fol. 58b; datováno 21. prosince 1547. 
49

   rodinné příslušníky 
50

  jmenoval se Prokop a byl pekařem. Více viz Bratrský archiv VII, fol. 82 ff. 
51

  2. února 1548. 
52

   viz pozn. 235 
53

  bakalář Jan Jirk; viz Bratrský archiv VII, fol. 86 ff. 
54

   pod (nějakou) záminkou 
55

  Podle Bratrského archivu VII, fol. 82 to bylo pondělí před svatým Řehořem, tj. 5. března 1548. 
56

  6. března 1548. 
57

  10. března 1548. 
58

   oválná bašta na Hradě praţském nad Jelením příkopem; slouţila jako státní vězení 



 

 

nato přijel za nimi na rozkaz kníţetcí, aby je napravoval a k tomu ohýbal, aby se k sluţbám 

jeho obrátili, coţ činil velmi lstivě a ţadného jináč vypustiti nechtěli z vězení na ţádné 

rukojmě. I dodtud k nim takové řeči mluveny byli, aţ jimi některých umysl ustavený zemdlen, 

zvrtlán a k změnění přiveden byl, ţe ještě do Velikonoci svolili k tomu, aby se knězem 

spravovali; a tak z vězení vyšli někteří hned po hodech, jiní potom však i tak učiniti přiřekše, 

musil kaţdý z nich postaviti rukojmě hodné pod jistou summu hejtmanu na Litomyšli, hned 

jakţ se domů z toho vězení navrátí. Kteříţ pak v svém umyslu ustavení cele a stále se měli a 

těmi pěknými a lstivými řečmi i potomními rozličnými přístrachy nikoli k zvrtkaní a k 

změnění jeho přivedení byti nemohli, ale na svůj slib Pánu Bohu učiněný pamatujíce, víru 

dobrou v něm zachovati všeho se odváţivše, ti předce mnoho neděl u vězení |9a| drţáni byli, a 

potom souce vypovědění ze všech zemí královských, po vypuštění z vězení brali se předce 

pryč ve jméno Páně za manţelkami svými i dítkami. 

V tom času také vzat jest dům bratrský tu v Litomyšli v středu po Květné neděli,
59

 

kterýţ chtěvše zachovati bratří, rádi by jej byli prodali paní Kostkový
60

 se vším, coţ k němu 

měli. Ten pátek po svatém Bartoloměji,
61

 kdyţ měla Litomyšle postupována byti králi, zápis 

pořadný na rathouze v kníhy městské stal se prodaje toho domu, a jednyţ dokonán byl ten 

zápis, a hned do rathouzu páni komisaři přišli, aby jim bylo město postoupeno, potom vzali od 

paní i závdavek, naposledy i peníze, coţ po závdavku zůstávalo a v časy placeno byti mělo, jí 

prodali, vše pořadně opatrujíce, aby ten dům mohl bráněn a zachován byti, však všecko to nic 

znamenitě
iii

 neprospělo k obdrţení jeho, ale v zamlčení přišlo. Nebo kdyţ paní Kostkové v 

outerý po Květné neděli
62

 z rozkázaní kníţetcího od hejtmana z Litomyšle psaní o ten dům do 

Brandejsa přišlo, aby ho králi do čtvrtka
63

 postoupila, tak hned do Litomyšle jeti musila a to 

všecko, coţ v něm měla, kvapně vystěhovati a po sousedech roznésti musila. Tuť se naplnilo 

to přísloví lidské, ţe proti palici šermu není.
64

 

|9b| K tomu také v Zelený čtvrtek
65

 přinesen jest mandát od arcikníţete panu Kostkovi do 

Brandejsa na zprávce a učitele bratrské, t. Litomyšlské, ač tak vejslovně nebyli jmenováni, ale 

na ně se jest vztahoval, ţe by tu v Brandejse pod ním byli a se chovali, aby je vzal a jemu na 

Hrad praţský dobře opatřené odeslal. 

Před hody pak velikonočními samými i po hodech jiţ veliké těţkosti v té Litomyšli 

bratřím a sestrám dály se, nebo s nimi velmi ztuha zacházíno bylo podle toho mandátu 

královského o to, aby vţdy od bratří odstoupili a k kněţím se obrátili a jimi se zpravovali. 

Nejednou obeslaní byli na rathouz před ouřad, na zámek před hejtmana, tu s nimi o to mluvili 

pěkně lstivě, i pohrůţky činíc, jestliţe toho neučiní, ţe na ně veliké a těţké věci přijdou a ţe tu 

mají byti komisaři brzo a tu zvědí, co na ně přijde; hejtman jim i to mluvil: „Ale proč jste tak 

tuzi při těch svých učitelích? Vidíte-li, co sou vám učinili? Utekli od vás, opustili vás, víc 

sobě váţí svých ţivotů neţli vás.” I Čtení jim připomínaje tehdejší o pastýři dobrém a 

nájemníku,
66

 nemalé posměchy a utrţky činil zprávcům jich, vţdy mluvě: „Kde jest váš 

Augusta?” Sousedé také mnozí téţ jim posměch činili a jiţ jen o nich řeči byli ve vší obci a 

jakési jich litovaní a |10a| nad nimi naříkaní, co sou jim ti zprávcové učinili? 

Z takových mnohých řečí nejedni bratří a sestry počali mdlíti a v reptání se dávati na 

správce, zvlaště manţelky některé těch bratří, kteříţ jiţ v Praze byli v vězení, říkajíce: 

„Bratřímť jest snadno utíkati a se pokrývati, ješto oni nemají manţelek ani dítek.” 
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 28. března 1548. 
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  Libuše z Lomnice († 1559) 
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 26. srpna 1547. 
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 27. března 1548. 
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 29. března 1548. 
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 Srov. Blahoslav, Grammatika, fol. 302b 
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 29. března 1548. 
66

 Srov. J 10,1-18 



 

 

Bratr Johanes pak v takových tuhých pokušeních a těţkostech vţdy o ně pečoval a je 

některak retovati usiloval, jakoţ i z počátku pokušení péči svou při nich konal, sám se mezi 

nimi postaviti nemoha, skrze jiné zprávce je opatroval, dokudţ zborové zůstaveni nebyli, a 

potom skrze své čeládky, jáhny, psání,
67

 ano i Jakuba vysílal tam začasté, aby tajně vţdy při 

nich děláno bylo při jedněch skrze druhé, coţ potřebí bylo a byti mohlo. 

Aţ tu jiţ naposledy, jsa co do chobota
68

 dohán, i to jim učinil, povolal k sobě 

několiko hospodářů z bratří, aby <přišli>
iv

 nočně do lesa půl druhé míle od Litomyšle na 

sobotu před třetí nedělí velikonoční (neb třetí den před svatým Jiřím),
69

 a tu s nimi na tom 

zůstal: Jestliţe budou ještě jednou na rathouz obesláni neb na zámek před hejtmana, aby ho 

všickni muţí i ţeny ţádali, aby jich k tomu odstoupení nepotahoval, ale dopustil jim jíti do 

Prahy k kní|10b|ţeti, aby tam sobě jednali o pokoj, aby jim přín a dán byl a dopuštěno bylo 

jim, aby se spokojili a umluvili s dolejším administratorem,
70

 k tomu se jim poddav, ţe také 

tam s nimi i s Jakubem se postaví.  To jim poručil mezi všecky bratří a sestry rozprostříti
71

 a 

jim oznámiti v tejnosti, aby s tím všickni čekali na obeslání. Předtím pak okolo Neděle 

provodní
72

 ten hejtman litomyšlský Šejnoch shledal se s jedním bratrem z Litomyšle 

(soudcím
73

 a předním
74

) na cestě, i ptal se ho, ví-li, kde jest bratr Augusta, a on odpověděl 

jemu, ţe o něm nic neví, kde jest. A on řekl jemu, aby se na něj pilně ptal a doptaje se, aby 

jemu samému ode mne toto pověděl: „Ţe bych se s ním rád shledati chtěl a promluviti, kde by 

on koliv chtěl, a to, coţ bych s ním chtěl mluviti, ţe by bylo dobré jemu, t. bratru Johanesovi, 

i vám všem, ano i vší té vaší sektě. To jemu ode mne pověz, a coť dá za odpověd, povíš mi na 

Litomyšli, kdyţ domů přijedu. Neţ neprav o tom ţadnému neţ jemu samému, neb co já chci s 

ním mluviti, chci, aby o tom ţadný nevěděl a přitom ţádný nebyl, ani ty, neţ on a já.” Nemohl 

ten bratr sám dojíti bratra Johanesa, ale náhodou trefil na bratra Jakuba, jemu to oznámil, aby 

skrze něho bratra Johanesa došlo. Bratr Johanes zase po něm tomu |11a| bratru tuto odpověd 

dal, a on aby jí dal Šejnochovi, ţe on to rád učiniti a s ním se shledati chce i mluviti, jedné ať 

mu toho jistotu ukáţe takovou, jiţ by se mohl dověřiti, ţe bezpečně s ním se sejde i od něho 

zase odejde, jinač ţe toho učiniti nemůţe, neb on ví, v jakých sou povinnostech sluţebníci u 

jeho Milosti Královské. I donesl ten bratr tu odpověd Šejnochovi, a on zase kázal povědíti 

bratru Johannesovi, ţe „jest to mně nemoţné jemu učiniti, abych jaké jistoty toho jemu činiti 

měl, neb chci, aby to tejno bylo, aby při tom ţadný nebyl neţ já a on, ano aby o tom ţádný 

hned nic nezvěděl; a já bych nevzal sta kop grošů, aby o tom zvědíno bylo od Jeho Milosti 

Královské, ţe já s ním chci mluviti. Pověz jemu, ať se mne nic nebojí, ţe já nemám ţadného o 

něm poručení; můţe směle ke mně přijíti na Litomyšl, a pakli mi se toho dověřiti nemůţe, 

nechť on mi uloţí, kde chce, já k němu přijedu dvě i tři míle“ etc. 

Opět to oznámil ten bratr bratru Johanesovi po bratru Jakubovi, on po něm zase opět 

dal odpověd jako prvé. A kdyţ bylo třetí neděli po Velikonoci,
75

 poslal Šejnoch pro toho 

bratra, aby k němu přišel na zámek, a tu se zeptal řka: „Máš-liţ jakou jinou odpověd od bratra 

Augusty,” a on odpověděl: „Nemám,” a tu s ním pěkně mlu|11b|vil: „Můj milý jediný Jindro, 

jáť bych se rád shledal a mluvil s bratrem Augustou, jedné pro vás, nebtě mi vás srdcem líto; a 

teď k sobě čekám pánů komisařů, na kaţdou chvíli mají zde byti a jsou jiţ na Pardubicích; 

jakţ sem přijedou, tak vy neboţátka zvíte, co na vás přijde; bychť s ním mohl mluviti ještě 
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 Srov. Bratrský archiv VII, fol. 55b a 95b. 
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  do nesnáze, do úzkých, do slepé uličky 
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 21. dubna 1548. 
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 viz pozn. 265 
71

  rozšířit 
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 8. dubna 1548. 
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 Za soudce byl označován vybraný hospodář, který byl pomocníkem kněze a který sledoval dobrý řád a pokoj v 

bratrských domácnostech; patřil mezi tzv. pomocníky v Jednotě. 
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 církevní starší, senior 
75

 22. dubna 1548. 



 

 

jednou, prvé neţli by oni přijeli, dobře by vaše věc byla, to jistotně vím, ale, milý brachu, 

můţeš-li ještě jak brzo, oznam jemu to a pověz, ať se mne nic nebojí, nebo já o něm nemám 

ţadného poručení; toť Pán Bůh ví, věř mi toho na mé hrdlo (a ukázal na své hrdlo rukou); 

však toho jiţ jistoty dosti míti můţe, kdyţ já jemu chci jíti, kdeţ mi koli on místo uloţí: buď u 

pana Kostky, buď u některého jiného pána a neb někde v lese, nu, já se jemu v tom svěřiti chci, 

i do lesa jíti na místo ukázané od něho a ţivota svého se odváţiti pro vás neboţátka; a nejsa tu 

nikdeţ nic svědom, zdá mi se, ţe mi toho můţe věřiti.” 

Tyto řeči Šejnochovy ten bratr slyše, opět je bratru Johanesovi skrze bratra Jakuba 

oznámil, pověděv při nich tento soud svůj: „Mně se zdá, ţe bratr Johanes můţe takovým 

řečem jeho se dověřiti a odváţiti se a jíti s námi se všemi do Prahy i s tebou. Proč toho učiniti 

nemá?” 

Bratr Johanes pak takovými řeč|12a|mi Šejnochovými i tohoto bratra soudem, také 

velikými těţkostmi toho lidu litomyšlského zboru, k tomu i dvěma bratřími staršími, kterýmţ 

oznámeno bylo o tom, ţe s ním Šejnoch chce mluviti, a oni oblíbili mu to
76

 a vzkázali po 

Jakubovi, ţe se jim vidí, ţe to můţe učiniti s nějakou opatrností. Těmito věcmi jsa dohnán co 

do chobota a nevěda jiţ, jak toho lidu Boţího retovati, i přivolil k tomu mluvení s tím 

Šejnochem, aby bylo v lese v středu den svatého Marka
77

 okolo hodiny 16.
78

 dobré půl míle 

od Litomyšle za Sloupnicí
79

 nedaleko od silnice k Brandejsu běţící, konec drah, na pravé ruce, 

v tom boroví. Však chtěje to učiniti, měl jest v svém umysle k tomu uţíti opatrnosti příslušné 

a dostatečné, smluviv se o to i s Jakubem, jak to má učiněno byti, neb se jest obával lsti a 

chytrosti i zrady Šejnochovy neb oklamání jeho. I donesena jest byla od bratra Johanesa jiţ 

odpověd konečná tato o to mluvení s Šejnochem v tom místě a dni uloţeném a svrchu 

oznámeném zase tomu bratru skrze Jakuba. Druhý pak den po svatém Jiří
80

 on jí oznámil 

Šejnochovi a Šejnoch to rád uslyšel a ochotně od něho to přijal. Tedy Šejnoch té noci vyslal 

tři osoby tam za Sloupnici do toho lesa na to místo jmenované: jednoho souseda 

litomyšlského Vicence, druhého forštmistra,
81

 třetího svého písaře a jimi to místo tajně osadil, 

|12b| poručiv jim, kdyţ tu přijde bratr Johanes, aby ho jali, téţ i Jakuba. Kteříţto připravivše 

se po sedlsku s kladními sekerami a ručnice vzavše pod ty kaftany, i skryli se v tom lese 

porůznu nedaleko od toho místa jmenovaného i od sebe. A kdyţ Jakub nejprv ráno přišel k 

tomu místu, uzřev toho Vicence (tak po sedlsku připraveného) v březíčku malém opodál od 

cesty, však ho poznal hned, a on také, vida ho, šel pomalu k cestě blíţe a Jakub šel předce tou 

cestou a ještě dal mu pozdravení a on jemu ochotně poděkoval, aţ byl naproti němu, tedy ten 

Vicenc prchl k němu a chytiv ho, volal na ty dva skryté: „Sem! Sem!” a oni nedaleko byvše 

hned tu přiběhli, javše ho tak, vedli do lesa na to místo jmenované a tu s ním čekali na bratra 

Johanesa a forstmistr vzal od něho váček se všemi věcmi, coţ v něm bylo, i zbroj jeho; šel s 

tím na Litomyšl k Šejnochovi, aby mu tu novinu oznámil, ţe jiţ Jakuba mají, a hned místo 

něho vyslal hejtman holomka, aby Jakuba hlídali. 

Bratr Johanes, nevěda o tom, co se jiţ Jakubovi přihodilo, více neţ po pěti hodinách 

také přišel k tomu místu mezi ně a oni ho neznali a on šel odtud zase; ale ţe šel na tu stranu, 

kdeţ sám Vicenc na něj číhal, tu jest od něho vzat, ač ho byl od sebe pustil, neznaje ho, i 

zavolal ho zas, a on se k němu navrátil, takţ se s ním vedl k Jakubovi |13a| a nemoha jeho 

dlouho poznati, aby místo něho někoho jiného nejal, potom divným spůsobem jest poznán; tu 

jeho teprv opravdu jali a vedli. On jest divným spůsobem v ruce jejich přišel, a můţe řečeno 

byti pravě divem Boţím, jakoţ jest to byl sám řekl: „Nevěřím, neţ ţe sám Bůh mne v ruce 

                                                 
76

  přijali to se souhlasem, líbilo se jim to 
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 25. dubna 1548. 
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 11 hod. dopoledne. 
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  velká obec severně od Litomyšle 
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  24. dubna 1548 
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  nadlesního 



 

 

vaše dal.” Všecka opatrnost ta, kteréţ při tom uţívali a o ni se spolu s Jakubem snesli
82

 a 

smluvili, ačkoli dostatečná a dokonalá byti se zdála, však v té míře nic prospěti nemohla, neb 

jí Bůh nedal prospěchu, ale tak to chtěl míti, aby se oni jim v ruce dostali. Toto jetí jich stalo 

se leta svrchu poloţeného 1548 na den svatého Marka
83

 a leta bratrova Johanesova 48, 

Jakubova pak 32. 

Kdyţ pak jiţ tak oba jatí byli, tedy Šejnoch s tím forstmistrem sám třetí
84

 do toho 

lesa přijel, a aby té své řeči lstivé a lţivé k tomu bratru hned spočátku mluvené zadosti učinil, 

sšedší s koně, usadil se s bratrem Johanesem na zemi samotně a tu s ním mluvil o tyto věci. 

„Odkud si sem dnes přišel? Mám o tobě zprávu, ţe máš znamenité peníze. Můţe se tobě 

potom z nich zase nětco dostati.” Potom pacholku kázal s koně ssísti a dal z sebe ţupici 

polskou, kterouţ pro dešt měl, a dal ji na bratra Johanesa; kázal mu v ní sednouti na ten kůň 

pacholků i tak ho sobě nesl na Litomyšl, oukradně jeda přes pole, a tam vsadil ho do sklepa 

vedlé světnice. Jakuba pak rozkázal přivesti za sebou těm, kdoţ je jímali; také s ním šli 

oukradně lecku|13b|dys přes pole aţ ke dvoru panskému, tu se pak s ním kryli v zahradách aţ 

do soumraku a potom ho uvedli fortnou na zámek k Šejnochovi, kterýţ tu s ním lecos lstivě 

promluvil, kázal ho vsaditi do sklípku vedlé světnice čelední; tu ho v noci hlídali. 

Na zejtří pak v svítaní kázal oba do Prahy vesti na přikrytým voze, dav je do pout 

kaţdého za jednu nohu, spav je
85

spolu na jeden řetěz k vozu, a kázal s nimi seděti v vozu 

svému písaři a holomku, aby pro ně nemohli spolu mluviti nic obzvlaštního. Poslal s nimi 

forštmistra s pacholkem svým a jemu je poručil, aby na koních jeli při voze a jeli s ními k 

Chrudimi. Kdyţ skrze vsi neb města jeli, vţdycky vůz zaklopili, aby jich ţadný viděti nemohl. 

Dva noclehy s nimi měli, a tu jakţ je z vozu ssadili, tak vţdycky někdo při nich byl, aby nic 

obzvlaštního spolu mluviti nemohli; na noc kaţdého na řetěz ukovali za nohu podál od sebe a 

mezi nimi leţeli a k tomu jich hlídal ještě sám forštmistr. Na druhý nocleh i sám Šejnoch za 

nimi přijel, a potom je do Prahy předjel; i takţ sou přivezení na Hrad praţský v sobotu na den 

svatého Víta
86

 tiše okolo hodin sedmnácti.
87
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O tomto jich jetí sepsal sám bratr Jan Augusta svou rukou, 

coţ se k plnějšímu srozumění tuto poloţí takto:88
 

 

|14a|    Leta Páně 1548 na den svatého Marka89 jatí sme já a bratr Jakub, pomocník můj; ten byl prvé jat od těch, 

kteříţ byli na to postavení, aby jeho i mne jali, kdyţ bychom k určitému místu jíti chtěli. Jáť pak sem jat ne lidskou 
jakou opatrností lidsky mysle, neb sem byl před nimi dosti opatřen byl, však sem jim v ruce všel, dím radějí 
uveden byl těm, kteříţ mne i Jakuba vzali nenadále. Dvakrát zase byl sem puštěn, aniţ mne poznali, neţ za 
sedláka mne sobě pokládali, z příčiny té bojíce se, aby ten sedlák nepověděl mně a nevystřáhl, ţe oni tu stojí. Tří 
byli a měli ručnice, v útěk nesměl sem se dáti, a tu nedaleko jezdil pan Čišvicv;90 takţ mi tu Vincenc náhubek91 
dolů strhl, však do konce sobě nedověřil, abych já byl, potom po chvíli sekeru mi vzali. Potom mi Vincenc z 
záňadří šátek vytáhl, pravě, ţe sedláci takových nemívají. Nijakţ sem se jim vymluviti nemohl, aby mne pustili po 

                                                 
82

  dohodli se 
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  25. dubna 1548 
84

  on a ještě dva s ním 
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 sepnuv je 
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 28.dubna 1548 
87

 12,15 hod. odpoledne 
88

 viz téţ Bratrský archiv VII, fol. 140 
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 25. dubna 1548 
90

 asi Zikmund Čišvic z Borové 
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 šátek přes tvář; masku, škrabošku 



 

 

mé potřebě etc. Potom po dlouhém času, věda, ţe se jim nezatajím, pomalu sem se pozjevoval, a kdyţ do konce 
ten jakýsi pan Petr srozuměl a já se přiznal, ţe sem já, chytil se mne, a Jakuba kázal svázati a já boje se téhoţ, 
vyňav z záňadří tabulky kamenné,92 zetřel sem je a zšlapal a nemohl mně jich vydříti; však nesvázali mne, ale 
čekali na Šejnocha, a kdyţ přijel, řekl sem jemu: „Pane, to-li jest víra?” Tu mi nejprv odpověděl, ţe mi nic 
nepřiříkal,93 a slýchal-li sem, ţe večerní smlouva nebývá platná94 a ţe on jest sluţebník královský, jináč učiniti 
nemohl etc. Item: Znal-li sem jakého |14b| Ţida s ryšavou bradou a s zlatým měšcem malovaného, a já naň 

pohleděl; ale on na Jindru vše sčítal,95 a ţe peníze mnoho mohou, pravil. Takţe i ten pan Petr, písař jeho, pravil: 
„Není to Šejnoch tak chytrý, jako více lstivý, pěkně se k němu maje.“ I srozuměl sem, ţe chce to tajně vesti; ale 
jakţ sem mohl, komu kde ukazoval sem tvář svou, však nikdeţ známého nemohl sem spatřiti. Na Litomyšli uvedl 
mne do sklepu mezi sirotčí peníze,96 dal mi houni a jakési své zlé nohavice, tři kousky ryby, dva pecence chleba. 
Jakuba pak dovedli do Vlkova do dvoru tajně a u večer na zámek do světničky někdy kuchařské. Přede dnem 
pak vzali nás na krytý vůz a pouty jednoho s druhým spali,97 mluviti nedali ani vyhlídati, ale já jich ne vţdycky 
poslouchal; jeli sme okolo Litomyšle mimo Konšelský mlejn divnými motaninami, potom sme jeli k Chrudimi, leţeli 
sme v jakéms Veselí,98 tu sem já vše pravil krčmařce, jak sme jatí a pod jakou lstí; bál sem se, aby mne tajně 
nesklidili. Ten Šejnoch pěkně se ke mně měl, v řeči i v skutku uctivě, i flaštici vína do Vrbčan99 na nocleh přinesl a 
píti mi dával, ba i připíjel a sluţebníkům dávati rozkazoval, připovídaje, ţe to bude ke všemu dobrému, abych se 
o to nic nestaral a nebál se ničehéhoţ. Potom se mne pilně ptal na peníze, na šatstvo, abych mu pravdu pověděl; 
jestliţe nyní |15a| nechci, ţe potom jinač musím, a ţe by se to jemu dostalo a potom kdyby jinače bylo, ţe by se 

zase i mně mohlo z toho nětco dostati. Potom na mne tyto a takové dotázky činil: „Janku, pověz, kdes býval? U 
koho? Kde co máš: listy, sukně?100 Čí to kukla, kdes jí vzal? Kdoť jí půjčil? Jak mu říkají? Kde bydlí?” Tak při 
všem při jiném. „Kde máš kůň?” Pověděl sem mu, ţe sem jej dal do Mostku.101 A naposledy: „Máš-li peníze? 
Jakoţ musíš míti.” I ukázal sem mu na měšec, kterého sem u Červenky zanechal. „Mnoho-li jich?” Řekl sem: 
„Nevím, jeden jochmstál102 čili dva.” Řekl on: „To nic,” a tak divné a mistrné dotázky činil, aţ sem mu musil říci: 
„Ale proč se na mne o těch věcech dotazujete? Jaká jest toho potřeba?” Neb se také dotazoval v tom o mé čeledi: 
Kde sou? Kam sem je děl? Nechtěl sem mu o tom ani o prvním nic praviti, kterýţ pohleděv na mne šeredně, 
zapejřivši se řekl: „Proto se ptám, abych, kdyţ tam přijedu, uměl správu dáti, nač se mne budou tázati, aby 
neřekli, ţe sem nějaký osel neb tele.” Potom sme mlčeli. Ráno sem pak řekl, pohleděv na pouta: „Tvrdou, pane, 
máte víru.” Nejprv se činil neslyše a já vţdy opakoval, aţ mi se ozval, potom velel mlčeti, ale já nechtěl, aţ mne i 
okřikl. Já pak nad tím naříkal, ţe se nám to děje bez našeho zaslouţení nespravedlivě a ţe „sem se toho od vás 
nenadál, abyšte mi tak podvodně měli učiniti.” On mi řekl: „Mnoho mluvíš.” Řekl sem: „Mluvím a mlu|15b|viti 

budu.” Řekl zase on: „Slyšel sem o tobě, ţes divná hlava; jiţ věřím a věřiti budu, ţe tak jest, nikda sem takových 
řečí k sobě neměl od takové osoby,” etc. Rychtář toho i jiní doslejchali, já pak proto mluvil, abych zjeven byl, nebo 
nás velmi ukrytě nesl, všudy se s námi kryl, nechtěl, aby kdo rozuměl, co a kdo jsme, ani s námi nedal mluviti 
ţadnému. Špehéře vţdy při nás měl toho Petra, abychom my dvá, já a Jakub, spolu nemluvili, tuze přikazoval, 
však já jeho v tom sem neposlouchal. Špehéře sem prosil, aby nás nechal, ba naposledy domluvil pěkně, kterýţ 
mne prosil, abych mu za zlé neměl; neţ bylť jest psota lichá,103 ani zpívati nedal, neţ já předce zpíval, kdyţ mi se 
vidělo; pravil, ţe ţadné milosti nenajdem, „jakoţ můţte rozuměti”. Tak sme se s tím Šchejnochem (sic!) potkli, 
protoţ se ho bojím, nebť jest dokonalý bezboţník. Ten proto jel k králi napřed, aby sobě koláč104 získal, neb 
lakomec jest, bojím se, aby mi u krále nezjednal mučení, neţ budemť o to zápasiti, prvé neţ se stane. 

Kdyţ se mnou ráno mluvil nětco o následování Pána Krista, pravil, ţe my se Bohu rovnati nemůţeme, 
on jest svatý, a my hříšní; mnoho o tom bylo. Tak mate jeho poboţností moudrost; a moji milí Litomyšlští pravili o 
něm, ţe by byl nětco evanjelistského, a tím mi příčinu dali, abych mu věřil. |16a| Nechť mu nic nevěří, pro milý 
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 kapesní psací břidlicové tabulky na záznam poznámek 
93

 nesliboval 
94

 srov. Blahoslav, Grammatika, fol. 301a 
95

 Jindrovi připisoval, Jindru mínil 
96

 do sirotčí pokladnice 
97

 sepjali, spojili pouty 
98

 Veselí u Přelouče? 
99

 Vrbčany jsou u Kolína; v Bratrském archivu se všude píše o Brozanech (Brozany u Pardubic) 
100

 sukně byla součástí muţského oděvu; označoval se tak i jakýkoli svrchní oděv 
101

 Mostek u Brandýsa nad Orlicí 
102

 joachimstálský (= jáchymovský) stříbrný tolar 
103

 falešný a špatný člověk 
104

 odměnu, dar 



 

 

Bůh, kdo chtí podvedeni nebyti. Náši bratří a sestry milují pochlebenství jako jiný pouhý svět a ještě hůře: světu 
náši věří, nebo svět o sobě vědí, ţe se škrabí jedni druhé, protoţ málo kdo komu věří, neţ opatrují se, tou 
příčinou naší snadní sou k podvedení a k zlapání co holubi pod necky;105 mne, prosím, kaţdý měj k výstraze: na 
jiné sem hartusíval, ţe hned leckomus na pěkná slova věří, a teď sem sám věrou zklamán, dlouho by bylo o tom 
o všem zprávu dávati. 

Co Bůh chtěl míti, stalo se, já pak sem i v tom jistě rád Bohu poddán, aniţ jest mi to tak trpké, ani na 
toho Šejnocha tak těţké, neb ubohý neví, co činí, aniţ Bohu co rozumí, neţ králi a své osobě; jáť sem rád, ţe 
sem poctil jmena Boţího, kdyţ se tak vysoce a velmi Boha dokládal, ţe nic zlého nemyslí, naposledy i dva prsty 
zdvíhal ten Šejnoch a pod tím jménem sem jat. 

Druhé sem tomu rád, ţe sem se s ním jiným oumyslem neshledal a nechtěl shledati neţ tím, mohl-li 
bych jakým cestám porozuměti, kudy by těch těţkostí bratří litomyšlští pozbyti mohli, i jiní. Ti pak zvlašť mne 
doháněli řečmi svými, kterýmţ se to líbilo, abych se za ně postavil, i jiţť mne Bůh postavil a jím odjal i pomocníka 
mého, jiţť vidí, jest-li tak lépe neţli prvé, dokud sme se pokrývali;106 odpusť jim Bůh a dej lépe smejšleti o těch 
věcech, kteréţ sou Kristovy a |16b| věrných jeho, neţli o těch, kteréţ sou lidské, tělesné a zemské. Jáť sem se 

jim v sluţbu vydal netoliko při duchovních věcech, ale i tělesných, nic toho nepykám, neb vím, komu sem slouţil a 
co proč činil. Netratímť své odplaty u Boha, by pak ne všickni toho dobře uţili. Nejlítěji mi107 toho, ţe strachy a 
pěknými řečmi pojati souce rychle činí proti svým sluţbám, kteréţ Bohu činili. Zachovejţ Bůh ostatkův jejich, aby 
stálí byli, neb byť pro ně nebylo, nenamluvilť by mne ten Šejnoch lstivý. 

Jan Augusta. 

Aţ i odtud z vlastního jeho sepsaní o tom jich jetí, 

navraťme se k prvnímu. 

 

 ٭٭٭

 

Kdyţ sou se tak na Hrad praţský dostali, tu sou daní byli do vězení kaţdý zvlášť: 

bratr Johanes na Bílou věţ a bratr Jakub do sklepu pod palác,
108

 a hned je knechty osadili, aby 

jich hlídali, ţadnému k nim jíti ani s nimi mluviti nedali. 

Šejnochovi za to, ţe jest je jal a tu jich dodal na Hrad praţský, bylo jest několiko kop 

grošův dáno z komory královské, ač někteří pravili, ţe tu tehdaţ toliko 40 ortů
109

 dáno mu 

bylo, ale on z důchodů zaplatil sobě a vzal 500 zlatých, víc neţ Jidáš. Jakub pak ještě toho dne 

po vsazení dřív hodiny uveden byl do komory před pány, |17a| jehoţ víc neţ 24 knechtů s 

halapartnami tam ho doprovodili, a kdyţ jest před ně přišel, poţádal jich, aby mu za zlé 

neměli, ţe se před ními v postavě ani v řeči míti neumí, jakţ by náleţelo na ně a příslušelo; 

aby se k němu milostivě měli i zaň přimluvili k arcikníţeti, aby pánem jeho milostivým byl a 

toho jemu dopustil, aby spolu s jinými bratřími s dolejším administrátorem o pokoj při svém 

náboţenství se snésti a smluviti mohl. 

K tomu jemu odpovědíno bylo: „Ba tohoť vám dáno a dopuštěno nebude, na to hned 

nemysl.” Co sou s ním tu víc mluvili a nač se doptávali, nyní nenapíši, neb o tom níţe bude. 

na listu 20.
110

 Tuto jedné některé věci poloţím, jichţ se na něm podruhé nedobývali; a dlouho 

s ním mluvili, víc neţ dvě hodiny, takto se ho doptávajíc: „Odkud jsi rodem? Kterakť říkají? 

Kolikť let? Byl-li si ty písařem Augustovým? Kdo jest pak byl?” Item: „Kde mají bratří svou 

kancelář a kde mají svou librář?
111

 Jakou sou pomoc někdejšímu kurfirštovi saskému 

Hanušovi dával? Však poň to skrze ruce tvé šlo a ty si ty peníze do Vitemberka vozil. Nač pak 

ve vší té sektě vaší dvakrát do roka zbírky peněţité se dávají? A jak kdo mnoho dáti musí? A 
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 srov. Blah. Grammatika, fol. 221a, 229b 
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 skrývali se 
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 nejvíce je mi líto 
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 reprezentační obytná budova hradu; ústření síň hradu, odkud vedly dveře do pokojů 
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 Ort je čtvrtina nějaké základní mince, např. ¼ groše; ort  = šest bílých (albis) českých peněz; 40 ortů = 240 

bílých 
110

 zde viz fol. 21a-b 
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   knihovnu 



 

 

ty si to všecko vybíral |17b| a k sobě přijímal?” Item: „Do pokladnice v tech vaších zbořích 

nač se to dává a kdo to přijímá? Co jest těch peněz v Litomyšli sebráno bylo a kde sou? Co 

sou s ními učinili po shoření jich a kam sou jich ostatek poděli?” 

Kdyţ sou pak ty všecky dotázky naň dokonali s mnohými pohrůţkami ţebříkem a 

katem a napomínaním, aby pravdu pověděl, naposledy tuto zavírku učinili: „Nu, chceš-li od té 

sekty zlé a bludné odstoupiti, jí se spustiti, s ní nebyti, ale kněţími pořadnými pod jednou 

nebo pod obojí se zpravovati, tedy tvá věc dobře bude, pakli nechceš, zvíš, co na tě přijde. 

Jestliţe chceš, tedy ihned propuštěn budeš ani zase do vězení nepůjdeš.” 

K tomu on jím odpověděl toto: „I nevím, proč bych od ní odstupoval; a já sem v ní 

nikdy nic zlého a bludného nenašel a neviděl, ale brţ to sem vţdycky slejchal, ţe se ona volá 

k tomu, jestli by kdy co z jakého nevědomí svého bludně neb zle drţela a bylo by jí to od 

koho koli ukázano pořadně podle Písem svatých, ţe jest hotová přijíti a napraviti.” Na to jemu 

zase odpověděl jeden pán, kdo by prý to soudil? 

Poté kázali ho zase do vězení šikovati. Potom ještě od arcikníţete a pánů vysílán byl 

k němu potřikrát nějaký pan Dobrohost,
112

 |18a| kterýţ ty dny místo hejtmanské Hradu drţel 

(neb hejtman doma nebyl a on je oba z vozu vzal a do vězení dal), vţdy se ho doptávaje na to 

odstoupení od Jednoty. K tomu rozličně ho a pěkně namlouval, na rozmysl dával, aţ i té cesty 

jemu podávaje, jestliţe chce duchovním byti, aby se o to nestaral, ţe latíně neumí, ţe je o to 

velmi snadno, jen toliko chce-li, aby pověděl. A potom druhý den po svatém Stanislavu
113

 u 

večer šaty loţní do vězení jemu i bratru Johanesovi dány byly, ale sluţebník jsa nepovolný, 

jedinou jemu toliko peřinu dal. 

K bratru Johanesovi pak do jeho vězení na věţi vyslaní byli dva pání od arcikníţete 

teprv v outerý po Kříţové neděli, a to bylo na svatého Stanislava,
114

 a tu s ním mluvili, 

vyptávajíce se jeho na rozličné věci. Potom na Boţí vstoupení, to jest třetí den po svatém 

Stanislavu,
115

 po druhé hodině na noc
116

 vzat jest byl bratr Johanes z vězení, dán jsa 

profousovi a uveden do toho velikého a hlubokého sklepu, jako se v něm vína královská 

chovají, a tu ukován v pouta za nohy i za ruce, maje řetězem ruce krátce přitaţené k nohám, 

tak jest sklíčený poloţen byl. |18b| A tu před jeho očima dali mučiti té noci nějakého Němce, 

pacholka formanského, za příčinou jakéhos mincování. A potom v pátek po Boţím vstoupení 

čtvrtý den po svatém Stanislavu
117

 (v noci bylo) vyslaní k bratru Johanesovi dva páni a s nimi 

hejtman Hradu a dali ho z těch řetezů propustiti a hned katu v ruce vzíti kázali i mučen jest na 

sobotu
118

 té noci v tom sklepě. Podruhé pak ráno v sobotu jiţ dobře mučen jest byl. Čeho sou 

pak na něm těmi násilnými mukami dobývali a nač se ho ptali ti dva páni, kteříţ k němu 

vyslaní byli, o tom jest sám takto napsal: 
 
Jiţť sem se neboštíček dostal v hrdlo lvům, ptán sem byl na rozličné věci; bylo toho asi za dvě hodině. 

Nejprv: Jak sem byl jat? Odkud sem ten den přišel? Oznámiti sem musil, ţe sem od Chrasti119 přišel, zejména od 
bratra Jakuba tu zprávce, však oni chtěli věděti, odkud sem ten den přišel, t. kdyţ sem jat? Ač sem Šejnochovi 
nechtěl povědíti, ale jím sem pověděl, ţe z Brandejsa;120 tu ţe sem nočně přišel tajně i zase odšel, takţe ţadný o 
mně nevěděl. Item: O kůň sem pravil jako i Šejnochovi, ţe sem jej dal do Mostku. Potom se ptali o psaní k králi: 
|19a| Kdo a kde sou je psali? Pravil sem, ţe nikdeţ místně není neţ pomalu v Chlumci121 na cestě, nětco 

                                                 
112

   pravděpodobně Hanuš Dobrohost z Ronšperka († po 1550) 
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   9. května 1548 
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   7. května 
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  10. května 1548 
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   9,30 večer. 
117

   11. května 1548 
118

   12. května 1548 
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   Chrast u Chrudimi 
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   Brandýs nad Orlicí 
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   Chlumec nad Cidlinou 



 

 

v Boleslavi,122 potom v Lipnici,123 v Landškrouně. Do Boleslavě dodáno bratru Machovi,124 i nebyl doma, neţ dáno 
bratru Janovi Černýmu.125 Přitom ţe nikdeţ ţadného z stavu panského povýšenéhovi nebylo. To přitom krátce. 
Potom posláno na bratrskou kancelář a mou. Pověděl sem, ţe jí neměli a u mne shořela. Listův všech chovati 
obyčeje sem neměl. O vitemberských neb luteriánů listech pravil sem, ţe všickni shořeli, neţ na česko vyloţení 
ţe by se někde najíti měli mezi bratřími. 

Item: Kdo jsou mezi nášími staršími a jak jím říkají? Musil sem ze jmena vyčítati; počal sem od Daniele 
Starého,126 Volfa;127 Václav Brodský, Morávek není jmenován, neţ bratr Mach, Jan Černý, Paulín.128 Item: Naše 
zápisy kde sou na peníze? Pravil sem o zborových zbírkách dvakráte v rok, toho mnoho nebývá, nač a kdo to 
vybírají a ţe my zprávcové nic s tím činiti nemáme. Item na jakýchs pět tisíc z Prahy vyvezených: Kam sem je děl? 
Proč sem ponoukal, aby králi na pomoc proti kurfirštu netáhli z kraje Boleslavského, a ţe sem tu také bezpochyby 
mezi nimi byti musil? Pravil sem, ţe o tom nic nevím. |19b| Proč sem o to jednal, aby s kurfirštem psaní činili a o 

tom mnohé barachty129 zbytečné; nemohl sem toho pomněti, na dvou arších papíru to poznamenané měli. Item: 
Co sem myslil, kdyţ král pány na závazky do vězení pobral. Item: Kdyţ Královská Milost mandáty vydal, k komu 
sem se chtěl o pomoc utéci? Tu jednostejně sem pravil, ţe ku Pánu Bohu skrze půst a modlitby svaté, kteréţ se 
kaţdého pátka dějí i v středu od kněţí. Tu se ptali, jaký jest to půst. Item: Kde sem stanoviště měl těchto dnů? 
Pravil sem, ţe leckdes, nejvíc v Rychnově, v Ţamberce a na Novém Městě;130 to nevím, zapsali-li sou, ba i 
Litomyšl sem jím jmenoval. Kdyţ se ptali na Brandejs, pravil sem jím, ţe nečasto. A po Moravě kde? Řekl sem, 
ţe na Přerově. Můj Jakub dávno-li byl u mne? Byl-li jest mým písařem? Pravil sem, ţe není dobry písař. Míval-li 
sem zbory a ponoukal-li sem lidu k tomu, aby při své víře stáli? Řekl sem: „K tomu se znám, ţe sem lidí ustavoval 
při víře,131 jak sem mohl.” Téţ o mém jeţdění do Vitemberka: Kdo se mnou býval? Ţe pan Erazim Zumrfeld132 
třikrát a Burján z Kornic,133 doktor. Od koho? Od starších bratří o náboţenství a víru, o konfesi. 

Item o jízdě do Lehnic:134 Kdo mne tam vystrojil? Ţe pan Kavka135 |20a| a ţadný jiný. Pan Kostka ţe 

mne nepobízel, neţ psaní kníţetcí toliko mi oznámil, a ţe to stalo ke dvěma letům.136 Ptali se mne také na jakési 
závazky a zápisy: Kde jsou? A mnoho-li nás bylo, kteří sme chtěli kurfiršta neopouštěti? Kdyţ sem pravil, ţe o 
tom nic nevím, pravili mnoho na pana Vilíma,137 kterak jest mnoho mluvíval po Praze zjevně, jak jest jich mnoho, 
ješto sebe nijakţ opustiti moci nebudou. Tak sem srozumněl, neb sou o tom otevřeně mluvili, ţe oni za to drţí, ţe 
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   Mladá Boleslav 
123

   Lipnice u Dvora Králové 
124

   Mach Sionský, pocházel z Kláštera-Hradiště (zv. Sion), organizátor Sleţanského synodu, redaktor a 

vydavatel kancionálu bratrského (Kancionál bratrský redakce Machovy vydán r. 1547 v Boleslavi), biskupem 

Jednoty zvolen r. 1537, poslán r. 1548 do Pruska k bratřím vypověděným, zemřel r. 1551 v Doubravně (pol. 

Dąbrówno, Gilgenburg) ve Východním Prusku (dnes v Polsku). Byl blízkým přítelem Augustovým, spolu s ním 

započal svou kariéru v Jednotě bratrské a stejně jako on byl samoukem, soustavně nestudoval. 
125

   Jan Černý, zvaný Nigranus (asi 1508 - 1565), biskup a sudí Jednoty bratrské, po r. 1547 jedna z nejvíce 

pronásledovaných osobností Jednoty bratrské; skrýval se aţ do r. 1558, tj. do volby sudím Jednoty. Byl to 

spolupracovník a nadřízený Blahoslavův při práci v bratrském archivu v Mladé Boleslavi (1548-1558) a spolu s 

Blahoslavem a Adamem Šturmem od r. 1565 redaktor bratrského kancionálu. 
126

 bratr Daniel Starý Hranický 
127

  bratr Volf († 1548 v Přerově), kazatel, skladatel duchovních písní, písař a hospodář v Jednotě; byl formanem 

Lukáše Praţského 
128

  Pavel Paulin, člen Úzké rady 
129

  ţvásty, klepy, neplodné řeči 
130

  v Novém Městě nad Metují 
131

  upevňoval ve víře 
132

  pan Erazim Zumerfeld (Erasmus Sommerfeld) z Tumnice a na Skřivanech 
133

 Burian Sobek z Kornic († po 1541), právník, luterán, usiloval o spojení utrakvistů s luterány, studoval ve 

Wittenbergu, znal se s Lutherem, jehoţ díla překládal, 1523 se stal kancléřem Starého města praţského, 1524 

uvězněn za propagaci luterství, 1525 propuštěn, vypovězen z Prahy, odešel na Moravu, kde se sblíţil s Jednotou 

bratrskou, pro Jiřího Braniborského přeloţil bratrskou konfesi. 
134

 Jan Augusta podnikl cestu do Lehnice společně s panem Martinem Kavkou ke starému kníţeti Friedrichovi II. 

Břeţsko-Lehnickému (1480-1547). Tato návštěva vyvolala u krále Ferdinanda I. Habsburského velké podezření, 

ţe šlo o nějaká politická jednání. (Král byl s kníţetem Friedrichem II. v napjatých vztazích.) Bratrský archiv 

však hovoří pouze o rozhovorech náboţenské povahy, neboť kníţe si prý chtěl pouze objasnit postoj Jednoty 

bratrské ve věchech víry a učení. Návštěva se údajně uskutečnila výhradně na jeho podnět. 
135

 pan Martin Kavka. 
136

 1546. 
137

 Viléma Kříneckého z Ronova,  viz pozn. 19 



 

 

sme my víru svou mocí a obyčejem světským k učinění sobě slavného jména chtěli vyzdvíhnouti. Kdyţ na mně 
viny neměli, zavodili na mne Praţany a městy,138 ţe všickni mi vinu dávají a vám starším neb Jednotě. Řekl sem: 
‚Co Jednotou míníte?„ Ptali se naposledy: Čím sme tomu odpírati umysl měli? Řekl sem, ţe trpělivostí. Odkud 
sme pomoci čekali? Ukázal sem do nebe. Kdyţ pak o to psání zmínka byla, nejvíce se toho vyhledávalo: Měli-li 
sme my o ty všecky věci činiti s urozenými a mocnými, aţ i toho dotazováno bylo, ţe mezi námi někteří z 
urozených vyvoleni byli. Odepřel sem, ţe toho nebylo a není. Potud těch otázek. 

Jan Augusta 

 

|20b| Na Jakuba téţ v týţ den na Boţí vstoupení
139

 ve dvě hodině na noc,
140

 prvé neţ na 

bratra Johanesa, přišli do vězení jeho dva páni a s ními hejtman Hradu, pustivše napřed před 

sebou profousa s jeho biřicem, kterýţ přinesl s sebou plný sotor neb mošnu pout a těch i 

jiných potřeb k tomu řemeslu náleţitých, a tu naň odevřeli usta svá jako lítý a hladovitý lev, 

hrozný hlas na něj vypouštějíce, i dali ho profousovi a ukovati rozkázali v pouta za nohy a 

ruce k nohám aţ pod kolena přitahnouti. Tak ho poloţivše a <o>dešli, i leţel tak ukovaný tři 

dni a tři noci, toliko jednou za den ho propouštěli na potřebu neb k jídlu. Potom v neděli po 

Boţím vstoupení
141

 ve dvě hodině na noc
142

 přišel k němu profous s biřicem a s jedním 

pacholkem a kázal ho z těch pout propustiti. I vzavše ho odtud, uvedli do jiného sklepu (aţ 

zatím bratra Johanesa jiţ třetí den zmučeného vyvedli z toho hlubokého sklepu a uvedli do 

Jakubova vězení na jeho místo); a tu naň přišel místr sám čtvrtý
143

 a profous,
144

 neb jiţ jemu 

ho dali i šikovali se s ním do toho hlubokého sklepu, a kdyţ tam dva páni za ními přišli s 

hejtmanem Hradu a písař krevní s nimi, i vzká|21a|zali mistru, aby ho sobě přihotovil; i svázal 

mu ruce a posadil se s ním u řebříka a oni seděli na kantneřích
145

 proti němu, a majíce artikule 

všecky sepsané na několika arších, tu se ho na ně doptávali, hejtman je pořad přečítal, on 

musil k kaţdému odpovídati, a to hned rychle, a co při kterém pověděl, to hned ten písař 

napsal; i ptali se ho takto. 

Nejprvé: 

„Proč si ušel z Litomyšle, kdyţ se jest <jal> král uvazovati v ní? 

Kde si ty časy býval? 

A kde jest býval Augusta v ty časy, jakţ jest také z Litomyšle ušel? 

Kde si ty s ním shledání míval? 

Však si ty o něm vţdycky věděl? 

Kde si ty se s ním shledal teď jiţ naposledy, neţ jste jati? 

Kde ste jati, od koho a kterak? 

Kdo jsou staršími v té sektě vaší a kde kteří? 

Kdo jest pak nejpřednější mezi ními, jestli Augusta? 

Kde jest Mach? 

Kde jest Jan Černý? 

Jsi-li ty také starší?” I vyznal a nezapřel, řka ţe „já nejsem starší.“ 

„Copak si neb čím? Však si ty tu v Litomyšli kázával, kdyţ Augusty nebylo; tobě to poroučel. 

Býval-lis kdy také v radách jejich? 

Koliks let při Augustovi byl? 

Kde pak oni mají své listy? 

Kde mají sve matriky? 

                                                 
138

 uváděli proti mně Praţany a města 
139

 10. května 1548. 
140

 9,30 hod. večer. 
141

  13. května 1548. 
142

  9,30  hod. večer. 
143

  kat a ještě tři další 
144

  vězeňský dozorce 
145

  na trámech, na nichţ leţí ve sklepě sudy 



 

 

Kdo jest nakládal
146

 na tištění kněh neb na čí náklad kníhy se tiskli? 

Kde má Augusta své listy? 

Kde má kníhy? 

Jaké smlouvy měli s někdejším kurfirštem Saským Hanušem, ta vaše sekta? 

Kdy sou jí činili? 

Skrze |21b| koho a kde? 

K komu sou své outočiště o pomoc míti chtěli, všecka ta vaše sekta? 

A mají, jest-li by kdy na ně král sahnouti chtěl a sahal pro víru? 

Kdo je v tom zastoupiti měl? 

Čím jste lidí bezpečili?
147

 

Kdo se do té vaší sekty obraceli, ţe bezpeční sou statky i hrdly? Musili ste vţdy nětčím 

bezpečiti. 

Proč jest Augusta před lety dvanácti jezdil do Vitemberka? 

Co tam dělal? 

Kdo jest tam s ním byl? 

Mluvil-li jest co kdy s kníţetem neb kurfirštem? 

Co jsou před osmi lety v Boleslavi na sněmě čtyři neděle všickni starší se všemi kněţími 

sekty vaší i se pány, kdyţ Jana Roha světili,
148

 co tu jednali a dělali? a kdo sou tu 

mezi ními víc byli? 

Co o králi všecka ta vaše sekta obmejšlela a ukládala? 

Co Augusta, aneb kdo jinej rozmyslil? Neb bez rady učitelů vašich ţadný nic nedělá a před 

sebe nebéře. Však ste chtěli rádi, aby kurfiršt svítězil, za to ste se Bohu modlili i 

postili všichni na den svatého Matěje.
149

 

Býval-li jest Augusta v radách mezi pány v tom jich puntování? 

Však jest byl také mezi ními v koleji.
150

 

Co jest tam dělal? 

Kdo jest ta psaní, kteráţ od kurfiršta vycházela, do češtiny vykládal a kdo tisknouti dával? 

Proč jest kraj Boleslavský se zprotivil k taţení ku pomoci proti Hanušovi kurfirštovi? 

Proč jest pan Kostka počet lidu svého, kterýţ byl poslal ku pomoci, zase domů obrátil? 

Proč si ty zbraňoval tahnouti proti kurfirštovi těm, kdoţ sou chtěli, a jím za zlé měl? 

Cos myslil, kdyţ jest král majestát starý dobré paměti krále Vla|22a|dislava a mandát svůj 

vydal a zbory vám zastavil? 

Kdo sou to psaní k králi ode vší Jednoty činili? 

Kde sou to psali a kdo sou při tom byli, poněvadţ jest ode vší Jednoty? 

Kdo je pečetil? 

Jaké sou to peníze Matěj Červenka, Rybář, Urban
151

 a Macháček z Litomyšle vyvezli? 

Kam? 

A co jest té sumy bylo? 

Kde si ty peníze brával, poněvadţ se to jiţ ví, ţe si ty tu v Litomyšli mnoho s penězi činiti 

míval? 

Jaké jest to psaní učinil Augusta do Litomyšle, jako o něm tuze přikazoval a lidí zavazoval, 

aby o něm ţadnému nepravili, a proč jest to činil? 

Proč si ty odvozoval lidi po domích, aby mandátu královského neposlouchali a od sekty vaší 

                                                 
146

  vynakládat peníze, nést náklady 
147

  ubezpečovat, ujišťovat 
148

   r. 1540 se v Mladé Boleslavi konalo první veřejné a okázalé ordinování bratrských kněţí a jáhnů 
149

   24. února 1547 
150

   v Karolinu 
151

 Urban Hermon, zvaný Němec, kněz Jednoty bratrské německého původu (z Lanškrouna), který přeloţil z 

němčiny do češtiny několik textů duchovních písní, jakoţ i spis štrasburského reformačního kazatele Martina 

Bucera O péči pastýřské. 



 

 

neodstupovali, a kdoţ se podle něho zachovali, za zlé si jím měl? 

Co ste myslili a čím ste lidí bezpečili, jestliţe by vás král ze zemí svých vypověděl? 

Kde ste se obrátiti chtěli a mínili? 

Proč jest Augusta jezdil do Lehnic k kníţeti starému Fridrichovi?
152

 

Co jest tam dělal a kdo jest tam s ním byl?” 

 Kdyţ sou se ho pak na všecky ty artikule vyptali, velmi dlouho to bylo, ješto při 

některých artikulích mnohé řeči se dály, tehdy mučen jest byl a to bylo té noci na pondělí a tu 

mukami nejvíc na něm dobýváno bylo těchto šesti artikulův: 

I.  O těch mluveních, jaké sou měli bratří s kurfirštem? 

II.  K komu své outočiště chtěli míti o pomoc? 

III.  Čím sou lidí bezpečili? 

IV.  Co jsou o králi myslili? 

V.  Býval-li jest Augusta v radách panských? 

VI.  Co sou myslili a čím lidí bezpečili, jestliţe by je král vyhnal? 

Vţdy to jemu mluvíce v těch mukách: „Však to všecko víš, |22b| všecka tajemství 

jejich. My to dobře víme, prav pravdu a neklamej. Pomni na svou duši, neb lţivá usta duší 

zabíjejí,” a mnoho jiného mluvili. Naposledy pak, kdyţ ještě na řebříku visel, četl mu 

hejtman některé listy a škartičky, kteréţ v váčku jeho byli s váčkem vzaty, kdyţ byl jat, o 

nichţ nic nevěděl, aby tam byly; aţ se tu upamatoval, slyše je, ale nic takového v nich nebylo, 

však se z ních proto na ledacos ptali etc. 

To všecko vykonavše, kázali ho z řebříku sloţiti a šli pryč. Mistr toliko tu s svou 

čeládkou při něm předce zůstal, a kdyţ bylo v pondělí
153

 ráno několik hodin na den, přišli 

zase páni s hejtmanem a radou i s tím písařem do toho sklepu a oznámivše jemu, ţe toho 

vyznání jeho arcikníţe nepřijímá a jeho za pravé nemá. I takţ kázali ho podruhé trápiti, vţdy 

o ty věci svrchu, však nevelmi dlouho, ješto se jím počal tišiti a umlkovati, drţím, ţe kdyby 

maličko déle s ním zacházeli, ţe by ho byli dokonali, i kázali ho nechati a rychle z řebříku 

sloţiti. Tu ho křísili vodou a na místo bratrovo Johanesovo poloţili i odešli všickni pryč i 

mistr, po napravení mu zase rukou, nebo obě ruce vyvrácené měl. 

U večer pak toho pondělka okolo druhé hodiny na noc přišel k němu profous s svými 

a vzavše vyvedli z toho sklepu a uvedli zase na jeho místo do jeho vězení
vii

 a bratra Johanesa 

zase vedli do toho sklepu. Potom třetí den přišel hejtman Hradu k Jakubovi do jeho vězení a 

tu se ho ještě |23a| ptal na tyto věci: 

Často-li jest býval Augusta v Praze a u koho býval? 

Poslal-li jest tebe tam kdy a často-lis tam býval v Praze? 

Kde má pan Kostka své listy a od koho? 

Kdo má ty přípisy tech listů, které kdy komu psával, však jest kaţdého roku sobě je vpisoval 

v zvlaštní kníhu a schovával. 

A vida jej velmi nemocného a jako blízkého k smrti, dokonav s ním mnohá i jiná 

dotazovaní, trţil s ním o to, chce-li přijímati od kněze a duši svou opatřiti, a s tím od něho šel, 

dav mu poţehnání: „Rozumí se tomu, ţe nyní pravdy praviti nemůţete, protoţe jest vám 

uděláno, ale budete zase zhojeni a opět trápeni, by mělo byti do desíti krát.” 

 

 ٭٭٭

 

V ten čas, kdyţ jiţ oba dva tito bratří tak zmučení byli, ten lid Boţí v Litomyšli, coţ 

jich koli bylo z obojího pohlaví, ješto se nikoli přelstiti nedali ţadnými řečmi chytrými a 

lstivými, ustav<ič>ně jdoucími, ani uhroziti ţadnými pohrůţkami, ale chtiví souce Pánu 

Bohu svému víru dobrou v smlouvě Boţí přiřčenou a slíbenou zachovati, přijď na ně i stráta 
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 viz. pozn. 134 
153

 14. května 



 

 

ţivota a cokoli jiného, všeho se pováţíce a doufánlivými srdci stojíce, ti všickni vypovědění 

sou ze všech zemí královských, a to do čtyř neděl; téţ i z Brandejsa, z Turnova, z Bydţova, z 

Chlumce bratří a sest<r>y vypovědíni sou. Jinde pak, kdeţ byli pod jinými pány, nebyli 

vypovědíni, ale v mlčení zanecháni, majíce zbory zastavené. Co sobě jednali velmi pilně u 

arcikníţete přidání dalšího času, k tomu nemohli nic obdrţeti, ani jednoho dne,|23b| i takţ v 

tom čase, rozprodavše své domy a statečky, brali se preč ve jménu Páně. Litomyšlští na den 

svatého Víta
154

 na sedmdesáti vozích větších a menších. Někteří bratří, majíce jednomyslné i 

nejednomyslné
155

 manţelky, od ních i od dítek i od domů šli preč. Téţ učinili některé sestry, 

majíce manţely nejednomyslné, od ních i od dítek odešli, nechavše jich tu. I obrátili se 

všickni ze všech těch měst do Polska, tam se hrnuli aţ do Poznani, pozdrţavše se tu nětco; 

kdyţ nemohli tu místa míti k dosednutí
156

 svému, museli se obrátiti do Prus a tam, přijati 

souc od kníţete,
157

 osadili se po městech jeho, ale i to jím velice těţce přišlo. Nebo jím kníţe 

pod sebou bytu dáti nechtěl, neţ aby se s učiteli luterianskými snesli a sjednotili, a oni to 

učiniti připověděti museli i s zprávcemi svými, kteréţ s sebou na ten čas měli, nevědouc se 

jiţ kam jinam díti, nadto kam a kde se osaditi. 

Toho pak času byla obloupena Jednota a velmi chuda učiněna. Nebo nejpřednější 

muţí z rady byli sou odjati, někteří skrze smrt, někteří tímto pokušením. Takť hned na 

předním místě a v prvotnosti ţadného vyhlášeného a přijatého nebylo. Takţ před tím samým 

pokušením toho roku času jarního bratr Jan Roh umřel a tak zase to místo opatřeno nebylo 

podle náleţitosti, aţ v tom pokušení toto se umalilo.
158

 K tomu bratr Johanes jat byl a 

vězněm učiněn; bratr Mach Sionský také |24a| musil ujíti před nebezpečenstvím. Ti pak starší, 

kteříţ ještě tehdaţ byli v Čechách i v Moravě, sebravše se tehdaţ spolu i s duchem bratrovým 

Machovým, shromáţdivše sobě některé kněţí přednější na pomoc, ten artikul velmi veliký a 

nesnadný před sebe sou vzali, t. o tom sjednocení, a jej soudili i s těmi kněţímí, nemálo při 

tom ohledujíce, měli-li by se sjednotiti s těmi učiteli luterianskými čili nic? I usoudili sou 

všickni jednomyslně a na tom i zavřeli, aby se s ními sjednotili, a vybravše s sebe dva starší, 

vyslali je tam do tech Prus, aby to sjednocení na místě jich a toho lidu vyhnaného učinili a 

skonali; a to jiţ bylo leta 1549 o massopustě. Kde v kterém místě se to dálo a které osoby s 

strany naších při tom všem byly i s strany oněchno luterianů, o tom o všem mají bratří starší 

své paměti zapsané, ano i jak se to dálo potom i skonalo, s jakou slávou a dosvěcováním 

našeho staršího i kněţí i jáhny, kteříţ tam s tím lidem byli a zůstati měli, od toho biskupa jich 

Pavla Sperata.
159

 

Ačkoli to sjednocení kdyţ učiněno a skonáno bylo, nejedněm z našich tam v Prusích i 

zde v Čechách i v Moravě radostné a potěšené bylo, a jako by cos velmi prospešného bylo a 

Jednotě přivésti a způsobiti mělo, zdálo |24b| se jím. Však potom v brzkém času zjevilo se a 

ukázalo, jaké by ovotce v budoucím čase neb v prodlenějším z něho rostlo a přinešeno bylo k 

veliké škodě, kdyby byl toho sám Pán Bůh dříve neretoval a neopatřil částkou skrze smrt 

osob naších některých i oněch a částkou bratra Johanesa vězněním.
viii

 A kdyţ tak jiţ tomu 

lidu v Prusích skrze to sjednocení bratrské s učiteli luterianskými pokoj k bydlení i k 

obcování svatému, všelikému přisluhování Boţímu způsoben byl, tehdy ještě i tam ten lid 

tříbil se jest. Nebo někteří hned brzo zase navracovali se do Čech, do těch měst, z nichţ se 

byli vybrali a teprv na vejvratky
160

 ţalostivé přišli. K kněţím se obrátivše, k zprávě jich se 

oddali zjevně i s hrozným odříkaním se Jednoty v kostele, jakţ jím to od kněţstva vypsané 
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 Albrechta Braniborsko-Ansbašského (1490-1568), ochránce luterské reformace 
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 zničená místa, trosky 



 

 

dáno bylo. A někteří tam ku pádům hrozným přišli sou, v hříchy uběhše. Jiní po ţádostech 

těla odešli, zvlašť svobodní a Pánu k sluţbě oddaní a posvěcení z obojího pohlaví, kteříţ se 

tam také s tím lidem dostali. Ti pak, kteříţ vţdy v věrnosti zůstali a trvali Pánu Bohu svému, 

v svém bratrství a sesterství mnohých zármutků, těţkostí a bídy i psoty tam pokusiti musili 

nebo při potřebách vezdejších ţivota tohoto |25a| velice ssouţení byli, nemohouce svých 

ţivností míti, zvlašť řemeslníci ševci i jiní umění řemesl, jako říkaje, jím v nic přišlo, museli 

se obraceti nejedni k rolím, jíní k tarmarčením
161

 nějakým, kupectvím a k jiným věcem; 

kteříţ se zde chudě ţivili, tam dokonce schudli a zbídněli, kteříţ pak jako prostřední byli, ti 

téţ k veliké chudobě přišli, a kteří moţnější byli, ti se tam neškodně měli. Jiní také na zdraví 

hynuli, zvlaště starší věkem, nemohouce tam povětří obvyknouti, aţ pod takovými těţkostmi 

ţivota telesného nejedni dobří a pravě poboţní i horliví lidé i na ţivotu vnitřním znestatečněli, 

zemdleli a jaksi pozmrzli v své horlivosti. 

Z takových příčin potom někteří léta třetího bytu svého tam čtyří i více s radou 

bratrskou vybrali se odtud do Moravy a tam se osazovali pod některými pány mezi bratřími, 

neb tam pokoj a svoboda hojná přisluhování Boţímu předce zůstala a odjata nebyla. 

Pokušení toto předce tam nedosáhlo, neţ toliko v samých Čechách tak jím těţce připadlo, 

ano i do Čech někteří se navracovali pode pány. Bratr Mach Sionský, ujev odsud před 

nebezpečenstvím, tam jest v Prusích s tím lidem byl a dříve leta třetího bytu jich tam i ţivot 

svůj dokonal. |25b| Skrze to vypovědění a vyhnání toho lidu z Čech velmi divná
162

 věc stala 

se jest: Ţe pravda Boţí, pro niţ se ten lid vypovědíti dal a z své vlasti vyšel, přenešena jest 

do Polska jako réví z vinnice a tam vsazeno, o čemţ naděje jest, ţe i poroste a vinnice Páně 

tam vzdělána bude, nebo lid k té pravdě tam se hrne a dílo Páně dělati se začíná a zborové 

Páně vzdělávají a shromaţďují z přisluhování Boţího. 

 

 ٭٭٭

 

 

 

Bratr Johanes pak a Jakub, byvše jiţ tak 

zmučení (o čemţ svrchu), byli chováni tu v Praze 

bez mála dvě neděle tak nezhojení a po svatém 

Duše v pátek
163

 v noci na sobotu vezení byli z 

Prahy na Křivoklat,
164

 kaţdý na přikrytém voze, a 

podál od sebe vozové jeli a bylo s ními 20 knechtů 

a hejtmana knechtského šafář neb pomocník sám 

druhý
165

 na koni. I přivezli je na Křivoklat 

v sobotu, jenţ byl druhý den po svatém Urbanu a 

před svatou Trojicí
166

 okolo hodin šestnácti
167

 a tu byli vsazení na zámku kaţdý do sklepu 

zvlašť. viz list 17b
168

 S bratrem Johanesem byl vsazen jakýsi Němec, nádeník neb pacholek 

formanský, jenţ byl také tehdaţ tu v Praze zmučen prv neţ bratr Johanes pro nějaké 

mincířství a s ním jest z Prahy veţen na voze. I seděl tu s ním dvě létě a netco víc neţ 20 
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 podivuhodná, pozoruhodná 
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 v našem rkp. na fol. 18b 



 

 

neděl, potom byl vypuštěn a dáno mu z komory královské deset kop míšenských.
169

 Měl jest 

od něho bratr |26a| Johanes mnohá pokušení všecken ten čas, co s ním tu seděl, i bit od něho 

byl. A i tam ještě seděli dvě neděle bez jednoho dne tak nehojení a v přetěţkých bolestech 

leţeli, aţ ssmradili se jím bokové náramně velmi, aţ i sami sobě těţci byli s tím svým 

smradem, červů se bojíc, teprv je pak dali hojiti a víc neţ sedm neděl hojení byli. 

 Vězení Vězení pak jejich na tom Křivoklatě takové bylo: Ti sklepové, do nichţ 

vsazení byli, byli jsou čisti, vysoci, v placu při zemi do nich dva stupně; vzdáli jeden od 

druhého přes tři sklepy a přes uličku; do toho, kdeţ bratr Jan vsazen, nejsou dveře tu hned 

z placu, neţ z toho třetího sklepu; skrze ten třetí sklep do jeho sklepu se jde, neţ do Jakubova 

sou dveře hned z placu; vokna v ních zahradili vokenicemi, jednou vnitř, druhou zevnitř,
170

 

maličké díry v ních vzdělány při samém vrchu vokna zvejší maličkého sexterníku
171

 na 

šestnácte listů a ještě dobře obřezaného, tma tam hrubě bylo. 

 Líhání Líhaní jím připravili v koutě na zemi, poloţivše dřevo stloušti vodní konve, 

jedno po straně a druhé v hlavách; konce v hromadu zvrtali, mezi to slámy dali a na to ty šaty, 

kteréţ jím v Praze dali, s nimi je tam přivezše. Ale bratr Jan neměl neţ jednu peřinu, 

koţen|26b|ný polštář a húni; tak líhal víc neţ tři leta, potom byla mu přidána druhá peřina a 

podušnice. Jakub, ten měl vţdycky dvě peřiny a polštář. Tu je zavírali, dveře dobře opatřivše, 

aby vysazeny byti nemohli a dvěma zámky zamekali kaţdého, k tomu stráţnými osazeni byli, 

a to těmi 20 knechty, kteříţ je z Prahy tam provodili; a všecko Němci byli, jednom tří uměli 

česky; ti jich hlídali ve dne i v noci podle svých pořádků, aby k ním ţadný z přátel a 

spolubratří milých nemohli jich navštíviti ani viděti ani čeho jím dodati neb psaní jakého 

poslati, a netoliko z přátel,
ix

 ale ani z jiných lidi neznámých aby k ním ţadnému nedali ani 

hned na ně hleděti, sami také aby s nimi nětco nemluvili, kteříţ by uměli, jím o ničemţ nic 

aby nepravili, kdyby se jich nač ptali, od ţadného jím listů ani co jiného nedodávali, ven přes 

prah jím vycházeti nedopouštěli, od jednoho k druhému ţadných řečí nedonášeli, ovšem 

nětco jiného.
172

 Ale hned aby o sobě nevěděli jeden o druhým, by tu byl, a nadto aby jím na 

se pohleděti nedali. Nadto nade všecko tuhé přikázaní a závazky jím vydali, aby jich tak 

hlídali. Dvakrát za den k ním jídla přinášejíc, oběd a večeři, tu |27a| nad ními stáli neb seděli 

při nich dva i víc a jiní vně hlídali; noţův k jídlu ani k jiným potřebám jím míti nedopouštěli 

ani knechtům půjčovati dali, chleba jím toliko sami nakrájeli a někdy i masso skrájeli, a jakţ 

se najedli, hned rychle od nich odešli a zamknouti kázali. 

 Strava Strava jím taková dávána byla: dvě krmě čelední a třetí z stolu páně 

hejtmanova, kus hovězí pečeně a někdy také dva páry chlebů za den, k vobědu jeden a druhý 

k večeři, téţ dva dčbánky piva, a pivo vţdycky ječné. Košile jím ve dvou nedělích právány 

byly a někdy ve třech i ve čtyřech, hlavy mejvány třikrát nebo dvakrát v rok. Vody k 

umývaní jím přinášíno v hrnci dvakrát nebo třikrát do týhodne. 

Vartování Nad těmi knechty, kteříţ jich hlídali, byl jeden za hejtmana postaven, aby 

je k takovému hlídaní přidrţel, a kdeţ by co poopouštěli, proto trestal, a oni ti vězňové byli 

jemu poručení, aby o ně pečoval a tak jich hlídal a choval, jakţ jemu poručení o tom bylo 

vydáno, k ním přihlídal i klíče od ních choval a všecko při nich činil s vědomostí a vůlí 

hejtmana toho křivoklatského. Toho jest také zbraňováno nebylo tem knechtům, jenţ jich 

hlídali, chtěl-li by který za své peníze jím kterému z nich koupiti co k snídaní, ale i to aby 

činil s vědomostí toho, kterýţ nad ními byl za hejtmana. K tomu pak |27b| zpravování a 

dávaní jídla, k otvírání i zavírání jich a k vynášení od nich těch nečistot, k přinášení vody a 

jiných potřeb zvlaštní pacholek profousů byl nařízen, jenţ to vše při nich zpravoval. 
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Potom na podzim před svatým Martinem
173

 udělána jím byla kamna v těch sklepích; 

vyňavše z oken ty okenice, jímiţ byly zahraţeny, zdělali skrze okna komíny, zazdivše je, a 

vedle komínů okénka maličká šourem skrze zeď; a tudy světlo malé proti těm okýnkám měli, 

co po troubě skrze dvouloketní zeď; jinde všudy tma. Třikrát v týmdni jím v zimě topeno 

bylo a někdy čtyřikrát, ale zřídka. K jídlu kaţdému v zimě i v létě bratru Johanesovi dáváno 

bylo půl svíčky, a co neshořelo při tom jídle, to knechti s sebou vzali, jdouce od ních, by byl 

nejmenší kousek, nikda ho nezanechali, i seděli tam vţdycky ve tmě. Kněh ţádných zákona 

Biblí, písní ani jiných jím dodati nechtěli, tak musili beze všeho potěšení byti. Tech 20 

knechtů šestnácte nedělí jich hlídalo, potom jedné osm knechtů. Neţ ten hejtman předce nad 

ními byl a profousů pacholek, a tak pro tu sluţbu jím všech deset bylo, ti toliko právo měli k 

ním choditi a ţadný jiný z lidí, hejtman také hradu časem k ním přicházel a dohlídal, ale 

zřídka sám od sebe, leč který z nich z nějaké potřeby jemu vzkázal a poţádal ho |28a| za 

příchod, a jakţ rozmluvil krátce s ním, hned odšel. Košile, nohavice, střevíce dávány jím 

bývaly, i kaftany. Toto všecko zlé i dobré jmenované v tom jich vězení se zdrţuje a zavírá 

obou jednostejně. 

Kdyţ pak bylo leta Páně 1549 a vězení jich rok jeden, čtrnácte nedělí a čtvrtý den, 

přijeli dva páni na Křivoklat, jsouc vysláni od krále na místě jeho (byl tehdaţ v Praze král), v 

neděli před svatým Vavřincem,
174

 a profous s nimi a s biřicem, a mistr popravní také tu přišel 

v ten den. Tehdy kázali před sebe bratra Johanesa přivesti do světnice královské v pondělí,
x
 a 

tu s ním dlouho mluvili o ty všecky artikule, o kteréţ byl doptáván v Praze i mučením, aniţ 

co více měli, a on jím na ně odpověd dával takovou jako v Praze. Oni na tom dosti míti 

nemohli, ale chtěli vţdy nětco jiného od něho slyšeti podle vůle své, a ne podle pravdy.  

Augusta mučen opět. I dali ho znovu trápiti mistru popravnímu a mučen jest v outerý 

před čtrnáctou hodinou,
175

 jenţ byl pátý den před svatým Vavřincem,
176

 a tu jiţ byl i v kozel 

svázán, kat mu hlavu i bradu ostříhal, a kdyţ ho trápil, rozepřel mu usta roubíkem k tomu 

připraveným, uvázav mu jej šnůrou okolo hrdla, aby nemoh křičeti; i trápivše ho tak dosti a 

při něm všecko vykonavše, nechali ho tak a uvedli zase do jeho vězení a potom byl zase 

hojen ještě ten tejden. V tomto trápení i v Praze jemu vejmínku
177

 činili nejednou, aby věděl 

ţe pro víru netrpí. 

|28b| Potom kázali před sebe přivesti i Jakuba do téţ světnice v středu, jenţ byl čtvrtý den 

před svatým Vavřincem,
178

 a tu s ním také dlouho mluvili téţ o ty všecky artikule, na něţ 

prvé doptáván byl v Praze i mučením (oba dva na jednostejné věci byli vyptáváni, aniţ 

rozumím, jaký rozdíl byl zvlašť v artikulích hlavnějších, leč v nějakých slovích), on jím také 

k ním touţ odpověd dával jako v Praze; oni odpověděli jemu, ţe král na té první odpovědi 

jeho nechce přestati a dosti míti nemůţe, a to proto, ţe on jinačejší věci ví jistě přitom, a 

konečně se jich uptal,
179

 a i to konečně ví, ţe „ty o všem víš, protoţ pověz radše pravdu 

dobrovolně neţli z mučení; pakli nechceš vţdy povědíti, budeš hned mistrem popravním 

tázán”. On jím zase odpověděl, coţ jím pravil a praví, ţe jistotnou pravdu praví a jiného neví, 

co, a ţe té pravdy jím nemá čím potvrditi jiným neţli hrdlem svým a na tom ţe chce i umříti. 

Tu s ním mezi jinými věcmi nemálo mluvili i o věcech víry, aţ se jeho doptávali i na tyto 

věci, však ne z poručení královského, ale sami od sebe, jakţ jemu tu vejmínku učinili: 

„Kterak v té vaší sektě lidé přijímáni bývají, kteříţ se do ní dávají? Kterak se tresce, kdyţ 

kdo mezi vámi co učiní, neboť jest mezi vámi také koukol? Kterak kněţí svěcení bývají? 

Kterak jáhnové? Co mají za povinnost jáhnové? Co ty o kneţích drţíš? Co věříš o svátosti 
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velebné?“ I mnoho jiného leccos k němu mluveno bylo. Kterak jiţ vaší Jednotě konec jest a 

bude |29a| v tomto království a král ţe jí nikoliv víc míti nechce, a zvlaště prý těch vašich 

domů
180

 a rad, aby se kaţdý musel o všecko raditi, aby bez vás
181

 nic nečinili, i kdyţ by se 

muţ s ţenou svadil, aby se vším musil na dům. Toho hned nikoli král více nedopustí v tomto 

království, ba ani v Moravě to dlouho nestane. 

Naposledy se ho optali: „Nu, chceš-liţ od té sekty odstoupiti a kněţími pořadnými se 

zpravovati pod jednou, ještě by mohl z tebe člověk byti a my bychom se za tebe přimluvili 

ku králi, ţe by propuštěn byl; jedné chceš-li, pověz nám, a bylť by dán i člověk, kterýţ by ty 

všecky věci tobě čistě ukázal a otevřel, jen chceš-li, my tobě to po jednou zjednáme na králi.” 

A kdyţ takovými pěknými řečmi nic toho na něm míti nemohli, navrátili se k prvnímu, 

kázavše ho odvesti zase na jeho místo a hned toho dne po 20. hodině
182

 kázali ho vzíti mistru 

popravnímu a uvesti do toho místa, kdeţ bratr Johanes trápen byl, a připraviti ho k mučení. A 

hejtman Křivoklatu zvěděv to, rychle svou manţelku nastrojil, aby šla k ním a prosila zaň, 

aby ho nedali mučiti; ona pak spěšně k ním šla a prosila za něho s velikým plačem; i drţím, 

ţe by pro to byli učinili nětco k její prosbě a ţe by ho aspoň páliti nedali, neţ toliko ztáhnouti 

tak zsucha jako sluší. I kdyţ přišli s písařem krevním do toho místa, kdeţ ho mistr uvedl, 

kázali ho dáti na řebřík. Mistr vše učinil, coţ k tomu náleţelo, a při|29b|pravil ho, aby hned o 

něm dělal, a oni jiţ i kázali. Toţť ho Pán Bůh předivně a nenadále z toho trápení vysvobodil 

skrze toho mistra, jenţ měl ho hned trápiti, ţe jest mu tu nic učiněno nebylo, cel zůstal, 

rozvázal ho ten mistr zase a potom uvedl ho do jeho vězení. To tak při obou vykonáno bylo 

na tom Křivoklatu, a předce tu u vězení zanecháni byli v témţ spůsobu jako prvé. 

Tito dva bratří, otec se synem, jsouce ze všech jiných bratří a sluh Páně vybráni a 

odmíšeni,
183

 aby toho pokušení na Jednotu přišlého nejvíc okoušeli a za nejtluští konec je 

nesli,
184

 kdyţ sou na tom Křivoklatě v takovém vězení tak schováni a skryti byli přede všemi 

lidmi, a ţe sou o nich jich nejmilejší přátelé a spolubratří takměř nic nevěděli, ovšem jich 

navštíviti a v něčem potřebném nijakţ opatřiti nemohli; oni také aby nic nevěděli, co se děje 

na tom světě, nadto o svých nejmilejších přátelích a spolubratřích ani o tom stádečku oveček 

litomyšlských, co se s ními děje v tom pokušení, jak se mají a kde sou, kam se kteří poděli? 

Ano ani sami jeden o druhém, co by jiţ takměř v hrobě pochováni byli a v bezedné bahno 

pohříţeni, kteréţ se nad hlavami jich zavřelo a dlouhý čas takto jiţ bylo: půl druhého leta a 

deset neděl. 

 

*** 

 

Tehdy Pán Bůh předivnou věc učinil hned leta 1550, ţe jest jím do takové tajnosti a 

skrytosti ta|30a|ké tajnou cestu spůsobil
185

 a skrytou, po níţ by přátelé jich mohli je 

navštěvovati, o ních zvěděti a oni se také k ním ozvati, a to takto: Byl jeden knecht mezi těmi 

stráţnými, kteříţ jich hlídali, a veliká přikázaní na to měli, jak jich hlídati mají, kterýţto je 

nětco znal a o nich věděl, jací sou lidé, kdyţ jest v Litomyšli dělal řemeslo své a tomu 

srozumíval, ţe ty věci takové nedějí se jím pro nějaké zločinství, ale pro náboţenství; i byv 

hnut nějakou lítostí nad ními a částkou také svou kořistí, ten odváţil se všeho a dal se na to, 

aby jím dodával od bratří a přátel jich všeho, coţ by potřebovali, a on jedné mohl v tejnosti 

jím toho dodati a od nich také zase přátelům, a spolehaje také na to, ţe nic zlého jím od 

přátel posíláno nebude, od nich zase přátelům. I počal to hned činiti toho leta padesátého a 
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nětco trochu prvé o massopůstě okolo svatého Pavla na víru obrácení
186

 a trvalo to aţ do leta 

<15>53. A dodával jím oběma listů neb psaní od bratří a přátel jich milých, černidla, papíru a 

všeho nástroje písařského, aby měli čím a na čem psáti. Kníţek některých neb spisů, 

potravné věci některé také jím přinášel i jiné, coţ potřebovali, peníze, svíčky etc. a oni to 

přijímali s nemalou bázní, nejvíc se bojíc za něho, aby on skrze to hrdla nestratil, jestliţe by 

to k vyjevení přišlo, ţe on jím těch věcí do|30b|dává; sami sebe ve všem Pánu Bohu poručili 

a jeho milosti na ruce kladli, přijď na ně za to, co přiď, a vědouce dobře, co činil, protoţ za 

sebe se nevelmi báli, ale byli tomu rádi, ţe jím to Pán Bůh nastrojil; s velikou vděčností i s 

plačem takové věci přijímali, mnohé chvály z toho Pánu Bohu činíce, neţ všecko to, coţ jím 

přicházelo, musili kaţdý v tom svém vězení divně skrývati před stráţnými svými, jakţ kde 

mohli; i v zemi sobě skrejšů nadělali, aby ţadné nejmenší věci shlédnouti nemohli; i to světlo 

skrývati musili, kdyţ sobě v noci svíčkami svítili, aby ti, kdoţ na stráţi byli, neviděli světla, 

ohraditi kaţdou skulinku, kudyţ by se co bliščelo, musili. A měl ten jistý ţenu, potom se s ní 

oddal, kteráţ byla v podruţství pod zámkem; i tu všecky ty věci k ní donášíny byly od bratří 

a tu se skládali a jemu tak v ruce skrze ní přicházely a všecko to velmi tajně a úzce šlo, ţe 

jich nemnoho o tom vědělo, toliko sami starší bratří a některé osoby zvlaštní. Byl k té sluţbě 

i jeden bratr, slouha Páně, mladý kněz od bratří oddělen (potom i více jich), ano i sami 

nejedni v to se s velikou ochotností vydávali, doufánlivě všeho nebezpečenství se odvaţujíce, 

kteréţ jím vţdycky při té sluţbě stálo. Onť jest od bratří tu sluţbu konal a pod Křivoklat k té 

jisté osobě ty věci rozličné a mnohé přinášel a zase, coţ od vězňů vydáno bylo, tu vezma 

bra|31a|třím jest donášel. 

I napsal jest tu bratr Jan v tom vězení velmi mnoho potřebných a znamenitých věcí k 

přítomným potřebám toho času bratřím starším, ano i k budoucím časům Jednotě potřebných 

a prospěšných učinil i nejedno psaní k zvlaštním osobám k jich uţitku. Písniček čistých a 

nemálo potřebných také tu mnoţství sloţil. Psávali i sobě vespolek s Jakubem. Bratr Jan 

Jakubovi jako otec k jeho potřebě i k potěšení, coţ při něm z povinnosti své otcovské na 

svobodě jsa vykonati nemohl buď pro svá mnohá zaměstknání a práce, buď pro jeho 

nedošlost, nevzrostlost, mladost, mdlobu a jiné, v tom jeho snášeje to vše při něm jest tu 

doplňoval podlé příčin k jeho vzdělání. Jakub také jemu psával jako syn otci a tak spolu s 

sebou psaním mluvívali, ţe o sobě vţdycky mohli věděti. V ty časy mnoho dobrého dálo se 

skrze toho knechta, ač byl oţralec, hříšník, psota jako knecht, ale Pánu Bohu to nic 

nepřekáţelo, neb on umí a můţe i skrze zlé dobře činiti a k skutkům svým dobrým jich uţíti, 

pokudţ kdy ráčí, rovně jako oněch havranův, skrze něţ Eliáše proroka ţivností
187

 

opatroval.
188

 

Téhoţ leta Páně 1550 také i to při tech bratřích vězněch bídných souţených stalo se 

jest, ţe na ten Křivoklat uveden byl hejtman nový, a byl tu dvě letě, jehoţ Pán Bůh srdcem 

jest hnúl lítostí a milostí |31b| velikou k ním; on jest k ţádosti a prosbě jejich i sám od sebe u 

arcikníţete a rad královských zjednal to, aby jím dopustili do těch vězení kníh dodati, aby 

měli sobě v čem čítati, a zjednav bratru Janovi od přátel jich Biblí a Jakubovi Nový zákon, 

dodal jím toho, a bylo okolo svatého Víta,
189

 kdeţ jiţ u vězení byli dvě letě a sedm nedělí, a 

nic toho neměli toliký čas; potom Jakubovi půjčil i své Biblí ten hejtman a měl jí tam u 

vězení víc neţli rok; chtěl jest rád i k tomu jím dopomoci, aby z toho vězení vysvobození 

byli; to obmejšlel, cesty k tomu vyhledával a nětco i jednal, avšak nemohlo nic byti ani toho 

nijakţ obdrţeti. A kdyţ bylo leta 1551, ješto tu jiţ byti neměl (nechtěl tím hejtmanem víc 

byti), ještě bratru Janovi zjednal od přátel Písně veliké s notami a Jakubovi Biblí a toho jím 

                                                 
186

  25. ledna 
187

 ţivobytím 
188

 srov. 1 Kr 17,4-6 
189

 15. června 



 

 

dodal okolo svatého Jiří.
190

 Obmejšlel jest i to jím jednati, aby jím okénka větší zdělána byla 

pro větší světlo, neb těmi nemnoho světla měli, nemohouce při samých s kníhami seděti neţ 

od nich jednak na čtyří lokty, ale ten čas nebylo kníţe v Praze a on se odtud předce odebral; 

neradí sou ho stratili, nebo na něm dobrého přítele měli. 

Mezi tím, kdyţ ta tajná cesta k těm bratřím vězňům způsobena byla, a jiţ bylo leta 

1552, coţ koli bylo v Litomyšli toho lidu padlého z obojího pohlaví, ješto se s jinými pryč 

nevybrali, ale tu zustali, byvše tehdejším pokušením přemoţení, k knězi se obrátili a od něho 

přijímali, ţe sou mno|32a|zí z nich, nemohouce ţadného pokoje o to v svědomích svých míti, 

ku pokáni se volali, po bratřích se ptali; i byli sou v tom opatření s radou bratra Jana, kteříţ 

sou koli mezi ními nalezeni byli, ţe opravdově a věrně k Bohu se navracejí a ţe příčinami 

nuznými přivedeni byli, aby tu zůstali, jako velikou chudobou a nouzí, jiní zas zadluţilostmi 

svými, jiní nejednomyslnostmi v manţelství, zvlašť některé sestry, majíc muţe 

nejednomyslné, ti takoví vybíráni byli ku péči neb přijímání, ku pokání vedení a potom i v 

svědomích svých upokojení, bratřímí a sestrami zase učiněni. Ale kteříţ nalezeni byli, ţe 

pouze pro lakomství tu zůstali, ti od péče a přijímáni byli odkládáni a mlčením pominuti. Ti 

pak, kteříţ hned s počátku pokušení, ješto ještě na ně nic těţkého nešlo, odstupovali a k knězi 

se obrátili z malých a lehkých příčin, byli také někteří přijímaní, zvláště opravdovější, a z 

tech obojích, ač se mnozí ku pokání volali, toho i stále hledali, někteří i v péči přijati byli, 

však nedal jím Bůh místa k svatému pokání, zvlaště těm lakomcům, ale zmořil je a oni s 

zlým svědomím i s mnohou ţalostí s světa sešli. 

Leta Páně 1552 při svatém Bartoloměji
191

 bylo umenšeno stráţných, kteříţ těch bratří 

vězňů na tom Křivoklatě hlídali, ţe toliko šest knechtů zanecháno bylo k tomu hlídaní jich; 

jiní byli obráceni na vojnu, kteráţ tehdy byla, a sedmý, kterýţ tu |32b| povinnost při nich 

konal jako pacholek profousů, o něm svrchu. Potom ve třech nedělích i tech šest knechtů 

vzal od nich hejtman knechtský a jiné novotné za ně dal a jiţ samému hejtmanu zámku 

vězňové k péči přileţeli,
192

 ano i ti knechti, kteříţ jich hlídali. Mezi těmi pak šesti, kterýţ za 

rotmistra byl, jiné řídil při pořadcích při hlídaní, k rozkázaní hejtmana při vězních zpravoval, 

coţ potřebí bylo, k tomu přihlídal, i klíče jemu od nich hejtman svěřil k chování podlé 

prvního spůsobu.  

Toho leta také dodány sou Jakubovi Písně veliké s notami skrze písaře důchodního 

důchodní písař na Křivoklatě po svatém Václavě.
193

 Toho roku teţ písař ten zjednal na 

arcikníţeti a radách královských bratru Janovi a Jakubovi, aby jím k líhaní lůţe udělány a 

dány byly a také světlo k noci aby se jím dávalo; i dány sou jím loţe před svatým Šimonem a 

Judou,
194

 a dav udělati hrnčíři kahance, dali jím je ty dni také a kaţdý den při večeři dáván 

jím byl kousek loje přes celou zimu aţ do svatého Tyburcí;
195

 i svítili sobě, kdy chtěli, u 

večer a ráno, a dosti světla měli; předešlých let po dvě zimě na těch dlouhých nocích 

vţdycky potmě byti musili. Třetí zimu
196

 mívali nětco světla těmi svíčkami, kteréţ jím od 

přátel posílány bývaly
xi

 a dodávány, a tu čtvrtou zimu
197

 byli sobě vyţádali na tom hejtmanu, 

kterýţ jím kníhy zjednal, ţe jím nechávali knechti těch kousků svíček, coţ při jídle neshořelo, 

i tu také měli světla trochu více. |33a| Měli na tom písaři dobrého přítele, byl by jím rád 

mnoho činil, ale nemohl pro takové jich ssouţení a ty stráţe; a nětco trochu čině, i to s 

velikou opatrností. Potom jest pro ně k veliké těţkosti přišel, aţ musil v Praze na Bílé věţi 

seděti 7 neděl, ano i k velikému zlehčení skrze to přišel, byv prvé u veliké váţnosti a slávě, 
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nebo jest tu na Křivoklatě mnoho let písařem byl. 

 

 ٭٭٭

 

V tom potom leta 1553 divná a veliká pohroma přišla na ty dva bratry vězně tam na 

Křivoklatě, ţe ta tajná cesta, kterouţ přátelé jich a spolubratří milí psaními je navštěvovali a 

mnohými věcmi je opatrovati mohli a oni také s nimi o potřeby své rozmlouvati a k ním se 

utíkati, k vyjevení přišla a odjata jest byla hned po Hromnicích na den svaté Školastyky.
198

 

Bylo
xii

 v pátek před massopustní nedělí a velmi špatně a lehce sám ten jistý, kterýţ jím toliký 

čas posluhoval s nesnadnostmi a protivenstvími mnohými, kteráţ míval od jiných knechtů, to 

zmrhal svou velikou nemoudrostí, jako by tu chvíli ţadného rozumu neměl; a to se takto 

stalo, ţe on sám, toho času jiţ té s nimi sluţby knechtské nemaje od té doby, jakţ leta 1552 

před svatým Václavem
199

 starých šest knechtů od nich do Prahy hejtman vzal, z nichţ jest on 

jeden byl, a nových |33b| šest k tomu k hlídaní předce postavil; a on v Praze slouţiti nechtěl, 

jedné pro ně, aby skrze to opuštení nebyli, radějí se pustil sluţby, neţ by je opustil, a tou 

příčinou drţel se pod tím Křivoklatem, ţivnůstkou se opatřil, i byl mezi těmi šesti knechty 

novými jeden jeho dobře známý a on ho sobě nastrojil sám od sebe, aby skrze něho předce 

jím i jich přátelům tím dodávaním posluhováno bylo. I trefilo se, ţe té chvíle, kdyţ k němu 

poselství od jich přátel přišlo, ten jistý nový knecht doma nebyl, odšel do Prahy, ale měl se 

navrátiti druhý neb třetí den, a tento nedočkav naň, vzal ty listy přinešené v pytlíku, šel s 

ními na zámek a dal je jinému knechtu, aby to při obědě dodal bratru Johannesovi, a nic s 

ním prvé o to nemluvil, chtěl-li by to učiniti; a dávaje jemu to, nepověděl, by listové byli, neţ 

pravil ţe jest papír, věda dobře, ţe mají zápověd i o papír, aby jím ho nedodávali, aniţ mu 

řekl, aby ho schoval před jinými, neţ tak ho nechal a on s těmi listy šel do světnice mezi jiné 

knechty zjevně je nesa, a kdyţ je u něho uhlídal jejich rotmistr, ptal se ho, co to má? A on 

odpověděl, ţe papír i kdo mu jej dal, aby ho dodal bratru Johanesovi. A rotmistr vzal mu jej 

z ruky a porozpárav pytlíku ohledal, jestliţe papír, i našel, ţe sou listové. Ihned s ními šel k 

hejtmanu hradu, jemu je dal a pověděl, kdo jemu je přinesl na zámek; |34a| a ten hejtman byl 

nevelmi dávno tu toho předešlého leta 1552 okolo svatého Bartoloměje
200

 uveden tu za 

hejtmana a hned jest své pacholky pro toho jistého do jeho obydlí pod zámek poslal, k sobě 

přivesti rozkázal, i vyptav se ho, kde jest ty listy vzal, dal ho do vězení a ty všecky listy 

poslal po svém pacholku do Prahy arcikníţeti a pánům komory a radám královským. Tomu 

pak knechtu, kterýţ byl do Prahy odšel, přátelé jeho na cestě, kdyţ se jíţ domů vracel, o té 

věci pověděli a on nedošel domů, ušel pryč a přišel skrz to k nemalé škodě; sedm zlatých 

byli jemu sluţby dluţní, ty musil opustiti i jiné věci, coţ tu měl, ale znikl vězení. Tento sám 

uvázl a to vymejvati
201

 musil, i seděl tu na Křivoklatě 10 nedělí a 3 dni, potom vezen do 

Prahy; a bylo na den svatého Jiří,
202

 a tu ţadný jinak o něm nedrţel ani on sám o sobě, neţ ţe 

tam jiţ hrdlo stratí, i byl vsazen na Bílou věţ a seděl tam více neţ 30 nedělí, všeho toho, coţ 

seděl, bylo 3 čtvrti leta nětco víc, tím seděním všeho odbyl, nic víc jemu za to říkáno nebylo, 

zdravý a svobodný propuštěn byl, toliko slíbiti a se zapsati musil, ţe se toho, coţ trpěl vězení, 

na ţadném mstíti nebude, poněvadţ sám k tomu příčinu dal a to na sebe uvedl. 

S těmi pak bratřími vězni o to dodávaní jím od přátel těch věcí takto nakládáno bylo. 

Nejprv přijel na Křivoklat pán jeden, z komory jsa vyslán od arcikníţete, kdyţ jiţ bylo 4 

neděle a 4 dni po tom vyjevení. |34b| A to bylo v pondělí po Druţebné neděli
203

 a druhý den 
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po svatém Řehoři k večeru; a tu hned bratr Jan vyvolán byl z svého vězení a uveden do 

světničky hejtmanovy před toho pána a před hejtmana a tu vyptáván o tom dodávaní jemu 

listův i jiných věcí: Od koho jemu dodávány byly a od koho posíláni? A kdyţ všecky dotázky 

ten pán dokonal, s nimiţ byl poslán, kázal mu tu v té světničce počkati s hejtmanem (hejtman 

tehdaţ leţel nemocen tu na nohu) a sám šel ven do jeho vězení, pojav s sebou některé 

knechty, syna hejtmanova a svého jednoho sluţebníka, kázal jím přehledávati lůţe i všecko 

všudy a hledati listů, sám také přehledával knihy, pořad je vertuje,
204

 a kdyţ tak pilně hledali 

s svíčkami, trefili na jeden skrejš v zemi, ješto byl odhraţený (jednyţ
205

 jej byl odhradil, bera 

z něho sobě koření, a ţe nenadále naň přišli, i nemohl ho zase tak nakvap dobře zahraditi); a 

mnoho v něm bylo kníţek psaných ruky jeho i Jakubovy (dával Jakubovi mnoho přepisovati, 

coţ dělal) a jedna kniţka velmi čistá byla nedodělaná, jíţ ještě ţadný byl neviděl kromě 

Jakub, ješto jí přepisoval a strojil se jí brzo dostrojiti a od sebe vydati. I vzali jí i všecko jiné, 

coţ jich koli v tom skrejši bylo i coţ jinde nalezli psaného. Listu nenašli ţadného, neb je byl 

popálil, aţ i kniţku tištěnou vzali o gruntu víry, jiných všech knih tištěných, coţ jich měl, 

|35a| tam nechali, i nastroje písařského i jiných všech věcí, kteréţ jemu dodávány byly, coţ 

koli našli, to tak nechali. To pak zpraviv ten pán v jeho vězení, navrátil se k němu zase do té 

světničky a promluviv s ním ještě koliks slov, kázal ho zase do jeho vězení uvesti. Ihned také 

Jakub z vězení svého do té světničky předně uveden byl a ten pán oznámiv jemu, ţe z 

poručení arcikníţete má k němu promluviti, i doptával se na to dodávaní jemu a na téţ věci 

jako bratra Jana těmito slovy: „Od koho sou tobě listové dodávaní byli, teď ode dvou let? 

Kdoť jich dodával? Kdo více? Kdo ty listy psávali a posílali? Kterak mu říkají? Jaké má 

příjmí? Kde jest? Kde sou jiní? Kdo je přinášel pod zámek a kterak? Kde máš ty listy? Proč 

si je pálil? Co sou pak psávali a o čem? Kdo jsou u tebe bývali mimo ty, jímţ zámek poručen? 

Byl-li jest kdo u tebe kdy z tvých přátel a známých? Bylo-liť co více dodáváno neţ sami 

listové?” Tyto otázky potřikrát tak učiniv, kázal mu tu maličko počkati, vyšel ven a šel jest 

do jeho vězení, pojav s sebou ty všecky, kteříţ s ním byli v vězení bratra Johanesa, i kázal 

také přehledávati loţe a všecko všudy a listů hledati; sám hledal v kníhách a nikdeţ ţádného 

listu nenalezli, neb je byl |35b| spálil jako i bratr Johanes. Kníţky psané několikery našli, 

kteréţ měl k přepisování, a nětco i napsaného, ty jemu vzali, kníh tištěných mu nechali i 

nástroje písařského, papíru i všech jiných věcí i pečeti a co koli takového, všeho mu 

zanechali. To zpraviv v tom vězení, navrátil se zase k němu do té světničky a tu s ním trochu 

rozmluviv, kázal ho zas šikovati do jeho vězení. A na zejtří ráno jel zase pryč s tím se vším, 

coţ v těch vězeních vzal.  

A kdyţ bylo po čtyřech nedělích čtvrtý den, přijel opět podruhé na ten Křivoklat jiný 

pán pro touţ věc i pro nějaké jiné potřeby tam k zpravování a bylo po Provodní neděli ve 

čtvrtek u večer
206

 třetí den po svatém Tyburcí. Tehdy v pátek, kdyţ bylo dobře na den,
207

 

přišel s hejtmanem hradu k Jakubovi do vězení, a tu se ho opět doptával o tom dodávaní 

jemu na téţ věci jako i onen pán, kterýţ tu byl po Druţebné neděli, neţ nětco touţeji.
208

 

Potom kázali jemu ven vyjíti z vězení do jiného místa a sami tu zůstali, kázali knechtům opět 

znovu hledati listů i v lůţi i jinde, je přestavili na jiné místo, vše přemítali, sami na to hleděli 

s pilností i ve všech jiných místech po všem sklepě, |36a| šatky a ty lecjakés hadříčky 

vytřásati kázali. Naposledy kázali sklep motykami kopati a v zemi těch listů hledati ve všech 

čtyrech koutech pod loţem i pod lavičkou a při zdech; všecko zkopali a našli ve dvou 

místech dvoje kníţky psané zakopané a dvoje v almaře, z nichţ jedny byly zanechány
xiii

 od 

toho prvního pána; ten všecky ty kníhy vzal, jiných kněh nechal a věci v prvním 
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 listuje v nich 
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 právě 
206

 13. dubna 
207

 zrána 
208

 tvrději, důrazněji 



 

 

přehledávaní zanechaných také jemu zanechal.
xiv

 Naposledy i peníze, kteréţ měl, ty také 

vzali. To tak zpravivše v Jakubovu vězení, šli hned k bratru Johanesovi do jeho vězení a 

učinili tam téţ, vyptavše se na jeho věci o tom dodávaní, kázali mu také ven do jiného místa 

a všecky jeho věci přehledati kázali znova knechtům s velikou pilností, sami všemu přítomni 

byli a na to hleděli i sklep téţ kopati kázali, a kdeţ skrejše našli, skazili a zbořili je, však 

vţdy listu ţádného nenašli. Kníţek psaných ostatek mu vzali, coţ našli, jiných kněh i všeho 

jiného zanechali jako i v prvním přehledávaní. Naposledy kázali i jeho přehledati, přišedše k 

němu do toho místa, kdeţ seděl; musil se jím ze všeho, coţ na sobě měl, svléci, jedné v košili 

zůstal, a to všecko šatstvo jeho |36b| přehledali, nohavice i jiné, všudy listův hledali a vţdy 

ţádného nenašli. To druhé přehledávaní bylo. K večerou kaţdý zase do svého vězení byl 

navrácen. Nazejtří v sobotu
209

 poslal k ním hejtman do vězení a kázal jím pověděti, ţe ty 

peníze, kteréţ sou jím vzaty, on při sobě zanechati má a ţe jím z nich pomalu vydávati bude 

na potřeby, dokudţ té sumy stane. 

Ještě pak po třetí opět po čtyřech nedělích ti bratří vězňové na tom Křivoklatě o tom 

dodávaní sobě listův i jiných věcí od svých milých přátel a spolubratří tuto nesnáz měli dosti 

těţkou a hroznou. Vezení byli do Prahy na Boţí vstoupení po obědě,
210

 jenţ byl čtvrtý den po 

svatém Stanislavu,
211

 oba na jednom voze na fasunku čtyřmi koňmi královskými tu z zámku, 

byvše do pout dáni za nohy, jeden zpředu druhy zzadu v řetězy, a seděl s nimi rychtář, kterýţ 

tu pod zámkem byl, s jedním sousedem, a třetí, jeden knecht, rotmistr; hejtman Křivoklatský 

jel s nimi a při nich na koních sám třetí
212

 a s nimi písař důchodní a lidu při nich šlo a dva 

knechti hned od zámku, potom i ze vsi, kteréţ nedaleko té silnice sou, a všickni za jiné 

neměli, neţ ţe jiţ je na to do Prahy vezou, aby jím tam konec učiněn byl i s tím jich 

dodávačem, kterýţ tam prvé půl třetí neděle přivezen byl.
213

 |37a| A kdyţ je vyprovodili dále 

neţ na půl cesty ku Praze, obrátil je hejtman všecky spátkem do jejich obydlí, sám toliko s 

svými pacholky při nich jel a dvěma knechty a ti, kteříţ s nimi na voze seděli; tak je dovezli 

do Prahy. Přijeli na zámek ještě záhy a dlouho s nimi stáli, mnoho lidu tu k ním se sešlo a 

někteří s nimi i mluvili. A kdyţ přišel hejtman Hradu praţského, kázal s nimi přitrhnouti k 

Bílé věţi a tam je vsaditi do jednoho vězení nahoru oba spolu, do pout za nohy kaţdého, i 

seděli tu spolu jednu noc a jeden den, pilně čekajíce, co se s nimi dále díti bude a proč sou je 

tam přivezli. I přišel toho dne okolo 21. hodiny
214

 hejtman Hradu praţského do Bílé věţe s 

tím pánem, kterýţ byl ponejprvé na Křivoklat přijel a tam s nimi mluvil a vězení jich 

přehledával, a kázali sobě povolati dolů bratra Johannesa a opět tu s ním mluvili o tom 

dodávaní jemu listův a jiných věcí to téţ, co na Křivoklatě podvakrát bylo mluveno, a na to 

se ho ještě doptávali, aniţ co jiného a nového s ním od nich mluveno bylo. On pak tu jím 

oustní i psané vyznání o těch listech sobě dodávaných dal s vyznáním víry a osvědčením o 

moci světa za sebe, Jakuba i za všecky jiné bratří. Všecko to krátce napsav, chtěl byl skrze 

hejtmana křivoklatského toho dodati pánům do komory. I zdařilo se, |37b| ţe jest jím toho 

sám dodal skrze tyto dva tu k sobě vyslané a oni to od něho přijavše, kázali jemu zase odjíti 

do jeho vězení. 

Potom kázali k sobě povolati Jakuba a tolikéţ při něm učinili, na téţ věci jeho se 

doptávali o tech listech jemu dodávaných a kdo sou u něho bývali z přátel jeho a známých, 

jakoţ i na Křivoklatě dvakrát doptáván byl, aniţ s ním co více mluveno bylo, takţ mu kázali 

zase do vězení. A jiţ jich pak nekázali do pout vsaditi, ale tak prostých kázali nechati. 

Toť summa toho všeho, proč do Prahy veţení byli. Té pak noci páteční okolo dvou 
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hodin na noc
215

 zase veţení byli na Křivoklat na témţ voze, na kterémţ tu přivezení byli, a v 

poutech za nohy tak jako i prvé, i ten rychtář s tím sousedem s nimi na voze seděl a ten 

rotmistr jich a jeden pacholek hejtmana křivoklatského na koni při nich jel, sám hejtman 

poostal v Praze s druhým pacholkem; a 20 knechtů z Prahy s nimi vysláni byli a provodili je 

aţ na Křivoklat, i přivezše je tam po třinácté hodině
216

 v sobotu, kaţdý zase do svého 

temného vězení navrácen byl. I pod tou příčinou dostalo se jím, ţe v plných pěti letech a ve 

dvou nedělích jednou na světle byli a sebe viděli i spolu mluvili na tom voze jevše do Prahy i 

zase ano i tam v Praze tu noc a den sedíce. 

Hejtman pak křivoklatský za nimi domů přijev, hned také v sobotu po poledni, |38a| 

maje tam vzlaštní péči je sobě dané a poručené nad první čas; nebo rozkázav sobě vězení 

otevříti, pohleděv na ně a trochu s nimi promluviv, jak se mají po té cestě, a vzav od nich 

zámky staré, jimiţ zamekaní byli po ta všecka leta; novými zámky, kteréţ s sebou z Prahy 

přivezl, kázal je zamykati a od kaţdého vzal sobě jeden klíč a druhých dvou nechal 

rotmistrovi a od té doby sám vţdycky choval ty dva klíčky, aby bez vědomí jeho neb toho, 

komuţ jest on na svém místě, kdyţ kde jel, chovati poručil; knechti sami k ním do vězení jíti 

nemohli a i tu stráţ při nich ztuţil a zostřil, nejedna přikázaní knechtům vydav, jak jich pilně 

hlídati mají a s nimi nemluviti; v stravě i v jiných věcech prvnější spůsob předce zůstaven a 

lůj na dlouhých nocech jím dáván byl k svícení, ač spořeji neţ té předešlé zimy, ţe takového 

dostatku světla míti nemohli. Z těch peněz, kteréţ jím vzaty byly v tom přehledávaní, dával 

jím po 15 groších (albis
217

), kdyţ sou koli chtěli, a tu sou měli svobodu sobě puštěnou dáti 

sobě koupiti, co sou chtěli k jídlu neb k pití i k jiným potřebám svým, ješto toho nikdá 

neměli po všecka ta leta předešlá; ač peníze mívali, však nic za ně koupiti nemohli svobodně, 

nýbrţ musili se s ními jako i s jinými věcmi skrývati, aby o nich vědíno nebylo; nad tím pak 

ten hejtman převelmi bděl, |38b| aby znovu od jich spolubratří a přátel nejmilejších nějací 

listové jím opět dodávaní nebyli skrze některého knechta. A to tak jiţ opatřil dokonale leta 

1554 třetí den před svatou Školastykou,
218

 ţe tem knechtům, kteříţ při nich za stráţné byli a 

jich hlédali, k ním do vězení více choditi, jídla, pití nositi nedal ani s nimi mluviti; toliko sám 

rotmistr, ten aby k ním chodil, jídla, pití k ním aby
xv

 nosil, i coţ by potřebovali a míti chtěli, 

za jich peníze jím kupoval, jiní aby s tím nic činiti neměli, neţ tu v zámku na place spolu 

bývali a jich hlídali v čas oběda i večeře, ano i jindy, kdy by z jaké potřeby vězení jich 

otevřína byla; tak to mezi nimi zřídil pro lepší jistotu a bezpečnost, aby jím listové nebyli 

dodáváni. A i tomu rotmistrovi přikázáno bylo, aby s nimi mnoho nemluvil a Němec jsa 

dlouho u nich nebýval, ale přinesa jím jídlo neb co jiného, hned aby zas ven šel mezi jiné 

knechty tu na plac. I tu sou jiţ právě do těsných klíští vsazení a ssouţení byli nade všecka ta 

předešlá leta, ani noţe při sobě míti u vězení jiţ jím dopuštěno nebylo toho leta. Ješto 

předtím na dvě letě bylo dopuštěno, ţe jím knechti půjčovali noţe k jídlu. 

Toho leta byl bratr Jan velmi těţce nemocen v tom vězení svém okolo svatého 

Benedykta,
219

 dna obě nohy mu svázala, k tomu i jiné nemoci všecken ţivot jeho naplnily, ţe 

takměř čtvrt leta vţdycky leţeti musil a sám jediný jsa, i ţádal skrze hejtmana pánův 

ko|39a|mory za Jakuba, aby k němu dán byl pro poslouţení jemu v takové bídě a nouzi jeho 

poslední. Ale ta ţádost jeho nebyla naplněna, v mlčení přišla, aniţ jaké slovo k ní jemu 

odpovědíno. 

Aţ potud nyní dosti buď napsáno o tom, co se dálo v tom pokušení na Jednotu 

přišlém a zvlaště při tech dvou bratřích vězních. Dá-li mi Pán Bůh ţivu byti a dočekati konce 
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všeho toho pokušení a nejvíc těch vězňů, jaký se s ními stane, i to potom napíši. 

Psáno toto leta Páně 1554 po svaté Trojici
220

 a dopsáno pátý den po svaté Margetě,
221

 

vězení jich jiţ plných šest let a dvanácte nedělí. 

 

Jan Blahoslav| 
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39b| Kdyţ pak k tomu vţdy přišlo, ţe ti dva bratří vězňové po letech 

nemalých vysvobozeni a ţiví oba vyproštěni, vidí mi se ještě toho nětco napsati, 

jsa ne od jedněch za to ţádán, jak se to vysvobození jich skonalo i co se při tom 

a před tím v těch letech dálo, pokudţ pamět má to snesti můţe, aby se vše stalo, 

jakţ počátek psaní, tak i konec pro poznání při tom divných skutků Boţích 

zvlaště od těch a takových, kdoţ by k vidění jich očí měli;
222

 tím oumyslem 

bude se psáti ve jmeno Páně. 
 

Potom pak leta 1555, kdyţ předivně zas Pán Bůh bratra Johanesa Augustu pozdraviti 

ráčil a z té veliké a nebezpečné nemoci zase povstati dal, a to beze všeho lekařství (ješto on 

sám byl jiţ o zdraví svém do konce pochybil, naděje se tu předce umříti) a stráţných těch 

opět umenšeno bylo, toliko jiţ tří byli, však proto předce hlídaní byli zvlášť ve dne, aby 

ţádný k ním nemohl docházeti aneb s nimi mluviti. Způsobil však to Pán Bůh předivně, ţe 

ten jeden jich stráţný, kterýţ byl od nich odšel do své krajiny mezi přátely a donesl peníze, 

kteréţ na té sluţbě zachoval: sto a 12 kop míšenských.
223

 |40a| Navrátiv se zase málo víc neţ 

po čtvrt letě, jednal sobě zase sluţbu při nich a velmi nesnadně jí dostal, jednaje to sobě v 

komoře u rad královských, aţ vţdy zjednal, aby u nich byl aţ do své neb jejich smrti a 

laciněji neţ prvé na 20 kopách
224

 míšenských a stravě, a druhý tovaryš na téţ sumě a stravě. 

Ten, kterýţ prvé byl jejich veliký protivník a trapič, učiněn velmi pohodlný a věrný jich 

sluţebník těmi věcmi jím nejţádostivějšími tajným jím jich dodávaním a od nich ven bratřím, 

takţe to volněji šlo nad ono prvnější, kteréţ pronešeno, o čemţ napřed, viz list 32
225

 ţe i oni 

sami k sobě skrze něho mohli psaním, na škartičkach sobě píšíce, a on to vše od jednoho, t. 

bratra Jana, k druhému, t. k Jakubovi, donášel; ač byl pouhý Němec a starý člověk, však sou 

se oni s ním divně smlouvali.
226

 Tak jím těmi věcmi slouţil nemalý čas, aţ potom při nich i 

umřel, jehoţ se oni dosti naplakali. 

V tom pak čase za ţivosti toho kmetě dal se bratr Jan v dílo nové kníhy velmi 

znamenité a potřebné namísto oné, kterouţ byl udělal a kteráţ zhynula v tom jich 

přehledávání, o čemţ napřed, mající tytul tento: Summovník.
227

 Dobrý muţ nepřestával v tom 

vţdy pracovati, coţ započal |40b| za svobody své činiti a nejedno leto v tom pracovati, podle 

toho i sluţby Páně v zbořích činívaje. A o téţ snešení
228

 bylo v společné Radě ouzké toho 

času (bylo ještě za bratra Jana Roha dobré paměti), t. aby učení Jednoty jednomyslné bylo 

všech sluţebníků podlé víry apoštolské 12 článků; a viděla se zvlaštní potřeba toho, aby to 

bylo Jednotě pozůstaveno za zvlaštní klenot na potomní čas a dobře slouţilo k zachování jí 

od cizích učení a smyslu jiných škodných a bylo jí to jako zřetedlně ukazující hodné a 

spravedlivé její oddělení byti, s jinými se nemísící, ale co nad jiné má Jednota strany pravdy 

podstatné i sluţebné, toho dovodící a přitom v dověrnosti drţící. I takţ tu v té prázdnosti jsa, 
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 srov. Mt 13,13-17 
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 zhruba 60 kop českých grošů 
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 zhruba 10 kop českých grošů 
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 v našem rkp. na fol. 33ab 
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 podivuhodně dobře domlouvali 
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 Jan Augusta před svým uvězněním, ve vězení i po svém propuštění pracoval na rozsáhlém souboru kázání na 

celý rok. Tento Summovník měl za základ Augustovy sbírky biblických oddílů a textů Register božských slov, 
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Augusta po propuštění z vězení dal Summovník tisknout, tisk byl však zastaven. Srov. také Blahoslav, 

Grammatika, fol. 338b-340b 
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 usnesení 



 

 

hojnějí a více nad onen čas svobody pracoval v tom a Rejstra pořadná na celý rok
229

 udělal 

velmi místná z gruntovních řečí o kaţdé pravdě. Z těch řečí summy sebrav, psal je v kníhu 

velmi velikou, ve tři díly rozdělenou. Ač zprvu počínaje jí psáti, nemyslil široce psáti, neţ 

krátce pro sám lid obecní, zvlaště zboru svobodných nemající; neţ kdyţ se mu daly příčiny 

nejedny, a on naděje nemaje, aby jiţ měl k svobodě přijíti a s bratřími se osobně shledatí a 

ţadost velikou maje s nimi |41a| o mnohé věci mluviti, i takţ teprv rozšiřoval tu kníhu a do ní 

ty věci snášel, o něţ s nimi mluviti chtěl, aby skrze to s nimi se snesl. Takţ jí ve jmeno Páně 

psal velmi pilně a Jakub z jeho exemplaře načisto přepisoval, i vyšla ven všecka ta kníha 

pěkně skrz toho kmetě, o němţ svrchu, a bratřím v ruce vešla. Potom velikou ţádostí ţádal 

jich, t. bratří, aţ pro Pána Boha, aby se k tomu uprázdnili na nějaký čas a tu kníhu v spolku 

svém čtli a soudili, dav jím k tomu i naučení, jak to činiti mají. Oni tomu odepřeli, ukazujíc v 

tom nemoţnost svou i jiných. Ţádal jich znovu, aby ale oni sami starší ji čtli a soudili, 

jemu
xvi

 to psaním oznámili a on aby zase psaním je při tech věcech zpravoval; ani toho na 

nich nemohl obdrţeti, i nechal tak, s plačem poručil to Pánu Bohu. Tu od té chvíle zrodila se 

v něm proti ním a bratří proti němu jakási místrná nelibost a neváţnost toho i jiného díla jeho. 

Nebo oni bez jeho vědomí rejstřík ten jeho jináč po své vůli předělali a změnili i vytisknouti 

dali. A kdyţ on po čase pomálu toho se dověděl, ţe sou to tak udělali, kázal sobě odeslati ten 

rejstřík jejich vytištěný i řeči, i odeslali mu je, a on, vida to všecko změněné, předělané, 

zarmoutil se nad tím, a pohnul se
230

 na ně velmi, aţ jím |41b| o to i domlouval dosti přísně, 

zvlašť bratru Janovi Černýmu, neb on tím nejvinnější byl, to vše čině podle místa svého, a 

moci přednosti své uţívaje k ním, kterouţ i oni mu vţdy přivlastňovali psaními svými, kteréţ 

k němu činívali, říkajíce, ţe přední místo jeho mezi nimi zůstává, navrátí-li ho Pán Bůh mezi 

ně zase, otcem jej jmenujíce a sebe syny; aţ jím ten jích rejstřík zastavil i s těmi řečmi, aby 

jich více mezi lidi nevydávali a jich uţíváno aby nebylo. V čem se mu vinní dali a se pokořili, 

ţádajíc za to, aby dopustil těch řečí uţívati toliko tu, kdeţ sluţebníci docházeti nemohou, a 

dokudţ to potom lépe i s ním zpraveno nebude, dá-li Pán Bůh; i dopustil jím toho. Tu pak jiţ 

z toho i z jiného obvinnění jích vzali k němu větší nelibost, hotujíce a chystajíce se jemu i na 

odpor stati a od něho takových potrestávání a domlouvání jím o leccos víc nepřijímati. 

Ovšem pak ani toho nevěděl, ţe sou sami bez něho mezi sebou původ
231

 obnovili
xvii

 a jako 

znovu vyzdvihli, plný počet starších zřídivše ve čtyřech osobách a radu také rozšířili na 

dvanáctý počet, tak ţe jich všech bylo osmnáct, čehoţ tak v Jednotě nikdá nebývalo; a to 

učinili tehdáţ, kdyţ k němu psaním nemohli ani on k ním, o čemţ svrchu, viz list 32
232

 ţe to 

bylo na ten čas poodjato; ale toho všeho před ním tajili, nic mu o tom neříkajíc v tom |42a| 

druhém spůsobení jím a jemu cesty té. Mezi tím pak i toto bylo, ţe mnoho písní nadělal 

nových a všecky je v jednu kníhu Jakubovi přepsati dav, jím je ven vydal, ač i prvé porůznu 

některé ven jím vysílal, ale tuto jiţ některé věci pozkorygované a tak spolu snešené jako 

načisto přepsané jím vydal, písní pak prvních tištěných mnohých velmi čisté korrektury 

sdělal, jako dvoje (z níchţ mnohé, jestliţe by nebyly všecky) kdyby od nich vidíny byly, 

mohli k uţívání přijíti, ale kdyţ jakousi nedbanlivostí svou aneb snad nevděčností a 

nevaţností takové jeho práce jich zanechali, vědouce o nich, ţe je má, nic mu o ně neříkali, 

aby jím je ven vydal; zůstali a zůstávají v zahrabání a v oulehlí,
233

 nebo bez nich oba 

kancionálové, polský i evančický, vytištění sou s jinými korekturami jakejmisi, jimiţ 

nejedno víc skaţeno a zbytečně změněno neţ napraveno jest.   

Po přemlení těchto všech věcí jiţ dotknutých mezi bratřími a bratrem Joanesem 
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 Register Božských slov, nebo Register pořádný na celý rok ... gruntovních řečí o každé pravdě. Po r. 1555. 

Knihopis 851. 
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 rozhněval se 
231

 vedení, řízení 
232

 v našem rkp. na fol. 33ab 
233

 úhorem 



 

 

Augustou, kdyţ umřel ten jistý kmeť, skrze kteréhoţ mohli dosti volně k sobě psávati, zůstali 

v mlčení za chvíli, nic sobě neříkajíce, nemohouce k sobě, dokudţ zase nebylo spůsobeno 

nějaké skulinky; a ta hlídaní jich jiţ skrze dva toliko při ních dála se, kteříţ jím slouţili 

všemi potřebami; také i lacinější sluţbu měli, toliko 20 kop míšenských do roka kaţdý z nich 

měl a stravu, a to tak stálo na té mzdě aţ do vysvobození jich. 

|42b| Nahodilo se mezitím toto, ţe oba dva ti vězňové, i bratr Johannes, i bratr Jakub, 

doţádali se toho skrze supplikací, kteréţ dávali nejednou pánům komisařům, kdyţ tu na 

Hrádku
234

 bývali v jakých jednáních a v zpravováních obecních, ano i skrze přímluvy 

dobrých přátel, aby jím přiděláno bylo oken, aby byli větší pro světlo i vítr, nebo malá 

okénka měli toliko jedné pídi na vejš i šíř aţ za jedenácte let, a to ješte skrze zeď dvouloketní 

co trouba vzhůru. Ale i to jednání velmi nesnadně šlo, víc neţ dvě letě se dlilo. I takţ 

vylámavše zdi částku, dali jím větší vokna zdělati, však s dobrým opatřením mříţí, druhou 

dosti hustou udělavše ke kaţdému k ním vnitř do ţaláře. I tu jiţ měli trochu světla více i 

větru, lidí také mohli vídati, kteříţ tam z té strany chodili po pavlači, s nimiţ jím mluviti 

nikdy bráněno nebylo, kdo chtěli s nimi mluviti buď z domácích, neb přespolních při někom 

domácím známým; neţ neznámým samým nebylo dopuštěno s nimi mluviti. 

Kdyţ pak těch časů arcikníţe Ferdinand
235

 často tu na Hrádku býval na lovích a s ním 

mnozí dvořané jeho, mezi nimiţ dobří přátelé jich byli, i zjednali jím na kníţeti to sami od 

sebe, ţe toho dopustil, kdyţ by |43a| se tam kdo neb který dobrý přítel zahodil
236

 a chtěl těm 

vězňům co dáti, buď peníz některý neb nětco k stravě, aby toho bráněno nebylo, nýbrţ 

hejtmanu zámku aby to poručeno bylo, aby toho dopouštěl a ţádný aby jím toho nebral, ani 

komisaři kdyby tu kdy z jaké příčiny byli; ještě více i to jím zjednali ti dobří přátelé na 

kníţeti, ţe poručil
xviii

 a rozkázal hejtmanu zámku, aby jím kaţdý tejden dva ţejdlíky vína 

dáváno bylo v pátek jeden a v neděli druhý, a kdyţ by na zámku vína neměli (jakoţ zřídka 

mívali), tedy dole pod zámkem brávali jím to víno u šenkýře na vrub; a to vše písař důchodní 

platil penězi královskými a to jím stalo víc neţ tři leta; a k tomu také někdy některý dobrý 

přítel jích, zahodiv se tu, dal jím ţejdlíky dva a oni sobě to chovali a pomálu uţívali, kdyţ se 

jím vidělo. 

V těch pak časích po předělání jím tech oken stalo se i to, ţe jest k získaní od nich 

přišla
237

 jedna dobrá ţena zemanka s dcerou pána svého, kterýţ jí byl nedávno umřel; a 

potom se odtud preč za Prahu vybrali, obě dvě sestrami dobrými byly a tam sluţeb Páně i 

péče od bratří docházely i uţívaly. Však pokudţ tu byli, ča|43b|stokrát na zámek přichazejíce, 

jednak jedna, jednak druhá u těch oken s pavlače s nimi mluvívali (ač opodál ta okna od 

pavlače byla, zvlašť Jakubovo) a někdy i u dveří skrze dvéře. Měli na zámku komoru právě 

proti Jakubovu vězení a obydlé jich bylo tu nedaleko zámku u dvoru panského, i takţ za 

příčinou té komory přístupy sobě k ním brávali, aţ nejednou sobě dovedli, ţe německy uměli, 

při tom stráţném a sluţebníku jich Němci nevrlém, ţe jím nebráníval, ale dopouštěl k ním i 

do ţalářů choditi buď v čas jídla, neb v čas topení, kdyţ sobě topívali; tu ony časem při té 

chvíli přicházely a leccos jím od bratří přinášeli a dodávali a zase psaní od nich braly a 

bratřím odsílali skrze mládence bratrského, kterýţ tu k ním chodíval, od bratří byv vysílán. A 

kdyţ odtud preč stěhovati se mínily, tehdy i to spůsobily, ţe jednoho z těch stráţných jejich 

(nebyli pak jiţ neţ dva) nastrojily na to, aby jím časem tech věcí, kteréţ by jím poslány byly 

po tom mládenci, aby jím jich dodával s opatrností náleţitou; takţ jím ta skulinka stala po 

odchodu jich aţ do konce toho jich vězení, ţe proto i k sobě i k bratřím mohli vţdy skrze 
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 na Křivoklátě; viz pozn. 164 
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 Ferdinand  II., zvaný Tyrolský (1529-1595) byl rakouský arcivévoda, místodrţitel v českých zemích (v r. 

1557 – 1567), tyrolský hrabě (od r. 1568) z rodu Habsburků, syn římskoněmeckého císaře, českého a uherského 

krále Ferdinanda I. a  Anny Jagellonské. 
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 náhodou přijít, nahodit se 
237

 ţe jimi byla získána 



 

 

psání. To při tom. 

 

 ٭٭٭

 

|44a| Kdyţ pak bylo leta Páně 1560 a vězení jich leta 13, nastaly jím na tom Hrádku 

příčiny nové, a to takové, ţe arcikníţe Ferdinand nastrojil sobě příčiny k častému bývání tam 

i s svým fraucimorem,
238

 kterýţ tehdaţ měl (to jest s pannou Filipinou
239

 tak řečenou), aţ i 

uvedl na ten Hrádek pana Ladislava z Štemberka,
 240

 komorníka svého předního, a jako 

jednoho z rady své, aby on tam bytem byl a jako pánem toho panství křivoklátského, aby on 

tu za ním volněji bývati a své věci mívati i děti chovati mohl. I takţ stalo se panu 

Štemberkovi toho hradu křivoklatského postoupení leta, jakţ nahoře,
241

 ve čtvrtek před 

svatým Kříţem,
242

 a tu při tom postupování přítomný byl arcikníţe. 

Tu pak hned v brzkých dnech, jsa tu jiţ bytem, pan Ladislav z Štemberka přišel sám 

k bratru Johanesovi a velmi se přívětivě k němu měl, s ním se známil a za přítele dobrého 

jemu se byti ukazoval, s ním někdy i z pavlače k voknu mluvíval i do ţaláře k němu 

chodívaje i s manţelkou svou, paní Kateřinou,
243

 aţ z toho na to přišlo, ţe pán počal to 

obmejšleti, aby jemu, t. bratru Johanesovi, by moţné bylo, jak pomohl z toho vězení tak 

dávního, o tom s ním i mluvívaje, chtěl-li by tomu, a on odpovídal, ţe by rád, by jen |44b| to 

Pán Bůh způsobiti ráčil; a kdyţ často o to mluvívali, přišlo na to, ţe bratr Johanes dal i 

supplikací arcikníţeti podle rady pana Štemberka velmi poníţenou, ţádaje v ní za 

milosrdenství a slitování k nějakému vţdy polehčení, ano i vysvobození, a to jakţ sobě, tak 

podle sebe i Jakubovi téţ. A ta supplikací kníţeti v ruce přišla pomocí pana Štemberka a od 

Jeho Milosti laskavě přijata byla i přípověď učiněna, ţe chce na to pomněti a o ty věci 

mysliti, aby ta ţádost jeho v suplikací poloţená naplněna byla. 

Z toho se jiţ počátek stal jednání o vysvobození jeho. Nebo arcikníţe při panu otci 

svém, to jest při jeho Velebnosti Císařské hned o to jednal, aţ i to obdrţel, ţe se císař k tomu 

naklonil, aby propuštěn byl, ješto prvních let ani nejmenší zmínky o to sobě učiniti nedal 

ţádnému. Tu pak k tomu se pokojně namluviti dal, nic se o to nezlobě, ale však toho sám 

učiniti nechtěl a jeho propustiti, poněvadţ se tu dotýkalo víry a náboţenství. A prvé při 

mučení jich v Praze i na Křivoklatě výminku činili, ţe ne pro náboţenství je trápí a vězí
244

 a 

tuto jiţ vyznávají (viţ nahoře list 27).
245

 Vzloţil to na kněţstvo své, to jest římské pod jednou, 

a jím tu věc poručil, aby oni to soudili, radili, kterak a na jaký spůsob měl by propuštěn byti; 

i vzkázal arcikníţeti, synu svému, |45a| aby se těch věcí sám bez nich nedotýkal a nic aby 

nečinil, neţ vše aby šlo z ních, co a jak oni usoudí, aby tak bylo. Tehdy oni, t. kněţí, bez 

pochyby i s jezuity, majíce to sobě poručené a v moc dané, tak usoudili, aby jemu instrukcí 

neb revokací podali, t. odvolání jaké by měl a musel učiniti, jestli by chtěl propuštěn byti, a 

bez toho jinače aby nemyslil vyjíti. I podána jemu
xix

 ta instrukcí (tu instrukcí
xx

 viz níţe list 
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 ţenským doprovodem 
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 Ferdinand Tyrolský byl dvakrát ţenatý. Poprvé se v r. 1557 během svého působení v Čechách tajně oţenil s 

měšťanskou dcerkou Filipínou Welserovou (* 1527-1580). Tento nerovný sňatek, který před otcem dlouho 
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chlapci) byly zbaveny dědických práv. Aţ r. 1576 byl sňatek zveřejněn a jeho právoplatnost uznala papeţská 

kurie. R. 1580 však Filipína zemřela. 
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 Ladislav Konopišťský ze Šternberka (†1566) byl komorníkem arcikníţete Ferdinanda a kmotrem jeho čtyř 

synů. Od 1560 měl v zástavě Křivoklát. Od 1558 byl ţenat s Kateřinou z Lokšan († 1590) a skrze ni spřízněn 

s arcikníţetem. Roku 1563 získal Zelenou Horu. 
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 Buď 2. května (Nalezení sv. kříţe 3. května), nebo 12. září (Povýšení sv. kříţe 14. září) 
243

 Kateřina z Lokšan 
244

 vězní, drţí ve vězení 
245

 v našem rkp. na fol. 28ab 



 

 

83)
246

 od nich způsobená od arcikníţete skrze pana Štemberka, a on přehledlv jí, hned sobě 

pokoj o to vysvobození dal
247

 a chtěl tak jiţ všeho nechati, rozuměje tomu, ţe z toho nic 

nebude, kdyţ to půjde a jíti má skrze kněţstvo protivné. Ale pan Štermberg, maje nad ním 

lítost opravdovou a velikou milostí k němu vţdy o to usiloval i s jinými dobrými přátely 

svými, mohlo-li by k tomu jak přijíti, aby Jeho Milost arcikníţe sám od sebe bez kněţí to 

učinil a jeho propustil. I nepřestával o to s bratrem Johanesem ony i ony cesty k tomu 

vyhledávati, kterak by to byti mohlo bez ublíţení cti Boţí a svědomí jeho. I přišli na to, 

poněvadţ zde v Království českém k tomu dvému náboţenství toliko svoboda jest, totiţ k 

straně pod jednou neb pod obojí; kdyby ale k straně pod obojí se přihlá|45b|sil, poněvadţ jest 

prvé pod obojí, ano i všickni bratří jsou také strana pod obojí, aby jen tak tudy vyhnuto bylo 

té nešlechetné a nepravé revokací a z ní aby sešlo, to tak obmyšleno bylo, aţ pak z toho 

přišlo na to, ţe jest udělal a sepsal přiznání své k straně pod obojí, ale však s oppatrností 

náleţitou světle a zřetedlně k té a k takové, kteráţ jest prvé pod obojí, nejmenovav ţádné, ani 

Jednoty bratrské, neţ tím jmenem zavřel jí pod obojí spůsobou; a na tom místě a v takových 

příčinách nebylo lze poloţiti jináč, neţ tak učinil pak to přiznání k straně pod obojí podlé 

formy instrukcí jemu podané, v pěti artikulích zavřené (viz je dole list 83.b).
248

 Stalo se to 

dnův leta toho <15>60. o svaté Lucii.
249

 A kdyţ to přiznání od jeho dobrých přátel ku panu 

Štermberkovi připojených podáno bylo samému arcikníţeti, přijal je pěkně a ochotně, neţ 

kdyţ je dal k přehlídnutí kněţím obojí strany pod jednou i pod obojí podlé poručení pana 

otce svého Velebností Císařské, tedy od nich obojích místa jemu dáno nebylo, t. k přiznání 

tomu jeho k straně pod obojí, neţ ukázaní sou jemu od nich obojích z jednosvorností při něm 

nedostatkové,
250

 a zase odeslaní z poručení arcikníţete spolu s tou instrukcí prvé mu 

podanou,
251

 aby na kaţdý ten artikul znovu místnou odpověd dal a svou sentencí světle a 

zřetedlně v spisu ozná|46a|mil, aby mohli místně jeho mínění porozuměti, k čemu se 

přiznává a přistupuje. Ač on tomu dobře rozuměl sám, prvé neţ to přiznání své od sebe dal, 

ţe jakţ se dostane kněţím k ohledání, ţe oni jemu místa nedadí. Však předce je dal k vůli a 

ponoukání těch dobrých přátel svých, kteříţ o jeho vysvobození stáli a pracovali, ano je sami 

prvé přeslyšeli, oblíbili i za slušné a spravedlivé byti usoudili, neb mu jiţ takměř mlčením 

toho pominouti moţné nebylo pro nejedny příčiny jemu známé a vědomé. I takţ maje sobě 

znovu tu jistou instrukcí přinesenou a danou se všemi těmi nedostatky od nich vyhledanými 

v přiznání jeho k straně pod obojí na to obojí světlou odpověd dal.
252

 Nejprv na instrukcí, 

potom i na nedostatky, i dal se v to ve jmeno Páně, učinil tomu oběmu za dosti, všecko 

pořadně jím postavil, na kaţdý artikul té instrukcí světlou odpověd dal, potom i na 

nedostatky, z čehoţ by právě mohli poznati jeho mínění, k jaké to straně pod obojí se 

přiznává a přistupuje. To vše sepsané a přihotovené maje i nejedněm dobrým přátelům, 

kterýmţ náleţelo viděti i slyšeti, ukazoval a k soudu podával a všecku vůli hotovou maje 

předce to kněţím dáti, očekávaje |46b| na čas a příčinu od nich k němu danou, všeho se 

odvaţuje, přiď naň pro to co přiď, ţivot neb smrt, čiňte s ním, co koli chcete, nic na to aby 

nedbal, kdyţ on jedné pravdě tak, jakţ samo v sobě, vydal svědectví. Kteréţto psaní já před 

rukama maje, nevidělo mi se ho sem vloţiti, neţ v obzvlaštnosti jeho zanechati. To psaní jest 

na zad poloţeno (list 85, 86 etc.).
253

 Kdo by chtěl, mohl by se jeho doptati, je přečísti a jemu 

vyrozuměje, co a jaké jest, pováţiti. Zůstaly pak ty odpovědi obě v mlčení při něm, ţe ani 

arcikníţeti, ani kněţím ţádné straně pod jednou ani pod obojí zjevně nedošly a dány nebyly, 
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 viz fol. 84ab 
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 přestal se o to vysvobození starat 
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 v našem rkp. na fol.  84b – 85a 
249

 13. prosince 
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 v našem rkp. na fol. 85a – 86a 
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 srov. fol. 85a-86a 
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 srov. fol.  86b-97a 
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 v našem rkp. na fol. 86b – 95b 



 

 

a to proto, ţe času ani příčin ţádných k tomu víc od nich dáno nebylo, neţ mezi tím jiné a 

jiné věci se mleli a třeli.  

Neb i to bývalo dosti zhusta, ţe k bratru Janovi kněz Jan
254

 arcikníţecí Arcikníţetcí 

kněz do ţaláře chodíval, kdy koli tu na Hrádku arcikníţe byl; on s ním také vţdycky býval a 

tu k němu vcházeje dosti dlouho seděl, několik hodin pořád i tu spolu mluvívali latině (neb 

česky neuměl) o náboţenství nejedny věci a nejvíc o ţivot křesťanský, v jaké poboţnosti měl 

by se stkvíti při všech stavích. O ty všecky věci pěkně se snášeli v pokoji, zanechávajíce na 

straně těch věcí, kteréţ by drastily,
255

 jeţto |47a| u římanů
256

 nejznamenitejší sou, jako ta milá 

mše za ţivé i za mrtvé s svými sluţbami. Nebo to jest jejich víry takměř nejpřednejší artikul 

a jakořka podstatný, a za tím přímluvy svatých a za mrtvé prosba, tomu všemu na ten čas 

pokoj se dával. Z takových pak mluvení s ním ten jistý kaplan poněkud se jako za přítele 

jemu postavoval a ţe by mu toho přál, aby toho tak dlouhého vězení zproštěn byl, aţ i u 

kníţete poněkud jemu milost vzdělával řečmi svými, dobré svědectví jemu dávaje před ním, 

a mezitím jeho získati sobě usiloval, z kteréţto příčiny i to obmejšlel, aby jemu konfessí svou, 

t. římskou, k čitání spůsobil a v ruce uvedl; takţ k tomu arcikníţe naklonil, ţe své vlastní 

konfessí velmi pěkně připravené do černého axamitu půjčil a tam do ţaláře odeslal, aby sobě 

v ní čital a tak jejich věcem světleji vyrozuměl, neţli z řečí kaplanových. Coţ kdyţ čísti 

započal, pochtěv některé věci z ní znamenati sobě na sexterníku, udělal na něm tytul tento: 

„Tato kníţka učí a káţe Krista moudře v ustanoveních lidských.“ To bylo a jiţ se dálo v postě 

leta 1561. 

Tyto věci kdyţ se tak mlely při bratru Johanesovi o vysvobození jeho, Jakub byl 

v mlčení, ţádný nic neříkal o jeho vysvobození a on také ţád|47b|nému, neţ čekal mlče, aţ se 

nětco přemele při bratru Johanesovi; a jak jemu to půjde, aby on sobě na to dobře pohleděl a 

teprv pomyslil, mohl-li by také tudy za ním jak ven vylézti. Neb sic ţádné naděje on k tomu 

neměl, aby tudy jak ven vyjíti mohl skrze takové odvolání a nětco ustupování, jakţ táţ 

instrukcí bratru Janovi podaná míti chtěla. Nýbrţ sám sobě často říkával, tu jistou instrukcí 

pěstuje: „Jestliţe jest to moţné, maje nohy, aby na nich nechodil, neţ místo noh na hlavě, ţe 

rovně tak moţné jest mně tu víru, kterouţ s bratřími za pravdu mám, ve všech pravdách 

podstatných i případných pustiti a jí se odříci, římskou pak víru se vším jejich náboţenstvím 

přijíti a k ní přistoupiti a jaké závazky na to jím činiti.” Jednostejná věc jemu by se viděla, ţe 

jakţ jest jedno nemoţné učiniti, tak i druhé; jináč nerozuměl, protoţ mlčel, věda, ţe tak z 

toho nic nebude a byti nemůţe. Ač pak pohnut sa od bratra Johanesa, aby se také s ţádostí 

svou ku panu Štermberkovi ohlásil, aby naň také péči měl a co dobrého jedná bratru 

Augustovi k vysvobození jeho, aby jemu téţ objednal, coţ on učinil. Pán ze Štermberka 

vyslyšev tu ţádost Jakubovu, ochotně přiřekl, ţe to rád chce učiniti, aţ jedné prvé pomůţ 

Augustovi ven, ţe potom |48a| jemu také snáze bude pomoci. 

Vtom pak přijel arcikníţe na Hrádek ty dni po Druţebné neděli
257

 a byl tu aţ do pátku 

před Květnou nedělí
258

 a s ním někteří jejich dobří přátelé, kteříţ jím dobrého přáli a lecos 

dobrého činili a dodávali a je často i v ty dni, pokudţ tu byli, i navštěvovali. Arcikníţe pak 

ten pátek před Květnou nedělí jel zase do Prahy příčinou náboţenství svého, kteréhoţ uţívati 

měl ty dny podlé spůsobu svého před hody velikonočními. A panna Filipina po něm 

poostavší tu aţ nazejtří do soboty, v pátek pak před večerem přišla k ním do ţaláře s 

zástupem svým nemalým a je navštívila, nejprvé bratra Johanesa, a ptala se ho skrze tlumače, 

potřebuje-li co, ţe by ona ráda, co by moţného jí bylo, jemu spůsobila. On ţádost svou 

oznámil takovou, ţe toho ţádá, aby objednala na Jeho Milosti Arcikníţetcí, aby ráčil toho 
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dopustiti, aby se, dá-li Pán Bůh, v Velkonoční hody s Jakubem mohli viděti a spolu pobyti, 

doloţiv toho, poněvadţ to bývalo za oněch starých v ţidovstvu, ţe v Hod velikonoční měl 

obyčej vladař některého vězně propustiti lidu na ţádost jich. Ona tu ţádost jeho milostně 

přijala a připověděla tak učiniti. Tedy od něho šla k Jakubovi a tolikéţ k němu dala mluviti, 

potřebuje-li co, a bratr Jakub rovně tak odpověděl k té otázce její jako i bratr Johanes a týmiţ 

slovy, čemuţ ona se podivila, ţe tak za jednu |48b| věc oba jednostejně ţádají, jako by se o to 

naschvál smluvili a sobě přítomni byli. I takţ velmi ochotně slíbila, ţe o to jednati chce 

dostatečně a s tím nazejtří také jela do Prahy. Ku pomoci toho jednání přibylo i to, ţe jeden 

jejich dobrý přítel, z stavu rytířského jsa, také náboţenství pod jednou, nastrojil toho kněze 

kaplana kníţetcího na to, kdyţ arcikníţe k němu půjde k zpovědi před Zeleným čtvrtkem, 

aby při té příčině dostatečně o to s ním jednal, aby kázal ty vězně propustiti na ten Hod 

velikonoční, aby se tu po zámku prošli a spolu pobyli; i slíbil, ţe chce tak učiniti a ţe na to 

nezapomene. A učinil tak, jakţ slíbil, ţe to zjednal. I byla jim ta milost na arcikníţeti 

objednána od tech obojích jednatelů, aby byli propušteni. Nebo v Veliký pátek
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 přišlo psaní 

na Hrádek panu Štermberkovi u večer od arcikníţete o těch vězních, poroučeje jemu, aby je 

propustil ráno na Velikou noc ven do zámku, vezma je na závazek na čest a na víru, aby s 

zámku nikam nechodili, neţ po zámku ve dne, a na noc do ţaláře svého kaţdý aby spat šli za 

ty tři dni toho hodu. A byl tu také přijel zase v Zelený čtvrtek na Hrádek ten jich dobrý přítel 

z Prahy, kterýţ byl také nastrojil kaplana k tomu jednání při arcikníţeti, a sobě jiţ to v Praze 

měl oznámeno, ţe jest zjednáno, ţe se tak státi má, ţe budou pro|49a|puštěni. I jel s tou 

novinou napřed na Hrádek, aby jím tam zvěstoval, aby tak radostně čekali na to kníţetcí 

psaní. A kdyţ přišlo k večerou v pátek, všickni se z toho velice zradovali a paní 

Štermberková sama nahlídší do toho listu, kdyţ jej pán četl, hned běţela a tu novinu 

pověděla nejprv bratru Johanesovi, ţe psaní přišlo od Jeho Milosti, a potom i Jakubovi 

pověděla, a co jest psáno. Po chvíli pak sám Pan Štermberg přišel a kázal otevříti ţalář 

Jakubu a tu u dveří stoje pravil Jakubovi o tom psaní kníţetcím a tu mu je četl; byla tu s ním 

přítomna i paní a tu nemálo s ním mluvil o tom psaní, aţ se pak zeptal na Augustu, řka: 

„Dávno-lis viděl Augustu?” Odpověděl on, ţe osm let tudíţ bude, jak sme se viděli. I kázal 

sobě přinésti tu stolici před ten jeho ţalář a bratra Johanesa kázal vypustiti také z jeho ţaláře, 

aby tu přišel, řka k Jakubovi, poznal-li by ho. „Všaks ho poň kdysi nepoznal.” Řekl on: 

„Tuším, ţe poznám, kdyţ vím, ţe tu přijde, neţ jednou sem ho nepoznal.” A poté přišel tu 

bratr Johanes. Toţť se oni tu vítali spolu a objímali plačíce a pán i paní hledíc na ně téţ se 

rozplakali, aţ nemohli k ním nic promluviti za dobrou chvíli. Potom tu s nimi mluvili víc neţ 

do dvou hodin na noc,
260

 a tu hned sám pán toto zaslíbení učinil: „Nu, ač jest mi psáno, 

abych vás v neděli ráno propustil, ale já to učiním |49b| zejtra, totiţ v Bílou sobotu, kdyţ z 

lázně přijedu.” S tím se rozešli a šli spat. 

Na zejtří pak, jak z lázně přišel, tak učinil; hned je kázal pustiti k sobě, do velké 

světnice uvésti a tu před všechněmi, kdoţ tu byli, vzal je na závazek podlé poručení 

arcikníţete, na čest a na víru rukou dáním, aby z zámku nechodili, neţ po zámku se 

procházeli, ţe mohou všudy za tři dni toho hodu, a v noci kaţdý aby v svém loţumentu
261

 

líhal. A oni to ochotně slíbili zachovati a pánu poděkovali; poté řekl bratr Johanes k Jakubovi: 

„Hle, milý synu, ještěť jest dobře, kdyţ čest a víru máme a ţe nám na ní tak mnoho věřeno 

byti má.” A kaţdého večera dlouho na noc spolu bývali v ţaláři bratrově Johanesově, sami 

klíče od ţalářů mívali kaţdý od svého, kdy chtěli, tam šli, ţádný jím nic neřekl ani jich 

nehlídal ani ten jich sluţebník nic do nich neměl, oni téţ do něho po ty celé tři dni; aţ v 

středu ráno zase je zavřel kaţdého v jeho ţaláři. Neţ do kostelať sou ráno v tu Velkonoční 

neděli předce šli tu v zámku do té kaply, kteráţ jest nahoře nad ţalářem Jakubovým, a tam 
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seděli při kázaní i při té jejich milé mši. Neb i kněz tu musil byti tehdaţ ráno a slouţiti z toho 

městečka Bečna
262

 k zámku příleţícího a tam doma opustiti všecken lid, kdyţ tak bylo 

poručeno a rozkázáno od kníţete.  

Stůl pak měli |50a| těch dnů obědy i večeře při pánu v jeho pokoji s pannami a 

sluţebníky. A tu pán vţdycky přes celý stůl s nimi rozmlouval rozličné věci. Kaţdý musil mu 

povídati o svých věcech, jak sou jati byli a do vězení se dostali a co a jak s nimi kdy činěno a 

nakládáno bylo. On vše to slzavě slyše říkal: „Zaplatíť jím Pán Bůh kaţdému, co sou koli 

vám činili,” a z svého koflíku jím dávaje píti nic se jich neštítil, ţe sou katu v rukou byli, jsa 

takový znamenitý pán a arcikníţetcí milostník. I takovou sou tu třináctou Velikonoc v 

takovém potěšení měli. Z toho pak ze všeho pánu k ním milosti a chuti přibylo, aby jím 

ochotněji z toho vězení pomáhal, neb nejednou tu před nimi i potom před jinými říkával 

takto: „Já jistě vím jiţ, proč sem se na ten Hrádek dostal, neb sem na to nikdy nemyslil, 

abych tu tak byti měl, neţ ţe mne sem Pán Bůh poslal pro ty ubohé a bídné lidi, abych jím 

ven pomáhal z tech dávních těţkostí, protoţ toho nepřestanu, aţ toho vţdy dovedu, aby 

vysvobozeni byli.“ Potom po třetí neděli velkonoční v pondělí arcikníţe přijel na Hrádek i s 

svým fraucimorem, a tu slyše, jak se ti vězňové v tom propuštění věrně měli a zachovali a 

toho vděčni byli, i sám se trochu k nim milostí naklonil a chodě tam po pavlačích mezi děti, 

kdeţ chovány byly, naproti oknům jich se postavil a k ním hleděl, aţ mu se trefilo i |50b| 

viděti, ješto prvé nikdy, co tu býval a tudy chodíval, hned tam ani nevzhlédl. 

Tu jiţ v tom byli jeho na tom Hrádku pan Štermberg s svými dobrého jím ţádostivými, aţ i 

fraucimer arcikníţetcí pokoje mu nedali, ale vţdy a vţdy tloukli, příčin rozličných hledajíce; 

dosti někdy tuze na arcikníţe dolíhali, vidouc ho veselého a dobromyslného byti, o 

vysvobození jich pilně a věrně pracovali, aţ z toho jich takového usilování na to přišlo, ţe 

arcikníţe k tomu se velmi naklonil, aby i puštění byli, pravě, ţe coţ na něm jest, ţe by jím 

toho přál. Z té příčiny to obmejšlel, jsa na to naraţen
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 nětco řečmi toho kaplana svého kněze 

Jana, kterýţ prvé i tuto jemu mluvíval o bratru Janovi Augustovi; kdyby ale chtěl bratr Jan 

svoliti k tomu, aby mezi jesuity do Prahy poslán byl, mohlo-li by mu od nich nějak 

poslouţeno byti, aby na svém předsevzetí tak urputně nestál, ale k té revokací, jakţ nahoře, 

aby přistoupil, poněvadţ to na samém kníţeti a v moci jeho není, aby on měl jej propouštěti 

mimo uloţení a poručení pana otce svého Velebnosti Císařské a proti nálezu kněţstva zvlašt 

pod jednou. 

I bylo bratru Joanesovi o ty jesuity podáno od Pana Štermberka, chce-li to tak učiniti 

a mezi ně se vypraviti? A on odepřel, ţe se mu toho učiniti nevidí, řka: „Coţ bych já tam sám 

jediničký dělal mezi nimi? Prosím tedy, dejte pokoj tomu jednání, chci ra|51a|ději tu 

pozůstávati, kdyţ mne to potkati nemůţe, abych měl tak vysvobozen byti, jakţ by bylo bez 

ublíţení cti Boţí a mého svědomí. Milí páni, to hned vězte, ţe já ţádné revokací dělati 

nebudu a nemám bohda z čeho a hned nijakţ proti svědomí svému nemohu toho učiniti. 

Zachovejţ mne toho, milej Pane Boţe, do mé smrti,“ a to bylo v pátek před 4. nedělí 

velkonoční.
264

 Tu mu vţdy pokoje dáno nebylo o ty jezuvíty aţ do třikrát jedno za druhým k 

němu chozeno bylo s rozličným připovídaním, ţe k ničemémuţ nucen nebude, můţ koštovati 

a jich povyslechnouti, aby se jich nic nebál, ţe on s ně dosti moci míti můţe, znaje, co jest 

zlé a co dobré, Písma uměje. Po tak mnohých šturmováních řekl: „Milí páni, coţ bych já tam 

sám jediničký dělal, rovně co by malé štěnátko s lvy hrálo a oni by je udávili;” i doloţil: „Nu 

dobře, já k tomu svolím, jednejteţ o to na tento spůsob, ať sou tam ke mně mezi ně puštění a 

mně přidaní ti, kteréţ bych já míti chtěl z strany naší a jich k té věci potřeboval, takovým 

spůsobem dal bych se v to ve jmeno Páně.” Řekli mu na to: „To by tak byti nemohlo a Jeho 

Milost nemá také v své moci dopustiti toho tak široce, neţ vezmeš z sebou svého Jakuba, 
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také vězně, poněvadţ on téţ vysvobozen byti ţádá, a jak ty učiníš, on téţ učiniti chce.” On 

jím na to řekl: „I coţ by mi tam po Jakubovi |51b| bylo, on ani latíně neumí nic a já nemnoho, 

protoţ bych já toho chtěl míti, kdoţ by ode mne k nim dobře mluviti mohl a od nich ke mně 

také, co bych já jím nerozuměl oznámiti, poněvadţ oni česky neumějí.” A kdyţ předce 

nepřestávali ho k tomu namlouvati, aby přivolil tam mezi ně se dostati, ţe to můţ nějak 

zpraveno byti, aby dobře bylo, ţe jemu tam od nich ţádného násilí činěno nebude, 

připovídajíc, vţdy dobří páni dobře myslili, a jakţ rozuměli, dobrého ţádali, a on vida jejich 

umysl dobrý k sobě byti, přivolil jím k tomu mezi ty jesuity jíti na ten spůsob, Jakuba s 

sebou ţe chce vzíti, aby tam sám nebyl, a je v jejich věcech vyslýchati ţe chce a jím 

vyrozuměti, neţ aby od nich ani od ţádného k nětčemu nucen nebyl v jejích věcech. A 

poněvadţ jemu i prvé toho podáváno bylo, aby přistoupil k které chce straně, buď pod 

jednou, neb pod obojí, tehdy aby mu téţ toho dopuštěno bylo k straně pod obojí jíti, t. k 

dolejší konsistoři,
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 a také tak s nimi volně mluviti jako s pod jednou papeţenci jesuity, a 

bude-li se moci oč s nimi slušně a náleţitě snésti, aby mu toho přáno bylo. To oni od něho 

vyslyševše řekli: „Nu dobře, chceme to tak s Jeho Milostí jednati a slušné jest.” A on doloţil: 

„Tak mi rozumějte, ţe tak míním, abych mohl jak s touto jednou stranou, t. s jesuity, mluviti, 

tak rovně volně s druhou stranou pod obojí beze vší překáţky.” |52a| S tím od něho šli k 

arcikníţeti a tak o to jednali, jakţ jím oznámil vůli svou. Navrátivše se zase po chvíli, kázali 

ho sobě vypustiti z ţaláře tam před nové pokoje k velké světnici, ţe sou tak zjednali, jakţ on 

ţádá, Jeho Milost ţe také toho dopustiti chce, aby tak bylo, jakţ s jednou stranou mluviti 

moci bude, tak i s druhou jednostejně; toho ţe mu se dopustí a ţe k ničemémuţ nemá nucen 

byti od ţádné strany. Neţ nebude-li se moci s nimi s kteroukoli stranou snésti a smluviti, aby 

sem zase na Hrádek navrácen byl; a on to vyslyšev, od nich přijal to a hlásil se k tomu, ţe to 

přijímá a tak se zachovati chce. Tedy oni hned potý kázali také Jakuba vypustiti a k sobě 

povolati a tu při přítomnosti jeho bratra Johanesa pan Štermberk promluvil k němu řka: „Nu, 

Jakube, jakoţ si mne ţádal, abych o tvé vysvobození jednal tak jako i o Augustu, pak on teď 

má poslán byti do Prahy mezi jesuity na nějaké jich vyslyšení a s nimi mluvení. Pak chceš-li 

i ty také tam s ním jeti? Však tak rozuměj na ten spůsob, ţe oni vás k ničemuţ nutiti nemají; 

nebudete-li se moci s nimi snésti a smluviti, abyšte sem zase navráceni byli.” Jakub, ač tu v 

tom hluku a na tom nezvyklém světle bratra Johanesa tu stojícího neviděl, však prvé trochu o 

tom návěští sobě dané maje, ţe se o to jedná a šije, aby bratr Johanes mezi |52b| jesuity 

vypraven byl, vyslyšev to od nich, ozval se k tomu, ţe chce a to vše tak přijímá na ten spůsob 

jako i bratr Johanes a ţe chce s ním také se vypraviti. S tím pak zase odšel do svého 

loţumentu a bratr Johanes téţ; však potom k večerou bylo jím to zjednáno, aby vypuštěni 

byli ven na vítr a tak jiţ na zejtří do Prahy jeli. 
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 V tom pak pan Vilím z Hradešína
266

 vyjednal je sobě oba na arcikníţeti, aby mu 

poručeni byli, ţe on je oba sám chce do Prahy dovésti a postaviti tu, kdeţ Jeho Milost káţe, 

slíbiv za ně statkem i hrdlem svým, ţe tomu zadosti učiní a jich nezmrhá, aby o to ţádné péče 

neráčil míti, neb on jiţ prvé o nich dobrou vědomost měl, ţe ho nezavedou, a nejednou 

přátelství dobré k ním prokazoval podlé pana Štermberka; i dovolil mu toho arcikníţe, aby tak 

učinil, jakţ připovídá, ţe mu je jiţ mocně poroučí. Takţ na zejtří v sobotu
267

 do svého vozu 

přikrytého je vzal tak prostě beze všech okovů a řetězů a jel s nimi ku Praze, maje s sebou na 

voze nějakého sluţebníka kníţetcího, na něţ i arcikníţe sám pohleděl, jak jest je sobě v voze 

postavil, jsa tu v své zahradě před zámkem; a potom jev za nimi také do Prahy, uhoniv je na 

cestě, mimo sám vůz na koni jeda povychýliv se, opět na ně pohleděl. Kdyţ pak bylo v těch 

lesích za Bečnem, dopustil jím ten pan Vi|53a|lím z vozu zsísti a jíti pěšky, pokudţ se jím 

líbilo; tak asi na dvě neb dobře půl druhé míle šli a nic se za ně nebál, aby mu ušli preč, ješto 

někdy dosti daleko před vozem byli, ţe on jich neviděl a oni ani vozu za sebou, aţ Jakub za 

zlé to maje bratru Johannesovi takové jití dlouhé, zdrţoval ho, aby nechodili tak daleko od 

vozu, a on na to nedbaje šel předce, dokad mu se líbilo. 

Kdyţ pak do Prahy přijeli, hned je tu jich některým dobrým přátelům, kteříţ jich 

ţádostiví byli viděti, ukázal; dovezl je pak do své hospody ku panu Karykovi
268

 tu na Staré 

Město vedle Ráje,
269

 ţe tu těch časů bytem byl, tu je u sebe měl aţ do outerýho do 

dvamecítma hodin,
270

 jísti, píti jím dávaje a všelikým pohodlím je opatruje. V neděli
271

 hned 

ráno, prvé neţ po mšech bylo (nevím, jak se to vyjevilo), ţe sou tu, lidé k ním šli jedni za 

druhými a s nimi mluvili, téţ i v pondělí,
272

 známí i neznámí, aţ i páni někteří u nich bývali a 

ţádnému bráněno nebylo k ním jíti, kdo jedné chtěl. Zjednal jím i to pan Vilím na arcikníţeti, 

aby v pondělí šli do lázně a tam se zmyli, ješto se nemyli víc neţ třinácte let. I šli do lázně, 

kteráţ slove Královská, tak v tom svém rouchu, kteréţ měli s záplatami splácené, zjednav 

jím i potřeby náleţité do lázně, a poslal s nimi svého přítele pana Viléma Čejku,
273

 pro něhoţ 

                                                 
266

 Vilém z Hradešína, místokomorník Království českého 
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 10. května ? 
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 Michal Karyk (Kořízek) z Řezna, měšťan praţský, jeho syn Mikuláš drţel Sluhy u Prahy 
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 jméno domu Karyků 
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 5,30 odpoledne 
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 11. května 
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 12. května 
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 Vilém Čejka z Olbramovic, zakladatel nové pošlosti rodu, jako manţel Alţběty z Hradešína byl 



 

 

naschvále poslal, hned jakţ je přivezl, aby on |53b| je tam dovedl a s nimi se téţ zmyl. Tu 

nejedni, zvlaště kdoţ o nich zvěděli, ţe sou v lázni, šli tam za nimi, aby je jen viděli a ty 

jejich boky,
274

 takţ měli tam dosti diváků a sluţby hojnost od sluh i tovaryšské.
xxi

 Ten 

tovaryš byl jejich známý, ješto při nich na Hrádku také trochu sluţbu knechtskou měl; ten je 

poznal, hned jakţ tam přišli, a jiným oznamoval a velmi ochotně jím slouţil. 

Ten pan Vilím
275

 byl také té vůle a mysli, aby je u sebe na svém opatrování měl po 

všecken čas ten, pokudţ by u těch jesuitů byli, byť bylo za čtvrt leta i víc, aby stravu i líhání 

u něho měli, od něho k jesuitům chodili; o to tuze usiloval a jednal při arcikníţeti, a jiţ byl k 

tomu arcikníţe povolil. Však jakţ to jesuiti zvěděli, nikoli toho nedopustili, pravíce ţe by to 

nic nebylo, ţe co by oni při nich vzdělali, jakţ by jich jiní zvlaště z jich strany došli, hned by 

je zase ztočili a zviklali. Myslili oni zajisté je napraviti. Protoţ to obmejšleli, coţ by jím 

připomohlo a slouţilo k napravení a získaní jich, a ţe lepšího není, neţ aby oni hned u nich 

bytem byli a ţadný aby jich dojíti a s nimi nic mluviti nemohl a oni s ţadným. I musil i 

arcikníţe podlé takové jich vůle učiniti, aby jiţ tam byli, pokudţ by toho potřeba byla. Velmi 

nerad zajisté to ten pan Vilém uslyšel i nemalo nad tím se zarmoutil, ţe sou mu to jesuiti 

zrušili, coţ on umyslil činiti i poněkud přivoleno jiţ měl; avšak z poručení Jeho Milosti |54a| 

musil je dovesti k těm jesuitům do toho jich obydlí k svatému Klimentu
276

 a bylo v outerý
277

 

okolo 22. hodiny
278

 neb blíţ k večerou. Zarmoutili se i oni sami z toho nemalo, ţe tam byti 

mají. Nebo prve slyšeli o té vůli a umyslu pana Vilíma, ba i jiní z toho se zarmoutili, aţ i 

plakali někteří jich dobří přátelé, bojíce se za ně, aby jich tam neotrávili. Přišed pak s nimi 

k těm jesuitům pan Vilém, tu je v péči uvedl těm dvěma starším, jmenovitě rektorovi a 

Doktoru Henrichovi,
279

 prose jich, aby na ně laskaví byli a je jako vězně císařské a lidi dobré 

opatrovali, coţ by náleţitého a potřebného jím bylo, a oni je k sobě přijali rukou dáním a tak 

připověděli činiti. Tu on s péče své pustiti je musil, toliko to jemu při nich zustávalo, ţe měl 

dovolení od arcikníţete k ním časem dohlídati a je navštěvovati, a oni oba s plačem za to ho 

ţádali, aby se nad nimi nezapomínal, ale je často navštěvoval; i činíval tak, však s opovědí 

se
280

 pokaţdý jesuitům. Ano i některe šatky potřebné na svůj vlastní náklad jím zjednal, jako 

spodky koţenné zamišové, kabáty barchanové,
281

 pasy, sukně, klobouky. I byli tu v tom 

klášteře nebo kolleji mezi nimi sedm neděl a dva dni; a dali jím jesuitové zvlaštní pokoj k 

bydlení; světnici čistou, velikou, dřevěnnou, jenţ sedm oken měla. Světla dosti bylo, 

komůrku vedle té světnice, kdeţ mí|54b|sto dveří rohoţí zastřeno bylo. Lůţe k líhaní 

kaţdému zvlaštní, ustlané v ní obyčejem jejich. Také tu v té komůrce i stolici ku potřebě 

přirozené, z níţ kaţdého dne při večeru mládenci jejich nečistotu preč vynášeli, lůţe stlávali 

a opravovali. Strava pak jejich dosti dobrá a oupravná byla, ješto takové po všecka ta leta 

neměli; měli ty časy jesuitové kuchaře Čecha, i kázali mu, aby jím po česku jídla strojil a k 

kaţdému stolu, t. k vobědu a k večeři, konvičku vína jím dávali, asi půl másu; pacholíka 

svého, tak vejrostka, k slouţení k stolu jím oddali, ten aby jím na stůl připravoval a jídla 

nosil, jemuţ přikázaní vydali tuhé, aby s nimi nic nemluvil; to činil poslušně, ţe přijda k ním, 

ani jím pozdravení nedával, a jda od nich, téţ nic jím neříkával, sklidě z stolu tahl mlčkem od 

nich, a kdyţ k němu co promluvili, třebas na jesuity se ptali, jsou-li páni doma? neb jíţ-li sou 

jedli? nic neodpovídal, ale hned prst vloţil na usta a hlavou zatřásl, tím návěští dávaje, ţe 

                                                                                                                                                         
spoludrţitelem Lešan u Benešova. Jeho syn Jeroným byl manţelem Marie Karykovny z Řezna a drţel s ní 

Chvaly a Počernice u Prahy. 
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 tj. stopy a jizvy po mučení 
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 Vilém z Hradešína 
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 do Klementina 
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 13. května 
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 5,30 odpoledne 
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 D. Hen[d]rich, kazatel místodrţitele arcikníţete Ferdinanda II. Tyrolského 
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 s oznámením, s ohlášením se 
281

 barchetové 



 

 

mluviti nesmí; velmi tuhé poslušenství mezi nimi jest. Z té pak světnice, v níţ byli, nikam 

choditi nesměli, jen do síně před tu světnici, a ta vţdycky zavřína byla, aby tam dále ani 

pohleděti nemohli; a k ním také ţádný z jich čeledi nikdá jíti ani hleděti nesměl, neţ dva ti 

starší svrchu jmenovaní časem mezi ně přicházívali a tu |55a| chvilku porozprávěli, který koli 

přišel. A třetí, nějaký Štefan, hlava velmi bystrá a zběhlá v jejich věcech, kazatel toliko býval, 

v neděli kázával, mše neslouţíval, také k ním vcházeti měl svobodu a u nich poseděti. Latíně 

toliko mluvíval s bratrem Johanesem; a tak v té částce strany mluvení měli u nich těţší 

vězení neţ na Hrádku za bytu pana ze Štermberka. 

Kdyţ pak bylo jiţ na zejtří po dodání jich mezi ty jesuity, přišel mezi ně ráno ten jistý 

Doktor Hendrikus sám, a tu započal mluviti s nimi a jednati o náboţenství a napravení jich, 

takto k ním mluvě: „Dobře vám známé jest, z jaké příčiny k nám ste se dostali a od Jeho 

Milosti Arcikníţetcí jste dodaní, ţe proto: Mohli-li bychom vám jak k napravení smyslu při 

křesťanské víře poslouţiti?” K tomu bratr Johanes odpověděl, na jaký spůsob přivolil mezi 

ně se vypraviti (jakţ jiţ nahoře, list 52
282

), ţe aby jakoţ s nimi, tak také i s stranou pod obojí 

mohl volně mluviti a nějak se snésti. Po té řeči jeho řekl dále Doktor: „Není pak potřebí 

mluviti s vámi o všecko symbolum apoštolské,
283

 neb vím, ţe je drţíte a věříte, neţ toliko o 

ten artikul o církvi svaté, nebo při tom mnozí zbloudili.“ Učiniv k ním takový přístup a hned 

tu maje s sebou jeden artikul napsaný a přihotovený, o nějţ s nimi jednati umínil, a to tento 

jmenovitě: |55b| 1. Ţe církev svatá obecná jest pravá chot Kristova a matka pravá všech 

křesťanův. Na to poloţil tyto důvody troje: 1. Písma svatá, 2. koncilium,
284

 3. doktory. To jím 

dav, rozkázal, aby sobě to volně přečtli a rozsoudili (sám jím to nejprvé přečetl) a na to aby 

odpověd dali. Latíně on vše psal i mluvil, bratr Johanes pak Jakubovi vše česky pravil, co 

jest napsáno i co mluvil. 

Na zejtří pak přišel mezi ně pro odpověd, jemuţ oustně hned dal odpověd bratr 

Johanes takovou řka: „Naše strana pod obojí také tak při tom artikuli smejšlí a drţí i my s ní 

spolu.“ Uloţil zajisté uţívati opatrnosti takové v takových odpovídaních jím na ty artikule, 

aby ne od sebe samého jím mluvil, ale jako od strany pod obojí. Protoţ tak k ním promluvil. 

I dal tomu místo
285

 ten Doktor Henrikus a hned tu s sebou druhý artikul pohotově napsaný a 

připraveny přinesl a opět jím jej přečetl, a to tento: 2. Ţe v Boha ţadný věřiti nemůţe, kdoţ 

by právě o církvi nesmejšlel a jí za matku neměl, a ţe bez církve spasení není. 

A nechav jím ho tu, opět kázal čísti a souditi i ty důvody všecky. Velmi zajisté na ně 

opatrně, t. chytře šel, z daleka to tenyto
286

 roztahl, do něhoţ je uloviti chtěl, aby jich nesplašil. 

Protoţ tiše takových artikulův příjemných jím podával. 

Potom přes den přišel mezi ně a na odpověd jich se ptal, na |56a| ten druhý artikul; i 

dána mu odpověd týmţ spůsobem jako i na první. Téţ tomu dal místo a to přijal, tu pak počal 

jich namlouvati na to, aby radči dávali odpovědi psané, ţe bude lépe a ţe jím papíru i všeho k 

té potřebě dosti dají; co pod tím psaním obmejšlel i s jinými svými, tomu potom srozuměli 

bez omylu, ţe pod tím jazykem nebyl med, ale ukrytý jed.
287

 Toho se mu na ten čas bratr Jan 

odmlčel, aby měl odpovědi psané dávati. V tom Doktor odešel k vobědu a oni také obědvali. 

Po obědě pak opět po dobré chvíli přišel k ním zase a tu jím přinesl artikul třetí tento: 

3. Ţe církev svatá křesťanská nebloudila a blouditi nemůţe, a téţ touţ formou jako první 

velmi bystře těmi důvody trojími opatřený.  

Tu jím opět jej sám přečetl a souditi kázal pilně a jiţ psanou odpověd naň dáti; s tím 

jest odšel a bratr Johanes ledva se zdrţel, ţe mu hned za tepla naň odpovědi nedal. 

                                                 
282

 v našem rukopise na fol. 51b-52a 
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 vyznání víry, krédo 
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 koncil, církevní sněm 
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 vyhovovalo mu to, spokojil se s tím 
286

 síť, tenata. 
287

 odkaz na některé ze známých latinských přísloví; srov. např. „Mella sub ore tenent, corde venena fovent.” 



 

 

Na zejtří pak dosti ráno přišel mezi ně a psané odpovědi na ten artikul nenašel, neţ 

oustní byla mu dána taková: Ţe naše strana pod obojí tak nesmejšlí, ale tak, ţe vţdycky 

církev bloudívala a blouditi můţe. Velmi tuze se o ten artikul potýkali a důvodně za nemalou 

chvíli, aţ v tom ten Doktor odšel od nich bez spravení, toho artikule zastávaje v horlivosti a 

bratr Johanes téţ. Po obědě, na síni sšedše se, opět o to zacházeli, |56b| aţ se dobře posvadili. 

Na zejtří přišel zase k ním ten Doktor, a tu jiţ pěkně na to je namlouval, aby radče 

psané odpovědi dávány byly, ţe lépe bude; aţ po mnohém mluvení o to bratr Johanes povolil 

k tomu, ţe chce tak učiniti, ale s tímto doloţením, aby mu jen dopustili dodati kněh, kterýchţ 

by on potřeboval; k tomu více aby dovolili k němu přicházeti dvěma nebo třem z tovaryšů 

jich, kteréţ by on míti chtěl, ţe chce tak učiniti a na kaţdý artikul, co jich koli bude i bylo, 

psané odpovědi jím dávati. „Neb já prý sám s vámi dostatečně mluviti ani psáti latíně 

neumím, a také vás jest několik, vy spolu se snášíte o to, oč s námi chcete míti činiti, nechaţť 

i já tolikéţ mám.“ Řekl Henrikus: „I toť nemůţe byti tak, aby těch věcí dopuštěno bylo.” 

Takţ to zůstalo. Nedaliť sou ţádných kněh potřebných jím dodati, neţ své jím dávali, jakéţ 

se jím vidělo, zvlašť svou konfessí a jiné. Nesl jím byl jednu chvíli ten pan Vilím z Hradešína 

konfessí naší a tu ukázal jí jesuitům; vzali mu jí a nedali jím jí dodati ani sami nedali, zatajili 

jí před nimi; neţ ten dobrý pán přišed k ním, pověděl jím předce o tom, jináč by byli o tom 

nevěděli. 

I vyrozuměli tudy výborně a světle příčinami nejedněmi duchu a mínění jich, proč 

chtěli míti od nich psané odpovědi, ţe jiného nebylo obmejšlíno tím neţ toto: Jestli by je 

jakkoli napravili a u víru svou uvedli, jakoţ na to myslili, a zdálo se jím ţe toho dovedou, 

tehdy aby to sebrali v jednu kníhu, |57a| své jím podavání takových věcí a jejích na to 

odpovědí, a vytisknouti dadouc to svými všudy, kdeţ sou rozeslali, i samému papeţi, jak se 

jím hrubě daří v Království českém, ţe sou jednoho biskupa pikhartského, a to hned předního, 

zejskali a s ním i kněze jeho, a to čím a jakými důvody mocnými, aby sobě z toho slavné 

jmeno přivedli. A pakli by od nich nebyli napravení a získaní, tedy aby teprvá jako sluší 

bratřím lázen zatopili,
288

 vrchnost na ně zbouřili, jak jest to sekta tvrdočelná, kacířská a 

nenapravitedlná. Tolika přemocnými důvody a světlými nedali se pohnouti ani pravdě 

povoliti a jí přijíti, jiného proti tomu nemajíce nic neţ samou zarputilost a neustupnost, ţe 

nejsou hodni na zemi nikdéţ trpíni byti; toť jest jejich mínění konečné bylo těch odpovědí 

psaných, proč sou je míti chtěli. 

A na tom třetím artikuli oni velmi mnoho mají, hned jest to jejich hrad a brána do 

Říma a dělo bořící všecky bašty odešlých a odtrhlých od ních; kdyby ten obdrţeli a za pravý 

dovesti mohli, jiţ by ta jejich milá mše a obět za ţivé i mrtvé (neb jest to přední a podstatný 

artikul víry jejich), modlitby za mrtvé, svatých přímluvy, očistec a všecko jiné, coţ koli toho 

mají, velmi mnoho bez Písem svatých tudy by projelo. Z toho oni i tu hrubou dověrnost 

vzdělávají, ţe sou katolíci, totiţ obecná církev sama toliko a ţadný více, a kdoţ jích za 

takové nemají, s ními nejsou a od nich se |57b| dělí, ten ţadný pravý křesťan není, tomu ani 

víra v Krista, ani jací skutkové dobří, ani jaká utrpení nic neprospívají, zatracen byti musí, 

nebo kacíř a sektář jest. Ale mejlí se velmi. 

Po takovém setření se o ten třetí artikul netak zhusta jím nošeno bylo jiných artikulů 

mimo ty tři. Starší svrchu jmenovaní často k ním přicházeli, jednak jeden, jednak druhý, a tu 

s ními mluvení o rozličných věcech mívali, velmi hladce a uctivě k ním se stavějíce. Vtom 

kdyţ k ním přišel pan Vilím z Hradešína, jejich milý a dobrý přítel, zeptal se těch jesuitů: 

„Jak se mají ti vězňové?” I řekli mu, ţe sou hrubě tvrdí a neustupní. On pak z toho jích 

mluvení a touţení na tu jejich tvrdost vzal sobě příčinu a jednal s ními o to, aby dopustili jím 

časem dále vycházeti z toho jejich loţmentu aţ na velikou síň neb palác,
289

 kdeţ oni sami 
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 hlavní síň domu nebo paláce, z níţ se vcházelo do pokojů 



 

 

bejvají, aby se tu mohli projíti a také jejich náboţenství
290

 vídati i slejchati. Ţe by pry snad 

snáze tomu, coţ jím předkládají, mohli obvyknouti. Nebo z toho paláce bylo i okénko do 

kostela, aby tam také pohleděli na jejich náboţenství; i učinili tak a dopustili jím toho a oni 

oba byli tomu velmi rádi a hledívali tím okénkem do kostela: bylo všecko viděti i slyšeti, co 

tam dělali i jak mnoho lidu při náboţenství bylo v neděli i všední dni. 

A bylo v ty časy jaké
291

 uloţení císařské a královské pro napravení a navedení |58a| 

Ţidů na víru křesťanskou, aby chodívali k ním na kázaní tu k svatému Klimentu kaţdý 

outerý a kázával jím ten Doktor Henrich (kterýţ tyto naše také napravoval) německy a nětco 

ţidovsky a na druhé místo také chodívali do kostela k svatému Duchu;
292

 a tam jím kázával 

česky Frantův syn, kněz Václav,
293

 bylo to leta 1561. Jakub pak obzvláště byl pilen hledívati 

tam do kostela na způsob těch Ţidův, jaký zachovávali na těch kázaních. Ţe víc zvlaště 

šedivci hleděli ke dveřům neţ na toho kazatele kníţetcího (nebo on také kázával kaţdou 

neděli arcikníţeti, na zámek chodívaje) a ukazování jeho rafijí
294

 na kazatelnici na jakýsi text 

zavěšený tu před kazatelnicí. Bylo pak těch ţidů několik k tomu přivedeno těmi kázaními, ţe 

se dali okřtíti, z nichţ jeden čistý
295

 jonák a mladý i ţenu svou opustil, maje s ní tré dítek, ale 

ona nedala se ţadnému ani jemu na to navesti, aby se také pokřtíti dala; ty děti on pobral a 

pokřtíti je dal. Potom pojal sobě jinou ţenu křesťanku, dceru jednoho měštěnína Nového 

Města praţského, a dála se ta svadba velmi slavně. 

O tom pak bytu těchto bratří vězňův z Křivoklatu mezi jezuity mnoho lidem domácím 

i přespolním vědomé bylo, z čehoţ nejedni velmi ţádostiví byli je viděti i s ními mluviti, 

zvlašte jích známí, ale nedali k ním ţad|58b|nému ani hned na ně pohleděti, ješto někteří jím, 

totiţ jesuitům, půl tolaru dáti chtěli; nechtěli vzíti a toho dopustiti. I bylo u souseda jednoho, 

noţíře, okno právě naproti tomu pokoji, v kterémţ oni byli, ač podál přes dvůr, i naučili 

mnozí lidé jích známí i neznámí, ač bylo v verštatě to jeho okno, a oni tím oknem na ně tam 

hledívali a vězňové ti téţ velmi ţádostiví byli viděti lidi a zvlaště známé přátely, protoţ kdyţ 

tu koho v tom okně zazezřeli, hned se jemu ukázali, však řídko které prvé známé tu 

poznávali, ale mluviti s ţadným nic nesměli, a kdoţ k ním odtud co promluvil, hned odešli a 

rukou návěští dávali, aby k ním nemluvili; a jednouť se trefilo, ţe nějaký bratr z Prus, někdy 

jích známý, tu se nahodiv, také na ně hleděl a počal trochu s ními mluviti; a bylo v neděli o 

nešpoře, kdyţ jesuitové v kostele na náboţenství byli; ale ten nejpřednější starší jesuit, jenţ 

sloul rektor, nebyl v kostele a na vězně pozor maje zaslechl to mluvení k ním. Ihned 

nemeškaje donesl to arcikníţeti na Hrad a arcikníţe nazejtří v pondělí poslal k ním, a to toho 

pana Vilíma z Hradešína, přítele jích milého, a svého kaplana kněze Jana; poručil jím, aby se 

jích, těch vězňů, pod závazkem velikým ptali, a to kaţdého obzvlaštně, na to, kdo jest to byl 

včera a odkud jako k ním
xxii

 mluvil. Oni |59a| pak divným Boţím nastrojením dali na to 

odpověd jednostejnou a téměř jedněmi slovy, nic o to prvé s sebou nemluvivše ani co o tom 

vědouce, budou-li na to od koho tázáni. I přijali od ních tu zprávu, podivivše se jím velice, ţe 

sou se v tom tak jednostejně strefili, a arcikníţeti to donesli. I chvala Pánu Bohu, nepřišlo z 

toho nic zlého tomu sousedu, ač jsou se oni, ti vězňové, za něho báli, ţe asi nejméně za 

pokutu rozkáţí mu je zazditi, an<i>  jemu, ani jím nic takového zlého z toho nepošlo. Kdyţ 

pak třetí den ti poslové svrchu jmenovaní k ním se od arcikníţete navrátili, oznámili, ţe tu 

správu od nich přijal, a však ţe to přikázaní jím o tom vydává, kdyby kdo v tom oknu 

sousedovu byl a oni jej spatřili, aby se mu přistoupíc k oknu svému neukazovali, neţ zdaleka 

od okna stáli a ani hlavou proti němu nekejvali. A zatím ti poslové bez jejich ţádosti 
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 kostel sv. Ducha v Dušní ulici na Starém Městě praţském 
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 Václav Franta († 1581), katolický kněz, kanovník u sv. Víta, probošt kapituly boleslavské, suffragán 

arcibiskupa Antonína Brusa; zavilý nepřítel Jednoty bratrské; Augustu nazval „Behemotem Jobovým” 
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 ukazovátkem 
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 pěkný, hezký 



 

 

objednali jím více prostranství na tech starších jesuitích toto: aby jím dopustili choditi na tu 

pavlač, z kteréţ se vidí aţ na most, aby tam bývati a hledívati mohli, téţ aby chodívali na tu 

jejích obecní pavlač, kdeţ potřeba přirozená se zpravuje, aby nebyla potřeba po ních vynášeti. 

Ještě i toto prostranství jím zjednali, aby mohli, kdy chtí, z pavlače šnekem
296

 na dvůr i po 

dvoře se procházeti a aţ do té zahrádky, kte|59b|ráţ jest na dvoře. Těchto věcí tak 

objednaných uţívali volně, pokudţ sou v ních byli. Sami pak starší, vidouc tyto, ţe se k ním 

tak lítostivě a přátelsky mají a tolik jím zvolnosti od nich jednají, také velmi přivětivě k ním 

se míti nepřestávali, všudy aţ i na potkání ty své měchury rohaté
297

 proti ním smykali. 

Takţ jednou pozvali jich k sobě a mezi sebe i k vobědu do té světnice, kdeţ sou 

obyčejně jídávali, aby spatřili jejich řády, jaké zachovávají při jídle, však předce jím 

obzvlaštně místo, kde by seděli při starších stole neb tabuli, na druhém konci připravili a z 

své misky spolu, jakţ obyčej měli, totiţ vězňové, tu jedli. Před jídlem jakási slova 

modlitebná stojíce říkají a křiţují se spředu i zzadu, kaţdý sám z své misky jí a z konvičky 

pije, starší i mladší. Starší mají druhou konvičku vína a číšku, nalévají sobě do číšky, tak pijí; 

jeden jídlo všechněm nosí, přepáše se rouchou neb šatem po sukni, kuchař v kuchyni na 

misky jídlo rozdává a kuchmistr oknem, kteréţ jest do světnice, těch misek jemu dodává. 

Mlče jedí všickni, ţadný nic nemluví a mají kazatedlnici na lavici postavenou, na niţ jeden z 

mladších vstoupí a čte, coţ mu rozkáţí: ty časy Nový zákon čtli. A kdyţ jídla odbudou, tedy 

všickni nějaké děkování Pánu Bohu činí a jdou ven. Ten pak, kterýţ slouţil jím k stolu, téţ i 

ten, kterýţ |60a| četl, sednou za stůl a téţ kaţdý z své misky jí a z konvičky pije a jiný, kterýţ 

se jíţ najedl, těm slouţí, vše tak jako prvním, a druhý jím také čte to, coţ prvé čteno bylo. 

Všecko své obcování zevnitřní velmi náboţně a tvárně
298

 vedou jakţ starší, tak mladší. 

Jednoho pak času prosili jích, aby jím vody teplé některou chvíli dáti dopustili, aby sobě 

nohy umyli, i připověděli to ochotně učiniti a prodlévajíc několiko dnů dodrţeli toho aţ do 

středy před Boţím tělem.
299

 Tu pak vyslali k ním s tou vodou teplou chvíli před večerem 

svého jednoho mladého, rozkázavše, aby on jím sám ty nohy umyl. Kterýţto přepásav se 

rouchou po sukni velmi náboţně to dělal, a kdyţ nejprv bratru Johanesovi nohy umyl, vytřev 

tou rouchou čistě, políbil ho v koleno. Bratr Jakub pak zbraňoval sobě jemu noh mejti, ale on 

to činil ochotně a umyv utřel tou rouchou a políbil ho téţ v koleno; a to čině nesměl s ními 

mnoho mluviti, maje zápověd. 

 

 ٭٭٭

 

Navrátím se jíţ odtud zase k prvnímu. Kdyţ pak mezitím našli sobě jesuitové na ně 

sítku tuto k popadení jich, nemohše jich k tomu přivesti, aby jím psané odpovědi dávali na ty 

jích artikule, kteréţ jím vydávali a dále vydávati mínili, aby tedy ty artikule všecky spíšíc, 

kteréţ jím vydávali, podali jich nejprvé do konsistoře dolejší
300

 administrátoru, aby on s 

svými jím na ten kaţdý artikul svou odpo|60b|věd dali a svůj smysl při nich oznámili, aby oni, 

od nich to majíc, tím tyto vězně sstíhati mohli a říkati, ţe netak strana vaše pod obojí drţí, 

jak vy za ni odpovídáte. I nastrojili sobě na to kníţe, aby to rozkazem jeho šlo a došlo 

konsistoře dolejší a jemu ta odpověd aby od ních dána byla. Ale Pán Bůh všel tomu předně 

vstříc a toho učiniti nedopustil, a to tak, ţe těm kněţím dolejším té konsistoře dal ducha toho, 

aby se oni v to dáti nechtěli a hned nesměli,
301

 aby jakou odpověd na ty artikule k vůli a 

rozkazu arcikníţete dáti měli, neţ pěkně a uctivě odbyli kníţete tímto: Ţe sou to věci veliké, 
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 aby se neodváţili 



 

 

všeho křesťanstva se dotýkající, a také ţe mají oni od stavů všech tuhé přikázaní sobě vydané, 

aby bez nich v ţadné řeči v jednání neb v odpovídaní o náboţenství komu koli bez nich se 

nedávali. A také jím nesluší a moţné není co k tomu říkati, aby jím v tom neráčil za zlé míti. 

A místo odpovědí na ty artikule poslali mu jakýchsi patnácte artikulů tištěných svého 

snešení
302

 někdejšího, kteréţ leta 1539 všeho kněţstva tehdejšího strany podobojí v 

Království českém bylo se stalo, jak by se chovati měli všickní i jeden kaţdý. Ty jisté 

artikule arcikníţe přijal od nich a odeslal po svém kaplanu knězi Janovi k jesuitům tam těm 

vězňům, aby je sobě přečtli, volně a pilně rozsoudili a |61a| Jeho Milosti na ně odpověd dali, 

drţí-li oni tak s kněţími ty artikule a jak se jím líbí. I přijavše je k sobě, tak se při nich 

zachovali: čtli, soudili, přebírali je a coţ dobrého našli, tomu místo dali, coţ pak zlého neb 

přimíšeného, toho zanechali, a byvše ponoukaní od Doktora Henricha, na ně odpověd Jeho 

Milosti Arcikníţetcí dali. Tedy udělal bratr Johanes suplikací za odpověd od sebe i od Jakuba 

takto: 

 
Nejjasnější a velikomocný Arcikníţe, Pane, Pane náš nejmilostivejší &c. 

  
Předkem Pánu Bohu a vaší Arcikníţetcí Milosti velice děkujeme z milosti, kterouţ k nám bídným lidem 

hojně ukazovati ráčíte, a ve vší poddané poníţenosti za dlouhé zdraví a šťastné nad námi panování a nade 
všemi nepřátely Jeho Císařské Velebnosti i vaší Arcikníţetcí Milosti vítězství obdrţení na našich nehodných 
modlitbách Pána Boha prosíme, aby to z své milosti dáti ráčil. 

Vaší Arcikníţetcí Milosti na ţádost naší vzloţenou na Vaši Arcikníţetcí Milost oznamujeme, jakoţ jste 
skrze Urozeného Pána Pana Ladislava Štermberka a na Zelené Hoře, komorníka Vaší Arcikníţetcí Milosti, ráčili 
ste nám sem do Prahy milostivě dopustiti na jistý závazek cti a víry se dostati, abychom mohli s stranou 
podjednou rozmluvení míti, je u víře a v náboţenství jejich povolně vyslyšeti beze všech odporů a hádek i utisků, 

při tom |61b| tak téţ a nic méně i s stranou druhou národem a jazykem naším pod obojí abychom také volně a 

svobodně mohli mluviti a je vyslyšeti, coţ sme od Vaší Kníţetcí Milosti Pána našeho nejmilostivějšího skrze 
Pana Ladislava Štermberka, komorníka Vaší Arcikníţetcí Milosti, s milostí vdečně přijali, Pánu Bohu děkovali i 
Vaší Arcikníţetcí Milosti poděkovati poručili i nyní tímto psaním velice a pokorně děkujeme. Nyní pak Vaší 
Arcikníţetcí Milosti oznamujeme, ţe sme jíţ stranu podjednou podlé toho tak vyslyšeli a gruntu jejímu, na 
kterémţ všecky věci její stojí a záleţejí, dobře vyrozuměli. V tento pak čtvrtek pominulý podáni sou nám od Vaší 
Milosti Arcikníţetcí kaplana artikulové knězstva strany podobojí, jejích společného kněţstva snešení,303 jak by se 
zpravovati měli, s tím doloţením, abychom je povolně rozvaţovali a jak by se nám líbili, Vaší Arcikníţetcí Milosti 
oznámili; a my to teď číníme z pilného a tuhého nás k tomu skrze pana Henricha Doktora, Vaší Arcikníţetcí 
Milosti kazatele, napomínání. A to oznamujeme, ţe se nám to společné jejích snešení líbí, poněvadţ základ svůj 
pokládají na víře pošlé od samého Pána, vydavatele jejího, a na Zákonu jeho, a toho, coţ sou nařídili, na ten 
čas odkládají k lepšímu toho nařízení podlé Písem svatých do potomního i jiného sněmu i jiných věcí na všecku 

svou obec křesťanstva stavu |62a| s strany jejích. Jiţ pak dále toho od Vaší Arcikníţetcí Milosti se vší 

poníţeností ţádáme a prosíme i pro Pána Boha, i pro spasení Vaší Milosti, i naše, abyšte ráčili nám tu 
obdrţenou milost u Vaší Arcikníţetcí Milosti skrze Pana Ladislava Štermberka a nám oznámenou, svrchu 
poloţenou, s námi dále poručiti milostivě konati a nás také k straně pod obojí pustiti, abychom téţ tak s nimi 
volné a svobodné rozmluvení míti mohli a jímxxiii v těch artikulích i jiném potřebném místně, cele a dokonale 
vyrozuměti tak jako i těmto z strany podjednou. Z toho potom Vaší Arcikníţetcí Milosti abychom oznámili vůli 
svou, k které straně se přiznati a připojiti chceme. A s tím se Vaší Arcikníţetcí Milosti jako Pánu svému 
dědičnému a nejmilostivějšímu ve vší věrné poddanosti poručena činíme a milostivé odpovědi, za kterouţ 
pokorně prosíme, a od Vaší Arcikníţetcí Milosti očekáváme. 

 
Datum v sobotu před slavným hodem Ducha svatého seslání v koleji Jeho Milosti Císařské u svatého 

Klimenta v Praze Leta Páně 1561.304 

 

Tato suplikací odeslána a dodána byla arcikníţeti po tom jistém Doktoru Henrichovi 
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tu sobotu před svatým Duchem, ale arcikníţe nedal jím ţadné odpovědi. Zanechal jích v 

mlčení aţ blízko svatého Jana;
305

 a oni také jesuiti, kdyţ po té suplikací ucítili to, ţe se od 

ních ti vězňové jích trhají a tak ţe jím jiţ nic neprospějí a jích nenapraví, přestali jím artikulů 

jakých víc dávati. |62b| A potom vzali je v velikou nenávist, ţe ani mezi ně jíţ více nechodili 

a na potkání na síni neb na dvoře ani na ně hleděti nechtěli, však stravě jím nic neublíţili, 

předce jednostejně jako prvé je stravovali a chovali; a mezitím pak z poručení Arcikníţetcí 

Milosti přišel mezi ně jich milý a dobrý přítel pan Ladislav Štermberg a to jím oznámil, ţe to 

jiţ byti nemůţe, aby oni měli puštění byti k takovému mluvení s stranou podobojí, jaké měli 

s touto stranou podjednou; a to vše šlo z usouzení a vůle jesuitů arcikníţeti navrţeno tím jích 

odbyti; neţ bez toho, aby on, bratr Jan, dal tak sám od sebe odpověd místnou Jeho Milosti, k 

které straně ze dvou přistoupiti chce, buď k straně podjednou, neb k straně podobojí.
xxiv

 

Poněvadţ prvé povědom jest strany podobojí, zrodiv se v ní, a této podjednou jiţ také 

vyrozuměl, a poněvadţ prvé jemu od Jeho Milosti Císařské oznámeno bylo, ţe Jeho Milost 

Císařská ţadné víc sekty a rozdílnosti v náboţenství mimo ty dvě v království tomto míti a 

dopustiti nemůţe. To tak mezi ními tím svým příchodem zpraviv a nětco jích v tom 

očekávaní zpokojiv, s tím zase od nich odšel. 

Tedy bratr Johanes jinou suplikací opět na to připraviv a Jakuba teţ k sobě v ní jako i 

v první připojiv, jíţ místnou odpověd o to přistoupení, k které straně přistoupiti chtějí, 

arcikníţeti dal, a to v těchto slovích: 

|63a| 
Nejjasnější a Velikomocný Arcikníţe, Pane, Pane můj nejmilostivejší, 

 
vţdyť nepřestávám spolu s bratrem mým Jakubem prvotně Pánu Bohu všemohoucímu i Vaší Arcikníţetcí Milosti 
se vší poníţeností velice děkovati ze všech milostí, kteréţ k nám nehodným lidem vţdy aţ posavad z své hojné 
a dobrotivé štědrosti ukazovati ráčíte, začeţ my se Vaší Arcikníţetcí Milosti nemáme čím odměniti, toliko toho 
ţádati a za to se Pánu Bohu modliti, aby on Vaší Arcikníţetcí Milosti sám hojná odplata býti ráčil a přidával darů 
svých, moudrosti své a umění svého k prospěšnému i pokojnému a Pánu Bohu líbeznému panování i nade 
všemi námi k odplatě věčného ţivota ve jmeno jednorozeného Syna Boţího nejmilejšího Jeţíše Krista Pána 
našeho. Prosímeť Vaši Arcikníţetcí Milost se vší uctivostí a poníţeností, ţe to od nás jako od svých věrných 
chudých poddaných milostivě přijíti ráčíte; a jakoţ ste Vaše Arcikníţetcí Milost ráčili mně spolu s bratrem mým 
na vyrozumění jakţ straně pod jednou, tak i podobojí z své štědré dobrotivosti sem do Prahy milostivě odpustiti 
a my Vaší Arcikníţetcí Milosti skrze předešlou suplikací oznámili, ţe sme straně podjednou dobře vyrozuměli a 
to snešení kněţstva strany pod obojí spůsobou, kteréţ ste z Vaší Arcikníţetcí Milosti poslati mi ráčili, ţe se nám 

líbí podle jistých příčin v téţ suplikací od nás poloţených; při tom ţáda|63b|jíce a se vší pokorou prosíce, 

abyšte jíţ také ráčili milostivě poručiti nás propustiti k straně pod obojí spůsobou podlé obdrţané nám milosti u 
Vaší Arcikníţetcí Milosti. Teď pak jíţ pátku pominulého oznámena jest mi vůle Vaší Arcikníţetcí Milosti od 
urozeneho Pána, Pana Ladislava z Štermberka a na Zelené Hoře, Vaší Arcikníţetcí Milosti Komorníka, abych jíţ 
bez dopuštení mně k straně pod obojí spůsobou oznámil Vaší Arcikníţetcí Milosti konečně oumysl svůj, k které 
bych straně přistoupiti chtěl. Protoţ já jako věrný poddaný to teď činím a Vaší Arcikníţetcí Milosti oznamuji, ţe já 
spolu s bratrem mým Jakubem k církvi křesťanské lidu a národu českého, kterýţ slove a jest strana pod obojí 
spůsobou a zpravuje se zákonem Boţím, přiznati se chci a s nimi spolu vše, coţ oni koli z víry obecné 
křesťanské apoštolské z Písem svatých věří a drţí buď o pravdách Boţích podstatných, buď o ceremoniích tak 
téţ drţeti, věřiti a zpravovati se chci. 

Jiţ pak Vaši Arcikníţetcí Milost jako Pána svého dědičného a nejmilostivějšího se vší poníţeností 
pokorně prosím, račte to od nás dobrotivě přijíti306 a podlé toho dále s námi milost a milosrdenství učiniti pro 
odplatu věčnou od všemohoucího Pána Boha věčného a předrahé jeho milosrdenství. 

 
Datum v koleji Jeho Milosti Císařské u Svatého Klimenta, v Starém Městě praţském leta 1561 na den svatého 

Jana Křtitele.307 
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|64a|  Tuto suplikací tak připravenou odeslal Jeho Arcikníţecí Milosti po témţ Doktoru 

Henrichovi jako první na svatého Jana Křtitele. 

Po té suplikací hned na zejtří zavolaní byli od pana Ladislava z Štermberka na zámek 

do jeho domu, a kdyţ k němu přišli, hned s jeho sluţebníkem kázal jím dáti jísti, potom jím 

oznámil, ţe z poručení Jeho Arcikníţecí Milosti má jích dodati k nejvyššímu panu písaři 

zemskému, panu Volfovi z Vřesovic,
308

 a tu ţe jím oznámena bude vůle Jeho Arcikníţecí 

Milosti, takţ pojal je s sebou, šel s nimi do domu páně písařova a tu mu je odevzdal bez 

přítomnosti jích, neb oni před světnicí zůstali, tu jích nechav, zase do svého domu šel a oni tu 

čekali v tom domě písařově více neţli na dvě hodiny a pana písaře hned ani neviděli. Ale pan 

hejtman Hradu praţskeho byl tu u oběda u pana písaře, vzal je k sobě do svého domu a tu jím 

teprv oznámil vůli arcikníţetcí takovou, ţe bratr Johanes má zas vezen býti zejtra bohdá ráno 

na Hrádek a Jakub tu zůstati a na Bílou věţ dán, aby byl puštěn a vězení prázen. A tak tím 

spůsobem zas od jesuitů vyšli, ale ţe tam byli nechali u nich svých věcí některých a šatků 

choděcích, i dopustil pan hejtman k ţádosti jejich, ţe Jakub šel tam pro ty věci, vyslav s ním 

jednoho z těch tovaryšů, kteříţ v bráně hlídali (a ten byl bratrem), aby jemu |64b| pomohl 

toho nahoru přinésti, a kdyţ tam k jesuitům přišli, pustili ho tam do toho pokoje, v kterémţ 

bývali, a on tu věci své i bratrovy Johanesovy pobral, ale těch artikulů, kteréţ jím vydávali, 

nenašel, všecko to oni prvé po nich sklidili a pobrali, neţ on tu přišel, nenadáli se toho, aby 

měli od nich takovým spůsobem vyjíti i nevzali jich s sebou, a ač dosti prosil za ty artikule, 

aby jemu je dali, však nechtěli. Takţ poděkování jím učiniv od bratra Johanesa i od sebe z 

dobrého jich chování, s ními se v pokoji rozešel. Navrátiv se pak s temi věcmi na Hrádku 

panu hejtmanovi, dali mu povečeřeti, neb večeři zmeškal, ţe dlouho nepřišel. Potom pan 

hejtman dobromyslně s oběma rozprávěl a mezi tím mluvením obnovil to poručení o nich od 

arcikníţete sobě učiněné, ţe má zase poslati bratra Johannesa na Hrádek hned ráno a Jakuba 

tu zanechati, aby byl propuštěn a vězení prázen a velmi patrně svou řeč vztahoval k tomu, 

proč by měl Jakub vězení prázden býti, ţe proto, jako by se nětco jiného podvoloval učiniti 

mimo bratra Johanesa, a téţ ţe by jesuiti kníţeti to radili, ţe Jakub můţ propuštěn býti na 

nějaký spůsob, neţ bratr Johanes aby nebyl propuštěn ještě, ţe jest to tvrdá hlava. Tehdy 

Jakub k takové řeči pana hejtmana se ozval řka, ţe „já nic jiného sem nepřivolil a nepřivoluji 

mimo svého starého neţ totéţ co on, jakţ v suplikací té na den svatého |65a| Jana arcikníţeti 

podané za sebe i za mne poloţil; mimo to nic jiného.” A potom chtěje se i víc domlouvati o 

to ku panu hejtmanovi, aby radče jel předce také zase na ten Hrádek, neţ by měl tu zůstaven 

býti, řečeno bylo jemu od jeho starého, aby toho nečinil, ţe tím nic nezjedná, neb ví dobře, ţe 

oni po vůli naší nic neučiní, neţ jak mají poručeno, i nechal tak a uposlechl ho, věda ţe jest 

to tak, jakţ starý pověděl. Tu pak u pana hejtmana přenocovali spolu na jednom loţi v jedné 

komoře leţíce mezi jeho čeládkou, jednak nic nespali, vţdycky s sebou mluvili o to, co a jak 

se tu s Jakubem díti bude. Hned pak raníčko vezen byl na Hrádek bratr Johanes a tak sou 

spolu rozdělení, rozţehnavše se s velikým pláčem; a tak dovezen tam s takovým poručením, 

aby k němu ţádnému nedali, a bylo ve čtvrtek po svatém Janu.
309

 

 

 ٭٭٭

 

Jakuba pak odeslal na Bílou věţi, na níţ byl drţán více neţ pět neděl pro nebytí doma 

pana hejtmana a pana písaře zemského, a stravy mu dáváno nebylo od ţadného, musil se sám 

stravovati po ty všecky neděle. Dobří přátelé jeho přijednali mu stravu u jednoho hospodáře, 

obyvatele na Hradčanech za 17 grošů bílých do týhodne krom pití a strava dosti lehká byla, 
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neseděl tam sám, ale bylo tam několik vězňů jiných, aţ i jeden Ţid odkadsi zdaleka a všickni 

k sobě mohli do všechněch těch ţalářů, ţadný zamčený nebyl, tu spolu mluvívali i pouštěli 

tam k ním leckohos, kdoţ tam jíti kdy chtěli, i k Jakubovi. 

|65b| Kdyţ pak k tomu šlo, aby se toho vězení zproštění konalo podlé toho poloţení 

bratrova Johanesova v suplikací arcikníţeti na svatého Jana podané, kdeţ doloţil, ţe „já 

spolu s bratrem mým Jakubem k církvi křesťanské lidu a národu českeho, kterýţ slove a jest 

strana pod obojí spůsobou, přiznati se chci a s ními spolu vše coţ koli z víry obecné 

křesťanské apoštolské a z Písem svatých věří a drţí, věřiti a drţeti a tím se spravovati.” 

Tehdy velmi chytře to se dálo, a to takto: ţe z poručení arcikníţete a z nastrojení i usouzení 

jesuitů povolaní byli od pana hejtmana oba administrátorové dolejší strany podobojí do jeho 

domu, a bylo na den svatého Jakuba, apoštola Páně,
310

 a Jakub vypuštěn byl z věţe a 

přiveden před ně před pana hejtmana do jeho pokoje. Tu pán počal k němu mluviti takto: 

„Jakube, jakoţ si se přísahú přihlásil skrze suplikací Jeho Arcikníţecí Milosti, ţe chceš 

přistoupiti k straně podobojí, pak věz, ţe z poručení Jeho Milosti jsou teď povoláni páni 

administrátorové té strany, aby s tebou rozmluvili, coţ potřebí bude.“ Po té předmluvě jeho 

tak učiněné oni hned v mluvení dali se k Jakubovi, oba spolu sobě pomahajíce. I ptali se jeho 

na tyto věci. 

Věří-li o církvi svaté a má-li symbolum apoštolské dvanácti článků podle Nicenského 

vysvětlení
311

 a Atanaziova vyznání
312

 za pravou víru křestanskou? Odpověděl, ţe má, a tak 

ţe všecka jednota naše má a drţí, ţe to jest pravá a celá víra křesťanská. 

Co o jejích knězství drţí? Odpověděl: „To, ţe máte také knězství Kristovo a |66a| 

svátosti.” (Tak jich odbyl krátce bez vysvětlení toho.) Oni přitom toho doloţili: „Vaší bratří 

jíţ od nás oddavky přijímají, někteří i křest a někde sami ještě křtí dětí.” 

Ptali se, chce-li do kostela choditi? Krátce odpověděl, ţe chce. Oni řekli k tomu: „Jiţ 

jiţ musíš náš býti.” Na to neřekl nic, odbyl jích mlčením, nechali ho tak při tom. 

Co pak věří o svátosti stolu Páně, to-li, ţe jest tu tělo pravé Pána Krista a pravá krev 

jeho, tak jakţ evanjelistové píší
313

 a svatý Pavel.
314

 Odpověděl jím, ţe tak. Tu nic více ani 

jednoho puňktu nedokládali a se neptali o té svátosti. 

Rozuměti bylo dosti patrně, ţe sou na to nastrojení byli od někoho z přátel jeho 

dobrých, aby coţ nejkratčšeji a nejskrovněji s ním o ty věci mluvili, aby jemu z toho 

dlouhého a těţkého vězení pomohli bez ublíţení jeho svědomí. 

Naposledy pak tímto zavřeli a toho mu podali (a to byla naň palice těţká): Kdyţ 

všecko věří podle symbolum a k nim se přisvědčuje podlé toho poloţení v suplikací 

arcikníţeti učiněného, toho všeho aby potvrzení učinil skutečnym přijetím od ních svátosti 

Večeře Páně. To téţ hned i pan hejtman mluvil a na to dotíral, aby tak a nic jináč nebylo, neb 

to vše při jeho přítomnosti se dálo. Na tom přijímání se zastavil a jích ţádal, aby ho k tomu 

nepotahovali tak hned pojednou, aţ by prvé jejích náboţenství pospatřil a jemu vyrozuměl. 

Ţe jest prvé při něm nemnoho býval, neb v jednotě ţe jest zrozen i vychován. Toho bylo víc 

neţ potři|66b|krát od něho ţádáno. Odpověděl s tím doloţením, ţe jest to věc veliká, k níţ se 

sluší prvé dobře připraviti podle apoštolova naučení řkoucího: „Kdoţ nehodně jí ...”
315

 Oni 

na to jemu odpověděli, ţe mu není potřebí toho odkládati na ohlédaní jích náboţenství, 

poněvadţ tak věří vše, jakţ vyznal podlé symbolum, ţe oni totéţ věří. Protoţ jestliţe upřímně 

k ním se přiznává, není mu potřebí napotom toho odkládati, neţ Ţidu nebo Turku ţe by to 
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náleţelo učiniti, který nic neví o víře křesťanské, dokládajíce i toho: „Víme, ţe znáš 

evanjelium.” Bez toho pak potvrzení skutečného přijetím od nich svátosti ţe toho učiniti 

nemohou a jeho tak k sobě přijíti i bez vědomí jiných svých spolubratří, tak přijavše všecko 

to vyznání víry jeho k sobě a odloţivše k podání toho na větší počet spolu svých bratří, s tím 

odešli a on také šel zase na věţ. 

Potom čtvrtý den zase přišedše nahoru ti administrátorové do domu pana hejtmana, 

dali odpověd od předního z spolku svého samému panu hejtmanovi bez přítomnosti jeho, 

kterouţto odpověd pan hejtman dal oznámiti Jakubovi na věţ po jednom dobrém příteli jeho 

z stavu rytířského, poslav ho k němu. Coţ on vyslyšev a srozuměv tomu, ţe oni jinače učiniti 

nesmějí, totiţ konsistoř, neţ jakţ vrchnost míti chce a jesuiti usoudili, neb to na ních dobře 

viděl, ţe sou se hrubě opatrně měli v mluvení tam s ním před panem hejtmanem, aby za 

nětco popadení nebyli. Mezitím pak Jakub jiného umy|67a|slu nebyl neţ podlé svého davního 

soudu a ustavení se na tom pak všecka leta učiněného se zachovati a nikoli jiným obyčejem k 

tomuto přijímání svátosti od nich nepřivolovati, ale jsa jíţ tuto nanejvyšší zsouţen a jako do 

chobotu vehnán a nevěda, kudy a jak z něho spátkem zas coufati, a nebylo lze, a to pro tyto 

příčiny: 

1. Aby poloţen nebyl u těch kněţí i u vrchnosti za lstivého, neupřimného a 

ošemetného, téţ i starý jeho, ano i všickni jiní a všecka Jednota. 

2. Aby nebyl utvrzen ten přezlý smysl o Jednotě (nápodobný římskému
316

), ţe toliko 

v ní samé spasenci sou, a spasení nikdeţ jinde, majíc k sobě prvé dosti takových řečí, a ţe 

všecky jiné potupujeme a sami se za nejlepší vystavujeme.  

3. Aby nebyla potlačena ta pravda, kteráţ mezi ními také jest, v jakéţ pak koliv častce 

hojnějšího osvícení neţ za předků naších. 

4. Aby se překaţky nestalo dílu Boţímu nějakému, kteréţ by Bůh učiniti mohl podlé 

vidění vidoucího,
317

 načeţ se očekávati má.  

5. Aby jistý a bedlivý soud učiněn a slyšán byl všeho toho svrchu poloţeného i jiného 

mnohého k tomu náleţitého a uvarováno těch pokušení přetěţkých, kteráţ by šla a jíti mohla 

napravo i nalevo. 

6. Aby příklad a naučení ukázán a dán byl potomkům, jak by se chovati měli v 

podobném neb takovém boji, kdoţ by koli v něj kdy vydáni byli jako tento. 

7. Aby dobrodincové |67b| a jednatelé o to vysvobození uraţeni nebyli, ač se to zdá 

nejmenší býti. 

Dosti mnoho s těmito příčinami se obíraje, nebylo lze na čem se místně ustaviti ani 

odkoho jaké rady a pomoci sluţebné k sobě přivzíti, co by jedinou
318

 učiniti se mělo v takové 

věci, aby dobře bylo. K tomu ještě hledě i na to jasně, co by z toho přišlo i mezi domácími, 

ano i cizími, jak ho sobě kdo vykládati budou, učiní-li to a svolí-li k tomu přijímání svatosti 

od ních. V takové přetěţké a velmi tvrdé mlenici ku Pánu Bohu samému, svrchovanému 

pomocníku svému se obrátil a k němu utekl retunku a pomoci hledaje, dnem i nocí volaje s 

mnohými slzami a pláči lkavými několik nocí i málo spě, aby on ráčil sám ku pomoci 

přispěti, kudy a jak ráčí, a stezečku nějakou v tom bezcestí ukazati, po níţ by vyjíti mohl z 

těch labyrintů. V tom přispěla mu pomoc od jednoho z spoluoučastníků, bratra milého, kdyţ 

k němu k ţádosti jeho přišel na věţ, a on mu to všecko oznámil, na čem jest jeho věc a co 

chtí na něm míti i co on v umysle má učiniti. Ten pak bratr svůj smysl také při tom mu 

oznámil i řeči ty, kteréţ na Hrádku byv ty dni s jeho starým bratrem Johanesem o mnohých 

věcech k tomu náleţitých měl, připomenul také i příklady starých bratří, bratra Lukáše 

starého dobré paměti a jiných takový soud a radu přitom vynesl, ţe to v takové nouzi 

poslední a přinucování jeho k tomu násilném můţe učiniti a přijímati tu svatost, kdyţ od 
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něho víry jeho vyzná|68a|ní přijali a k ţadnému se přitom odříkaní pravdy nepotahuje, ale tak 

na tu víru jeho a pravdu vyznalou slouţiti jemu chtějí. Kterýţto soud a radu jeho pilně 

rozsuzuje a zpytuje za pět dnů s modlitbami těmi svrchu dotčenými a přivolávaje sobě ku 

paměti i mnohá rozmlouvaní, kteráţ byla mezi ním a starým jeho u jesuitů o takových věcech, 

ano také i prvé maje také i cedulku od svého starého sobě tu z Hrádku k tomu času právě 

dodanou, téţ jí pilně čta a soudě, i přišel jest na to, pilně hledaje a pracuje v těch věcech, 

nemohl znáti, aby co proti Pánu Bohu a kterému přikázaní tu učiniti měl, a taky proti 

svědomí svému tím přijetím té svatosti, ač i to ještě převelmi nesnadně (s mnohou bázní 

Pána Boha a poroučením se jemu) šlo a bylo. Ale nevěda, jak jinak učiniti, přivolil jest k 

tomu přijímání však na tento spůsob: Aby jemu ještě prve dán byl jeden kněz z ních, o němţ 

by mohl nějaké svědectví dobré míti, aby s ním sám volně mluviti mohl a jemu jako zprávu 

křesťanskou učiniti, ţe chce od něho přijímati, jmenovav toho kněze, kteréhoţ chce k tomu 

míti. Tak jsa u sebe k tomu nahotoven a v tom ustaven, poţádal, aby k němu přišel na věţ ten 

jeho dobrý a milý přítel z stavu rytířského (kterýţ o něho mnoho pracoval, ano i on to mu byl 

vnukl, aby od toho kněze, kteréhoţ jmenoval, aby za něho ţádal, kteréhoţto kněze on také k 

tomu nastrojil, co a jak by s ním měl činiti a jemu slouţiti), aby on od něho to panu 

hejtmanovi donesl a vůli takovou jeho jemu jíţ oznámil. I učinil tak a šel s tím ku |68b| panu 

hejtmanovi. Pan hejtman, maje sobě to oznámené, hned tu při jeho přítomnosti tak učinil a 

poslal dolu k administrátorovi, aby mu vyslán byl ten kněz tu do domu pana hejtmana. A 

administrátor, prvé neţ to učinil, zavolav k sobě některých pánův konsistoriánů (z nichţ byl 

také i ten jeden od Jakuba jmenovaný), i oznámil jím to, oč k němu pan hejtman poslal a 

podal toho na ně, aby to usoudili, kdo aneb který má tam poslán býti, a toho jím neoznámil 

hned, kterého pan hejtman míti chce, a nejmenoval ho, aţ jejích soud vyslyšel. A kdyţ slyšel, 

které kdo jmenovali, i teprv jím toho doloţil, kterého míti chce pan hejtman, a Jakub téţ ţe 

za toho ţádá. I jakţ z plné rady a soudu jích vyslal toho kněze ku panu hejtmanovi, a bylo v 

pátek.
319

 Kdyţ pak přišli ti kněţí oba do jeho domu, a Jakuba také z věţe vzkázal tu přivolati 

před ně. Tedy promluvil k němu pan hejtman před ními takto: „Podlé vůle a ţádosti tvé tak se 

teď stalo, ţe ten kněz, za něhoţ si ţádal, vyslán k tomu, aby s ním rozmlouval a zprávu 

křesťanskou jemu učinil, pak chceš-li tak učiniti, jakţ si pravil?” Odpoveděl Jakub, ţe chce, 

a na tom s ním zustavše šli oni dolu, a Jakub zase na věţí. Nazejtří pak v sobotu hned ráno 

přišel ten kněz sám s pacholetem ku panu hejtmanovi a Jakub také, i tu sami dva všedše do 

jedné komory měli mluvení hojné a přátelské asi na tři hodiny; nač se ho tu samotně ten kněz 

doptával a on mu zas odpovídal, nevidí se zapotřebí toho psati, nebo prvé jíţ ty věci napřed 

psány sou, zvlaště kdyţ otázky ta|69a|kové a o týchţ věcech na něj činil jako prvé 

administrátorové před panem hejtmanem, ač některé více na formu latinskou jako o 

ospravedlnění o dobrých skutcích. O všecko se pěkně snesli a přátelsky. Summa summarum 

pak všeho toho mluvení jeho s administrátory i tím knězem samotně tato jest: 

Ţe on jest bohda od té pravdy, kterouţ měl a má, v Jednotě jí nabyl, uţíval i 

sluţebníkem jejím byl a pro ní tolik let věci hořké nad všelikou smrt těţší trpěl a snášel, v 

ničemţ ani na jeden puňkt neustoupil, a ovšem jí nezapřel a k ním k ţadnému modlařství ani 

k nějakým bludům nepřistoupil, oni mu nic nevzali ani svého nedali ani jakého bludu kde 

ukázali, a on také od ních nic lepšího nevzal, neţ oni podlé vyznání té jeho pravdy, kterouţ 

měl a má, jej přijali a v ní ochránili i svědectví dali, ţe pravda jest. 

Také ţadného odříkaní se Jednoty a té pravdy, kterouţ má ona, nic jest neučinil před 

ţadným zjevně ani tejně, a zase ani ţadného přikázaní s ními býti a jakému modlařství a 

bludům obcovati. Na stvrzení pak všeho toho aby přijal tu svatost večeře Páně podle umyslu 

a smyslu vyznání jí od Krista Pána a nic jináč, a to beze všech nálezků papeţských a jeho 

ustanovení i jakých koli jeho ceremonií. 

Tak se jest o to s tím knězem snesl, aby mu tak slouţil, a on sám kněz od sebe v tom 
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jemu se poddal, ţe mu tak slouţiti chce a nejináč. A tak mluvení to soukromě
xxv

 skonavše a 

na tom zavřevše, s tím se rozešli, kněz oznámiv panu hejtmanovi, ţe jest jíţ s ním o všecko 

se snesl |69b| a ţe jemu má poslouţiti tou svatostí a on ţe chce a bude přijímati, tak on šel 

domu a Jakub na věţ. 

V neděli pak ráno (jenţ byl čtvrtý den před památkou proměnění Pána Krista
320

) 

povolán Jakub ku panu hejtmanovi a tu od něho samého propuštěn z vězení, aby šel na 

kázaní do kostela toho faráře, kterýţ s ním mluvení měl a i tou svatostí slouţiti měl na 

závazek rukou dáním, ţe tak učiniti chce, a potom aby se zase k němu po vykonání toho 

přijímání té svatosti najíti dal, a maje jíţ prvé s knězem smlouvu o to přijímání svatosti, aby 

v pondělí ráno bylo. Stalo se tak, ţe kdyţ v pondělí ráno přišel k němu Jakub do kostela, tedy 

nemluvil jíţ více s ním kněz. Hned konal tu sluţbu tak bez ornátu v samé komţi, beze všeho 

mšení jen kratičce modlitbu učiniv a slova Páně zříkav, tak mu prostě poslouţil při 

přítomnosti svého kaplana a jednoho ţáka a pana Michala Doktora a jakehosi pána, kterýţ tu 

v jedné stolici byl, páteře
321

 říkaje, nic o tom nevěda, co se tu děje; víc jiných při tom nebylo 

neţ kolikosi babek tam na straně, ale ty sou také o tom nic nevěděly, co se tu šikuje. 

Kdyţ se pak Jakub postavil sám po vykonání toho posluhování v domu pana 

hejtmana na rozkaz jeho, tedy tu pan hejtman s ním jíţ nemluvil ani se mu viděti dal, neţ 

písař jeho kázal mu tu počkati. 

A v tom učiněn naň zápis a v kníhy hejtmanské poň
322

 Hradu praţského vloţen. Ale 

Jakub ani těch kníh, ani toho zápisu, jak jest do ních vloţen, jest neviděl, neţ písař ten paně 

hejtmanů o tom jemu oznámil, ţe jest: a kdyţ ho za to ţadal Jakub, aby jemu toho zá|70a|pisu 

vejpis dal, aby věděl ale jaký jest, i dal mu notuli
323

 toho zápisu prvé na škartě psanou a 

makulovanou
324

 a řekl mu, ţe jíţ můţe odjíti. I šel s nemalou ducha truchlostí odtud o ten 

zápis kormoutě se, a kdyţ jej ukazoval svým dobrým přátelům i tomu knězi, divili se tomu a 

pravili, ţe málo váţí, aby se o něj nestaral, neb rozuměti, ţe se nestal z nějaké potřeby neţ 

tak na očistu a obyčej světu a zástěru jeho, aby nebylo řečeno, ţe jej tak u vítr pustili. 

Nechaţt ale i ten zápis nepravý na něj učiněný, kterýţ bez jeho přítomnosti a jakého jeho 

vědomí a připovídaní neb se komu zavazování stal, tuto namísto se poloţí slovo od slova 

takto: 
Leta Páně 1561 v středu den proměnění Pána Krista jakož jest zajisté z vůle Jeho Milosti Císařské 

Pána všech nás nejmilostivějšího bratr Jakub Bílek podlé Augusty od mnoha času na Hrádku Křivoklatu a 
potom teď i zde na Hradě pražském u vězení držán byl i z poručení Jeho Milosti Arciknížetcí na 
přímluvu mnohých pánů vypuštěn jest a svobodný učiněn takového vězení, na takový spůsob, že jest na 
sebe učinil tento zápis kníhami uřadu hejtmanství Hradu pražského. 

Předkem, že takové trestání od Jeho Milosti Císařské i také Jeho Milosti Arciknížetcí poníženě a 
poddaně přijímá a Jích Milostem z takové milosti, kterouž sou se k němu mimo jiné s ním spolu pro týž 
výstupek vězně nakloniti ráčili, poníženě děkuje, a připovídá takového vězení žadným vymyšleným 
spůsobem žadnému ničímž zlým nespomínati. 

Druhé, že té společnosti pikhartské a nebo bratrské a sumou všech a všeli|70b|jakých sekt a 
schůzek postranních, kteréž se mimo jistou vůli Jeho Milosti Císařské i také arciknížetcí a konsistoře 
pražské dějí, těch se odřekl a odříká, a tímto zápisem dobrovolně připovídá, že se chce upřímě a věrně 
strany pod obojí spůsobou přídržeti a jí se též u víře a přijímání velebné svatosti i také učením slova 
Božího věrně a upřímě zpravovati a že se tomu všemu na budoucí (pokudž jeho, Jakuba, Pán Bůh na 
tomto světě ponechati ráčí) časy od něho dosti státi má. Nato s uvážením panu administrátoru pod obojí 
spůsobou, kteříž na tom z poručení Jeho Milosti Arciknížetcí seděli i také od téhož Jakuba zprávu a jistou 
jeho srdce vůli, na jaký spůsob jemu posloužiti mají, vzali, týž Jakub jest velebnou svatost přijal. Jestliže 
by pak týž Jakub mimo tento zápis a jisté své dobrovolné podvolení dále co jiného před sebe vzal, s 
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 pokaňkanou, pošpiněnou 



 

 

stranou a vrchností pod obojí se nesrovnával a zase k té pikhartské a nebo bratrské a jakéž koli jiné sektě 
mimo vyměření konsistoře pražské se navrátil, schůzek jakých dopustil, tehdy má týž Jakub v pokutu Jeho 
Milosti Císařské i také Jeho Milosti Arciknížetcí bez milosti hrdla stracení upadnouti. 

 

Tak hle tímto spůsobem jíţ poloţeným stalo se jest to vysvobození Jakubovo z vězení 

dlouhého a trápení těţkého, v němţ jest byl 13 let, 14 nedělí a 2 dní. A to se stalo Leta Páně 

1561 čtvrtý den před proměněním Pána Krista, vyšel z vězení a jeho prázen byl učiněn. Z 

čehoţ budiţ Pánu Bohu samému jedinému ţivému večnému čest a chvala navěky věkův zde 

na zemi po všecky dny ţivota jeho pokoj. Amen. 

 

 ٭٭٭

 

|71a| Kdyţ pak tím spůsobem jíţ oznámeným přišlo a stalo se to vysvobození bratra 

Jakuba a zproštení toho dlouhého vězení, tedy on jsa jíţ svobodný, šel z Prahy nejprv na 

Hrádek k svému milému bratru Janovi Augustovi a tam jemu donesl prvotiny radostí a veselí 

z toho svého vysvobození, aby jemu zprávu dal všeho, jak se měl po jeho s ním se rozdělení 

a v Praze po něm zustání. Co se kdy a jak při něm dálo od počátku aţ do skončení všeho toho, 

a aby od něho nejprv svědectví přijal toho svého vysvobození, jest-li z Boha a vůle jeho.
xxvi

 

On také ho k sobě velmi ţádostivě očekával na kaţdý den viděti i slyšeti, jakţ jen uslyšel o 

jeho vysvobození. A kdyţ k němu přišel, převelmi radostně ho uhlédal, a vyslyšev jej v té 

jeho zprávě, Pána Boha s ním spolu chválil, toho jemu vděčně přeje i svědectví na to dobré a 

potěšené dávaje. Také i tou příčinou tam šel, aby i panu Štermberkovi a jiným dobrým 

přátelům za jích pracování a vysvobození jeho vděčnost ukázal a poděkování učinil a tudy 

chuti a milosti hojnější jím přidal, zvlašť panu Štermberkovi, aby nepřestával pracovati o 

vysvobození bratra Augusty; nebo ač koli tuhé přikázaní a poručení bylo, kdyţ z Prahy zas 

na Hrádek vezen byl, aby ţadnému k němu choditi ani s ním mluviti dopuštěno nebylo; však 

to stálo dotud, dokudţ pan Štermberg za ním na Hrádek nepřijel, ale jakţ |71b| přijel, tak 

hned s ním mluvíval s pavlače i k němu chodívaje jako kdy prvé, neţ vydán byl do Prahy 

mezi jesuity, a vţdy mysliti i cest hledati o vysvobození nepřestával a od toho neodpadl i s 

jinými dobrými přátely. 

Od té pak chvíle Jakub na Hrádku zustával na velikou ţádost svého starého milého 

bratra Jana Augusty, ješto ho za to ţádal, aby ho neopouštěl, ale pro jeho potěšení aby tu 

pobyl a na jeho vysvobození také počkal, aby potom spolu mezi své bratří se navrátili; i takţ 

na takovou prosbu
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 jeho tam zustal aţ do leta 1564. A tak jako za vězně znovu se pro něho 

učinil. Nebo pan Štermberg jeho se ujal a k sluţbě sobě jej obrátiv učinil ho za kuchmístra i 

vší čeledi zámecké, aby všecky věci do kuchyně skrze ruce jeho šly na čeleď i na dělníky. 

Také i pití v ruce jeho byla, zvlaště víno všeliké i staré pivo, jemuţ i přikázaní dal, aby 

bratrovi Janovi starému svému za časté také vína dával. 

 K tomu ještě i sama paní Štermberková také ho uţívala k své zvlaštní sluţbě strany 

řemesla tkadlčovskeho, davší mu peníze, aby jí stav se vším příslušenstvím plného verštatu 

zjednal a zpravil a choval tovaryše tkadlčovskeho, aby příze tu její doma zdělávány bývaly, a 

dokudţ by tovaryše nebylo, aby i on sám časem nětco, kdyby jakou chvíli měl, podělal, a 

pustila mu i to, aby někomu jinému sobě k ruce některou osnovu oddělal. Kteréţto dílo 

řemeslné potom jemu Pán Bůh |72a| k zisku nemalému přivedl, ţe jemu nápomocno bylo z 

těch a tolikých panských sluţeb vyjíti ven. Tak ho sobě tam mnohými věcmi a sluţbami 

svými zaměstknali a jako pavouk muchu opletli, aţ potom jednak nebylo lze kudy a jak z 

těch jejích zápletků se vydobýti a vyplesti a ještě potom víc toho zaměstknání a zapletení 

přibývalo, ţe ho chtěl obrátiti pan Štermberk na Zelenou Horu nedaleko od Plzně, ješto jest 

dědičný statek jeho, aby mu tam jíţ všecko hospodářství, kuchmistrství i dvory zpravoval, 

jakoţ jíţ byl počal, nebo jíţ víc neţ pět neděl tam byl; velmi naň laskaví byli oba dva, pán i 

paní, a hrubě ho v sluţbách potřebovali a sobě libovali a velmi neradi byli by ho stratili. 



 

 

Zatím pak o vysvobození bratra Johanesa předce nepřestával jednati pan Štermberg, aţ vţdy 

zjednáno bylo a k tomu přišlo, ţe jest vysvobozen, ačkoli v času prodleném teprv leta 1564. 

Coţ jak se to dálo i konalo, nětco toho také, coţ nejkratčejí budu moci, zaznamenám. 

 

 ٭٭٭

 

 Kdyţ pak tolik a tolik divným spůsobem podlé příčin se naskytajících pan Ladislav 

Štermberg i z jiných přátel jeho, totiţ bratra Johanesa, ponoukání častá od jiných míval, aby 

při arcikníţeti o vysvobození jeho vţdy stále jednal, přišlo na to, ţe dopustil arcikníţe, aby 

ten kněz, kterýţ byl s Jakubem mluvil a k vysvobození jemu napomáhal, k němu také 

při|72b|šel a s ním rozmluvil, a on jemu jako křesťanskou zprávu učinil. I v tom mluvení 

pěkně se snesli a na tom zavřeli: ţe ho měl ten kněz před jinými spolu staršími oznámiti, 

totiţ před konsistoří a předními ho postaviti i svědectví o něm dáti, co jest od něho slyšel, na 

čem ho postavil. Nebo on, bratr Jan Augusta, vţdy předce k té straně podobojí se hlásil jakţ i 

prvé v suplikací arcikníţeti dodané. Ale toho se tak nestalo a k tomu nepřišlo, na čemţ ho ten 

kněz postavil, a to proto, ţe jiní z té strany pod obojí tomu odporovali a toho tak přijíti a 

jemu dopustiti nechtěli. Zvlašť kněz Jan Mistopol, kaplan betlémský
325

 a kazatel, kterýţ byl 

předtím v konsistoři přednosti dostal, jsa od císaře Ferdinanda za předního administrátora 

postaven i s jesuity spřízněn.
326

 Ten se na to třel nezbedně i jiné po sobě potáhl, chtěje se 

zachovati a zalíbiti jesuitům a arcikníţeti, aby revokací, to jest odvolání učinil v kostele na 

Boţím umučení a bludů svých kacířskych odvolal a bez toho aby nikoli od nich přijat nebyl 

ani propuštěn; a to bylo víc neţ po půl druhém letě po těch věcech svrchu poloţených; a 

jakými by slovy ta revokací činěna býti měla, psanou arcikníţeti ji odeslali a arcikníţe dal ji 

panu Štermberkovi, aby on ji jemu dal a na něm vyzvěděl, chce-li ji tak vykonati. Kteráţto 

revokací neb odvolání takové jest: 

 

|73a| Já, Jan Augusta, jenž sem byl prvním mezi bludníky a učiteli pikhartskymi, učiv mnohá leta, píše, 
bludy valdenské sem rozsíval netoliko v Čechách, ale i v Moravě, lid svozuje a rotě,327 a poněvadž 
uznávám, že sem bloudil a proti Pánu Bohu i církvi jeho svaté obecné v některých artikulích podle 
kompaktátu konsistoří pod obojí velice prohřešil, skrze kacířství je učíc a potvrzujíc, sám se biskupem a 
kazatelem činil, nejsa řádně k tomu povolán ani vyslán. A znaje ještě, že mnozí mého učení se přídržejí a 
za zástěrou pod obojí v tom stojí, aby mohli tím lehčejí i ti z bludu vyvedeni byti a pravdu poznati. Toho 
všeho, což proti církvi svaté obecné jest, na Božím umučení se odříkám, odpřísahám, odvolávám a 
psaním odvolati chci, což sem proti též církvi obecné učil i psal. A zvlaště co se dotýče artikule o svatosti 
těla a krve Pána našeho Ježíše Krista, že sem o tom bludně smejšlel, zjevně jíž vyznávaje, že pevně věřím 
a nikoli nepochybuji, že v velebné svatosti jest pravé a podstatné, živé a oslavené tělo Pána našeho Ježíše 
Krista a že proto se jemu poklona Bohu přináležející činiti má. Přesto jíž se srovnávám s církví obecnou a 
konsistoří pod obojí ve všech artikulích a učení víry křesťanské, a zvlaště o kterých těchto časů rozepře 
jest, jako: o prosbě, aby za nás svatí orodovali, a modlitby za mrtvé, v tom i jiném že chci církve obecné 

poslušen |73b| byti, v ní státi a setrvati a jejích řádů a výkladů následovati. A že nechci jiných učiti, než od 
církve obecné, kteráž má klíče sobě dané, vyučen a rozvázán byti a pokání z bludů předešlých vedlé 
duchovní mé vrchnosti uložené činiti; toho mi dopomáhej Pán Bůh, Panna Maria i všickni svatí jeho. 
Amen. 
 

Tuto revokací bratr Jan od pana Štermberka maje sobě podanou přečta, rozsoudiv jí, 

dal na ni odpověd psanou pánu těmito slovy: 

 
Milostivý pane, 
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 v Kapli betlémské na Starém Městě 
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 Jan Mistopol/Mystopol († 1568), kališnický kněz, administrátor konzistoře podobojí, ostře vystupoval proti 

Jednotě bratrské. Byl pověstný svým oportunismem, bezcharakterností, ješitností a zištností. 
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 sváděje na scestí a pobuřuje 



 

 

račte Vaše Milosti věděti, ţe to psání, které ste mi ráčili dáti, nic jiného v sobě nezdrţuje neţ toliko 
nářky bludův kacířskych proti Bohu i církvi jeho svaté. Jestliţe bych já pak měl to sepsané odříkaní a 
odpřísahaní činiti, musili by ti nejprvé, kdoţ ty nářky činí, ukázati zejmena a jich dovesti jistými důvody, kterýmţ 
by odepříno byti nemohlo, a tudy by jíţ na odpory tuhé přijíti musilo. Ale já sem Vaší Milosti to připsaní učinil, ţe 
já o víru z ţadným se hádati a v odpory jaké dávati se nechci, ale v pokoji se chovati a úřadu svého, kterýţ sem 
od Boha přijal a zřízeně prvé vedl, povedu, coţ ţe jest Jeho Milost Arcikníţe schváliti ráčil; oznámili ste, toliko ţe 
se toho nedostává, s kterou bych stranou byti chtěl, a já řekl ţe s stranou pod obojí. A kdyţ mi kněz té strany 

|74a| [té] dán byl, na to sem jemu zpověd a zprávu křesťanskou učinil a on mne v tom přijal a já jeho za to ţádal, 

aby on vůli mou a ţádost starším té strany pod obojí, jenţ slovou konsistoriáni, oznámil: Ţe já moci od Krista 
Pána jím dané poddati se chci a jedním spolu té strany oudem podobojí byti, coţ on mi učiniti připověděl a mne 
před ními postaviti a mně svědectví dáti. Protoţ ţe Jeho Arcikníţetcí Milosti poníţeně prosím, aby takovou 
poddanost mou i vůli jeho milosti, kterouţ k poctivosti jích milostem vrchnosti proti své vůli činím, ráčil ode mne 
milostivě přijíti a dále mne mimo to k ničemuţ nenutiti, ale jíţ podlé toho a podlé svých Vaší Milosti milostivych 
přípovědí mne tak z té kruté a příliš dlouhé kázně propustiti a pro mé viny jíţ mne více netrestati. Nechť jest jíţ 
dosti na předešlém mne přehrozném trápení a trestání, pro milého Boha prosím, ať se jíţ ráčí nade mnou 
slitovati, aby i ten všemohoucí věčný a nebeský Pán ráčil se téţ nad Jeho Milostí smilovati. Jestli ţe pak neráčí 
mi toho učiniti, ale ať mi jen ráčí takovou milost učiniti, jakáţ se stala Firbasovi,328 aby na Vašich Milostí takové 
snaţné a veliké přímluvy za mne nebyly prázdné. 

 

Pan Štermberg tu jeho odpověd k té revokací učiněnou |74b| také arcikníţeti ukázal i 

také za přijetí i naplnění jí se přimlouval, ale nemohlo to nic od arcikníţete učiněno byti pro 

duchovníky. Poté pak přišlo to všecko v mlčení za nemalou chvíli. A ačkoli takové a tak 

dlouhé pracování o to vysvobození jeho tomu panu Štermberkovi se nedařilo, předivná věc 

byla, ţe on tím o zem nedal a sobě pokoje o to neučinil, nebo sám bratr Johanes na takové 

nedaření se hledě, nic jíţ pánu o to jednání neříkal, nýbrţ i jeho častokrát zdrţoval, obávaje 

se za něj, aby snad tím sobě u arcikníţete, ano i u císaře nejaké nelibosti nezejskal, však on 

pan Štermberg na to nic nechtěl dbáti, předce vţdy chut jednostejnou k tomu maje, to jednal 

o to, připomínal a říkal, jakţ kdy jedno jaké příčiny k tomu dostal. Zdá se, ţe by jiný, by 

třebas i bratrem byl, dávno ustal a o to sobě čistý pokoj dal, by tam měl ten vězeň třebas 

shníti, a tento tolik let pracuje a okolo toho chodě toho sobě nic nezošklivil. A kdyţ se to 

protáhlo a u mlčení přišlo aţ k letu 1563, opět se stalo jakés vody pohnutí, aby bratr Johanes 

Augusta z Hrádku do Prahy vezen a podán byl. Co se tu při něm mlelo a dělalo, poznáš z 

tohoto oznámení níţe poloţeného. 

 

 ٭٭٭

 

|75a| Léta Páně 1563 u Veliký pátek 9. dne měsíce dubna přiveţen jest bratr Johanes 

Augusta z Hrádku do Prahy na Hrad praţský nenadále k druhé hodině na noc
329

 a dán na 

Bílou věţi. V outerý pak velkonoční, to jest 13. dne téhoţ měsíce dubna, uveden jest nad 

staré dcky
330

 do světničky a tu jest byl pod stráţí dvou tovaryšů střelců na kaţdý den jiných a 

jiných, kteříţ tu při něm vţdycky byli, aby, kdoţ k němu jíti chtěli, všecky pouštěli, pravíce, 

ţe toho poručení nemají, aby komu brániti měli. Ano i hejtman Hradu praţskeho sám pravil 

těm, kteříţ se ho o to dotazovali, ţe se toho nebrání. 

V sobotu potom dne 22. máje přišli k němu dolejší administrátorové kněz Jan 

Mistopolus, kaplan betlémský, a kněz Martin, farář svatomikulášský na Malé Straně, nenadále 

ráno po osmé hodině na půl orloje,
331

 tu mu oznámili příchod svůj řkouce, ţe „jest Jeho 
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 Šimon Firbas, člen Jednoty bratrské, byl zatčen r. 1549 a pak vězněn nejdříve v Praze a pak na Křivoklátě. 

Údajně skládal hanlivé písně na krále a římskou církev. Po velkém mučení a dlouhém věznění byl propuštěn na 

svobodu. 
329

 8,30 večer 
330

 nad místnost, kde byly uloţeny zemské desky do poţáru r. 1541 
331

 srov. Blahoslav, Grammatika, fol. 356b-357a: „Orloj = hodiny bící = bijecí. Půl orla |(357a) slovou ty jenţ do 



 

 

Milost Císařská skrze nejmilejšího sveho syna arcikníţete Ferdinanda poslal k němu s tímto 

poselstvím, ţe Jeho Milost Arcikníţetcí ráčil pilně a snaţně jednati při Jeho Milosti Císařské, 

panu otci svém nejmilejším, aby ty mohl toho vězení zprošten byti a ţe by tomu velmi rád 

Jeho Milost byti ráčil, aby se to jíţ vykonalo podlé poručení od Jeho Milosti Císařské na ten 

spůsob, aby ty revokací učinil. Co by tedy toho při tobě bylo, chtěl-li by to učiniti, aby Jeho 

Milosti Arcikníţetcí po nás oznámil, a jestli by toho učiniti nechtěl, ţe Jeho Milost ví, |75b| co 

dále s tebou činiti.“ I to doloţili, ţe oni tomu tak rozumějí, ţe sou oni k němu jíţ poslední 

poslové a k němu ţe jíţ víc posíláno nebude. Protoţ aby jíţ dále ničímţ víc se netroštoval a 

řekl: „Já vím, nač srdce tvé spoléhá a kde se čím bezpečíš, ale jáť pravím, ţeť to neprospěje.” 

K tomu on hned odpověděl: „Tajemství znáti nemůţete.” Řekl Mistopol: „Jakých? Boţích?” 

Řekl on: „Ano, jakţ Boţích, tak i mých.” Na tu pak jích řeč odpověděl jím toto: „Páni 

administratorové milí, aby dnes tento příchod váš měl byti, nenadál sem se, ačkoli vţdy sem 

očekával, co se se mnou díti bude. Nebo nevěděl sem a věděti nemohl, proč sem sem v místo 

toto přiveţen, aniţ se mnou od koho co bylo mluveno všeho toho času, co sem zde aţ do této 

chvíle. Co se pak tkne té revokací, já sem prvé Jeho Milosti Arcikníţetcí oznámil, ţe mně jí 

učiniti moţné není, poněvadţ ţadného bludu do sebe nevím, aniţ jest mi kdy od koho ukázán. 

A já sem vyznání víry své spolu se pany a rytířstvem Království českého před lety 28 

učinil,
332

 Velebnosti Císařské v Vídni je dal a víra má jest všechněm známa, aniţ nám co 

bludného u vyznání našem od koho kdy ukázáno jest, a za to sem Jeho Arcikníţetcí Milosti 

ţádal, aby mne k té revokací nutiti neráčil. Raďte sami, milí páni, jak mám to činiti proti 

svému svědomí, kdyţ netoliko nic bludného do sebe nevím, ale brţ to vím, ţe sem se pravdy 

přídrţel, jí následoval, k témuţ jiným |76a| zřízeně přisluhoval; však víte, ţe proti svědomí 

nesluší ţadnému činiti.“ Na to řekl kněz Jan Mistopol: „Kterakţ nemáš věděti bludu svého, 

však víš, ţe máš věřiti v Pána Jeţíše Krista a ţe u víře říkáme »Věřím v církev svatou, svatých 

obcování«.  Ale vy ste od církve svaté potupení a oddělení a nejste (Membrum Ecclesiæ, sed 

estis Ulcus Ecclesiæ),
333

 totiţ nejste oud církve svaté, ale jste vřed církve. Svatostí nemáte, a 

to sem já tobě na Hrádku mluvil a ty, za to mám, ţe pomníš, jak si pravil, ţe chceš revokací 

učiniti.” K tomu odpověděl bratr Jan Augusta: „Jaký soud o nás činíte, takový činte i o sobě. 

Nebo i vy ste se od církve římské oddělili.” Řekl Mistopol: „My sme se neoddělili.” Řekl zase: 

„Ale otcové váši i naší nebo ti, kteříţ sou otcové vaší, sou také spolu i naší. Jáť sem se mezi 

bratřími nenarodil, ale zde v Praze pod náboţenstvím českým a tu se víře naučil. Té víry nikdá 

sem nepustil, ačkoliv sem k bratřím přistoupil, ale s tou věrou sem přistoupil a tu ještě dodnes 

mám a drţím. Já dobře vím, čemu sou naší otcové, staří Čechové, mojí i vaší otcové učili.” Tu 

Mistopol řekl: „My sme byli vţdycky in facie Ecclesiæ,
334

 totiţ v tváři církve a zjevně, ale vy 

ste nebyli nikdá neţ tam po koutech a proti nám ste psali hanebné a zlé traktáty, potupujíce 

nás, a hned krvavě, ješto my jich máme na vás hned drahnou truhličku a je na vás chováme, 

ješto toho nám zapříti nemůţete, neb jest to velmi zjevná věc, ţe |76b| ste se proti nám krvavě 

postavili.” I řekl na to bratr Jan: „Vy nás viníte a my vás.” Řekl Mistopol: „Musil by arbiter, 

totiţ soudce mezi námi byti.” Řekl bratr Jan: „Ano, tak. Kdeţ pak pravíte, ţe bychom svatostí 

neměli, pamatuji dobře, co sem vám na to na Hrádku za odpověd dal. Prosil sem, abyšte na 

nás tak tvrdých a nemilostivých soudů nevydávali, neb kdybychom svatostí, jakţ vy pravíte, 

neměli, neměli bychom ani křtu, a nemajíce křtu, zač bychom byli nekřtění, vizte, co byšte z 

nás nadělali: pohanů-li či ţidů, abychom nebyli křesťané, neţ pohané, ješto my sme tak dobře 

křesťané jako i vy, k křesťanům se hlásíme, víru křesťanskou máme a drţíme tak dobře jako i 

                                                                                                                                                         
dvanácti bijí. Celý orel, jenţ do 24 bijí; tak říkávali předešle,

331
 nyní zřídka to uslyšíš.” 

332
 Česká (bratrská) konfese z r. 1535; viz pozn. 476 

333
 srov. Ioannes Calvinus, De Scandalis. Opera. Tractatus Theologici Minores, Tomus IV., Genevae (Oporinus) 

1500; ve vyd. 1671 na str. 79 
334

 církevní technický termín; význam: „za přítomnosti duchovních“, popř. „před celou kongregací“, „veřejně 

před církví“ apod. 



 

 

vy a jiní křesťané, věříme také, ţe jest tak dobře Kristus za nás umřel jako za vás, tak dobře 

nás jako vás vykoupil a od Otce sobě v dědictví vzal, náš jest jako i váš, a kdyţť jest náš, 

tedyť jest spolu s ním naše, i to, coţ od něho vydáno jest jako Slovo, i svatostí, nemůţete nás 

toho odsouditi.” Tu on řekl: „My se Krista Pána přídrţíme.” Řekl bratr Jan: „Ovšem my se 

jeho drţíme, jím se zpravujeme, jeho následujeme, jakţ nejvíce můţeme, od něho se 

odtrhnouti nedáme. Myť vám toho, milí páni, nečiníme, abychom vás tak velmi potupovali, 

ale máme za milé spolu bratří, k vám se hlásíme, ţe sme z vás pošli. Proč a čím se od vás 

dělíme, toho sme příčiny oznámili i předkové náši, a já tou příčinou k vám sem se volal, |77a| 

avšak nejsem puštěn, a víte, můj milý kněţe Jene, ţe sem já vám toto vyznání učinil před Jeho 

Milostí Panem Panem Ladislavem z Štermberka; ţe já bratří mám za lid, kterýţ se mimo jiné 

mně známé na světě nejblíţe Písmy svatými zpravuje, po nich pak luteriány, po těch vás a 

vaši jednotu, jiných potom jíţ nevím. Co se pak tkne toho, kdeţ ste řekli, ţe bych já říci měl, 

ţe chci revokací činiti, o tom nevím aniţ se pamatuji, a kdybych to mluvil, musil bych bez 

rozumu, bez soudu a bez paměti to mluviti sám proti sobě, proti srdce svého sloţení, proti své 

vůli a mysli, ale vím, ţe sem toho nečinil, a vy byšte to dobře v paměti míti měli, coţ já 

neomylně povím: ţe ste vy mně řekli: »Coţ chceš míti víc, kdyţ budeš přijat bez 

revokací?«“ Řekl Mistopol: „I to sem řekl: od konsistoře.” A bratr Johanes řekl: „A mimo to 

jiného nebylo mluveno.” Dále řekl bratr Jan: „Kdeţ pak pravíte, ţe bychom se k vám krvavě 

chovati měli? Čím toho medle chcete dovésti?” Odpověděl: „Coţ to není krvavě, kdyţ nás 

odsuzujete a potupujete?” Odpověděl bratr Jan: „Ţe sme my traktáty psali i předkové náši, to 

sme činiti musili, abychom ukázali, proč a z kterých příčin sme se od vás oddělili a dělíme, 

kdyţ ste vy a předkové váši na nás vrchnost vzbuzovali.” Řekl Mistopol: „Kterakto?” Řekl 

bratr Jan: „Kdyţ ste na nás ţaloby a suplikací dávali.” Odpověděl Mistopol: „My konsistoř 

nic, leč |77b| jest, co sama vrchnost povinnost svou konala.” Řekl Jan: „Ale váši, nad nímiţ vy 

postavení ste a moc máte. Jaký sou traktát na nás a zejmena proti mně vydali a udělali, 

připsavše jej knězi Petrovi z Zásadí,
335

 kterýţ pln jest nestydatého hanění, mně hned v něm v 

předmluvě k pankchartu a Goliášovi Filistínských
336

 přirovnali; pravil sem o něm i nyní 

pravím, ţe dosti toho, kdyby v hampejsu dělán byl, na kteráţto hanění odpovídati sem nechtěl, 

neţ toliko ohlášení učinil, a v něm se na ně domlouval, jestliţe se chopí meče, to jest moci 

světa, aby je na nás vzbuzovali, ţe toho na sebe dokáţí, ţe nejsou z církve Abelovy, ale 

Kainovy, a oni na to vydali tři traktáty jeden za druhým a vy tomu nic neříkali, toho 

nezastavovali, ješto víte jak se jest s vámi srovnával kněz Václav,
337

 kterýţ byl děkanem 

u Hory
338

 etc. Od ţadného z naších na ţadného z vašich není mocí světa saţeno, ale váši sou 

na naše sáhli a sahají, aţ teď i mně se toho dostává. Kterakţ tehdy to pravé byti můţe, ţe 

bychom my se k vám krvavě chovali? Pravějiť bychom my to o vás mluviti mohli.
339

 Ale, 

                                                 
335

 viz pozn. 339 
336

 filištínský obr, jehoţ zabil David (viz 17. kapitolu 1. knihy Samuelovy)  
337

 srov. pozn. 293 
338

 asi Zelené Hory (Franta pocházel z Plzně) 
339

 Tyto spory mezi Jednotou bratrskou a utrakvisty začaly r. 1540. Obě strany se vzájemně ostře napadaly, 

přičemţ strana podobojí se neštítila pouţívat zřejmých pomluv a škodit Jednotě bratrské všemi prostředky. Proti 

tomu vystoupil Jan Augusta radikálně spisem O závazcích křesťanských zákona Kristova (Litomyšl [Oujezdecký] 

1540, Knihopis 857, nedochováno ), v němţ tvrdě napadal kněţí podobojí. Po jisté době odpověděl na Augustův 

útok litoměřický katolický farář Petr ze Zásadi hanlivými polemickými spisky: Odpověd kněze Petra, faráře u sv. 

Vojtěcha u Lítoměřic v Zasadí, na spis Jana Augusty, biskupa boleslavské sekty, jejž udělal vo závazcích 

křesťanských, ač falešně (Praha [Netolický] 1541, Knihopis 7047). Augusta odpověděl pamfletem Ohlašenie a 

ozvánie Jana Augusty proti té knížce kněžské pod tytulem knieze Petra Faraře v Zasadí u Litoměřic vydané, 

(Litomyšl [Alexandr] 1541, Knihopis 848)  a překladem  Lutherova pamfletu z r. 1541 Wider Hans Worst. Petr 

ze Zásadí pokračoval spiskem Velmi povlovná pokojná a upřímná odpověd kněze Petra, faráře u Litoměřic 

v Zásadí, na dosti prudké, bouřlivé a velmi zchytralé Bratra Jana, staršího správce zboru litomyšlskéh,o ozvání a 

ohlášení (Praha [b. n.] 1542, Knihopis 7046). Spor mezi oběma stranami byl přerušen šmalkaldskou válkou, ale 

pak pokračoval. Na sporu s Jednotou se aktivně podílel i Václav Franta (viz pozn. 293). Zejména silný negativní 



 

 

pánové milí, mně se vidí, ţe by to lépe bylo, abychom zanechajíce jedni druhých vinění a 

vespolek se hryzení a kaţení, na to se vynasnaţili, abychom ta nepřátelství, kteráţkoli mezi 

námi sou, z prostředku sebe vyvrhli a ty věci, které by v nepřátelství |78a| uvozovaly, 

vyhledávali, tak abychom radějí jedni druhým ku pomoci dobré byli. My vás a vy nás chránili, 

retovali, zastávali, nehledajíce jedni druhých kaţení, poněvadţ jeden původ máme, jeden 

národ, krev a jazyk sme.” Tu Mistopol řekl: „Takť jest. Provázek ze tří praménků zpletenej 

bývá pevnej a nesnadně se přetrhne.” K tomu řekl bratr Jan: „I mysleteţ na to, milí páni, a 

pohledejte nějakých cest k tomu.” Řekl Mistopol: „Musili by arbitres, totiţ soudcové mezi 

námi byti. Koho byšte vy míti chtěli? Luteriány?” Odpověděl bratr Jan: „O to musili bychom 

se snésti, aby bylo s volí jedné i druhé strany.” Dále řekl bratr Jan: „Tyto věci já s vámi, páni a 

bratří milí, mluvím přátelsky důvěrně jako s milými přátely, ne aby Jeho Milosti Arcikníţetcí 

praveny byti měly, neţ aby mezi námi zůstaly, a vy tam o tom s svými rozmluvili.” Řekli oba: 

„An tak, jináč nic, zachovej Bůh.” A tu se svolili, aby o to s sebou více jiným časem 

rozmluvili. Co by pak od něho Jeho Arcikníţetcí Milosti za odpověd dáno byti mělo, řekl 

kněz Jan Mistopol: „Chceš-li na to pomysliti?” Řekl on: „Však dobře jest toho potřebí, neb se 

tu veliké věci dotýče.” Řekl: „Ba takť jest. Kdy by pak chtěl odpověd dati?” Řekl bratr Jan: 

„Nevím, kdy se vám vidí? Kdybyšte vy ke mně mohli přijíti?” Rozmlouvali o to a podali na 

něj:
340

 „Chceš-li (pry) v pondělí.” Řekl on: „Bylo by brzo.” Dí kněz Jan: „A kdyţ pak |78b| 

chceš?” V tom spolu opět o tom rozjímali a z toho na něj podali, chce-li, aby bylo v středu po 

hodech,
341

 ţe v jiné dny nebudou míti kdy. Řekl jím: „Dobře, nechť jest tak.” Odpověd pak od 

něho aby Jeho Milosti Arcikníţetcí dána byla ta, ţe on chce na to pomysliti ty dni a v ten 

uloţený den, kdyţ s nimi ještě rozmluví, Jeho Milosti Arcikníţetcí po nich jistou odpověd ţe 

dá. Takţ vstali, a tu ještě stojíce, přátelsky s sebou rozjímali o jeho vysvobození, aţ on jím 

řekl z rozveseleného ducha: „Nu, však tuto spolu důvěrně rozmlouváme, nechť vám povím 

toto: Nevím, víte-li aneb slyšeli-li ste o tom, co.” I oznámil jim, co jest mu na Jeho Milosti 

Císařské zjednal Jeho Milost král Maximilián.
342

 Řekli oni: „Nic sme o tom nevěděli ani 

neslyšeli.” A tak šli od něho a on je provodil šnekem dolu aţ ke dveřům, přátelsky spolu 

rozmlouvajíce. Tyť věci byly mluveny mezi nimi v tom jich přijítí k němu. Ač při nětčem 

nětco více v širších slovích. 

Nazejtří pak, to jest v neděli, přišel k němu nejvyšší pan písař zemský pan Volf z 

Doubravské Hory
343

 s poselstvím od Jeho Milosti Arcikníţetcí s touto řečí: 

„Kdeţ Jeho Milost času včerejšího k tobě poslati ráčil dva administrátory dolejší, ať 

by vůlí Jeho Milosti tobě oznámili, ţe by podle poručení Jeho Milosti Císařské pana otce 

jeho Arcikníţetcí Milosti nejmilejšího chtěl tebe z toho vězení propustiti na ten spůsob, aby 

přistoupil k straně podobojí, jakţ si časův předešlých to učiniti řekl, ale z včerejší |79a| tvé 

odpovědi, ţe jest Jeho Milost ráčil tomu vyrozuměti, ţe by ty jinou cestu pravil byti od Jeho 

Milosti Císařské ukázanou k vysvobození tvému. Jeho Milost by rád věděl, odkud ty to víš. 

Kdo jest tobě to pravil? Jeho Milost Arcikníţetcí ţe o jiné cestě věděti a jiného poručení míti 

neráčí neţ o té, kteráţť jest včerejšího času oznámena. Protoţ Jeho Milost chce věděti od 

tebe, chceš-li to učiniti, jakţť toho prvé podáváno bylo, ješto v tom času mohl by se na to 

dobře rozmysliti, co by chtěl učiniti Jeho Milosti, ţe se s tím jíţ velice stejště, rád by, aby 

tomu konec jíţ byl, neb lidé Jeho Milosti o to pokoje nedadí, rád by pokoj měl.” 

Odpověděl k tomu bratr Jan: „Včerejšího času byli u mne páni administrátorové 

dolejší, pravíc, ţe sou od Jeho Milosti Arcikníţetcí ke mně poslaní a to s tím, abych, chci-li z 

                                                                                                                                                         
ohlas později vyvolalo jeho kázání proti Jednotě z 15. 6. 1575. 
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 2. června (po Svatodušních svátcích) 
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 u Teplic; viz pozn. 308 



 

 

toho vězení propuštěn byti, revokací činil. Já pak o to s ními nětco rozmluviv, na tom sem s 

ními zůstal, abych na to ještě pomyslil a s ními o to širší rozmluvení měl; uloţili k tomu den 

tu středu po svatém Duše, a já sem řekl, ţe Jeho Arcikníţetcí Milosti tu na ten den konečnou 

odpověd dám. Toho pak, abych já jinačí cestu Jeho Arcikníţetcí Milosti k vysvobození 

svému měl ukazovati, já sem jím mluviti neporučil, neţ kdyţ oni tak se mnou o to se smluvili, 

abychom spolu ještě rozmluvení měli. Za to pokorně prosím, ať mi Jeho Milost ráčí toho 

příti, a Vaší Milosti prosím, ţe se ráčíte k Jeho Milosti přimluviti, aby ráčil se mnou 

milostivě nakládati a nade mnou lítost míti jíţ po tak |79b| dlouhém mne trápení.” 

Pověděl, ţe coţ na něm jest, chce se k tomu přičiniti; s tím odšel od něho. Potom 

kdyţ bylo jíţ dobře po obědě, poslán byl k němu od nejvyššího pana písaře pan Bernardt 

z Vřesovic, bratr Jeho Milosti pana písaře, a tu mu od Jeho Milosti oznámil, ţe „pan písař 

nejvyšší tvou odpověd Jeho Milosti Arcikníţetcí donesl a Jeho Milost Arcikníţe ţe jest ráčil 

to říci, ţe na to chce zejtra odpověd dáti.” Řekl bratr Jan: „Coţkoli Jeho Milost učiniti ráčí, to 

vše přijíti musím a přijmu pokorně.” S tím ihned zase šel, a ţe tu byli lidé u něho, kteříţ 

ihned po tom, rozţehnavše se s ním, odešli také od něho; toţť on ihned nahoru odšel pro 

potřebu svou, a v tom času velmi kratičkém přišli k němu pan hejtman Hradu praţského s 

panem Bernartem z Vřesovic,
344

 i zavoláno naň, aby k nim sešel s hůry dolu, tu mu pan 

hejtman oznámil, ţe sou poslaní k němu od arcikníţete, ţe „Jeho Milost ráčí jistou zprávu 

toho míti, kterak by nějací lidé tu u tebe bývajíce, nějake kníhy tobě přinášeti měli a ty ţe by 

nějaké listy psáti měl a jím je dávati. Jeho Milost ţe chce věděti, jací sou to listové a kníhy, 

kteréţ ty píšeš. Tou příčinou ráčil nám poručiti, abychom všecky kníhy a listy pobrali a Jeho 

Milosti je přinesli. Protoţ coţ jich koli máš, vydej je nám.” Odpověděl na to: „Milostiví páni, 

aby mi jaké zvláštní kníhy přinášeti měli, neţ co sem s sebou vzal z Hrádku, totiţ Biblí a 

písně, dnes mně |80a| darovali těmito kníhami (ukazal na ně leţeli na stole), jest kancionál 

písní českých, o listech pak ţádných nic nevím.” Řekl pan hejtman: „Však si je dnes psal.” 

Řekl on: „Není toho, já ani jednou perem netrhl.” On zase řekl, ţe „Jeho Milost ráčí toho 

jistou zprávu míti, ţe si psal.” Řekl on: „Ani pera v ruku sem nevzal.” I řekl k němu: „Dejţ 

tedy všecko, coţ máš,” a hned rozkazoval bráti a přehledávati. K tomu řekl bratr Johanes: 

„Milý pane hejtmane, však ráčíte věděti, ţe jest ke mně jíti ţadnemu bráněno nebylo, aniţ 

jest mně co oznámeno, jak bych se tu chovati měl. Kdyby mi Jeho Milost byl ráčil vůli svou 

v tom oznámiti, choval bych se tak, jako poddanej, jakţ by vůle Jeho Milosti byla. Toto pak 

bez toho mi se děje, coţ tomu říci mám.” Co jest prosil, aby toho neráčili činiti, nemohlo nic 

byti ani postačiti. Tak vše přehledavše a pobravše, dali to nésti Staňkovi, jednomu z tovaryšů, 

kterýţ ho hlídal toho dne; on to s nimi donesl aţ do kníţetcího pokoje. Potom před večeří 

posláni k němu od arcikníţete nejvyšší pan písař zemský s panem hejtmanem Hradu s touto 

dotázkou: Ţe „jest tam mezi kníhami tvými nalezen nějaký list k nějakému příteli dobrému a 

nejmenuje se, komu.“ Jeho Milost Arcikníţetcí chce věděti, komus jej psal a dal, kdo jest ten, 

kterak mu říkají? Pověděl: „Ţe sem já jej k ţadnému nepsal ani ţadnému nedal, neţ psal sem 

jej sobě pro pamět, abych na ten |80b| spůsob tak mluvil, s nímiţ činiti mám. Dal-li by mi 

Pán Bůh, abych se s nimi shledal a mluvil o to, načeţ se to psaní vztahuje, jiného jest nebylo.” 

Řekl: „Však tytul jest k nějakému příteli, musíš jej jmenovati.” Řekl on: „Však pravím, ţe 

pod spůsobou přítele sobě sem to pro pamět psal jako notuli toho.” Řekli oni: „Dotýkáš také 

v tom psání nějakeho tajného psání, ţeť jest tajně dodáno o svatém Janu, a nevím, kdy datum. 

Jeho Milost chce věděti, jaké jest to tajné psání a kdoť ho dodal, neb Jeho Milost ráčí toho 

jistou zprávu míti, ţe sou tobě kníhy dodávány i kdoť sou jich dodávali, jeden jíţ umřel, 

druhý ještě ţiv jest.” Odpoveděl: „Nevím, jakého bych tam psání dotýkal, nemohu nic 

pomněti, bych pomněl, pověděl bych.” Řekl pan písař: „I coţ nemáš pomnětí?” Řekl on: „I 

nepomnímť.” To donesli od něho arcikníţeti, a hned zase odesláni byli k němu od Jeho 

Milosti, kteříţ přišedše pravili, ţe „Jeho Milost ráčil se rozhněvati a říci: »Proč lţe a smí k 
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 Bernart z Vřesovic a na Doubravské Hoře  († 1573), mladší  bratr pana Volfa a jeho dědic 



 

 

nám takové lţi odsílati, jděte, ať poví, jak jest samo v sobě.« Protoţ nebudeš-li chtíti povědíti 

a budeš vţdy na svém státi, jíţ teď panu hejtmanovi poručeno od Jeho Milosti, aby tě zase na 

Hrádek poslal. A Jeho Milost chce Jeho Milosti Císařské i Jeho Milosti Královské o tom 

psáti. Protoţ se ještě rozmysl na to, aby pověděl, komu si ten list psal? Řekl on: „I nemámť 

se nač rozmejšleti. Pověděl sem pravdu tak, jakţ samo v sobě jest a jinak není.” Řekli: „Však 

tam v něm dokladáš i to, ţe se chceš z vězení do|81a|byti, a ţádáš k tomu rady a pomoci, 

však se z toho můţe ukázati.” K tomu řekl: „Psal sem to o tom dobývaní skrze suplikací a 

přímluvy přátel, a ne o nějakém jiném, a to sem proto poloţil, ţe mi za zlé jmíno bylo v tom, 

ţe se k straně podobojí hlásím, řka: Kdo mi v tom za zlé míti můţe, poněvadţ mi se tak děje, 

s kterýmiţ činiti mám.” Zatím odešli od něho. 

Nazejtří ráno přišel ještě k němu pan hejtman sám, tu se jeho dotazoval, rozmyslil-li se 

jest na to, čehoţ mu včera podáno, aby věděl, co Jeho Arcikníţetcí Milosti oznámiti. Odpověd 

dal tuto: „I milej pane, načeţ bych se chtěl rozmejšleti, kdyţ sem pravdu pověděl tak, jakţ jest 

a jináč není.” Tu ho napomínal, aby tak tuze na svém nestál, ale raději Jeho Milosti se poddal, 

předkládaje mu i Jakuba, proč by téhoţ neučinil jako i on. Odpověděl k tomu: „Milostivý 

pane, zdaţ sem se Jeho Milosti dosti nepoddal, kdyţ jsem přiřekl, ţe ouřadu toho, kterýţ sem 

od Pána Boha přijal a vedl, jíţ více vésti nebudu, nechci ţadného učiti, s ţadným se o víru 

hádati, ale v pokoji se chovati a sám Pánu Bohu slouţiti budu. I coţ sem nadto více učiniti 

měl a mám?” Řekl: „Dosti.” I prosil jest ho, aby Jeho Milosti Arcikníţetcí ţádal, aby to od 

něho ráčil přijíti a s ním milostivě naloţiti. Takţ odšel, více se k němu nenavrátil, neţ po 

tovaryších těch vzkázal, aby se strojil, ţe zas do|81b|veţen bude na Hrádek; i tak se stalo. Po 

této takové chumelici a vichřici přes něj přeběhlé ještě zase na ten Hrádek navrácen byl, aby 

sobě ale tam odpočinul a oni tuto po něm také. 

 

*** 

 

 

A kdyţ zatím nastalo leto 1564, takţ Pán Bůh obrátiti ráčil jakýs tichý větříček tam od 

Dunaje,
345

 i stalo se pohnutí, aby opět bratr Johanes Augusta z Hrádku podán byl do Prahy, 

aby tu bydlení jeho bylo na chvíli v domu pána z Valdštejna na Malé Straně.
346

 Tu přicházeli k 

němu lidé, kdoţ chtěl, on také procházeti se mohl po Praze, kudy a kde by se mu líbilo. Kněţí 

mu jíţ pokoj dali, a on jím téţ. Aţ mezitím nenadále dokonalo se vysvobození jeho na 

přímluvy snaţné a jednání pilné podlé příčin daných, anobrţ Pánem Bohem nastrojených, 

Jeho Milosti krále Maximiliána o něm učiněné k Jeho Císařske Milosti, nejmilostivejšímu 

panu otci svému Ferdinandovi, ţe netoliko bez revokací, ale i všelijakých závazků, nadto i 

zápisů jeho vyšel a zproštěn toho dlouhého vězení a trápení, krom toho toliko, aby nekázal 

totiţ zjevně. Z čehoţ budiţ Pán Bůh pochválen aţ na věky. Amen. 

|82a| Jakub tě pak v těch a tolika sluţbách hradeckých a páně Štermberkovych jsa zapleten 

jíţ na tři leta pro očekávání na to vysvobození bratra Johanesa starého svého a dokonání při 

něm všeho, přišel na to, ţe mu velmi nesnadno, ano jíţ skúro nemoţné bylo brzo za ním mezi 

bratří přijíti a svobody své, kterouţ jíţ před třemi lety měl, také uţívati, aţ k tomu potom sám 

Pán Bůh jako moudrost věčná na retung přispěti ráčil, dopustiv naň nemoc nemalou za 

několik neděl, a jakţ poozdravěl, tu na Hrádku jsa, a mezi tímť pan Štermberk i se paní svou 

odjel byl na tu Horu Zelenou na statek svůj dědičný a tam pobyti se strojili a ne hned se tu zas 

navrátiti. Tehdy on dostav takové příčiny, pokusil se pokoštovati odtud se pohnouti a té sluţby 

zniknouti, jí konec učiniti. I maje sobě tu přítomného na Hrádku na ten čas svého milého a 

celého přítele pana Václava Ţiţovského, hofmistra panny Filipíny,
347

 jemu se v tom svěřil, ţe 
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 z Vídně 
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 dům pánů z Valdštejna na místě pozdějšího Valdštejnského paláce 
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 viz pozn. 239 



 

 

by jíţ rád za bratrem Janem odešel a mezi bratří se navrátil; a bylo sic tomu panu Václavovi to 

prvé dobře vědomé, ţe se tu drţel a v ty sluţby panské se vydal jediné pro svého starého, i 

takţ s jeho radou a ponuknutím k tomu učiniv počet pořadný. Nejprv panu hejtmanovi hradu 

toho, a ten byl téţ dobrý přítel jeho, a potom věci panské, coţ jich ještě koli v svých |82b| 

rukou měl, sepsav, téţ počet pořadný učinil tomu pánu Ţíţovskýmu a to mu všecko ukázal, od 

něhoţ to on k sobě přijal, nadto aby to pánu a paní oddal, ano je i spokojil o to jeho odjítí bez 

jích přítomnosti, takţ ubezpečiv se tím, ţe to výborně dobře všecko při nich zpraví ten pan 

Václav, a věda dobře, ţe oni oba jsou naň hrubě laskaví a sobě ho váţí, s tím ve jmeno Páně 

rozţehnal se s tím Hrádkem, odšel, a na kárách jest odstěhoval své věci upřímo do Prahy a 

odtud potom dále aţ mezi bratří. Bratr Jan starý jeho okolo neděle Květné
348

 dostal se mezi 

bratří a tento okolo neděle třetí po Velikonoci, jenţ bylo o svatém Jiří.
349

 A tak oba plných 16 

let tam bez bratří byli v tom vězení a přetěţkém trápení. V tom pak navrácení se mezi bratří 

zase bratr Jan Augusta zase svého prvního místa, kteréţ předešlého času před vězením měl, 

došel, za předního staršího postaven sa a o ty všecky věci odporné, kteréţ byly vznikly skrze 

psaní mezi ním a bratřími, dokonale spokojení vzav, v Boleslavi byt svůj měl a práci v díle 

Páně vedl a konal, pokudţ mohl, aţ tu potom i umřel, a to Leta Páně 1572 v ochtáb Tří 

králů,
350

 věku svého maje let 72, a pochován na obecném kerchově neb v kosteli v kaple. 

Jakub také k uţívání úřadu svého kněţského obrácen, jejţ konal v místech sobě usouzených s 

pomocí Boţí za několik let. 

 

 ٭٭٭

 

|83a| Aj teď jíţ, příteli milý, máš těch divných věcí, ano skutků Boţích a jistě divných stalých 

v těch letech předešlých při těch dvou bratřích Jednoty bratrské, jmenovitě bratru Johanesovi 

Augustovi a bratru Jakubovi Bílkovi, jisté a pravdivé poznamenání a snešení,
351

 netoliko o 

jích se dostání do těch nemilostivých a ukrutných rukou a dlouhém jích tam drţení a trápení, 

ale jíţ také o konci všeho toho a o vysvobození jich obou i zase ţivých navrácení. 

Kteréţto poznamenání stalo se od toho, kterýţ všeho toho výborně byl povědom. Onť 

ví, ţeť jest pravdu psal a mimo něho jiný toho tak gruntovně poloţiti nemohl. Ač pak koli toto 

psaní se dlouho dlílo a meškalo pro rozličné překáţky k tomu přicházející, však vţdy s 

pomocí Boţí a jeho nastrojováním s nemalou a dosti silnou prací předce k vyplnění a 

dokonání svému přišlo, a to teprv Leta Páně 1579 v pátek před svatým Matoušem,
352

 

apoštolem Páně. Stalo se dokonání to v Malenovicích.
353

 

 

Z čehoţ buď Pánu Bohu Otci i Synu i Duchu svatému chvála nyní i na věky věkův. 

Amen. 

 
Přepsáno od V. M. pod Lhotou 1625.| 

  

                                                 
348

 26. března 1564 
349

 23. dubna 1564 
350

 13. ledna 1572 
351

 souhrn 
352

 18. září 
353

 obec s hradem na jihovýchodní Moravě, dnes součást města Zlína 



 

 

84a| 

Vejpis artikulů Janovi Augustovi podaných leta 1560, 

jmenem Jeho Milosti Arcikníţete podaných, 

chtěl-li by vězení prost byti, 

co by podniknouti a slíbiti měl. 
O tom nahoře 

svrchu list 44.
354

 

 
 Tyto věci Jan Augusta, vězeň na Hrádku křivoklatském, žádaje vysvobození, pod přísahou slíbiti a 
věčně zachovati aby povinen byl: 
 Nejprvé: Aby všech svých důmyslů obzvlaštních o víře své se odřekl a k svaté obecné církvi se 
připojil a jí aby ve všech se věcech jako matce poddal, pamatujíc na řeč onoho svatého muže: „Nemůže 
žadný míti Boha za otce, kdož nemá za matku obecné církve svaté.”355  
 Druhé: Aby schůzek valdenských, nebo jak říkají pikhartských, a jiných všech kterých koli 
odřezanců356 se varoval a jích učení ovšem napotom jakožto zavržené tupil a svatou církev římskou obecně 
i obzvlaštně celým srdcem za pravou a obecnou poznal, vyznával a obhajoval. 
 Třetí: Aby se snažil k jednotě církve svaté obecné jiné svého náboženství lidi zase přivesti a Ježíši 
Kristu Pánu našemu je získati. 
 Čtvrté: Aby napotom nikdá svatého Písma smysl k obzvlaštnímu svému rozumu nenatahoval, 
aniž aby směl téhož písma těžší místa podlé svého zdání vykládati, ale ve všem svaté římské a obecné 
církve, kteráž to sama rozsuzuje o učení, jejímu vejkladu a moci aby se poddal. 

 Páté: Aby Velebnosti Císařské, tolikéž Jeho Milosti nejjasnějším|84b|synům a jích ouředníkům 
povinné a ustavičné činil poslušenství ve všech věcech, jakožto na věrného a dobrého poddaného předně 
záleží, se vší snažností aby se choval. 
 Šesté: A naposledy na všecky svrchu psané artikule obzvlaštně vlastní rukou aby odpověd dal a 
svou poslední sentencí a zdání357 zjevně vysvětlil a svým vlastním a nebo jiných dobrých mužů 
hodnověrných sekretem358 utvrdil a ubezpečil. 

 

Odpověd Jana Augusty na artikule svrchu oznámené, 
vlastně jest ta na listu 94.

359
 

 

Přiznání J. Augusty list 44 b.
xxviii

 
 

 Já Jan Augusta přiznávám se 
 Nejprvé: a přisvědčuji ke vší církvi svaté evanjelistské, kteráţ kde koli jest přijímající tělo a krev Pána 
Jeţíše Krista pod obojí způsobou, ţe sem a byti chci jeden oud a syn její a mám ji a drţím i drţeti chci za pravou 
matku svou věrně a pravě aţ do smrti mé, však s pomocí Boţí. 
 Druhé: S touţ svatou církví obecnou poddanost poslušenství dokonale hlavě její nejvyššíxxix Jeţíši Kristu 
podlé jeho řízení a ustanovení a Boha Otce přikázaní řkoucího: „Tento jest Syn můj milý, toho poslouchejte,”360 
věrně drţeti a zachovati připovídám, ţe se chci jeho svatosvatým slovem pravdy čistého Evanjelium říditi a 
zpravovati a ničímţ jiným, ţadnými lidskými svými neb čímiţ koli smysly a výmysly. 
 Třetí: Všelijakých bludných smyslův zlých proti svaté víře obecné křesťanské apoštolské a 

svatosvatému Evanje|85a|lium Kristovu, kdeţ by se koli nacházeli mezi kterýmkoli lidem, odpovídám se a 

odříkám, ţe jích drţeti, ovšem obhajovati, následovati, jími Písem svatých cizoloţiti nechci a nebudu, ale jích se 
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 v našem rkp. na fol. 45b 
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 Augustinus Hipponensis, Sermo IV de symbolos ad catechumenos, kap. XIII, § 13 (MPL, vol. 40, col. 668): 

nec habebit Deum Patrem, qui Ecclesiam noluerit habere matrem 
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 odpadlíků 
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 závěrečné prohlášení 
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 pečetní prsten, pečeť 
359

 v našem rkp. na fol. 95a – 97a 
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 Mt 17,5; Mk 9,7; L 9,35 



 

 

varovatí, ţadného tovaryšstvíxxx v nich nemívati a se vší tou jmenovanou církví obecnou naodpor tomu byti a státi. 
 Čtvrté: Věrnost a poddanost Velebnosti Císařské a Královské, Arcikníţeti i vší vrchnosti zřízeně361 
ostříhati a zachovati věrně a pravě chci a budu, jakţ prve, tak i ještě, a to ve všem podlé přikázaní Boţího, do 
stracení všeho, aţ i ţivota svého. 
 Páté: Co se tkne toho artikule, abych se scházení pikhartských a kterých koli kacířů varoval, totéţ 
zachovati připovídám. viz nahoře list 44.b.

362  

 

 Toto přiznání stalo se podlé formy instrukcí dané od knězstva jmenem Jeho Milosti 

Arcikníţete Janovi Augustovi, kterémuţ místo dáno nebylo jakţ od strany pod jednou, tak i 

pod obojí knězstva Koleje praţské, kdyţ je jím obojím Jeho Milost Arcikníţetcí ráčil dáti. Ale 

při něm ukázany sou jemu od ních obojích z poručení Arcikníţete nedostatkové a odeslaní 

zase s touţ instrukcí od kaplana Jeho Arcikníţetcí Milosti, aby znovu Jan Augusta na kaţdý 

ten artikul odpověd dal a svou sentencí
363

 v spisu oznámil. 

 

 Nedostatkové
xxxi

 té odpovědi na artikule Jana Augusty podaní jemu takto byli: 

 
 Jakož sou Jeho Milosti Arciknížetcí, Pánu našemu nejmilostivějšímu, jmenem Jana Augusty, vězně 
na Hrádku Křivoklatu, artikule poznamenané podaní, jakou by revokací neb přiznaní a napravení bludu 

svého |85b| učiniti chtěl, i ráčil Jeho Milost v takové jeho přiznání nahlednouti a v něm tyto dole psané 
nedostatky nacházeti, z níchž se tomu porozuměti může, že se týž Augusta světle sekty pikhartské odříkati 
a k svaté obecné církví přiznávati nechce. A protož z těch příčin Jeho Milost Arciknížetcí neráčil až 
posavad takovou jeho revokací a vyznaníxxxii jakožto nedostatečné Jeho Milosti Císaři Pánu našemu 
nejmilostivějšímu odeslati, než ráčí jemu poroučeti, aby světle a zjevně vyznal, co učiniti chce neb nechce. 
A když se to stane, tedy Jeho Milost Arciknížetcí Jeho Milosti Císařské o tom oznámiti a jemu dále na to 
odpověd dáti ráčí. 
 Nejprvé: Z vyznání Jana Augusty neuznává se, aby měl od prvního smyslu364 valdenské sekty 
ustoupiti, neb ani ke vší obecné církví římské, ani k starým Čechům, kteříž pod obojí přijímají, přistupuje, 
než zdá se tuze přídržeti pikhartů, kteříž některého času své učení s Luterem srovnali a v mnohých 
artikulích se snesli. Za tou příčinou vyznává církev evanjelistskou, aby tím jmenem u ních se obyčejně 
pronesl, že se štítí obecné církve římské. 
 V druhém artikuli též se ukazuje, ačkoli tajně, že na zemi nechce znáti náměstka Kristova, 
římského a vrchního biskupa církev jeho zpravujícího po svatém Petru, kterémuž Pán po svém zmrtvých 
vstaní stádo své poručiti ráčil řka: “Pas ovce mé.”365 Neb toliko samému Kristu poddanost slibuje a 
obnovuje, nepřirovnává jeho přitom k vrchnosti duchovní od něho nařízené. Kdež pak dokladá, že se chce 
podlé čistého Evanjelium, a ne podlé lidských důmyslův zpravovati, pronáší na sebe, že mu luteriánství 
voní, neb luteriáni takovými řečmi moc a vážnost vykladaní Otců svatých a ustavení apoštolské i církve 
Boží zamítají. 

|86a| V třetím artikuli dobře by smejšlel, kdyby přináležité a pravé stolici apoštolské a církvi římské u víře 
poslušenství konal, odřeknouc se své sekty, kterouž on, jakž rozuměti jest (ale omylně), za apoštolskou a 
katolickou vyznává a drží. 
 V čtvrtém artikuli slibuje poslušenství Velebnosti Císařské jakožto moci od Boha zřízené, ale že 
přidává, že to poslušenství tak chce zachovati jako i prvé, v veliké se podezření uvozuje, že se sám 
v tomxxxiii nechce poznati, kterak předtím těžce zhřešil a buřičem byl, o čemž Jeho Milost Císařská ráčí 
dobrou vědomost míti. 
 V pátém dobře jest, že slibuje schůzek pikhartských a kacířských se varovati, ale že on sám sebe 
nikdá za pikharta a za kacíře nepoznal ani bratří sekty své. Protož má se to na něm přezvěděti, které to 
pikharty míní, aby v tom zjevně se otevřel, valdenské-li čili boleslavské, a které kacíře, luteriány-li, či které 

jiné jím podobné. Zavírka na ukazaní nedostatků 
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 Z toho ze všeho se rozuměti může, že týž Jan Augusta žadného bludu svého poznati a neb vyznati 
ani jeho odvolati nechce ani také co na artikule jemu jmenem Jeho Milosti Arciknížetcí podané, jakž se 
tomu vyrozumívá, nětco jistého pořadného odpovědíti. Protož ti artikulové, kteříž jemu předešle odeslaní 
sou, jemu se zase podávají, aby na každý obzvlaštně zřetedlně a světle po artikulích, co o kterých smyslí, v 
spisu svou sentenci a smysl oznámil, a v kterých věcech někdy psaním neb učením pobloudil, to aby 
odvolal a pod velikým závazkem se odřekl; a tak po všem po tom aby se stolici apoštolské a matce své 
církvi katolické římské [se] poddal. 
  

|86b| 

Odpovědi na ty nedostatky v přiznaní k straně pod obojí 

od Jana Augusty vydané. 

 
 Revokací, totiţ odvolání a nějakého odstoupení od jakého zlého smyslu u víře sekty valdenské učiniti 
sem nemohl a nemohu proto: 
 1. Ţe ţadneho zlého smyslu při sobě nevím, jakţ v odpovědi mé na první artikul mně podaný v instrukcí 
oznámil sem. 
 2. S sektou valdenskou ţadneho obcování, jak sem ţiv, nikda neměl aniţ ji znám a vím, kdo jsou. 
 3. Nebylo mi podáno toho, abych se jakého smyslu té sekty valdenské odříkal neţ svejch jakých 
obzvlaštních, o nichţ nevím. 
 4. Pikhartů sem se nikdy nepřídrţel, s ními obecenství neměl, jakţ v odpovědi na druhý artikul mně 
podaný v instrukcí o tom sem vyznal. 
 K církvi římské a k Čechům s ní spuntovaným, ne starým, neţ novotným, proč přistoupiti nemohu, to téţ 
sem oznámil v odpovědi na druhý artikul mně podaný v instrukcí. Při starých pak Češích, následovnících 
svatosvatého Evanjelium, kteréţ sem zejmena postavil v téţ odpovědi na ten druhý artikul instrukcí, zustávám. 
Ţe pak tu církev, k níţ se přiznávám, jmenuji evanjelistskou proto, ţe to slovo “Evanjelium” jako i “evanjelista” 
původ od něho mající jest všemu křesťanstvu obecné, a co se jím míní, vědomé, ţe to, coţ jest Pán a Mistr náš 

Jeţíš Kristus zvěstoval, kázal, učil, činil, ustavil, nařídil, vydal a přikázal, evanjelistové to popsali, NB apoštolé 

po všem světě kázali, a co prvé Zákon s proroky osvědčili, to psaní jejich ukazují. Čímţ povinni sou zpravovati se 
všickni křesťané a já se přisvědčuji k té takové církvi, kteráţ se toho Evanjelium přídrţí a jím zpravuje a podlé 

něho jest přijímajíci tělo Pána Je|87a|zu Krista ne pod jednou, ale pod obojí spůsobou, ne pospolně, ale v jedné i 

v druhé spůsobě, obzvlaštně tělo v podstatě chleba, a obzvlaštně krev v podstatě vína. Kdeţ koli ona jest, a to ne 
k jednéxxxiv toliko které častce její, jakýmiţ koli jmeny která se jmenuje, ale jako v těch artikulích svého vyznání a 
přiznání se k ním dím ke vší obecné a prvotně k těm, kteříţ sou nejbliţší, obývající v Koruně české jmenovitě v 
Čechách, v Moravě, v Slezácích, v Luţicích, v Frankrejchu, ve Vlaších i v Řecích, potom ve vší Říši císařství 
římského aţ i na okršlku všeho světa, pospolní neb roztroušení z příčiny té, poněvadţ mi toho podáno skrze tu 
instrukcí, abych se přiznal k obecné církvi, i tak sem učinil jako poslušný. Skrze to velmi zřetedlné jest, ţeť se 
štítím, ano hned varuji sekty papeţovy, kteráţ se jmenuje byti církev svatá římská a praví se přijímati tělo a krev 
Pána Krista pod jednou, odřezaná366 od poslušenství svatosvatého svrchu oznámeného Evanjelium Pána našeho 
Jeţíše Krista, vrahyně a mordéřky těch, kteříţ přijímají tělo a krev Pána našeho Jeţíše Krista pod obojí spůsobou. 
Téţ to slovo evanjelistské milostné těţko jest jí slyšeti. 
 

K druhému artikuli. 
 

 Samému Kristu Pánu poslušenství slibuji proto: 
 1.: Ţe jej samého toliko Pánem a Mistrem, hlavou vší církve svaté podstatnou i sluţebnou byti věřím a 
ţadného jiného podlé slova jeho, řkoucího (Jan 13): “Vy nazýváte mne Mistrem a Pánem, a dobře pravíte, jsemť 
zajisté.”367 Item (Mat. 23): “Nenazývejte se mistří, jeden zajisté Mistr váš jest, totiţ Kristus. Vy pak všickni bratří 
ste, a otce nechtějte sobě nazývati na zemi, jeden zajisté jest Otec váš, kterýţ jest v nebesích.”368 

|87b| Druhé: Proto ţe jest Kristus Pán niţadného, ani Petra, ani Pavla, ani koho jiného neustavil na zemi, ano 

ani na nebi, neb řekl (Iza 42): “Cti své ţadnému nedám ani chvály mé podobiznám,”369 totiţ na místě svém za 
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Pána a za Mistra v podstatných i sluţebných věcech svých neţ tolikoxxxv za sluţebníky své, jakoţ jest řekl: 
“Králové národů panují nad svými, a kteříţ moc mají nad ními, dobrodinci slovou, vy pak netak. Ale kdoţ větší jest 
mezi vámi, budiţ rovný mladšímu, a kterýţ první jest, budiţ rovný přisluhujícímu,”370 (Luk 22); a opět: “Kdo z vás 
největší jest, budiţ sluţebník váš.” 371 Hle, nedí “bude Pán Mistr jako já naměstek můj”; a opět: “Neníť sluţebník 
nad pána svého, ale dokonalý kaţdý bude, bude-li jako mistr jeho,” 372 (Mat 10, Luk 6) “ani posel větší neţli ten, 
kdoţ jej poslal. Znáte-li tyto věci, blahoslavení ste, budete-li je činiti.”373 (Jan 13) Protoţ apoštolé více se 
nesvědčili byti a neţ sluţebníci, jakţ apoštol o sobě i o jinýchxxxvi (2 Kor 4) napsal:”Ne sami sebe káţeme, ale 
Krista Jeţíše Pána, sami pak o sobě pravíme, ţe sme sluţebníci vaší.”374 S ními zustati zaslíbil na zemi aţ do 
skonání světa, a to ne na jednom místě, v Římě neb jinde, ale kde koli se zberou dva neb tří ve jmenu jeho (Mat 
18),375 aby on sám jediný, a ne někdo jiný místo něho byl Pánem a Mistrem jích i vší církve hlava, jakţ podstatná 
v nebi, tak i sluţebná na zemi to jest naměstek jeho. Jemu samému poslušenství zachovati ode vší církve svaté, 
od sluh i od lidu, bylo z přikázaní Boha Otce nebeskeho, řkoucího: “Toho poslouchejte.”376 Protoţ já jemu 
samému poslušenství s církví svatou drţím a drţeti připovídám, a při tom doloţil sem toho podlé zřízení a 

ustanovení jeho, to jest v sluţebnících jeho, kteréţ on posílá ne k panování a místrování, ale k sluţ|88a|bě své, 

kteříţ byti mají světlo světa,377 a ne temností, sůl země, ne zblazněná a zmařená, hodna potlačení od lidí378 (Mat 
5), kteříţ ne jinými věcmi a ne jináč přisluhují neţ jakýmiţ a kterak on sám přisluhoval a jími přisluhovati přikázal 
a poručil podlé toho povědění: “Příklad dal sem vám, abyšte tak, jakoţ sem já činil, i vy téţ činili,”379 (Jan 13) o 
nichţ svědčil řka: “Amen, amen pravím vám, kdo přijímá, kohoţ já pošli, mneť přijímá.”380 Item: “Kdo vás slyší, 
totiţ v mém Evanjelium, kteréţ sem já vám vydal, mneť slyší.” (Luk <10>)381 Jiného pak hlasu, praví Pán (Jan 
<10>), ţe ovce jeho neslyší.382 Aniţ ta slova mluvená k svatému Petru: “Pas berany mé,” a potom po dvakrát 
“Pas ovce mé,”383 nejsou ustavující jeho za náměstka zvlaštního Kristova, za Pána a Mistra, hlavu církve svaté, 
ale naprosto za pastýře stáda svého, to jest za sluţebníka, a to takového, jakovýţ jest on sám byl, chudého 
duchem i tělem, poníţeného a pokorného srdcem i skutkem, tichého, plačtivého, spravedlivého, milosrdného, 
čistého a nesmilného, utrpného, pohanění nesoucího, toho, kterýţ ţivot kázal, blaţil a o sobě svědčil řka: 
“Nepřišel Syn člověka, aby jemu slouţili, ale on aby jím slouţil.”384 Neb tu s ním všel v smlouvu. 
 Jedno: Hojnějšího milování jeho nad jiné spolutovaryše jeho Jana, milostníka svého, a jiné, kdyţ se jeho 
tu ptal před jinými potřikrát: “Šimone Jonášu, miluješ-li mne více neţ tito?”385 a to takovým milováním, o němţ 
svědčil v svém Evanjelium: “Kdoţ bude milovati otce neb matku svou více neţli mne, není mne hoden.”386 (Mat 

10) Opět: “Jestliţe kdo jde ke m|88b|ně a nemá v nenávisti otce, matky, manţelky, synů i sester a bratří, nadto i 

duše své, nemůţ byti mým učedlníkem.” 387(Luk 14) A to vše jest nemilovati, jakţ svatý Jan vyloţil (1 Epi. 2), 
světa i těch věcí, kteréţ sou na něm. Jestli kdo prý miluje svět, není lásky Otcovy v něm, nebo vše, coţ jest na 
světě, jako ţádost očí, ţádost těla a pejcha ţivota, není z Otce, ale z světa.388 
 Druhé: Všel s ním v smlouvu následování sebe v utrpeních nad jiné, jakoţ mu svědčil o smrti jeho řka: 
“Následuj mne,”389 a opět: “Ty mne následuj,” totiţ v utrpení, nehleď na jiné, nechám-li jich tak. Totiţ jakţ sem 
osvědčil: “Kdo nebéře kříţe svého, a to na kaţdý den, a nenásleduje mne, není mne hoden. Kdoţ nalézti chce 
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ţivot svůj, stratil jej, a kdoţ stratí ţivot svůj mou příčinou, nalezneť jej.”390 A tak aby v tom nade všecky jiné 
nepanoval, nekraloval, císařů, králů neustanovoval, jích k ochraně své nepotahoval, zboţí jejích nebral, s 
jedněmí proti druhým neválčil, nebojoval, nad císaře, krále a moci Pánem Bohem dávno zřízené nad to Boţí 
zřízení se nevyvyšoval, nevystavoval, ale všeho toho utíkal jako Kristus Pán, kdyţ ho králem učiniti chtěli391 (Jan 
6), ušel a téţ chodil po krajinách a končinách všudy do měst, městeček, vsí, a tu lidem v hladu, ţízni k spasení 
slouţil Evanjelium svaté a Kristovo, a ne cizí, neb své zvěstoval, kázal, učil, s podstupováním protivenství a 
utrpení, soud mezi poslušnými a neposlušnými Evanjelium Kristova činil, poslušné rozhřešoval, darmo i jiné vše 

činil, tělem Páně je krmil a napájel je krví jeho, obojí částkou svátosti chleba |89a| a vína slouţil, poţehnání jím 

dával, neposlušné pak Boha a jeho svatého slova od toho odměšoval, ku pokání odkládal, zoufalé pak a 
svévolné zoumyslné hříšníky ven do světa Satanovi vymítal a ţadného nemordoval. Neb Kristus nepřišel hubiti a 
trápiti, ale spasiti,392 od zlých, nevěrných a neposlušných trpěti jakţ Petr svatý (jehoţ náměstek biskup římský 
jmenem papeţ praví se byti); téţ i Pavel svatý s jinými sluţebníky, tovaryši svými, tak sou činili, následujíce Pána 
svého Krista Jeţíše, aniţ Kristus Pán svatého Petra a neb jíného kterého apoštola vsadil neb vsaditi zaslíbil na 
stolici svou neb kterému z nich jednomu samému v Římě neb kde jinde jakou stolici nad jiné apoštoly dal a dáti 
zaslíbil, ale svítězilým potom v nebi, pravě: “Amen pravím vám, ţe vy, kteříţ ste mne následovalí (všecko, coţ 
světa jest, opustivše) v novém rození kdyţ sedne Syn člověka na stolici majestátu svého, sednete i vy na 12 
stolicích, soudíce”393 &c. Protoţ kdyţ vstoupil na nebesa a sedl na stolici velebnosti Otce svého na pravici jeho, 
posadil s sebou 12 apoštolů na zemi, ne na své stolici jedné toliko, ale na těch 12 stolicích jednoho kaţdého z 
nich na jeho jemu připravené stolici a místu, aby soudili lid izrahelský. Potom vsadil i Pavla na zvlaštní stolici, aby 
pohany soudil, kterýţ spolu s Bar<n>abášemxxxvii 394 dal apoštolům pravici svou na tovaryšstvíxxxviii a na to, aby on 
v pohanech, oni pak mezi obřezanými, to jest Izrahelskými, apoštolství vedli395 (Gal 2), to jest, aby oni lid 

izrahelský v Jeruzalémě, v Samaří, v Syrii, Ejiptě Ţidy |89b| soudili a zpravovali a Pavel lid pohanský, kteréhoţ 

Bůh z Jeruzaléma poslal v řetězích do Říma mezi pohany, aby jím v těch řetězích kázal396 (v Skut 28); a on tak 
učinil a kázal v Římě, jsa vězeň císařský, a tu křesťanů naplodil, zbor Kristů vzdělal, potom tomu zboru svému (a 
ne Petrovu) římskému (on, a ne Petr) psal odtud, vlaskou zemí projda, šel i do Hišpanie, a všudy všecky krajiny 
ty naplnil Boţím a Kristovým Evanjelium aţ do Illirické země, jakţ sám o tom svědčí397 (Řím. <15>), odtud potom 
uvedeno jest Evanjelium Kristovo a jmeno jeho do okolních krajin, aţ i do národa našeho českého, v kteréţ se 
papeţ uvázal s svými zákony, úřady, učením, a oni teď jako prvotně Čechové staří a jíţ i Němci, Poláci a jiní z 

moci jeho se dobývají a svatosvatému Evanjelium se poddávají dobrovolně bez nucení bez meče k 

spůsobu staré církve římské, od apoštola svatého Pavla začaté, napraviti se a navrátiti pracují, jedni víc, druzí 
méně. K čemuţ rač Pán a mistr náš Kristus Jeţíš dopomoci a skrze to království své nebeské doplniti pro slávu 
jmena svého svatého na všem světě rozprostřeného. Amen. 
 A tomu já se těším, na to očekávám a s touţ církví poslušenství Kristu Pánu a mistru našemu, jakţ vím, 
tak i slibuji. Protoţ já římského biskupa, jenţ slove papeţ, i se vší jeho kollejí za náměstka Kristova, a nerci-li za 

náměstka, ale ani za jednoho z pravých zřízených takových, jakovéţ Kristus Pán a Mistr náš usta|90a|vil 

sluţebníků Kristových nikdá sem jakţiv neznal, neznám a znáti nemohu, aniţ sem ho kdy viděl, a to dotud, 

dokudţ on Čechům, Němcům i jiným spolu z nářků a obvinění se nevyvede a ku pokání s církví svou přiveden 

nebude a obrazu Kristova ţivotného v skutku a v pravdě na sobě neukáţe a neponese a takový nebude, jakovýţ 
byl svatý Petr, svatý Pavel a sám Pán, mistr Petrů i Pavlů, papeţů i všech nás, Kristus Jeţíš. 
 Ţe sem pak doloţil, ţe se nechci ţadnými lidskými, svými neb čími koliv smysly a výmyslky zpravovati, 
ale svatosvatým a čistým Evanjelium Kristovým, to sem z těchto příčin učinil: 
 1. Ţe první artikul se vztahoval na to, abych se odřekl zlých smyslů svých, i učinil sem to z poslušenství 
Pána mého, Jeho Milosti Arcikníţetcí, a to rád s milostí. 
 2. Ţe jest Kristus Pán osvědčil proroctvím svým: “Lid tento rty mne ctí, ale srdce jeho daleko jest ode 
mne, nadarmo mne ctí, učíce učení a přikázaní lidská;”398 (Mat 15.) a apoštol napsal takto: “Bychom my, totiţ 
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apoštolé (nadto římští biskupi a doktoři) neb anděl s nebe kázal vám Evanjelium mimo to, coţ sme vám kázali, 
proklatý buď. Tak, jakţ sem pověděl, i nyní opět pravím: jestli kdo vám kázati bude Evanjelium mimo to, coţ ste 
slyšeli, proklatý buď.”399 Protoţ skrze to, jakţ se tu dí o mně, já nemohu zamítati moci a váţnosti vykladání 
starých otců svatých a ustanovení apoštolů a práv církve Kristovy kromě bludných, podvodných, o nichţ svatý 
Petr dí: “Bývaliť sou i falešní proroci, kteříţ tajně uvedou sekty zatracení,”400 jakoţ je vidíme v církvi papeţově 

|90b| dávno, an onino Augustynovi,401 onino Bernartovi,402 ono Františkovi,403 Benedyktovi,404 Dominikovi,405 toho 

Pána, kterýţ je <vy>koupil,xxxix zapírajíce, rozumějme, ne usty, ale tak, jakoţ svatý Pavel napsal: “Svědčí se prý 
Boha znáti, ale skutky zapírají,”406 a opět: “Majíce formu poboţností, a kteříţ moci její zapřeli.”407 2 Petr 2 čti 
zcela.408 
 

K třetímu artikuli. 

 
 Ten artikul mně se schvaluje, ţe se všelijakých bludův a smyslů zlých odříkám, kterýchţ sem se vţdycky 
podlé poznání mého od svého dětinství varoval, i těch, kdoţ se jích drţeli, i jich sem se téţ usty Pánu Bohu 
svému v svém posvěcení ke cti a důvěrným k dověrnosti a k radosti víc neţ jednou i dvakrát odřekl. Protoţ sem 
tu to ochotně a doufanlivě učinil, aby poznáno bylo, ţe z tovaryšstvaxl ţadných bludů nejsem a byti nechci. A 
jakoţ sem se odřekl zlých smyslů, tak sem se spolu s tím odřekl i následovníků jejich, neb se to jedno druhého 
drţí; a to ne jedněch, ale upřímo sprostně hned všech, kdyţ sem poloţil přitom ta slova Kristova, kdeţ by se koliv 
kteří nacházeli, mezi kterým koli lidem, a to buď mezi Římany, mezi Čechy, buď Němci, buď Poláky i jinými 
kterými koli jakým koli jmenem jmenovanými, buď papeţenci,409 kališnými,410 mikulášenci,411 pikharty,412 
habrovanskými,413 luteriány,414 zwingliány,415 valdenskými,416 novokřtěnci,417 ţe v ních ţadné tovaryšstvíxli míti 
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nebudu. I coţ nadto více mi potřebí bylo a jest? Kdo jedinou tomu nerozumí, ţe sem celé a dokonalé odřeknutí 
učinil jakţ bludu, tak i bludařů? Kdyţ pak připovídám se vší svatou církví, ne obzvlaštní, neţ obecnou, ode mne 
vyznalou, na odpor proti bludům i bludařům byti a státi podlé podané mně instrukcí, i kdyţ v druhém artikuli 

vyznání mého poslušenství spolu s touţ církví |91a| Kristu Pánu slibuji a dokladám, řka: 

 Podlé zřízení a ustanovení jeho, a co tím míním, v předešlém artikuli to sem vysvětlil, z toho dosti známé 
jest, ţe poslušenství náleţité stolici apoštolské, pravé, neomylné činiti se nezbraňuji, alebrţ jí činím a činiti chci, a 
to rád, s milostí, netřeba mne k tomu doháněti, a to sem já činil vţdycky, zvlašť dyţ sem k věku rozumnému a 
dospělému přišel, byv narozen i vychován tu v Praze v kázni Páně, a tu sem poslouchal prelátů, následovníků 
starých Čechů, a rád sem jích při svědomí i obcování svém uţíval a z rukou jejich tělo a krev Páně pod obojí 
spůsobou spolu i s jinými věrnými z jiných vymíšenými,418 a to často, téměř kaţdou neděli, v kostele u přední fary 
v Tejně přijímal, potom i jinde, aţ sem pro tu příčinu k ním naschvále chodíval od desíti mílí, bylo to za krále 
Ludvíka,419 kteříţ mne spolu s jinými učili víře theologické a Evanjelium, oznamovali své veliké od něho 
poblouzení a naše skrze ně zavedení. To svědčíce na kázaních svých, ţe tento lid nejsou praví křesťané, ale 
“třešťané”,420 ano pouzí pohané svatou vodou omáčení; a naši páni preláti sou Piláti, jen dobrého bydla hledí, a 
ne spasení duší lidských. A kdyţ sem od ních o to radu bral, dali mi knihy k přečtení Mistra Matěje Paříţského o 
Antikristu.421 Potom Dialog Mistra Jana Husi422 psaný, kterýţ toho času ještě nebyl vytištěný, a jeden z nich, 
nějaký Mistr Václav Řopek svatojilský, kdyţ sem k němuxlii často na radu chodíval, to mi naposledy v kaple u 
svatého Jiljí423 mluvil, řka: “Milý synu, já vidím, ţe Pán Bůh v tobě víc dělá, neţ já tomu mohu rozuměti, nevímť jíţ 
více, co raditi, neţ to toť radím, poslouchej Pána Boha a slova jeho a buď toho vděčen, co v tobě Pán Bůh dělá, 

zpravuj se tím.” Takţ mne odbyl. Potom |91b| kdyţ sem se dvěma z ních sedě na přikrytým voze jel, jeden 

znamenitý a přední prelát z konsistoriánův toho času mluvil mi, řka, abych k bratřím, kteříţ sou tu v Boleslavi 
Mladé, přistoupil a knězem jejich byl. „Já bych (prý) tak radil,“ čemuţ sem já tu hned odepřel. Ale kdyţ sem s ními 
časté rady o své spasení bral a míval, jeden v Betlémě424 na faře, kdyţ sem po mnohém mluvení mém s ním od 
něho šel, vyšel za mnou, zavolal mne a řekl mi: „Slyš, milý bratr, prosím, nech nás, u nás nic nenajdeš, nemeškej 
se darmo,“ a co víc pravil, to zamlčím, neţ tím zavřel, řka: „Jdi mezi bratří, kteříţ sou v Boleslavi, uděláš své duši 
dobře.“ Ješto sem já se jích prvé bál, co nějakých lidí divokých a zpotvořilých a líté zvěři, i jiné sem od nich 
vystříhal a odrazoval, jím protivný byl. Kdyţ sem pak mezi ně přišel na výzvědy a pilně vše při nich spatřoval a 
přezvídal, nenašel sem u nich tu nic jiného neţ to, ţe pracují a vše provésti hledí a vedou podlé Písma svatého, 
kteréhoţ sem já jíţ dobře svědom byl, ţe svaté Kristovo Evanjelium a poslušenství jeho mezi sebou drţí, kázen 
vedouce bez přijímání osob. Tu mi boj tvrdý nastal v svědomí mém, měl-li bych se k ním připojiti, poslušenství 
podniknouti, a tu mi svědomí pravilo: „Všaks toho hledal, o to stál, jíţť jest to Bůh ukázal, a nemáš čím 
spravedlivě odepříti, aby tak nemělo byti podlé Písem svatých; neučiníš-li toho, nebudeš míti ţádné výmluvy před 
Pánem Bohem.“ Vtom prelát jeden přijel z Prahy k faráři do Boleslavě, a býval spovědlník můj, i ptal se mne u 
faráře boleslavského v soukromí, jak mi se líbí bratří? A já jemu jako svému zpovědlníku všecko sprostně sem 

oznámil, co toho při mně bylo. Tu mi radil a řekl: „Dověř se, milý brachu, s ními svého spase|92a|ní. Nic sobě 

kolikasi nepřekáţej, nedbej mnoho, ţe jích řídcí poslouchalixliii a pokrytci byli, co tobě po nich, kdyţ ty sám můţeš 
sluţby té dobře uţíti a spasen byti, co chceš víc? K nám do Prahy přijdeš-li, to zvíš, ţe toho <nenajdeš>xliv neţ 
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plnou ulici hříšníků a sodomářů.“ A já sem té jeho rady uposlechl a k bratřím těm tu v Boleslavi přistoupil a 
starších důvěrně a mile sem poslouchal, aţ sem i k tomu přišel, abych mezi ními sluţebníkem Kristovým 
zřízeným učiněn byl. Jímţ sem věrně slouţil s mnohými protivenstvími, aţ teď proto dán sem byl katům v ruce a 
na nejhorší smrt, nic nečině sám od sebe o své ujmě, ale poslouchaje předloţených tovaryšů svých. Z toho dosti 
světle a zřetedlně známo jest, ţe sem já v poslušenství Kristovu podlé jeho svatého zřízení a ustanovení jeho 
vţdycky stál a stojím, je činil a činím. Ţe sem pak kněţí kolleje praţské opustil, kdoţ toho nevidí, ţe sem toho 
sám od sebe neučinil, ale z naučení a rady zprávců svých; oniť sou mne k tomu přivedli tak, jakţ sem oznámil, a 
toho ještě skrovně dotýkám, však sem proto skrze to nepustil se svatého Evanjelium, kteréţ sem od starých 
Čechův napřed jmenovaných a od těchto následovníků jejich přijal a s nimi spolu při něm zůstal a zůstávám s 
pomocí Boţí aţ do smrti a v tom i v čemţ oni koli neb kteří koli z ních a mezi nimi, buďto kněţí, neb obecní,425 
toho svatého Evanjelium Kristova následují, víc a méně s ními sem jedno. Toho jím od Pána Boha ţádaje i prose, 
aby v čem se jináče mají, ráčil jím milostiv byti a k napravení dokonalému je přivésti. 

 Těch pak bratří, k nímţ |92b| sem se z poslušenství od zprávců svých kněţí kolleje praţské připojil a 

mezi ními sluţebníkem Kristovým učiněn, kteréţ falešně sektou pikhartskou byti praví, pustiti se nemohu a jich se 
odříci, poněvadţ sem je našel jednotou evanjelistskou, a ne sektou pikhartskou, a to ne v samém slovu, ale hned 
v skutku a pravdě. Téţ poněvadţ oni se z nářku toho, ţe by pikharté byli, dostatečně vyvedli. 
 Jedno: Skutkem podávajíce lidem podstaty chleba posvěceného tělem Pána Jezu Krista a podstaty vína 
téţ posvěcovaného krví Páně, slovy jeho hlasitě vysvědčeného, neb jinak věřící a činící slovou pikharté. 
 Druhé: Svým psáním a vyznáním víc neţ jednou rozprostřeným po všem Českém království, po vší říši i 
jinde,426 téţ i písněmi svými v Praze vytištěnými427 na schválení jích i s radou muţův učených a rozumných 
duchovních i světských, jakţ předmluva na ně udělaná svědčí, a i psaními proti těm, kteříţ podstaty chleba a těla 
Páně za tělo jeho a podstaty vína kalicha Páně za krev jeho míti nechtí a naodpor učí. 
 Třetí: Oustním a zjevným toho se odepřením a víry své vyznáním v sněmích na Hradě praţském přede 
všemi pány regenty Království českého i přede vší obcí všech tří stavův skrze mnohé a znamenité osoby hodné 
víry stavu panského rytířského, a to víc neţ jednou.428 Téţ, poněvadţ přijatí sou a přijímají se s svou konfessí 
Jeho Milosti Císařské podanou i s apologí i spolu s tou konfessí v Wittemberce po zemích okolních od muţův 
učených evanjelistských, kteří tělo a krev Páně pod obojí spůsobou podávají, za spolu oučastné svatosvatého 

Evanjelium |93a| ano i za spolu tovaryše přisluhování téhoţ Evanjelium díla Páně sluţebného. Jakoţ Doktor 

Martin Luter429 a jeho pomočníci Johannes Pomeranus,430 Bulinger,431 Justus Jonas,432 Philippus Melancton433 a 
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430

 Johannes Bugenhagen, zv. Doctor Pomeranus (1485-1558), jeden z nejbliších osobních přátel Lutherových, 

farář, profesor na universitě ve Wittenbergu, generální superintendant saské kurie, vypracoval církevní řády pro 

širokou oblast evangelicko-lutherské církve v severním Německu. Překladatel Bible. 
431

 Philipp Heinrich Bullinger (1504-1575), švýcarský reformátor, jeden z nejvýznamnějších protestantských 

teologů 16. století a nejvyšších představitelů curyšské reformované církve (antistes), spolupracovník Zwingliho 

a Kalvína. Tvůrce 2. helvétského vyznání (1566), zveřejněného kurfiřtem Friedrichem III. Falckým na říšském 

sněmu v Augsburku. 
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 Justus Jonas starší (1493-1555), německý právník, humanista, skladatel duchovních písní, teolog a reformátor. 

Byl v kontaktu s Erasmem Rotterdamským a stal se jedním z hlavních představitelů Lutherova tzv. 

Wittenbergského hnutí. Překládal Lutherovy a Melanchthonovy spisy z latiny do němčiny. 



 

 

jiní s ními tovaryše mé a mne s nimi sou za to přijali, nás v tom řečí i psaním potvrdili a svědectví toho nám dali i 
napomenuli, abychom v tom stáli. Téţ Martin Bucer,434 Doktor Capito,435 Jan Calvín,436 Wolfgangus Muškulus,437 v 
Prusích doktor a biskup Pavel Sperat,438 i Jeho Milost Kníţe Pruţské,439 i Pavel Vergerius biskup440 a jiní mnozí. 
Aniţ já vím, proč bych se jích odříci měl, kdyţ při ních nic bludného nevím a věděti nemohu, leč sou se někam 
jinam ušinuli a co jiného před sebou mají, neţ Evanjelium v sobě zdrţuje. Tak by se dobře to mé bludův i 
bludařův odříkaní vztahovalo na mne, jako i na některé jiné, a kdybych je v tom učení našel, nechtěl bych v tom 
spolku s nimi míti, ale téţ proti ním jako proti jiným s jinými bych byl. 
 Toť také pravé není ani jakţ byti nemůţe, abych já ty bratří vyznával a drţel samy byti za apoštolskou a 
katolickou církev, ponevadţ se k celé církví evanjelistské přiznávám, kteráţ kdeţ koliv jest přijímající tělo a krev 
Pána Jeţíše Krista pod obojí spůsobou. Tak, jakţ sem to v druhém artikuli té odpovědi své vysvětlil a jích sem v 
ničemţ ani jedním slovem nedotekl, neţ já to o nich vyznávám a za to mám, ţe sou jednou částkou té obecné 

církve evanjelistské, k níţ já se přiznávám, a to takovou, kteráţ jest skrze Evanjelium svaté, kázané |93b| zde 

nejprvé od starých Čechů, a nejhlavněji od Mistra Jana Husi svaté paměti, k obnovení církve svaté v pravdě Boţí 
evanjelistské hojněji a více nad jiné předešle přišla a přichází vţdy více, tak, jakţ to Čechové staří předpovídali, 
ţe to přijde poznenáhlu, a ti svrchu jmenovaní svědkové její, muţi učení a přední sou to při ní uznali a uznávají. A 
Luter v psaní svém prvním k ním po mně poslaném to napsal,441 coţ mně oustně pravil: „My sme ještě posavad k 
tomu přivesti nemohli, abychom řád a takové obcování Evanjelium svatého skutečné, jakéţ jest mezi vámi, míti 
mohli. Neţ na tom sme a o to pracovati budeme, abychom se v tom utvrdili.“ A to vím, ţe jakţ já, tak i oni 
očekávají s mnohými modlitbami na hojnější a dokonalejší obnovení jích, aby bez rozdílu jakţ u víře, tak i v 
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 Melanchthon, vl. jm. Philipp Schwarzert (1497-1560), humanistický učenec, teolog a pedagog; profesor ve 

Wittenbergu, spolupracovník Lutherův; hlavní představitel umírněné větve lutherství (tzv. filipistů), která byla 

blízká i Jednotě bratrské 
434

 Martin Butzer, popř. Bucer, Buccerus (1491-1551), něm. reformátor, nejprve stoupenec Lutherův, pak 

Zwingliho; pokoušel se dělat mezi oběma směry německé reformace prostředníka; velký vliv měl hlavně v 

jiţním Německu. Jan Augusta, Jan Blahoslav a Arnošt Krajíř z Krajku s ním vedli korespondenci, Matěj 

Červenka ho r. 1540 navštívil ve Štrasburku s poselstvím Jednoty bratrské. Pro blízkost Bucerových názorů 

Jednotě přeloţili Čeští bratří dva jeho spisy do češtiny 
435

 Wolfgang Capito, Wolfgang Fabricius Köpfel  (1478-1541), významný štrasburský teolog a reformátor, který 

pod vlivem Lutherovým podporoval reformaci a stal se s jinými štrasburskými teology jejím významným 

představitelem. Spolupracoval na sestavení vyznání víry známého jako Confessio tetrapolitana, předloţené 

říšskému sněmu v Augsburgu 1530. 
436

 Johannes Calvinus (1509-1564), vl. jm. Jean Caulvin, francouzsko-švýcarský reformátor, který vtělil svou 

reformační dogmatiku do díla Institutio Christianæ Religionis (1535); jde v něm o zdůraznění suverenity a cti 

Boţí, jedinečnosti Kristovy, slova Boţího jako výhradního kritéria pravdy a spravedlnosti, podle něhoţ je třeba 

poměřovat církev, a zdůraznění myšlenky predestinace. Jeho vliv přesáhl ze Švýcarska daleko do západní i 

východní Evropy (do Francie, Skotska a Nizozemí, jakoţ i do Polska, Uher a Sedmihradska). Čeští bratří 

společně s Melanchthonovým směrem tzv. filipistů sympatizovali s Kalvínovým učením, jeţ jim bylo bliţší neţ 

tzv. gnésiolutherský směr vycházející z raného Luthera a reprezentovaný hlavně Flaciem – Vlačićem. 
437

 Wolfgang Musculus (1497-1563), vl. jm. Wolfgang Müslin, lotrinský evangelický teolog, reformátor a kazatel 

v Augsburgu, v Curychu a v Bernu; napsal řadu komentářů k SZ a NZ; hlavním dílem jsou Loci communes 

theologiæ sacræ (1554, 1599). 
438

 Paulus Speratus, vl. jm. Paul Spret, von Spretten, Hoffer (1484-1551), reformátor a skladatel duchovních 

písní, původně katolický kněz v Salcburku, přešel k lutherské reformaci a jako kacíř byl exkomunikován; pak se 

stal evanglickým kazatelem v Jihlavě, byl odsouzen k upálení, ale uprchl přes Wittenberg do pruského Královce 

k Albechtovi I. Braniborsko-Ansbašskému, kde byl jeho dvorním kazatelem; stal se prvním luterským biskupem 

v Pomořanech. 
439

 Albrecht Pruský/Albrecht I. Braniborsko-Ansbašský (1490-1568), princ z vedlejší větve Hohenzollernů, 

velmistr Řádu Německých rytířů.  Roku 1525 přijal pod vlivem Ossiandrovým luteránskou reformaci, 

sekularizoval majetek řádu a stal se pruským kníţetem. V této funkci sloţil lenní hold polskému králi. 

Podporoval protestantskou kulturu, sám skládal duchovní písně a účastnil se teologických polemik. 
440

 Pietro Paolo Vergerio (1498-1565), italský luterský teolog a náboţenský reformátor; původně právník 

pověřený Vatikánem doprovázet papeţské legáty do Německa. Tam se seznámil osobně s Lutherem, a ačkoliv 

byl jiţ italským biskupem, přešel postupně k reformaci a odešel do Tübingen, kde napsal řadu protipapeţských 

spisů; zde také pomáhal slovinskému reformátorovi Primoţi Trubarovi překládat Nový zákon do slovinštiny. 
441

 Moţná se zde odkazuje na Lutherův dopis z 24. 4. 1537, kde píše „... ich für meine Person finde an der 

Apologie Gefallen. Dies erkläre ich offen; ja ich setze noch hinzu, dass ihr mehr thuet und leidet, als das 

Evangelium verlangt.“ Gindely, Quellen, s. 26. 



 

 

obcování té víry jedno s námi byli. Tou příčinou Jeho Arcikníţetcí Milosti já v své supplikací oznámil sem, ţe já jíţ 
víc neţ od 40 let čekám na obnovení církve svaté k spůsobu jejímu starobylému. To kdyţ se stane, ţe já ţadné 
obzvlaštnosti více drţeti nechci. Protoţ to svědectví a smyšlení442 o mně, ţe bych já ty bratří samy za 
apoštolskou církev vyznával a drţel, to pravé není. 
 

K čtvrtému artikuli. 
 

 Tu sem narčen ze dvojí věci: 
 <1.> Ţe bych předešle těţce zhřešil proti Velebnosti Císařské, avšak se nic nejmenuje, jaký jest to tak 
veliký hřích můj, a praví, ţe se v něm znáti nechci. I kterakţ se v tom znáti mám, o čemţ nevím? Musil by mi 

nejprv oznámen byti a potom na mne doveden jistým a hodným svědectvím, kte|94a|rémuţ bych odepříti nemohl. 

 2. Ţe bych buřičem byl, a téţ se nic nepraví, kdy, kde, jakou bouřku sem učinil. Ţidé kdyţ sou na Krista 
Pána nepravě a falešně ţalovali Pilátovi, ţe by byl buřičem, oznámili zejmena, kdy koho zbouřil, řkouce: “Bouří lid 
od Galileje aţ sem,” a tu hned zjevně ţalobu sou naň učinili. Ale toto já nic nevím, kdo sou to, ješto mně takovou 
mrzkou a hned lotrovskou věcí naříkají, Barabášovi443 rovnají a dovodí se toho dobrým vědomím Jeho Milosti 
Císařské; a nepraví se nic, kterak by Jeho Milost Císařska o tom věděti ráčil, jáť jistotně to vím, ţe toho skrze 
kata mučením z poručení Jeho Milosti Císařské jednou, podruhé, potřetí, po 4., po 5., aţ i po šesté není na mně 
nalezeno ani kdy jakým soudem zřízeným zjevným shledáno, ovšem prokázáno. Ţalobníkův nevím, před soudem 
sem s nimi někda nestál, jích ani soudce, ani svědků proti sobě neviděl a neslyšel, jakţ tedy toto jisté dobré 
vědění byti má, leč sou to, kdo Jeho Milosti Císařské na mne selhali a falešné svědectví o tom po jiném dali proti 
přikázaní Boţímu, řkoucímu: “Nepromluvíš falešného svědectví proti bliţnímu svému,”444 vezmouť za to hodnou 
odplatu, toť shledati mají. Jáť sem vše pokorně trpěl a trpím, zlého za zlé neodplacuji, ale při svou Pánu Bohu 
poroučeje za Jeho Milost Císařskou i rod jeho a rady Jeho Milosti Pánu Bohu se modlím, aby Jeho Milosti 
Císařské neráčil toho za hřích počítati, neb to jistotně vím, ţe Jeho Milost neráčí věděti, co činí, vírou jiných 

oklamán jsa, a říkám to častokrát, kdyby Jeho Milost |94b| ráčil to věděti, jak sem jeho milosti věrný a poddaný 

byl, tak jakţ Pán Bůh to ví, ani jedné hodiny by mne v tom vězení nedrţel, a tomu se těším, ţe sem přitovaryšen 
k utrpením Kristovým, aby, jakoţ na něho pro přisluhování Evanjelium svatého pro dobrá Boţí díla pravili lţivou 
věc, ţe by byl buřičem a ţe se protivil císaři, králem se činil, tak podobně i na mne, vím, co sem trpěl a trpím, ţe 
netrpím jako zločinec, ale jako křesťan, oučastník a následovník Krista, bez viny, podlé naučení svatého Petra. 
Protoţ se nestydím za to, ale poţívám v tom svědectví Páně, řkoucího: “Blahoslavení ste, kdyţ vás haněti a vám 
se protiviti budou, lhouce, pro mne. Radujte se” &c.445 Protoţ já z toho Pána Boha chválím a velebím. Toho pak 
artikule zanechávám při té odpovědi, kterou sem dal na ten artikul poloţený v instrukcí. 
 

K pátému artikuli. 
 

 Tu mi se ta má přípověd o nescházeních pikhartských a kacířských schvaluje a za vinu dává, ţe sem se 
pikhartem a kacířem ani svých bratří nepoznal.446 Proč sebe i spolu svých učastníků takovými byti neznám, to jiţ 
z předešlých odpovědí mých obou dosti světle známé jest. Tu pak přípověd učinil sem na ta slova, kteráţ mi v 
instrukcí postavena byla, nic nepřidav ani ujav, v nichţ také nic není oznámeno, jakých pikhartů neb kacířů 
schůzek bych se měl varovati. Však sem jiţ proto sprostně a nefortelně447 učinil a jiných sem nerozuměl a 
nerozumím neţ o těch, jakţ se tu v této instrukcí dí, pikhartských a všelijakých kacířů, a to jest všech takových na 

pořad bez vejmínky oznámených a zvlaště |95a| těch, na něţ se mandátové Jeho Milosti Císařské vztahují, 

kteříţ ne jedněm lidem, ale všem vůbec po naší české zemi ty a takové schůze a kacířství zapovídají, a mně 
stavení sou448 tímto ţalářem, ţe jakţ jiní všickni obyvatelé země České musejí Velebnosti Císařské v tom 
poddaní byti, chtějí-li se hněvu jeho a nemilosti uvarovati, tak i já spolu s nimi. 
 Aj jíţ teď jest dosti světlá odpověd na artikule mně v instrukcí podané a na vyhledání nedostatků při 
mém vyznání k přiznání se k církvi obecné evanjelistské, přijímající tělo a krev Pána Jeţíše Krista pod obojí 
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 smyšlenka, výmysl 
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 Barabbáš , lotr,  zločinec propuštěný Pilátem na svobodu místo Jeţíše. Srov. Mt 27,16; Mk 15,7; L 23,19; J 

17,40 
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 Dt 5,20 
445

 Mt 5,11-12 
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 neuvědomil jsem si, ţe já a bratří jsme...; nepřiznal jsem se k tomu, ţe ... 
447

 prostě a bez jakékoli lsti 
448

 mně je v tom zabráněno 



 

 

spůsobou. Odkavadţ kaţdý poznati můţe, proč sem k instrukcí neodpovídal a to přiznání k přijímajícím pod obojí 
ţe sem věrně učinil, ne k některým toliko a k jedněm, ale ke všechněm vůbec, a v tom ţádám přijat byti. 

Stalo se dnů těch okolo Obrácení svatého Pavla na víru Leta 1561.449 

 

 

Odpověd Jana Augusty na šest artikulův jemu podaných,  

kteréž viž na listu 83. 

 
 Na první artikul: 
 
 Kteří sou to důmyslové moji obzvlaštní o víře, jíchţ bych se odříci měl, nic nevím, aniţ od kterého 
zřízeného soudu pravé církve Boţí evanjelistské sou mi kdy ukázany a na mne dovedeny. Protoţ nevím a 
nemám se čeho odříkati. Za svatou pak obecnou církev mám všecko křesťanstvo na všem okršlku světa, 
povolané i spolu vyvolené k věčnému ţivotu, v dobrou i zlou zemi vsáté, dobré i zlé; od té sem nikdá neodšel 

|95b| a neodstoupil, ale v svazku té víry, lásky, naděje, pravdy svatého Evanjelium stojím a stál sem, křesťan i 

sluţebník křesťanský. Jakéhoţ mi tedy jiného spojení s jakou jinou církví potřebí jest, abych té obecné církvi 
poddanost zachoval, kdyţ se vidí byti roztrhaná, jedna řecká, druhá římská latínská a kaţdá má sekty a 
rozdílnosti mnohé? Není mně ani ţadnému moţné to učiniti. 
 
 Na druhý: 
 
 Abych se schůzek pikhartských i všech jiných kacířů varoval. Tu mi nic není oznámeno, kdo sou ti 
pikharti, kacíři. Já sem hned od dětinství slýchal, ţe pikharti sou lidé ti, kteříţ nevěří, aby Kristus Pán měl ustaviti 
chléb tělem svým a víno krví svou, ale mají to toliko za znamení a památku. Kacíři sou pak lidé ti, kteříţ se 
lidských smyslů zřízení a ustanovení proti zjevnému slovu víry svatého Evanjelium neustupně drţí a tvrdošíjně 
zastávají. Takových obojích já sem se nikdy nepřídrţel, s nimi obecenství neměl, tou příčinou jích se varovati 
připověděl sem, abych tím skutkem učení jích tupil tak, jakţ mi to v tom artikuli podáno, ano hotov sem to učiniti i 
slovem svatého Evanjelium, jestli ţe by mi jen přisluhovati bylo dopuštěno podlé ouřadu mého. Co pak za 
obecnou církev mám, napřed sem pověděl, ţe všecko křesťanstvo na všem okršlku všeho světa. Protoţ samé 
církvi římské, kteráţ papeţe za hlavu svou má a jím se zpravuje i s těmi, kteříţ se s ním spuntovali a její 
přiseţníci sou i jí obcují, za obecnou znáti nemohu ani vyznávati, ovšem obhajovati. Ale mám ji za jeden díl 
obecné církve křesťanské, kteráţ od synů svých, nejprvé Čechů starých, kteříţ na světě byli za císaře Karla, 

krále českeho,450 potom za císaře Zigmunda,451 téţ krále českého, jako |96a| Mistr Jan Hus, Mistr Matěj 

Paříţský,452 Mistr Jakobellus453 a všecka universitas454 kolejí praţských se všechněmi jích se přídrţejícími. Potom 
teď našeho věku od Němců a vší Svaté říše císařství římského znaříkaná jest hroznými hříchy a bludy proti 
nejsvětejší víře obecné všeho křesťanstva svatého Evanjelium a z toho obviněnáxlv a viní se posavad, čemuţ 
sem já spolu se vším národem Českým uvěřil, to vskutku shledal a poznal, ţe to tak jest, v té víře se zplodil i 
vychoval a pro ni mnoho trpěl a trpím. A protoţ dokudţ koli ona Čechům i Říši z toho se nevyvede a od takových 
přezlých věcí se neočistí slovem i skutkem, za jinou, neţli jest, jí znáti, vyznávati a obhajovati proti pravdě 
nemohu. 
 
 Na třetí: 
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 25. ledna 1561 
450

 Karel IV. Lucemburský (vládl 1346-1378) 
451

 Zikmund Lucemburský, syn Karla IV. (vládl 1419-1437) 
452

 viz pozn. 421 
453

 Jakoubek ze Stříbra, Jacobellus de Misa († 1429), teolog a kazatel, mistr praţské university, pokračovatel 

Husův; ovlivněn především Wyclifem, Matějem z Janova a M. Janem Husem, jehoţ nástupcem v kapli 

Betlémské se stal po jeho upálení. Účastnil se formulování Čtyř artikulů praţských. Byl jednou 

z nejvýznamnějších osobností, které šly do důsledků v boji o laický kalich (Jakoubek podával svátost pod obojí 

způsobou jiţ r. 1414) a zaslouţily se o vznik utrakvismu ve střední Evropě. 
454

 společenství profesorů a studentů univerzity 



 

 

 Není potřebí na to se snaţovati, aby ti, kteříţ sou od Krista Pána získaní, jími se říditi a zpravovati 
podobojí měli. Nebo Jednota náše v tom drţí se vší církví svatou obecnou křesťanskou a rozprostřenou po všem 
světě, aby měli získaní byti a k církvi obecné přivozováni. Ale potřebí jest toho, aby jím k tomu bylo přisluhováno, 
aby v tom stáli, trvali, rozmahali se, sílili, a bloudili-li by v čem, aby byli napravováni v duchu tichosti a lásky455 
(Gal: 6.); a to já rád učiniti chci i to, mohl-li bych koho z nevěrných k tomu přivésti. 
 
 Na čtvrtý: 
 
 Abych svatého Písma k svému obzvlaštnímu rozumu natahovati a je točiti kdy, kde a v čem měl, o tom 
nic nevím. Ale to vím, ţe sem to měl za největší hřích, vţdycky škodlivý duši mé i jiných, a tentýţ zůstávám 

podnes i zůstanu s pomocí Boţí do smrti, aniţ toho drţím, aby měl kdo jiný moc a právo Písma svatá Boţí |96b| 
vykládati kromě toho, o němţ svatý Petr napsal, mluvě o Písmích svatých, ţe ne volí lidskou vynešeno jest 
proroctví, ale Duchem svatým pouzeni (sic!)456 souce mluvili svatí Boţí lidé.457 Ten tedy, kterýţ je jim mluvil a k 
psání je připudil, má moc a můţe pravě vykládati skrze ty, v níchţ přebývá a dílo Boţí k spasení v ních dělá a oni 
se jím zpravují, k čemuţ jiným skrze něho přisluhují. Nebo ti sou synové Boţí a pravá církev Boţí, jakţ Jan 
apoštol vysvědčil.458 A o tom vykladači Písma dí svatý Pavel 1. Kori. 2: “Nebo Duch zpytuje všecky věci i 
hlubokosti Boţské. Nebo kdo z lidí ví, co jest v člověku, jediné duch člověka, kterýţ jest v něm. Tak i Boţích věcí 
nezná ţadný, jediné Duch Boţí,“459 a tenť v těle hříchu poddaném nepřebývá.460 (Moudr: 1) Kdyţ pak církev 
papeţova tak jest narčena a obviněná, jakţ napřed povědíno, i kterak můţe ona (a ještě jakţ v instrukcí se praví 
„sama bez jiných“) písma vykládati a soud o učeních číniti a kterak buď já, neb někdo jiný můţe se jím v tom 
poddati důvěrně? Musil by nejprvé toho dovésti, ţe ona nemá Ducha tohoto světa Kristu Pánu odporného a ţe se 
jím nezpravuje, jeho neposlouchá. To jedno. Druhé: Ale ţe má ducha Kristova, jeho slova, zvěstování, učení, 
kázaní, zřízení, ustavení a přikázaní, a jím samým se zpravuje v svědomí i obcování, a to skutečně. Neb všeliký 
strom po ovotci poznán bývá.461 Tak, aby Pán, zvěstuje Evanjelium, kázal a svědčil, jemuţ jest a byti má věřeno. 
 
 Na pátý: 
 
 (O poddanosti vrchnostem) Toho artikule zanechám při tom, co sem psal o tom k Jeho Arcikníţetcí 
Milosti v své supplikací, a jakoţ tam, tak i tuto pravím: Kdo by koliv o mně jináče mluvil, ţe tomu mám hojně čím 

odepříti a to, coţ sem o sobě pověděl, pravé učiniti chci |97a| důvody nepřemoţenými. A k tomu přidám i toto: Ţe 

takový kaţdý, kdo by to o mně pravil, za lháře zůstati musí na tomto světě i budoucím, a to bude za věčného. Tou 
příčinou, jsa sobě já dobře jist a bezpečen, přiřekl sem u vyznání svém doufánlivě poddanost a poslušenství to 
své jakţ prvé nyní, tak i vţdycky, aţ i nyní Velebnosti Císařské i vrchnosti zřízené, kdyţ mi to povědíno bylo, k 
učinění. 
 
 Na šestý: 
 
 Ţe k církvi římské, jenţ jest papeţská podjednou, přistoupiti nechci, to sem hned Jeho Milosti 
Arcikníţetcí dal oznámiti, a kdyţ mi ukázáno k straně pod obojí, učinil sem k ní přiznání jako jeden syn podlé 
podání těchto artikulí, kdyţ mi pravili, ţe se na tu stranu vztahovati mají podjednou. Závazek pak, a co by jiného 
Jeho Arcikníţetcí Milost, Pán Můj milostivý, ode mne míti ráčil, k učinění všeho jako poddaný a vězen Jeho 
Milosti a ne jiného koho ţadnému jinému tím povinen se byti znám. 

 

Příčiny přiznání Jana Augusty k straně 

pod obojí. 

 
 Tyto příčiny, níţe poloţené nesmyšleně, ale v pravdě v duchu mém byly, sou tyto: 
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 Ga 6,1 
456

 tj. jsouce puzeni, ponoukáni 
457

 2 Pt 1,20-21 
458

 srov. J 1,12 
459

 1 K 2,10-11 
460

 Mdr 1,4 
461

 srov. Mt 12,33; L 6,44 



 

 

 
 Nejprvnější příčina. Abych maličkých Kristových, kteříţ od Antikrista srdcem i skutkem odstoupili s 
mnohými zámutky a k Kristu a k jeho svatému Evanjelium se obrátili, a proto i v nenávisti sou pohaněni, útrţku 
potupu od strany odporné víc a méně nesou, a kteříţ té pravdy přímě se přídrţejí (podlé jejich se mnou 

rozmlouvání, na ni se dotazování a o mně slyšení za přátely mně se dali), nepohoršil, ţe bych nimi pohrdal, |97b| 
je potupoval, pamatuje na přikázaní Páně, řkoucí: “Vizte, abyšte nepotupovali jednoho z nejmenších těchto, kteříţ 
věří ve mne.”462 Téţ i na tu řeč, kteráţ o Pánu Kristu jest takto: “Třtiny nalomené nedolomí a lnu kouřícího se 
neuhasí.”463 Tou příčinou, abych s apoštoly Pána mého poslouchal a následoval, všem všecko učiněn byl, 
maličkým, nemocným, zda bych jím k prospěchu jakému byti mohl. To sem učinil jedno proto. 
 Druhá příčina: Abych té přezlé, ano hned nekřesťanské pověsti o bratřích pikharty nazvaných, jsa jeden 
z nich, ţe by sami se za Kristovy náměstky a za nejlepší drţeli a jiné všecky potupovali, potvrdil, ale v pravdě, 
kteráţ vţdycky při mně byla a jest, svědectví skutečné vydal, ţe my ke všechněm těm, kteříţ svaté Evanjelium 
Kristovo v prorocích, evanjelistích a v apoštolích zavřené přijímají a jemu obcují, jeho jakţ mohou více a méně, 
blíţe a dále následují, přiznáváme, za spolu oučastné máme podlé apoštola svatého Pavla a Sostena464 bratra 
povědění, jenţ do Korintu napsali takto: “Církvi Boţí, kteráţ jest v Korintu, posvěceným skrze Jeţíše Krista, 
povolaným svatým spolu se všemi, kteříţ vzývají jmeno Pána našeho Jeţíše Krista na kaţdém místě, buďto v 
svém, buďto v našem;”465 a podlé povědění ţalmového: “Všech sem oučastník, kteříţ tě vzývají a ostříhají 
ustanovení tvých;”466 a podlé svědectví Páně, řkoucího: “Kdeţ koli dva neb tří shromaţdí se ve jmenu mém, jáť 
sem mezi ními;”467 “Dva budou mleti ve mlejně a dva na loţi leţeti, jeden bude vzat a druhý zanechán v příští 
Antikrista.”468 “Kdeţ koli bude tělo, tuť se sletí i orlice,”469 a utíkající na hory před ohavností v chrámě 

postavené470 podlé přikazaní Kristova, z nichţ mnozí jak daleci, |98a| tak blízci pravdy Evanjelistské sou a mnozí 

nemocní, kteréţ snáším, očekávaje, aby byli téţ moji, dal-li by jím Bůh odnésti a k takovému zmocnění přijíti 
podlé naučení apoštola, řkoucího: “Máme my, kteříţ mocnější sme, mdlé nésti a ne sami sobě se líbiti.”471 
 Třetí: Poněvadţ sem v tovaryšstvíxlvi a společnosti svatého Evanjelium a díla Páně sluţebného spolu s 
svými bratřími staršími a Doktorem Martinem Luterem s jeho pomocníky všel,472 a to takovou: abychom my při 
tom, co nám Bůh dal poznati a mezi námi jíţ vzdělati, toho se drţeli, nepouštěli pro ţadné uţitky a jiné věci, oni 
také ţe na tom sou a na to se vynasnaţovati budou, aby se v řád a skutečné následování svatého Evanjelium 
uvedli a dokudţ koli tak v tom státi budeme, abychom my o tom nikoli nepochybovali, neţ ţe k námxlvii lásku 
křesťanskou zachovávati budou. Jakoţ ta psaní a slova první Luterova, kteráţ sem bratřím od něho přinesl, v 
sobě to zdrţují.473 Téţ i s Filipem Melanchthonem,474 Doktorem Capitonem475 a jinými jich následovníky, kteříţ 
všickni po nich jdoucí také jsouxlviii stranou pod obojí spůsobou evanjelistskou. Tou příčinou vidělo mi se a duch 
můj usiloval a toho mi posvědčoval, ţe to mohu a mám slušně učiniti a k té straně se přihlásiti, jakoţ i oni nás s 
naší konfessí a apologií vysvědčili byti za evanjelistské, a našeho s ními spolčení a s tovaryšení, kteréţ se skrze 
mne stalo, skutečně potvrditi, ţe jest se bezelstně stalo, jakoţ předmluva Luterova na touţ kníhu ukazuje476 i 
listové witemberských nejedni k bratřím po mně od ních odeslaní. Téţ i Bucerovo477 a jiných ke mně, k čemuţ 

sem i prvé se přiznal v té své kníze proti kališným kněţím.478 |98b| 
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 Čtvrtá příčina: Jestliţe by mi to milý Bůh dáti ráčil, u něhoţ nic nepodobné néní, jako u nás bývá, a 
jemu všudy jest cest na to, aby skrze toto přiznání a přihlášení mé, kdyţ mi ho nenadále podáno, mohl sproštěn 
byti toho přetvrdého a smrtedlného vězení, plného přetěţkých pokušení, a tudy přijíti a přiblíţiti se (po čemţ duše 
má nejvíce touţí a pročeţ se dnem i noci trápím), abych obcoval svatým věcem, jiţ v čemţ koli bych mohl, abych 
darmo ţiv na světě nebýval, ale Pánu Bohu slouţiti mohl, jakţ by Pán Bůh dáti ráčil. 
 Z toho kaţdý porozuměti můţe, jakým duchem sem to učinil, ţe ne pro zachování ţivota vezdejšího ani 
pro ţadnou světa slávu a čest, pro ţadné bohatství z vůle a rozkoše, kteréţto věci (pro hledání království Boţího 
a spravedlnosti jeho) dobrovolně s soudem rozmyslným dávno před lety 40 sem opustil v věku mém jíţ 
rozumném a vyspělém, a toho sem těch všech let nehledal, o to nestál, čehoţ na mně skutečný důvod byl a jest 
ten týţ, v němţ vţdycky zůstávám, coţ sem i mluvil těm, kdoţ mi se sami od sebe za nepřátely postavili, ţe já 
nemám proč ţádati ţiv byti, jíţ na zdraví skaţený, kdyţ nikdeţ nic nemám aniţ o to stojím, abych měl, neb v 
nějaké cti a slávě a v rozkoší ţiv byti, neţ toliko proto, abych mohl Pánu Bohu slouţiti, kdyţ mi milý Bůh tak ţivota 
prodlouţiti ráčil a zdraví přidává a podlé toho spatřiti se můţe, ţe ne tělem chodím, ale duchem pravdy Boţí v 
světle jeho, jím se zpravuje. Ţe pak synové světa mne v tom jináče soudí a spět mi to obracejí, zdaţ to první jest? 

Zdaţ mi toho prvé vţdycky nečinili, ţe sou má všecka dobrá a svatá činění |99a| i Páně přisluhování ve zlé 

obraceli a zdaţ mně se samému to děje? Zdaţ i samému Pánu Jeţíši Kristu to se nedálo? Zdaţ kdyţ se zjevně 
prokazoval byti Synem Boţím, nepravili sou ho byli ruhačem,479 jiní Janem Křtitelem,480 jiní Eliášem,481 
Jeremiášem, jiní jedním z proroků,482 jiní pak ţráčem massa, pitelem vína, publikánů a hříšníků přítelem,483 proto 
ţe se k ním vinul, připojoval, s ními jedl, pil, obcoval, je přijímal k sobě pro získání jích. Jiní pak ďabelníkem, 
Samaritánem pravili.484 Kterýţ svým náměstkům to za kšaft485 ustavil, ţe jím téţ jako jemu díti se bude, řka: “Kdyţ 
sou se mně protivili, i vám se protiviti budou, a kdyţ sou řečí mých šetřili, i vašich šetřiti budou.”486 A co sou řekli 
apoštolu svatému Pavlu, kdyţ hleděl Ţidům Ţid, pohanům pohan a všem všecko byti,487 Tita a Timotea obřezal,488 
zdaţ ho Ţidům a bratřím, kteříţ z Ţidů byli, nezohyţďovali, ţe by proti Zákonu učil?489 Tak i apoštolům činili a 
zborům jeruzalémským,490 kteříţ ostříhali Zákona, ţe jim dovodili Krista z Zákona, po takových hlasích je jímali, 
vodili.491 Coţ není duchem pravdy Kristovy choditi, neb se o Kristu dí, ţe ne podlé zřetele očí svých souditi bude 
ani po pověsti, kteráţ k uším jeho přijde, trestati, ale souditi bude v spravedlnosti toho, kterýţ řekl: “Nesuďte 
podlé zřetele, ale spravedlivý soud suďte!”492 A opět: “Nesuďte a nebudete souzeni.”493 A apoštol svatý Pavel dí: 
“Nic nesuďte (totiţ o sluţebnících věrných), dokavadţ nepřijde Pán, kterýţ i osvítí skryté věci temností a vyjeví 
rady srdci.”494 Ale smejšlejte jako o sluţebnících Kristových a šafářích tajemství Boţích a o bojovnících jeho, 

kteříţ ţivoty své vynaloţili pro jmeno i pro pravdu jeho, a postavili se |99b| za lid jeho, ţe sou a budou věrní 

Pánu aţ do konce a on ţe jím nedá zablouditi na této své cestě a z ruky jeho ţe jích ţadný nevytrhne, s nimi v 
pokušeních jest a bude sliby své jím plniti, řka: “Neopustím tebe a nenechám tebe.”495 Item: “S vámi sem aţ do 
skonání světa.”496 A jiná mnohá sou zaslíbení. Protoţ styď se kaţdý za své nepoznání a poblouzení ducha mysli 
své a horlivost bez umění, neb to přivodí spravedlnost Boţí v protivenství. Viţ proti Kristu Ţidy s jich mistry a 
náboţníky, kteří toho času byli v svaté církvi. 

 

Přepsáno v Praze v středu 
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|100a| 

Rejstřík  

k snadnějšímu nalezení 

věcí v kníze této poznamenaných. 

 

A. 

 

 List 

Administrátorové dolejší konsistoře dva 

Artikulové Johanesovi Augustovi podaní, chtěl-li by z vězení 

64.b. 74.a. 

83.a. 

 

F. 

 

Ferdinand arcikníţe dovolil vězňům dávati víno 

býval na Křivoklatě s pannou Filipinou 

kaplan jeho k Augustovi do vězení chodíval 

Ferdinand král Praţanům svobody, pánům statky vzal 

Panna Filipina přišla k Augustovi do vězení 

42.a. 

43.a. 

45.b. 

3.a. 

47.a. 

 

H. 

 

Hanuš – Fridrich, kurfiršt sasský, válčil s císařem Karlem Pátým 

přemoţen, jat a vězněm, byl i propuštěn 

1.b. 

2.a. 

 

I. 

 

Bratr Jan Augusta s Jakubem jat v lese od Šejnocha 

do Prahy vezení   12.b.   dán na Bílou věţ   15.b. 

do kozla dán a dvakrát mučen.   17.b.   na Křivoklat veţen        

s Jakubem.    24.b.   po zmučení hojení    25.a.   jaká jích vězení 

byla i lehání    25.a.   strava   26.a.    potřetí mučen Augusta na 

Křivoklatě   27.a. 

|100b| Hejtman přívětivý k vězňům   30.a.b.   písař důchodní přítel 

vězňů   31.b.   do Prahy opět veţení   36.b.   Augusta v těţkou 

nemoc upadl   37.b.   sepsal kníhu Sumovník v vězení   39.a. 

kancionál zkorigoval   41.a.   konfessí katolická Augustovi do 

vězení od arcikníţete poslána   46.a.   na Veliku noc propuštění do 

zámku   48.b.   k jesuitům dostati se povolil a na jaký spůsob   

50.b.   do Prahy přiveţení, do lázně šli s panem Čejkou   52.a.   

k jesuitům dodaní a jak tam chováni   53.a.   od ních zase vzati   

63.a.   Jan Augusta sám veţen zase na Hrádek Křivoklat   64.a.   

do Prahy opět přiveţen s administrátory mluvil   74.a.   zase na 

Hrádek veţen   80.b.    opět do Prahy veţen a tu propuštěn   jak 

dlouho vězněm byl, ţe za 16 let.   81.b.   umřel v letech věku 

svého 72    <82.b.>
xlix

 

Bratr Jakub Bílek nejprv jat, v lese   11.b.   před pány stál v komoře 

16.a.   do kozla dán za tři dni   19.b.   před mučením nač tázán 

byl   20.a.   potom při mučení jednom i druhém   21.a.   potřetí    

11.b. 



 

 

mučen byti měl,  paní hejtmanova zaň prosila   28.a.   stál před 

administrátory v Praze   64.b.   k příjímaní od nich nucen   65.a.   

přivolil k tomu a na jaký spůsob   67.a.   zápis bez jeho vědomí 

naň učiněn   69.a.   z vězení propuštěn byl za kuchmistra u pana 

Ladislava Štemberka   81.a.   počet pořadný učiniv odebral se z 

Hrádku   81.b. 

Bratr Jan Roh umřel  22.b. 

Jesuiti vězně císařské k sobě přijali   53.b.   Artikulů jím k odpovídaní 

|101a|    na ně podávali   54.b. & 55.   pozvali je
l
 k svému stolu    58.b.    

dali jím umývati nohy   59.a.   podali dolejší konsistoři artikulů,  

oni jím nechtěli na ně odpovídati   59.a.b.
li
 

 

K. 

 

Kněţstvo nechtělo propustiti Augusty bez revokací 

Kněz Jan Mistopol nejvíc na to dotíral 

Kněz Václav, Frantů syn, Ţidům kázával 

Knecht nějaký dodával vězňům psaní od bratří 

potom to vyjeveno a jak 

Knecht opět jiný, Němec, vězňů nepřítel učiněn přítel 

44.a. 

74.b. 

 57.a. 

29.a. 

32.a. 

39.a. 

 

L. 

 

Pan Ladislav Štemberg, komorník arcikníţetcí, dosazen na Křivoklat za 

regenta 

jednal pilně o vysvobození bratra Jana Augusty 

Litomysl vyhořela    list 1.   Panu Kostkovi od krále vzata 

 

43.a. 

43.a. 73.b 

5.a. 

 

M. 

 

Bratr Mach Sionský umřel 24.a. 

 

P. 

 

Pacholek nějaký formanský pro minci zmučen 

s Augustou seděl v jednom vězení, příkoří mu činil i prával ho 

|101b| Pokušení těţké na Jednotu přišlo   4.a.   obzvlaště na Litomyšlské 

vypovědění bratří z Litomyšle i odjinud   22.a.   v Prusích 

jak se jím dařilo   23.b. 

Psání od Jednoty učiněno do Augšpurka králi 

Přiznání se Augusty k straně podobojí 

Příčiny toho přiznání jaké sou 

17.b. 

24.b.25.a. 

5.6.7. 

 

 

4.b. 

44.b. 83.b. 

96.a. 

 

R. 

 

Revokací jaká byla Augustovi dána 

Rychtář ručil Jakuba Bílka v Litomyšli 

Rychtář litomyšlský vsazen do vězení pro dva obrázky 

72.a. 

5.b. 

6.a. 



 

 

 

S. 

 

Šebestian Šejnoch za hejtmana na Litomyšl dosazen 

s bratřími ukrutně zacházel, do vězení dával   6.7.    

lstivě hledal jíti bratra Augustu   9.10.   jal ho i Jakuba   11.b. 

Co jemu za to jetí jich dáno a co sobě sám vzal   15.b. 

Sjednocení s luteriány v Prusích   23.a. 

┌jedna 

Supplikací arcikníţeti od bratra Augusty dána         ┤druhá 

└třetí 

6.a. 

 

 

 

23.a. 

43.b. 

60.a. 

62.a. 
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Z. 

 

Zemanka nějaká s dcerou na Křivoklatě od vězňů získána 

Ţidé od jesuitů napravováni 

42.a. 

57.a.|| 

 

 

 

 

                                                 

Výběr z kritického aparátu 
 

 
i
 Havlem ] Hawle 

ii
 původně Knězſkeho; slovo Knjţetcyho nadepsáno 

iii
znamenitě ] znamte 

iv
  vynechávka doplněna editorem podle smyslu 

 
v
Čišvic ] Sſÿſſwic 

vi
 Slovo powyſſeneho nadepsáno nad slovem Panſkeho. 

vii
Následuje škrtnutá věta a tu ſe ho jeſſte ptalj na tyto věcy 

viii
vězněním ] wězněm.njm (asi záměrně rozmazáno) 

ix
 Následují škrtnutá slova ţadnému knjm nedalj 

x
 Následují škrtnutá slova atu  ſnjm 

xi
 bývaly ] bywali 

xii
 Následuje škrtnuté slovo giţ. 

xiii
 zanechány ] zakopany  Nad škrtnutou částí slova nadepsáno nechany. 

xiv
Pod slovem zanechal je připsáno a přeškrtnuto slovo pobral. 

xv
 Následují škrtnutá slova knĵ 

xvi
jemu ] Nad škrtnutým slovem gjnym nadepsáno slovo gemu. 

xvii
  obnovili ] obnonowili 

xviii
Následuje škrtnuté slovo gjm. 

xix
jemu ] gjm přepsáno na gemu 

xx
Následuje škrtnuté slovo Revokacy. 

xxi
tovaryšské ] towaryţſ ke 

xxii
jako k ním ] gako knjm gako knjm 

xxiii
a jím ] agjch opraveno na agjm 

xxiv
následují škrtnutá slova zrodiw ſe w nj 



 

 

                                                                                                                                                         
xxv

 soukromě ] ſaukromně 
xxvi

následuje škrtnuté slovo nebo. 
xxvii

 prosbu  ]  prozbu 
xxviii

  vepsáno jako vsuvka; levá marginálie, zcela zaškrtaná: Toto g<eſ>t Inſtrukcý pote odpowědi gak g<eſ>t na 

liſtu 94 dokonana ge<m>u dana podle niţ ſe <při>znáwal. 
xxix

 nejvyšší  ]  nejwyţſſj 
xxx

 tovaryšství ] towaryţſtwj 
xxxi

 následuje:  toho wiznanj 
xxxii následuje: geho 
xxxiii následuje:  podezřenj 
xxxiv

 následuje: které 
xxxv následuje: podstatneho 
xxxvi následuje: k Tymoteowj 
xxxvii Barnabášem ] Barabaſſem  opaveno podle Bible 
xxxviii tovaryšství ] Towaryţſtwj 
xxxix doplněno podle smyslu 
xl tovaryšstva ] towaryţſtwa 
xli tovaryšství ] Towaryţſtwj 
xlii následuje:  přiſſel 
xliii

 přepsáno z poslauchagj 
xliv nenajdeš ] nenegde 
xlv obviněná ] obwjnněná 
xlvi tovaryšství ] Towaryţſtwj 
xlvii přepsáno, původně knjm 
xlviii s zaškrtáno 
xlix doplněno podle skutečného stavu v rukopise 
l
 následuje  vnich k 

li
 na dalším řádku: inſtrukcj wězňům daná   44.a.   wiz gj   83.b. 


