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Prosetí nš tí rodáol Ú doby toleranění t
Martin rluren, ňehoř .Iakubec a TonÁĚ .ruren.

I

I
I

slí bila jaen hovořit o prosetí nských rodáoÍ ch z doby toleraění '
tedy o lideoh, kteří ž 1li v tonto hlaji zhruba před 25o lety' Proč ?

Co nás předevěí n zají ná, Je přece naš e pří tonnost a co bude. Proč
hovoř1t o ruinulosti a vytahovat z ní ť lávno zaponenuté děje?

c{i je to v]-astně ninu].ost?
Zauja}o nne nedávno přirrovnání ; ninulost je jako getl - je gou_
č ástí naš eho ž lvota' ař si na ni panatujenne č i nepanratujeme. Když
ee na ni rozponí nácne, nikdy vIastně neví mel jak to přesně bylo'
vidí rre jí jako ve snu' některé rJsy vystupují jasněl jiné jsou vš ak
matné a některé docela nezřete]-né . DotvářÍ ne si ji. Minulost potřebuje výk3.ad - jako ben. Je v ní cosi tajenné ho, co nás poutá, zneklidňuje, hovořÍ k nán, vyiváří nári ž ivotr altiž bychon vědě]-i jak.
i.]luví nre o s1avné ní tru).osti, o ninuJ-osti, kterrí nás povznáš í ' dává
cenu naš enu národu, kraji i ní stu, v něnž ž ijenne. Ále ví me dobře'
Že naš e ninulost byIa í neslavná, je a byla přeclněten sporů . VÍ m,e'
Že jí Lze zneů ž í ta také Že ona sana sé neurů áe bránit, je stejně
bezbranná proti zkresé ilní jako pravda - a přece je Ilade vš e mocná,
protož e dávti naě+rnu Životu sněr a snysl'
My dnes potřebujene najÍ t snysl naš eho ž í votaí sněr, kterýrn
máme jí t. í ,Í yslí n,ž e by ní tm v tom roohl ponoci pří klad E ž í vota
tří prosetí nských ro<iáků : Irtartina ,,Iurena, ňehoř'e Jakubce a Tonáš e

Jurena.

'

Idartin Juren.
d J.ety seděla s dětní nrl lavič ce proti
Vzponí nán, jak jsenr pť €
popní ku a přised} si k nán dědouš ek i{arěáIků z č Í slq2!. l3y1 tehdy
v PrbsetÍ ně nejstarěí . Vyprávěl o tono, co bylo a nezi jinýnn řek].l
Mgrtinovi to utkvělo a
'Í A ten Martin Juren ž LL stg ]-et." Naš enu
Po ěase se nne zeptal, jestJ-í je to pÍ aVd&'
Martin ,JureÍ rr o které n budu uluvit, ge narodí ]- v roc e L7?1 a
zenřel 1784. Sto let tedy než il, ale náne záznam o jelro otci' Martí novi Jurengvi, který se narodi} v roce 1696 a Žil se svou rod{nou
ve etavení , které bylo zbudováno na nÍ stě třioetí ].etou vá]-kou zpustoš ené proeetí nské tvrze. Mě! synx }dartina Jurenat který se narodil
i;
v roce 1?51 a 17 době po vyilání to}eranění ho patentu napsa!l'+' '
I
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o uaěátaí ch 'sboru tři' dopí sy své nu bratrovi,
které ete zechovaly
v prosetí ngké nsborové n archi.vu' ved1
ú č tya věechna obtí ž nájednání
o udr'ž enť gboru' TÍ to tři r1í antí nové .Iurenové
ž ilí v Proaetí ně vÍ ce
než sto'let.
'ý:'ton proo6řědní n Martinovi .Iurerroví se nám zachova].
vzácný dok'ad
v'. ubání oleěnické ho farářen
které poslal 37. srpna 1781 na konsistoř.
Výěetřovalo se tehdy ( ;lŤ ed vJdání n
toleraění ho patentu) jak tor Že
se prosctí nš tí opováž í lise sejí t v prosetí nské n
koste1e (t.jo V ltornÍ m) a tann zpÍ vat své zpěvy' ač koli
věděli, e podobná shrornáž dč ní ,
zvláš tě v době kato}ických bohosluž eb v sleš žnicí
jsou zakcí zána a í e
dosud nebylo povoleno veřejné
vykonávání ndbož enrrtvÍ

zů stgtr to by proš 1o1 ale sejí t se v kostele.
a provárič t
veřejné vykonávání vaš eho nábož enství ,
to
nikdo
netrochvÁilí ' protrrž e
jste jednali proti zákazu a na to
oni odpo"rari''r' ," rri,sIili, }.c 0.-lře dtiIajÍ t Potora'jiny z rií ch, jné nern }.iartin
<Í uren takto nluvil:
Pane 'ť arár:i, já se pří anávánn
a řÍ kán zjevně , ž e ny viiÍ chni, co}:olí
jsuae 'Josud dělqIi, ž e jsne
děLa1i jen pro fornru,
ž e jorae katolí ci a ž e to byla poujrá přetváť 'kal abyciron vyparir,lli.n
protož e iir. d1r:u}ý
č r:s jsnre b"ylí vž ciy těni, za něĚ se
proh).aš ujenre. Jilť přic1al;
já se přť znáván, ž e jsen pro zt1é nÍ nynÍ .
nosí 1 rů ž etrec,s1e ž e jsenr se
jej v řivotě nencdli1. Zrlí něrr"v-_ idsrtin
rluren rrejví c ].itova} svýe!r
kni]:r' které , krtyil tan by1í raí sionáři
nejprve sice Zg1:l.,Qi, ž e jc má,
potora viig! gg streciru před treotem,
jí w,ž r.ru by'o pohrož eno, v3oa'1
Že by je chtÚl nyní zpit. ilc)y':: jseni
nu ale řekl , ž e jí ž dří r,e by}y
spá)"eny, přestal. Dcí .]-e ří kal právě
zmí něný .rureňi... řiy1o by ni
velni bole;'tné , kdyby po toJ-í i';eré n.lmaze práci
a
při stavbě kos:telt
(t. j. horní ho) se ni nedonřálo,
abych u něho mohl odpoč Í vat.lí i; to
jsen odpovědě}: je*tliž e v obcování
cí rkvo ří rrské
ni]ldo vás z koste]-a a hřbitova nevylouč Í ,jestliž e katolí cké v},tr,v:í te,
vriak nJnÍ o své
ú jně se or] vé ří cí chodděJ_ujete, setrváte-li
připiš te sí to saní souěi1 buc]ete-li zbaveni v bludu aŽ rlo konce ,
na tonto svaté rn mí stě
odpoč
ltj)olaa

inku.

Koneč ně si přáli ode nne' abych jinn přece
zanechal
la, aby,*spoň v den neděInÍ a sváteč nÍ mo}rli v kosteleklí č e od koste;;i;";-""
nodlit 'é e.,' odpověděl jseBl již jsem ván rrekl
, ž e taž dosud nebyJ-o
povoleno .1eřejné vykonávání vaš eho'nábož enstvÍ
,nýbrž zakdzáno .o?
Po takové a podobné rozrnluvě{ vedené ve
vš Í ooi"oig a ní r.nosti, jsme
se_ navzáj,bm pozeěIí
kdyřa
,
;s!m ;e byI naponenuL, aby se c}rova].i
pokojně" Nedbají ce vĚak rla to, oni
znova v neděIi v obvyklou hodinu
,sluseb !,ox,í gh (rozuněJ v Oleš nioil něl,í evé slrronáž děnÍ na
}rřbitově
i".
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.v'Frosetí ně 9 vykonávali své nábož enské cvič ení 'k ěenuĚ př1š 1í .
i nnozí z jÍ ných vsí , zvláš tě 7 LOUky. t'
Marti'ir Juren pod1e zpnávy o}eěn1cké ho faráře vystupoval' jako
nlqvč í oatatní ch ( t< tonu nusel ní t urěí tou kuráž ) a přece to byl
.č lověk ní rný. ť rápil Ee tí n, ž e ž ije v přetvářce' při vlzitaci
pod pohrů ž kouodevzdal knihy, ale nyní se otevřeně přiznal ke své nu
přesvěděení . V kosteJ-e, který stavěI vlastní na rukam. ": "n:Š 1
spolu s ostatní mi ehronaž áovat a i]ohu zpí vat. Teto první veřejná
shronáŽdění evange)-í ků z Prosetí ne e okoIí se konala ].o. a 1?.srpna
].?B]- - pŤ ed vyds"ní m to].eranč ní ho patentu.
3o vydání Qtleranč ní hopatentu podle zápiou v obecní kroní ce
}í ertin Juren prronesJ. řeč pod clobsň a po jeho řeč i se ceIá obec
přihlásila k helvetské uu vyznání .,rpodl" dg].š í zpráq' oleš n1cké ho
faráře se už Ll. ].í otonadu 17B1 vgocro, ž e ve vesnicí ch, ktené patřily k prosetí nské mu ť iliálnÍ nu koste1u orjstupuje 1o1 rodin. Sto
přihlář:enýct-r rodin mě1o právo ž ádat v].astnÍ ngdlitebnu. li3.prosince
zasedala na kunš tátské rr zárlku koní se a konal se první ú řerjnÍ soupis.
4. ].edna 1"í {:l2 by1o prosetí nskýrr na vrchnDstenské nn pozenku vyněřeno
ní sto ke stavbĚ nodlitebny u dubu, pod ní mž Martin Juren zí ska1
profutí ns}ré ooueed.y k nyš J.ence' {iby $e přihlágí ]-i k ví rae svých otcrl.
v dopise o ton napsaL: í í jostg.li .jsme svobodu nábož enství .Buň l'án
i]rlh Dochválen. tsod]-e ť eských bratří v lánání chleba a kalicha Páně.
ve].á dědina v jedno.''
iuí a.rtinovi.Iurenovi tedy neš lo jen o to, aby on sám a jeho rodina
rremd.^ee1i nadá]-e ž ,í tv přetvářce. š ro nu o obec. č Í rnbucie obec ž 't-t duchovně Ží t. ,,tsuč jné no Rož í pochváleno, radostnou noví nu 'Iobě
ozrtanovat buden gtran nábož enství eo sne od sěemohoucí ho Pána Iloha
ž ádeli, taky jsne od fasnosti 6í sařské obdrž elí ,'uu nů řeme pod}e
své ho svědoní l]ohu sIouáí t a s1nvo Í 3až t-dvakrát ?'a den slyš et'|'
Idy vš ichni, ceJ.á obec.
I

A přece nán mů ž ebýt pří kladem č ].ověka věrné ho a váž í cí }iosi trsdicí r V€ kterýoh vyrostl, touž í cí hobyt pochován gpolu se svýni př'edky na té nž ehřbitově' n1lují cí hokntrry, které zdědil. t3y1 to č lověk zbož ď. Kaž dý ělověk ná
ž í tpodle své ho svědomí , v pravděr h9 v přetvářce. Ve své zbož nosti
byl opravdový. Narodil se a zemřel ve své obc1 a zálež elo gtu na ton'
jako otlr ale jenu
Jak lí ilé ;voboi ž ijí , ěí n ž Lií .Nebyli vš j.ohni
na nich aálež elo, tvořili obec, patří li k sobě.

Ví c zpráv o Martí nov1 ,Jurenovi

trens'áne.

4

fiehoř Jakubc,c

$arodil ee v ProsetÍ ně v 'roce
L726. ByJ. tedy vrstevní ken
!Í artÍ na
o
jsem
něnž
r*'uvila. v č esky psaných
'Iurena,
je uváděn
jako ňehoř .]ekubec, v
"á"n"o.ech
laí in'ky pu",j.n <]okunent""r,
jako Geor* tedy'JiřÍ a pod tÍ nto jmé nen se o
něra nrluvÍ
ni""*oric\ich studiÍ clr.
Žtvir se jato krejč í a byl prosetí nskýn
"
kantorern, to jest vedl na
ků ru a pŤ i pohřbech zpěv a uč í l
dětí č Í st- o"ni] Zechoval se
rukou
PoaruÍ '*Zpěvní k f;ehoře Jakubca. Pí sně
vš eobecné a pobož né ke cti g
chvále i]ohu pravé mul a v tnojsobách
jedí nórnu, jedni kaž dé
věrr:é
duěí k potěš č nía tdž k její nu epusení .
)-767.
-.iJÍ sně pobož rré
lť ov'jho zákona 'r'áně, totiž
sepsané a sebr"anó z jirrých
nno}ýcir :l:.snÍ
r{ynÍ nospolu seBBanti otl lielioře
Jikul;ca, ten č eo ttektorra ť ro.;etí
nské ho roku r'É něí i}CCIfť rr' s
ninrí ž ka*sá r,ěrná dur'':g v ]cr:Í ijý č l:s
chválí tí ve vš ech' potřebrlch svou z}cormouceilou
r'}sl cb,leseliti aů ž e..,,
se odstÚhoval do oler-:nicer oc]kud noc}iázeIa
jeho <lruhá
:#:;-:::"
l'ajní evangeJ'í cí v olei;nici
iž ili jrnsk než evů n'e1í cíV j,].osetí n,,
i,ře'je vlš í llb31i jeri hrstkou
ncai }:atol_ickýrri ijouí jeclJr rlě}r v
irÍ c tě
k*1:9Li*i.6'5o f llr.ářer j;:.:irlane
i:4 té ž š at] á.ru or$ vť 'gr;i11',
]ioli
Jsko obyv;rte1é nřrlteč k& ii:ierlles1lrÍ ci ktei1í í ji'j č Í ra'-rrovitiili.
$€ vl.e}l l;..i;ittivolnějí
ilo}tybovat po oi:olí . il;;už ť valí 'r;o}io
k,';;;,";; ij';:rrlrieji. j:i;iir.
ť ie]iař *akubec byl pr* }inihy i'raze
v
a v i,itonnyš ii a v Olelš ní ciiÁť :l
jakýsi sk].ari kni}r..i]ro tuto
svou č inrrost b*v1 v.l:s},iclrtin i -lězni.i}o
i_'Í snč nejetron sebral a po
'lydánÍ to1c-rgnč ní irotaterrtu v r. 17ii3
vyds1 zi1ejuč svýn ná};1i:<lera ž aItáť ',
J_:n

básnÍ }len.

l:1e ;rÍ srtě sán

s;i;lá,]a.t_

-b;r1

tct1;l

Jvangelí ci ?' oleěnice a okolí , iecy
i z.'l,ol;c+tí na ctlo<ii1í t.*jně1
bez patřič n'jho povolenÍ na boi_rcrslu:Í r;y
do irreš prirku - ijrarisJ-av3:.
5
cest'ě
se
ng
noc
stgj'"'ova].i
*o
v liosÍ s]_avi z-řejarč vědě]_í , ke }:tcrýn
::odÍ nárq se nohou beg obprl
z udánÍ ucirýlit. Při tč chto cestách
se
dozvč děli o evangelí cí ch na Valaš sku,
kteří sc veřejně zač ali přiznávat ke sve5nu náboŽenské mu přesvl'tlč ení
i o svobodách, t. j. právgg}r'
kter'é majf

evarrgelí ci v Uhrách (v nynějš í n $].ovensku
a Ltač arsku).
řehoř Jakubec s9 podí le' na petici
nosislavských, v ní ž řáda'i
cí saře v květnu l?ijl o ndbož enskou svobodu.
.tsyla jinr vrácena

heí na- Á1e

to o]-eš nické neoclnadilo. Zač alÍ usi]^ovat

roztr-

o. svobodu pro
své nábož enské přesvědč enÍ $ nebýva'ou
rozhodností i nadějí , ž e se
jin to podaří .

)
posí 1aJ_ kunš táteký
'y" 'i{n{ mnteriá1 " ";1 á s í 1 i
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saní
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kteří

li
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'[resty nuc ených
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hrož
eno
jim
rozlrodností
by}r:
"l;n s nebývalou
a
výslechu do i3rna
se proti touu'ou'l "]nazývali
ž e ho --.,
tak'
::l":;ni-,"l{:"''ť ::i''Ji;
váž
ili
ho
siní si
o'""olo'''
v ce1tln kraji'
neavali
uu"*e1í
ků
ridé
rrí stlrí
se vů tic"*
llis}.-upco'._rao,
do ť í dně'leČ 'e !i'J
nebo
v:lprÍ
jvil
biskunen,
se'v náŤ í 1?B1

by
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Rozurnož i]-i jeJ a rozda]-i mezi své lidi. lJkáza'o se vš ak, 'É e
patent
byl vydán pouze pro doInorakouské :zeně. ňehoř Jakubec by1 ž a1ován
"jako pů vodce vť lgg5 zlostí v taonnějš Í krajině''. I{eodradilo ho to.
Dosáh1 toho, ž e 26.srpna ]-7B3 byla podána ž ádost vš ech r;loravských

evangelí ků cí saři Josefu Ir o zruš ení platů katolickýn farám.
22' zářÍ b'vla ž ácost noravskýn guberttí en zamí tnuta. Vese]_ský Elek
byl pohnán do JihJ-avy před soud. V zápětí na to pož áda1 povo1ení
/o
zajet z rodinných rjů vodů do l-trer a už Í Je do Vese]-í nevrliti]-.
ZŤ ejně
ze gtrachu pře<] ú :i36y ujel.
v té nž eroce zaní tIy ú r'.'edy ž ú dcsto}eť ;nick;Í clr o i:octavenÍ
modLiiebn;l pro ;e;jic}r naiý r:oč ct r,', c}tur]obu. ,-'o rDce Z,.,oV,'o hŽ
v roce
1?i)6 by1o:'lovo]-eno 1tootavit v olc::iri.ci kocte1 a faru, }:ter;i rněIa
hýt slo1eč :ná pro evan;;61jfu"]l V olej:nj.ci' .'l]cÍ 't;f,í něa jiot,eč !í irě..iejic}i

kostely se nýly stát filiá1ní nri. ť ro:etí nš tí l:' roveč í nětíncní tIi
o1eč nickýn nřislět ne stavbu f ar;;, e J_e oJ.er}nič tí I\ezeč il'l_i stilvč t
ani kostell- l
V té nrž cToce , I:i:.1istoparju 1'/86 zeriiře 1 náhle ře hoř .]cku.]:ec.
rřo:.e r,ratrič ní hozi1znanu ho nochovávaI '1id,,. Zernřel v dcl:ě,kE$y
evage1í ci V };ro.ji nrč .!_í sice postaven1, tři kos te1"..' V Pi:os etí nč ,
ve Yece].í rl V iÍ pvgL:1'; tl}e ž t;<1r.!i.á t;chio si_:orť l' nentl1 svl{i.lo
duc:lovní ho. i)rostí nst:ý duciiovní - uřiteL, jak sC ří :re]-o - ftf,r-:r;7 tar,l

nť icobj_l!- otŤ v'inoc ]_7a;i $o V ]"é tě 17c(j ndti:,j oilstč ho-,,a''-l :.rotoŽe
nemě1 kde b.Ydle i. Z llrostí nsité š ,.oly, kde bydlelr'ho vrclrnost

jrova].a a nsstč ::crral a tan kato1ici:é ho
f i;riiií c D c.rtaybu

skýn nei;ovolila.

vystěfer;, proÍ jetí n-

F1ehoř.Iekubec zenřeI v naí )rosté ctiudobě a rrož ná sí i zotrfal
nad
neú .sněš ností své ho Ží vota tl ;cdr:ánÍ . .j'eho l:iinisk;l jscu z,..ámé z
neú nlrr'ých opisů , ztratí ly se zř.ejurě nec]ávnoo Pirn fe,rář l{tapuě
v obš í rné nč ltinku, uveř'ejněné n v jubi]_ejsní E roce ]_9E1 v i(řesian-

ské revui vypsa1, co se o fiehoři Jskubcovi VÍ . otisk1 ten i pi'ek1ao
pozoruhodné Jakubcovy petí ce. "te vš ek třeba vyzdvilrnout jedineč nosŽ,
ž ivota a ú sÍ 1Ítohoto pozoruhooné !ro o1eš rrické hopř'edáke, roderr
z Proset{na.. je}ro r'ozlilec a vědoní , ž e ].idé ootřebují nejen svoboilu,
N
jistoiu a ochranu. Jeho or]Vohu jednat na nejvyš š í ch
ale i prvnÍ
nnÍ stech. Jeho spojení 8 evangelÍ ky v U$rách1 a1e té ž v Pruskut
to, po č en po letech volalx !í T.G.l,í asar1,k je ndnn třeba světovostil_
by1o u Ěehoře Jakubcel
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Tonáš Juren

Martina Jurena'
se narodi]- v Pros e*-í ne roicu ].?5o. tsyl synovcem
lú artí naJurena nójrrr1adš í ho'
o něnž jsen rn']-uvila a bratrancets
j,{auč il ge č í st a psátl &1€ té E poótů rn a muzí ce u ňehoře Jakubce'
dán "do uč ení řenesl{i krejč í í 'eké ho.*
k něnž by' ve třináctí
dosta} za katolické ho kentora ke krrězi
v devatenácti ].eteclr se'etech
a Ť í di]- zp'é v'
Janu Linhartovi c]o oědirry suIkovee. Jako kantor vedI
pří běhy e sr\y v;i1;sa} v Paa teké sán pí sně skládal. Své ž ivotrrí
a které by se nohJ'y
nrětech, k+.eré č ekají na ú plné kritické vydánÍ
Toráč g 'i*rna
stát podklridets dranntici;é ho zp'racování ': neboi ž í r'ot
bylo přec]evš í n jecir:o ve'}ik* draaa'
r ž e bll sán lot'r'č }:y v;'!:}-ecjáveri'
,,.no}tokráte by} zb\'t r'ezdú s€
ní bož enství
ť odle v1astní ch sIov by1 předevš í rn ''ní 1ovní kste'rch;l]_35o Ucc1lroiy
něk'dy bejveló
evan:3e1ici<o-milt:-bratřské ho, po<lle konfesí
bratrské .,, Ceiý ž ivot př'edev-É í n opisova]-, vázal a s}'irorn'':ř:áu''l*:'i
|4 !:l_rj'ii ''jc''i'i''otJ'
knihy. i:č 1 jich nnolro1 i]od}e v1astní lro sou!isu

bratrské aprávěto}í irozlič ďchkní ž ek,.např,.jiatecirisf!Li$ozd:.aví
U'redení kuntění 1-loč etrrí uu,}í rátké jedriání ovč e1í č kjch,;jl.li-.i..:ář'e
ei::Lt1 i:i j.
č :eský, trcnecký, poQ1tý, 1at-itrsk;ý. i-iyrrtoria o vi_í 'no.'l*ui nunž 'l-ó-"i1
ii,: jceně jiií z nicii b;,;}9 1r V.';ldárrí J'abyrí ntu svilt'= ?' 'r'ol.:u
v :lo1ské ni Le l:ně. V tóto i<ní ze ř).] rlriizi].i_lt:;1 l.is",-il ;t r'i í irsái
ií s l
igrá'bc.ý zápis o ):ivotě iionneneké }ro e' i;'Gd ní r'l Jul'enů v :Ť ''í
.,jť í o"uo
i;niire }.;ouj]cna jest orl i(a::1g iti.qrš á1lla z L'Tcsctí r:u, "uCJ1 '''jls
kentora v řernovicí ctr, b:i]a jest za 9 lcre jcarů . inric ].'|tl"': toilr'r č *su1
ii;e,::ouž lo i:l]i}ru
k<iyž jsem v ;ulkovcí katoli-ckým kantoTeW z,-"istiivlll.
bý,,lely tan.J ju]-kovcí kněz Jan Lj_nhgrt or'le nn€ v"'pijč r1 .i u;;latit
jsen' solrě 'Áas ji oii rič iio vJranL' ji neclrté l t až ale za osrn J-et já
pr1jč il a jakož tou ttou vlastní sobě zcnech81.''
Láskakekni}rán(rozuné jvté dobězapovězeqýr,.l}ltrj-Irtin)Ti>iliii;e
-;
..lur(rrairi'rverdě1adove1ní nohrirrt;Í ghsituací :x1|::š isku;l]i73-,i;:řekuiti
,' iloku ť 6ně L773 č eka1o rrne s holeua v ncč ní ctrví Ii deset roziobenýc
k
jonr_iků " Dostal jseni náhodou klanuální k do rukou, v lcteré rrž seu
v poli č Í své au potěš enÍ rádn vš ak sárn větěinou v lese nebo někdc
nodIiteb byl přec1boIán do o]-eš tával.,,PTo ětenÍ a opisování knibtl'I'm
t'R€ examí rovali a do arestu
nice před rnisionáře a jiné kněze.
Prccházkovi
dali a ane pouten a řetězera na nohy spjali a k Tóné .š ovi
jejich
připjalí a tan jeden tejden nechali... A tu joern já u knč ž í
ví ru a lásku ztratil, vš ak ale pŤ edce ně tí n jejich kantoreE! ItcChapÍ eno přehnaný'
li. Já p"t, ale strachen předěěený a pro evan6e1í cké
polepěí ]- a6m se tak, jest].i jsen č í tával pí amo svaté př'ec1 tí m'
ěí tával sen potom zas'''. |'
v.i;tiri,cěné

;,

B

Ve svých 24 ]-etech se ož enil ., ý*o*" roce byI vypovč zen
z kantořiny a ze š ko}y, l'-cle by<rlel. l']yl- by se rád usadil v l)rosetÍ ně,
i:de
bylo osm prázcinýc}r cl:alup' i:1e nebylo tou to povoletro kýn? V'c}inost,
nebo ryclitriřen? I{eví rre- Úsacií I í je se ž enou v Lialé r:r Ubuš Í ně
a ž iviI
se jak se dalo - krejč ovstrrí nlvtizání n a oní sovtitrí nl knih' nuzij.:ou,
uč í 1dč ti č í st ž 7 psát. }ii,];o1í kr"át se vydaJ- za hrerrice pro }itlí )ry"
í }yI v ž itavě & v i)reš purku-I]r'rr-Lis1avě, vž dy bez povolení
k ti;hovcí
cesté a '' s ve 1.í Lýn strsehen''. /.1e vž rJy 1;řinesl }lní ;i:y.
"iloi'lu
17il1 dne ;-'. 1ecjt:a V rreť ;ě1í o traecil hooÍ l:ácir í :c
"í
:t]ě
po1ct;;:í ;;i1il;e1 lic ruij oo rijiro i:vartýru ze
^juikovce krrěz .jan 'l"i;rhi,r.i,

č ) niril i;rj i:r_rili;', kť ;c'r;'cjrž jl;r-',u na i:ol i]<a ní l,;te cii dost
cir'r,cl. ...tcr'é ;:-t,o 1;cli č i:ll l', .t'}*l1" i'.'oi-lc!-(ovi.ivá:ir] i]..., 11,, je

iilč 1, :ii;l-'::llt
l: t,'.,r_:iil 1-, ktc:

v i_ttcn;':ii l:ln-i 'Li'uhlí ce knĚb', }:"ccr'* na protiiecj kuci:.;r,ní i]rji :.:c;ai
Í : i.,,_
v
''6fon
''o;;'i;eJ__r ;;o<i;_,cŤ irisil! byi: i.$j_ č tyři i:us;7. itcl:' ne:;i.:.o:č
ve sl.-lií í rní ne:.:i ;:t:cltil;aJ_ ciilellei je<]ira hrubt-i, isenr,i Í Ci,lu .ir]-.:lu
i-rtj.l_gl .j.k bh]_dt; ;itol.'ce,:: sti'l1 , i'e_'li :l_i.zí r:ii'ri l;tii]_'3. cť acč ú cr:.q
illr .i1í ls1' '/tle-!'i- j::ké e VClilil€i j.ci<é costi i.:_nč ž í iateri č r:s $airorné
s:,.is;l
:.1 i].]l;n.r ]:ri:ii.L'; i_;;'i.; .'' l,í i'e;,í i;j-i,i..i tici-;..; :oj.;ruč uje
o i:-oncr1 :
''ij"l-c

i^;7-''.;

i2
/'

:: i-rG.ť i','- j- ;j i';i.Ci; i',:':.'l';:,,ill.'1 'ii ti; k;iiii-o, ::_l.*:r;.':v;i c J:.j
Ci , ., .j.-. J t)i;l r.l t.r:r. -,1 i:i i.i i: jC .L o ,,

'i€
'j}'ja':,c].,rUS
,\.

o.slr^..-/

')l_ri'jt''rL:í ;j:í

,o

_i i;

.

:.--.'_ri:.i ř uuť Cilii \j rjoi;ú ,io v3.'iJní ]]oicratlč rií i:o:li.Lr.,i

;:^,-.a

i;t-i

v jei-io rlaněte t:}: jeir tertto krrrtký zlipí s: '*1rokLi t,iině L./t:r. dne
l' i. i;í .it:a v t:c.,1i].li
llc 'l+l_eLlni zuč al jl'ett v cič di!i: ;iiui.l,;.kýrr \/' !'i.j,,.lo_
lici'-ó ica::1í 1lr"T ní e vantje1ické tliiboĚertství r kře -uene iié srir.oa.;:ž cěttí . ,,
{ibš í rnéjš Í :1,;riivtl iii;iÍ Zt;ilcciia1 jiú zeiÍ ttcl1y o1e;Lní cký Í ]arliÍ .
..i.í í
J.'ric}i. '';jře(] ,:rej:r,'tikii cln-v i:li ozttál_ri1 aů j }okú lnÍ ka;;Ian su1kove
ckí t
ť ie v :ir-ubciié Ls, v ka;:]_i se sitl-olcaž ;jujÍ nei)}:É lvověří cí ke kotrarií
sv''c.i:
ni'ijce '.:.e

r.;

tc č í m'dť lie v ircjnč jč í n|loč tu, takiŽe ne svátek vl::ccir
svct.ých nc'stuč ii1a k.=p1e i,'c jrar:ut 1idí a ;lon'bo v c]en ntí sledu..ií cí
rczří i-'i].i ;,itriL;.n a trú sieoi;jí cÍ ncdóii se ltapoč í ta1oiiŽ teineí ,
š est set zbí hsj.í cí cii L{e z ruzrrých pt)Iiství . Vů dcem jcjicir a kalrate1em je'ronáš Juren, kter:i ere<]ě u stoIeč ku Iidu pře<1č í tá ořecia
zpč vuj€
l.r -ú ne 6. listo1>'adu se stal,i ve]-ké shluknutÍ v ijolcraí
a
Sulkovci. V jiolomj. vš ic}rní obyvateié byli svolánil eby řrg rozkaz
se sepsa}í a tuto novou ví ru Přija]_i a toto sepsání by1o tgké
nahoře zuí něnýrn Tonáilen Jurenem provcdeno přes odpor Jonefa .., anč í kq' ryclrtú ře a tť 'í scdláků a kovť rře, kteřÍ neclovolili' aby
byli sepstlní ...'to vč ak jes'b jisté , ž e o<i jisté }ro č asu se .reImí
znenš i]- poč et lidí 1 navi';těvurjí cí ch nrrš e bo}toeluž by a mino to se
bol_lcn1ii:'leb !.,

9
.

jí

ž ádat nejen
chtě
zjevncf slyš í , Ž" nepravověří oí v tonto ot<o]'í
jin dÁn j'
vlastní ho pastora své ho nábož enstvÍ , nýbrž aby byl
su].kovecký.ll
kosteJ.
--=
v }i]-uboké n
.:ů itovecký kostel evangelí ci nedostalir eÍ ri raPli

ataksenakonecdonrluvilipostavitsikostelveVese].í
. rEgxn'á}nÍ
jako
zkouš
ky
rektora
u
lomnické
ho
t,:náš Juren stož í 1
tritshým vrci:ní m
uěitel norrnální š koly a v březnu1?84 byl kunš
j"o V'es eLí z poč átku
ustelnoven helvetskýn kantoreB ve Veselí '
uiiitele
;;;;; s ,rrrreho Ubuř;í na a pr'ní č as zastáva-'_ í ní sto
kazatelu
r]uchcvrrÍ řro i kr:ntorr:. i'ř'e'] ;;rt'trÉ rrirŤ í choclen i:rvní c}i
i rrpr ilovcarěsthu poirřby'
?', Lltier l.lorral v celé ui č iroi:,í r,loko]-í

lratoLickýa ki:rttcren e
"Já'-iriik, {]cně.lt,5ž : i|;:ev; t;řed tí rr býva1
lořiiiek r i;rri}r i:i cr*errtl ;A'* traké cioi:ře llové riollost něl'
'1_

evan;;e1_ický

poilrřb;-irrtvýche.van.ge).í lců sen}<onalaje<]oaa}rr'áldeť tů :.:r:l.n
p-enství cl: pocirovii'/i:l'"
o veihýn s}rroní rŽ,ič rlÍ ur1icju rra i;'oli}"a
to1er*rrč ní
J.!.-Iei:e!., njlě rre jvč třlí r,nalec literatu"r3 dob;;l
..r'aniiš ka ''aliclcriil.t
Iorr.:š e Ju::ene spo)-u $ .lirí n '_'aleckýn, otcen
uč it'e1-e' kteř'í [l:c jirri!
;:řjr.t.rcrrí ná,j+;;o it:lr:;c rryvní e1'áni]e]i'c}:é
iÍ ;,,:ii',ú 1j. ne1r:n Í 3YDLl rll:l:tní vz,dč ]-*n'ostí a]-e
ve gvé lr o];c .| Í i" í ii"' } j' '

í tí n, juk';'zdLli'liclst

co cse}Í pilii;ci i:rvrii jcezl:'te1
"
b;it)le;'h
:: iix ijher se 6vDu yodiitou a roOirta ;ttreiiovl: tilul;elfu e nini
b-vl touáš .jurer: :)o dr't:.iró z;;avr:it raí sta
1::o}:r::.n.:,rJč . Po dr-,seii Tc,tech
uč itele e střtchy rtaci ir]-*Votlr
,tIio-ku \79:: cne L/+o iráje b.;,lo rra ině oc1 jistjch jejiclr ster'š í clr
p'sanóho clle
lř"ed š ko1ní Ť r:dcU rnz]-ič ně ž aiováno. iJy1 3em s''Í 'c}ru
aelvr'řený'
?. je.jich helvetaké s.LuŽby od tĚch ste::š í chv}i}ovÚzený a
A i:otcn daie ji zpí vat v nnodli"cební ro doně Be nrirě za:':ohvJcě1oc " '
I také tlne rjlnozí bí t a i;olr1av!l'cl.'4t chtěli''" I ta]ié ncctqých
Í ]lrr}: je.1ic}r'
E'lně nr:dliva'li a svýn 1;r.r<1rlr}:.ť rm, vyll'ázet rr'ne z
isou
"i
r,ozť azo,relÍ o tr lecjaká }:aba a tlost rrizerrré {tětí í runozí , které
jserir č í st nauěil, abyene do }roroucí _ho pekla }:}í dili, tak nť "m do
otií nluvi]-i. U vrc}rní ho nějaké iro Tlbrlrerd*. Tu- obsoli]_í a [r}slí n' ''
í po,draastili" Ten kd;ykotí sem k'něnnu oč přiš el, dyoky B1ně .jen
jakoby
áE[genÍ ch a vrtohIavých nadť rva}. l,í ejí náč Í Je 'oÍ rou zacháze)-í ,
potvorní ci potvorní
nebeš tÍ anje1é .byli a já tarn mezi ní rna ěábe]-. 6
plná
í € vaš í rnař.eslangtvÍ n a he]-vetství nn . Jr to je'ta h1ubí na
před tí n
rozlič né honetresirlnské ho š eredenstvÍ , o které nrž se nně
prubova}2
ve gnách zdlí lo.. ' v ten č as sem několik htrelÍ etských cí rkvÍ
aa těm svatýn nebo
abych ge nezi ně ,dostat nohL, ale nikde s€m
_yr:vtrí .aealrori;;i l:a/crli1i, ko;''ž

IO
"

Jakýn lí den ne1í bil a neěikoval a ani hrubě sen o to nedbal,
poněvadž sgn ěpqtné kĎeslarrst.vÍ raezi nirta trr i jinde' jen toliilo
jné no křestanství bez ní losrdonství poznal. A tak sen na sallé
pouhé nniIosrdenství Bož í spo).ehna ...slyč erqi lí bezrr.Ý zpč ..r ,,Chrí ste
da nobis" č asto opakovaI. Žaln 3J., 1.
Po ton, co-veselš tí vypověděli Tor'ráš e Jltrena }. kantorské ho ní .sta,
nusel ae odstGhovgt, ale nensěl kau'o Í takenec se uchýlii do Ví tcc}_rova,
ketrr*'i převáž ně katolické obce. Živit ge vázeí rrÍ ni a oniso,r:1ní n knih.
Z dětí rnu zů stta]- je<jiný q|Í TI rgnácr o$tatnÍ mu zenře1$* .,výni $0ljl,-6r].7
ctěn a váž en zenře1 v roce Lí 3tT.
'

Ye uvj'cir Patnč teclr ;:eQ1laI krrihy, itteré nĚ1o í c]e jc*i; rjtle.ti'
li'ap*"]- ř::,'lu rí s':lj í ..
'i.isrF - b.l_1 t*,,i;' ta}:; i.,ág;rji:cn. -l1ú I-1.. j,u .r.f',
ktereu v;'daI vlas'ti'rí n nj_,il].*t]em k t:cr:tě cÍ s:,ře Jcseť il r.i.. l)a .'.\.d.Jil:í
tolet'gr:řirí ho jlateňtu. i,titg .,t{rtě I7i,1 <lne 2'l . ř.í jnri.
č chnej ijů h s1llyniiho jujna
sať 'e n",';Y:'n i]aí na
bui! |{u sÍ r. ř'í .(t i] octtruna
z:; j':i:'.i viLi- o';litii'ti:r,
l:;,. ;r,r.:ci-.1- .'r-it v tritrjt,Je,Jlnor'ti
vi:';clli' livi'l ciir:rl4 \/ nrayc!sjti. .l',a7.
cÍ

:.'7

-:'

J.;ž :.to nů i:je };:,iY:dj zjevně

l:vé nábož enství veřejně
,;Le rozkaau vl,,koniivatr
ť iinu ,iohu chvi'ilri vxé .ágtt

vddávat.

í vangeIí cíveřejně
v;;rnaJ.i jcou ví ru zjevně
krjeĚto ae před tí n tajÍ ce'
sto padeaát let a ví ce.
;;;;;

jest

i3ů h pro*ěr,u,:
budiž chváIa ďejro jné nur'

co Ferdinandus zakázal,
toho zas .Iosef rozkázal.
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Á]rvtrí 1é ta po vydání Toleranění ho patentu byt a zřejrrě něJš Í astněj. š í r]obou v ž ivotě Tonáš e Jurena. 'Jako h}adový'když nasycení dojde'
jako dlouho tternocrr;i když se uaclraví , jako vězen, když se tÍ ž í cí ch
pout zbaví ',' tak si připadaI T$náě Juren " byv voIrqi ve své n nábo-

ení jako pták v povětří '"
Svou ž ivotnÍ jistotu, zakotvenÍ , nenaš el. v cí rkvj.r ale v i]ohu"
í 'v ť ebe Hoepodine doufán, nedejž mi zahanbenu být na věky. Pro
spraved]'nost svou vysvobc,ň utn€r Žaln 31, ]'

ž ;enské m pÍ eci vědč

i.'€
ní stii.rj:t,é ,jg vyznat \' iriliií c]obě a sitnaci, v ní ž ií je,::e.
?cc}irrici.i vj,l;i,č ii;s.t; s.t,..1.r: v.; l.'ů stti a sc.uč 11r:11Č sc v il'i:l'i'í s;i;oj eš l-,c's Li
za}':i'rizriuje i:č '].:o]_i- roVěr.
je v cenr,:.,vnÍ pověra: na venkovč nezáLež !. Dů lež í téja, co se ue
tre,:ii .i,ecJirtÍ ccť ;civij_izác9r v <iob|. toic;reič ní b.','1o tr-'rké cJů ]'azí té rCo
'a
$e t]á.l.o v€ 't:1otr_:_l Co cí llcrř cí suřská l,lrla ir krti]_trvs1<é ,;ubcr'rt:i't':ti'
iiIc i: t,t,.lti 1:lir1;hu, k'|;e::ý n::nt.'lj.: k 1rohyt;u'k ]-ell'jí nu dal1.i nor]nr_t
j.cir uřcsvč rič ettí rlje jictr cc}ro'!l: k olrě'i;í
oi:;,,č e rií ]-i'ric ile verrl:ovč , jej
'
"
u'ji:ll:c.]_3iií s'i:.iit v i'cznanó ilrirVrié '
"ie;ic,,
rjrlririi t]{:iv.jra 3 lil;,JVi'-í ^ js irr: i;crrj-ae, rri1ií ny ! Jai; c]rtrcí i;;;_!-: ti'b,,:
]-idé Z io_ler"l;-i:i;rí r.1ob3i, v jirké trtiia s1coro ne';ři:,]st'';ví 'reii:ij cliuijoi;e
přct:e Í :ie e ú ci;+u sl'_l_ii_
u[lí r,,;'_i..! ri:licirnj. ti4i c r_:.i_ci:I-: jr:erir llJ_uvi]-e. i''
lrí ,te l,].e,i i:rr}:j''tstrlÍ nr kteló ko]-erlr l:er;e rcad'ival'i, š ií řÍ 'Li: iaí rt:out,
prsvti;,itai1r:.rnos t l ].;i*ku iie krrí }rrí n,ocl:otu k obč ti r PIacovi tos t,

je oprů vdova'
rráp{ií jii;oct a vtirrriost, srJr-toboí ]t' ::bož rlorit i<te:''d
ocirotu k slu:ibc bez ocr'lěn;'-'
.Í i'e t í iro../č i"t-l;
,je,.}iliec nic neZ, mů ž e.;]po1eč nostÍ lrýbe vlár}ar tr]BTpo
}elinelrt, utran"vl tlto1''i o - cD vš ak zniohli tí to t'É i lidé l JisiĚ
postavii
dorrluvé tj ostr.tní rri-, eiIe Jrřeclev.š í rr otri saruij. }í ebá-li se
se v č e1o9 poiinou1; tirutré k riásieciovátrÍ V dobré věcí . Co v na'š en
ž ivotě zl1aBená a znanene']-o ví c? }'ení ze nebo přÍ kLad č ]I-ověka' který
nán cosi podÍ ;tiž ttré lrořekl' upgzorni} nás na chyby a ukázal směr

!

!
I

l
J
I

tI
I

I

il.

't:
.lť
{

cestyr Fo které je dobré jÍ t?
č tvrtá "Dověra: trejr]ť rlež itějš íE urč ují cí je pří tonnost' /i odtud
tolerarrrada: starej se jen o ni. b1'áme vri63 výsadu. }rlů ž eraeděje <1oby
Jureng
ění , výs1et1ek ú gi]_Í i{grtina Jurena, ť tehoře Jakubce a Ť omáš e
vidět jÍ nak než ,Áe zorné ho ú h}u jejich pří tomnosti'

10

ť oleraění patent př'iví tali vš ichni s veli}lou radostí , a].e J.é ta,
která po něn následovala nebyla'sIavná. Úsirí př'edáků jaicoby riryš ilo
naprázdno. ''i1ní rlzni}< toleraĚč ní chxks]r*'evangelických sborů jako bezpro6tředrrí ú č Í nekpatentu nezn&Benal pro celtoneirodnÍ ž j.vot korrtinuí tu
a ponoc. Ť bto sboryr VEIIi''.J.ó ve vč tš íhustotě h].avně v kopcÍ Ch \'ysoěiny a Vglaš skar odpovÍ da1y }rrrotné a <]r_lchovnÍ clrlrdobě svť liro prostředí .
.Iejiclr sociáfrní stÍ 'ulí tÚť á1s1ož etrá z drotlrých. ií dÍ nesvobodné ho Ť jeilkova je odliazovu].g ví ce než na dvě $€IIGTIrCe n.a okraj nárirtirrí }rr.l c1cní o
. ..l-iezprostře dní ú č innostto1err-rnř:rrí ho pntc:rtu by1a te dll nc ve1í ]"áo o.
Avš ek neci.ič né ú č i.ni:;ypatentu b;']_']l c]a]-ekcr(;lih]_é . '' (Iiož cnr'l iigrrál'l.ovli) .
L toler'*lrč tií dob;l 9 toleranč ní honi:tentu v;l::ostio ceiu ttaěe tiiirodrií
obrození , i r:b::oat:rrí ve :',rie.jř: í ' i<r'r:ji' ucti si ur'ěrjciririte1 .i';'gtl to}cr'anč ní ii'.irgtenteil o]_eřrij'ci:ý ť erář ''nertí n zJ-Ú pcvi!stÍ " lronii:.;":''Ds.;ií rtské
na lloiros!.uřlb;l tjo oJ-ól";nice bič enl i<-cctcJ_y i"' rJoiiy pi e ť l|,i].r-,i.;'',:"'ski Ir,f.1l
neob.gttZ€
Í lp, koste1 v ť rosetí ně,lu1kovcí , lioveč
Po to1e ranč ní Iaf}i.:tentti r'er-1]_e t-':ovil r-rtvořenýc]'i

Í n,!,b;1;l Í 'l.Liť i]'rri
eV&nje1icl'.ýci sbrlrů

by}r' tí ž novč obsazetré krrio]_ické far'y v iia1eří ně' ť rosetí ;rě,.,t-lLkotlcí
v }toveč né a',,c} pů rlccní zLó tlc,lř'í lte ll.st'rÍ ile zi i<.sto l í 's;,' J {}V;.j-1.. g 7:i'''.,,,
pře}__cnti';i:l.:i ;1g,,}gl:t1'í ?:, .:-:i cho ii,:tn1j_ck'ý oí .t:l"ni cicý Í ]er'i;ř v ilil .'-_'.C;']':-.-;
(1'/!j7-1l;'/l) b tlť i.';t-rbj 1 .r {t]"eŠ nicrieEo l;u<li-te]. í } ř:i:inonoi''1 c1lr'.l:í ci<ýui
í }l:j;n }i ze1o,-:e rrí :,rbclru v roc e Lť -;Ó e postt. r';e11í - }ice t e1e '..' I,''cccir
Vl:i'l1{€
€
)'
}it6]- -186Ú.

Jeilc r:řq.Jicn':iní 'r }_lisce,
ní ru_,liilovirosti * vědoaÍ , É erráne 'rš icirní ,jerjin;!}ro Utce , i.:ter:,;; je
v n(-Jbč sí ch,jrz ,;tli'le pře d nái''i.
ilern.v.Lrte ů * jako evcrr'geIÍ cí ne.jsne .l-e::š í než kutuliÍ c:i.r i,ť ávč :
tak j:rko betolí ci ne:jii;jÍ bIÍ ž ke $pasení lež evanfieIí ci. obojí ' kgio]"í cí i +vP"nÚorí ci,nusí pokorně irr'ooit o otjouš tÚní .? r'oacc :1t-: *bojí
náne jerino}ro stce; t}aš e koste1'y, keto).í c.lé i evalt;;eJ'ickr': b;;1;r' !;ostavcny |oooreč qýlnt: r'ukarnai nač roz1í ť :ovat, jestli :''atolickýní Ói e\/i'.-:lš elí ckýeú . Dů lež itéb.1ll9, k č enu byl;i postaveny - {ib;1' v nich by].o L.rz{rno
slovo Raž ;t a }idé iro}rli zi:Í 'rat ke cti a chváIe Bož í "
Jsou n'ez:r námí rozlič ná lpotvorstva|' ele r{y se spo1u í j 'ť omáš em Jur.enegi obratme k naš ernu 'otcí a jenru k sláve zazpí vejne:
eraí ne doufat při věí své nedostateč noeti
v Rož Í ní Insr'rlenstvÍ 9 jeho ctÍ t i nu zpí vat l
u;:ájciln,i

.r1e

,ř:-.l.1elt.ltví rrás lstl11c oJ'iroŽtrjo.
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n'ejobyš ejnějš Í ch násirojrl

za 0 h.

K.

tg

rA

Prrlvod<e po Č áslavsku za 1 K 20 h.
lttapy k té muž D , D 7, E 6, E 7 po 40 h.
/rlin<e král. č eské hood r. 1526, l. seš it 3 K, lI.
po 5 K, V.-tX..po 6 K.

V voj

Věstní k . museí 'l.-N; dÍ l za 2

h.

-lv

Č áslaví ,lze objednati:

Bitva u (hotusi< r.1742 za 48

U

ĚTl

-1827.)

_

Náktedem tiastní ln.

č áslavi.1904.
Tiskem J. RokyÍ y v Pnze.

V

-st/á
74N

iditel měš i. š koly dí vč ív Č áslavi, c. k' konservátor a p edseJa
musej. spolku
Č ásl..
'Vč ela

Kliment Č ermák,

Dle rukopisu podává

(1750

I

,Í 'Í ÚlJ0'-

r'

.f

\-7 ,

KRNToRR Tol{nŠ E]URNR'

PRIY1

Ta rií y
l

'i

I.tT6Y

ffii
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llill llill lilil llill llil llill

.2519865976.

lillillilil lililillil

|'1Zr(-Ul( Brno

lilllil

"mí sta
vají cí ho".Zárovel budteŽ, ukázkou kterak po.l

Klademe sem v atky jako pramen ku
]í č eníŽivota kantorské ho, kdyŽ v riděl
kantorri,. muzikant a emeslní kri byla 'Ďí d.,
p i nichŽ nebylo dle sv. Pavla
z stá_"

III._VIIi. sen, proměny náboŽenství , p í hody
u kněze Linharta a odstěhování do Ma]é ho
Ubuš í na, celkem 20 stran mé ně zdobně rukou
T. Jotna popsan ch a paÉ v desky slepenych,
nyní zase uvolrrěnych.

byl do konceptu, kde se,opakují vš eÚké p í hody,

rodinné kní hovny p. MUDr' otakara
Jurena, obv. lé ka e v Nové m Městě na Mqravě,
dostalo se mi do ruky laskavostí bratra jeho
p. Jaroslava J., chemika cukrovaru v Č áslavi,
rukopisu v osmerce' rihledn m š vábachem na_
psané ho s názvem: ,,Kniha neb Poznamenanj
Wsselikych P í hod Wěku a Žiwobytj Thomásse
Jurna MDCcxclX.", z něhoŽ tu podstatnějš í
věci pcdávám. Rukopis obsahuje l42 strany
(kroině str. 1l3- l l8) č í slovane,pat i l stran
neč í slovanycha 13 stran nepopsanych. Svázán
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Mik' Drabí ku- a Kristině Po ratovské ' _ Cást
str. i 51 p epsána diplomaticky věrně' j':ren
nepsal vŽdy ti sledně pravopisně, někdy .s e rn",
později ,,jserrr"; takové odchylky uvecil js:m
věrně dle rukopisu.

Ž:r'ot,

se té ž J. A. Komenskjnu,

snech Juren spat oval pokyny pro

v' č emŽ podobai

V

svobody.

tomci Brat'í Č esk ch i p eš znamenité picnásledor,ání dochovali vědomí své ví ry a zn'..č n'
poč et siar ch spis aŽ ke dn m náboŽelské

4

1*

sám u sebe vš elik m proměnám a p í hodám
poddan sp sob již proš lé hoěasu a věku mé ho,
umí nil sem sobě k své mu potěš ení té ž i také
k p ipamatování takové své a na větš í mdí le
smutné a' zarmoucené p í hody a i-aé ho stavu
proměny tuto sobě zaznamenávati."
Na str.5. následuje po ádek kní Žky:
StaroŽitnost str.. 9, p vod rodu mé ho str.
i0, moj! rodí č ové a moji brat i 12' mé na svět
narození 17, m j č as a věk dětinsky 18, pacholetsk 20, mládene ck 2t; mé za kantora
katolické ho se dostání 21, má zlá p í hoda
u Brna'"23, má máte _um ela r. 1772 rs/. str.
24, m j věk a stav mládenecky i p í hody
v něm 25, má první pr ba r. 1773 27, mé
do stavu maŽelské ho vstoupení s Terezií Summovou z Nedvězí (l9. rin. 1754 naroz.) r. l774,
22. |edna v chrámu Sulkovské m, str. 32., ze
sluŽby katol. kantora vypovězení (prriba druhá)

v

,,P edniluva (na str. l.). KdyŽ oak jsem já
letech 48věku své ho zr3stával, rozvaŽují ce já
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, r,ré dceruš ky Františ ky narození \7 8,2
1.784, 25 tin. byl jsem na Lonici a

uč it jsem se tam normální š koly uč ení u p.
Merty, rektora Lomické ho 8, do o_hce Veselí
odstěhování 1784, 26. listop. _7 1, r. i ?85
byl jsem mě ič em ro]í ve Veselym, v Cnudobí ně a jednu trat neb ryd ve Ví e a p emé oval
jsem p. Ant. Š torkoviv Hrubym Věstí ně _7l,
má ochrana BoŽí 72, mé ho syna Josefa lI. Jana
Amosa narození 1785 _72, p í hoda na !ávoé
72, smrt dceruš ky Františ ky l787 Pr ba 4._75',
mé dceruš ky Františ ky II. narození l79i, 9.
listop. 77, p í hoda s loterií (zdála se mu é í sla,
jeŽ vyš la, ale on v Bystré m schválně jiná r'sadil)
79, mé z dědiny Veselí vypovězení r- 1792
od starš í ch pr ba 5. 83, mé do obce Ví toi]-:ova

68, r.

67

zač áte!'. náboŽerrství

52, má 3. pr ba pio Pochovávání evang. mr'tv ch 53, rnoji snové 55,
mé náboŽenství a knihy 62, mé oistěhcvání
r. 1782 do chalupy Pavla Jilka 6 , mé ,orvní
več e e P. p ijí mání v Nosilavi I?82, 8. záí í
7, snrrt otce mé ho Pavla jurna 1782, 9. záí í

sn 43, má divná a veiiká ochrana BoŽí 48,
mé ho syna Joseí a I. narození 1781 str. 5 i,

34' mé

do Mal. Ubuš ina ocstěhování 3 , mé ho
syna lgnácenarození I776,30. č err.na 37, má
cesta do města Žitavy r. 1776 v zá í 33. má
směš ná a r;iá zlá p í hoda 4l, zač átek m ch
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27.

'v atky z bible,

jako tu Žalm

obci

'Moji milí p edkové v svrchu jmenované
pocházeli z rodu Š těpánkové ho,Dostal
se rod na jmenované mí sio Jurnovo. A ti moji
p edkové byli náboŽenství evangelické ho. Po_

crl.

odstavci jsou

tové , té Ž i také staré

PoněvadŽ toho gruntu sou rozdělenl dva grunzdi a zbo eniny toho doš tateč nědrí kaŽují a vysí ědé uji..Po kaŽdé rÁ

É yltehdy 77let

,,Starož itnosÍ . V kraji Brněnské m na
panství Kunstadtské m v obci a dědí ně Pros et í n ě za starodávnych č as v grui:i neb mí sio
Jurnovo bejvalo, bud to nějakou tvrzí aneb
nějak m slovutn m dvorem (pozn' nov.: To
jest byl zámek neb t.vrze pana Jana Č einyho,
b .ral ho pána obce Prosetí na a-Š tyr<ivor ).

'

Stí n smrti a rozlič né p í hody v nenrocí ch
r' 1809' od str. 142 do.konce. P ec tí rri n ov á
a b e c é d a. Tomáš Juren dcč kal se dlouhé ho
věku, coŽ poznamenal na str. l29 pŤ i snu
xxvil. o vysoké m stromě r. 1798 a zase ,r.
1827 se opakují cí m.

odstěhování l793, 5. led. 88, Smrt mych dí tek
r. 1794 Pr ba 6. mé ho milé ho syna ignáce
mně odnětí a vzití r. 1797, 17 máje. Největš í
pr ba sedmá
|07. Moji rozlič ní snor'é l 19.

7

z toho rodu aŽ

-

seM roku P. i750 Dne t lCáté ho
"Narozeny
Planetní znatnení nebeské
měsí Ce Listopadu.

Života.

a

Na to je obrázek malovany Životní ho siromu
vyznamenání liter na symbolické m siromu

:

Kter Žto on Mať tin Juren narozen byl r' P'
1692. A ten byl otec Pavla Jurna, oice mé ho
a byl Živ 73 lé ta. Synové jeho tito sou byli
Pavel, Martin, Tomáš , Joseí , Rozí na icera'
Žalm XC. 3."
,,lI. o narození mych rodič ť r. M j m!i otec
Pavel Juren narozen byl r. P. 1720 a potom
pak v své dospělosti, totiŽ r. P. i74š r'siouPil
do stavu manŽelské ho, ku které mu stavu obral
pozrisialou ciceru
1. sobě P. P. Marynu, v]astní
po Václ. Ja<irnym z dědiny Taso'ric, a ta jest
byla moje milá mate , kteráŽ byla narozena
pak m j otec dostal
r. F'. 1728."
'Potom
byl poz s'.aly po
grunt,
kter
se na sedisky
vystavěn byl
ten
Matouš ovi Š tepánkovi, a
v roce 1746. N{oji brat i sou byli: Jan, Pavel'
A já jsem mezi nimi prost ední . Pavei, Pavel'
" (t i). A potom ješ tě z druhé ho manŽelství nejmladš í bratr Josef."

dosavad mám staro_
náboŽenství evan'
kancÍ
onál
ž itnou knihu, totiŽ
gelicko-bratrské ho, pozristaly Po Maiouš ovi
rné ho'
Jurnovi, bratrovi Martina Jurna, dědeč ka

něvadŽ já
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p í loze v pisky, c'oŽ zna-

a planeta má jest Jupiter' obloha

st elec (v

těn sem byl od p. páiera

N{atěje

1767 dne 7. ledna dany sem byl na uč ení
emesla krejěí ské ho k Řeho ovi jakubor'i, ten
č as kantoru Prosetí nské mu. M j nily otec vy'
Dostal
stavěl sobě chaiupu r. P. I766'
jsem se za katolické ho kantora ku inězcr'i Janu
Lí nhartovi do dědiny Sulkovce. Lé ''zPáně 1i69
i. máje. Žalm CViII.
a mor'
R. l77l nastalo veliké draho, hlai
's;ne tam
Lidé ten č as hladem rn eli, tak Že
v Sulkovci 3 i 4 í unusy za 'jeden den mí vali'
a to trvalo civě lé ta. A já sem skrz ten cel
drahy č as sam rn kupovan rn chlebem -a nič í m
jinš í mŽiv byl' l to Š emně párkrát tieí ilo, Že
sem sobě s poslední ma peněz!'prc chlé b š el,
a neŽli sem ten. chlé b za poslední pení z uŽil,
zas mně Pán B h jinš í mapenězi cpat il' A byl
.ten č as tak mal chté b, ž e sem já ho na
jedenkrát za dva groš e aneb za i kr' snědl a

"Pok
Majera, p. í ará e oleš nické ho, r' carárnu oleš _
nické m. _ 'M j otec sedlsk grunt zanechal
i k své mu otci se odstěhoval r' 1754'
také
Já sem se uč il č í sta psát r' i757 í
jinš í mjinš í ma č asy sem se nauč il poč t m a
muzice' Povyrostouce pak já do 13' rcku, totiŽ

mená),

nepamět"'
jest
vi'i.o
a
beská. dala mi Complexi, to

mé jest

9

gYaš í kupované ho chleba

v ka'ceii

ser,-r

*)

V

horácké m náieč í asi.

kantorem nechali.
. Já pak "ale jsouce arestní m *strache;--i p eděš eny a pro evangelické pí smo p eh._,any'
polepš il sem se tak, jestliŽe sem č í távallí smb
sv' p ed ií m. č í távalsem potor5r zas, aŽ sem
potom sám Životně takovou kní Žku ,,Jádro:,í sma

Dostal jsem náhodou Manualní k do :ukou,
v které mŽ sem k své mu potěš ení rád, vš ak ale
v soukronosti na větš í m dí le buď r' lesi aneb
někde na polí č í távai._ První pr. ba. KdyŽ
to r' P. 1773 dne ]3. č ervence p iš lo P:. mne
z oleš nice pí smo, abych se tam na faru p ed
ntisionara a p ed jiné kněze postavil, a iam
mne examiní rovali a pro nějaké mé ho osaní
modliiby do pout a do arestu Cali a mne Dc.jiama
s etězem na nohy spjali a k Tomáš ovi Pro_
cházkovi z Prosetí na p ipjali, a tam jeden -,:jden
Iiechali. A potom na mou vejmluvu mé mladosti, když se mne cost zepnuté ho pc.:iami
z ž a|á e do í ary navodili a naexaminc,'.ali a
v matrice mně mé lé ta vyhledali, potoil mne
propustili. A 'ru sem já u kněz jejich i.í ru a
Iásku jich ztratil, vš ak ale p edce mně tí rn jejich

p ináš el.

R. P.
č ekali na mne s hclema
- li a lex)i?73
v noč nÍ chví
deset rozzlobenych jc:.ákri.

za t2
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Leš ky a její mate se jmenovala Anna

roz.

manŽelské m.i zvláš tní m
jzení m BoŽí m se_m sobě oblí bil a vyvoliÍ a
s fovolení m její ch milych p átel za mou milou
manŽelku obdrŽel P. p.' Terezii, r.astní poz stalou dceru po Jos Summovi z dé :iny Nedvě_
zí ěka. Narozena byla r. P. l754, k těna jest
byla v chrámu P. Bysterské m od P. Matěje

K tomu stavu

sv." Jezovit m do města Bystryho zané si musel.
kteráŽ kní Žka byla ze Sulkovce Dr'o ákova. Ale
já sem sobě p edce zapamatova!, co sem v ní
č Í távalhned 1. kn' MojŽ. 2K. 18, i9. Jak tam
stálo: Řekl byl Hospodin Brih: ).Jejní dobré
b ti č lověku samotné mu. Uč iní m::mu pomoc,
kteráŽ by p i něm byla. RozvaŽ'.:jí ce já ta
BoŽská slova' pomalu se mně k r::.nŽelgké mu
stavu milost a chut :dělati zač ala' Že hned mně
}epš í a potěš itedlněji v stavu manŽe.ské ie, neŽli
v mé samotnosti bude. Vš ak :'le co sv.
Pavel ke Kor. l' 2?, 28 praví , jž jsem nepa_
matoval, kdyŽ on dí :
',Pakli by s: oŽenil' ne_
zh eš il's, a vdala_li by se panna. nezh eš ila,
ale tÍ ápení těla mí ti budete tako.l': -, n-,?brŽ na
ony první BoŽí slova ohled maje a ab;,ch také
'BoŽí mu
í zení
odporn m nebyl, i:'.; tedy sem
sobě s povolení m mně p edstavei:í .ch cio toho
stavu manŽelské ho vstoupiti, dokc:raly rimysl
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š koly a

Drultti pr ba. Vypovězen isem b';l ze
ze sluŽby kantorské r. P. 1771 dne
9. í jna v neděli-o neš po e a-dána mné zloeč ené paměti hodná p í č í nata: KdyŽ lidí
v kostele nebylo o neš porní mč ase, ab1' dle
jejich katolické ho obyč eje rriŽenec í kali, a já
jsem jej z mé povinnosti sám í kaii mus:I, on
mě ten jmenovan kněz po neš pc e p ecvolal,
a Že nejní dovolené mně samotné mu r Ženec

cjne

25. ledna. Copulaci sem měl v c]:;ámu
P. sulkovecké m; copuliroval nás kně: Jan
Linhart. A tu mně dle p edpovědění sv. Pav]a
vš eliké trápení mé ho těla následovati zzč alo,
kdyŽ jsem hned toho r. 7774 dne 2. č ervna
od toho kněze Jana Linharta velikou rá:.u do
mé hlavy pro málo aneb pro nic dostal, kdyŽ
on kněz jednoho chiapa navedl, aby mi-.: zbil
a jestliŽe já k němu k knězovÍ p ijciu na ž alobu,
on Že mě ze sluŽby vypoví , kter Žto chje.o na
mne dne 2. ií jna p ed Sulkovci č ekal a mne
a l e 4 rány p es mou hlavu dal.

Vstoupil jsem do stavu manŽelské ho r' |174

jilkova z dědiny Sulkovce. PoněvadŽ pak jí
její rodič ové -brzyum eii a ona malá ocingš ena
k své mu strejci k Ji Í kovi Jilkovi za schovanku
do dědiny Hlubokyho totiŽ r. P. 1758. A tam
do její ho dospělé ho věku vychována byia.

t2

i\

l

cesta ctv

"lak

'}) Na cestě té kdesi p enocují cí mul.seně na Plidě
bylo p emoci velké pokuš ení . Na lí stek s: poznamenal,
Žl
hladovita p iš la, ták i odeš la".

Žttavy n sta.*) A toho roku
dne 24. záÍ í vydal š em se beze vš :ch vysvěděení aneb pas do sacké ho mč -ria Žitavy,
kdež to sem p ed tí m nikdy ani na dvě mí le

Mti

noci narodil se mně syn a potom ne den ignacia
t. j. 3l. ěervna (má b ti č ervenc:) v Sulkov_
ské m chrámu P. od kněze Jana Lin]-.arta pok těn
jest Ignác: A stalo se toho dne v_..iké zatmění
na měsí ci več er.

R' P. 1776 cine 30. č ervna (sic) o p

lidern okolo naš eho srdce bylo, tu -i;'ia ouzkost,
u naš ich nep átel posměch a radcst.
AŽ potom v tom r. 1774 dne l ' listop.
odstěhoval sem se do dědiny Ma]jho Ubuš í na
Matěje Ji í ka do jeho starej a pus:ej chalupy.
A tam sem emesla krejč í ské ho :' spravování
a vázání knih, té Ž itaké muziky i.;er'lěl a dí tky
z několika dědin č í sta psát uč !i.

vypovězen

, co č init a kam se dí : nevědouce,
tu by mohl kaŽd pomyslit, jak i':ám mlad m

í č inutakovou mně dal a mne vyPověděl. Potom taky, Že já katolickym kantorem
bejt nem Žu, proto Že- sem lutryái.
" A tak jsouce já s mou manŽe'i:ou ze š koly

í kati, p
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na tu stranu nebyl. A š el jsenr tam sobě skorr
naschvál pro eYangelické modlitby, tctiŽ 'Jádro
vš ech modliteb". A vyš el sem na tu cestu
v outery v poledne a 'i pátek po poledni p iš el
sem š tastně do Žita'vy a hned na druh1i' jgn
v soboiu těch jmeno','anych modliteb jsenr
u knihohandlí tarn hlecal, ale ono jic.i nebylo. AŽ sem k Horákovi knihohandlí i p iš í l,
a ten toliko jedny měl a ty'a takové rr,\ě za
1 ryrr. prodal a mně poví dal, Že jej jiné lidi pro
milosrdenství BoŽí prosili a platit c}rtěii, on
vš ak poněvadŽ jich tam jiŽ k dostání n:bylo,
Že jich prod'at nech'i'ě]' a divil se tomu, mně
Že je se vš í chutí prceává. A já sem oc něj
koupil 4 kousky pí sma, a jdouce oci něhc seš el
sem se s P. uč itelern neb kazatelein eTang.
1'yptával, zcialeka-]i senr
č esk in. on se
'ng
a co tu v Žitavě pohiedávám. A tu serr já
jemu poví dal, Že sem z Moravy a Že sern sobě
tam pro evangel. kní Žky p iš el. A tu on zase,
ž e sem já směl ' a Že s tí m sám tam citud
neprojdu, a aby mne s tí m ješ tě rrěkde nechyti-li a do arestu nedali. Tu sem já se ulekl
a co č init mám nevědouc, odeš el jsem c<i něj
(sic) smuin. A pijda do_kvartyru, v kieré m
sem tam na ten ěas z stával, a jak to se nnou
bude, se stracbem sern povaŽoval. Ale aj, to
té chví le v sobotu na več í r,kdyŽ sem iá nej-

\ 14
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ZIri p í hoda. Jednoho č asu siavěl sobě
jisty č lověk v Malé m Ubuš í ně chalupu a pož ádal mě, abych jemu dle obyč eje jeho náklad
a lé ta, kdy'jest staveno, na svisie té cha-

rozeš li a já sem stastně s mymi nodlitbami
dne 2. í jna ze Žitavy p iš el' Žalm XCI.

mé pí smo, porlěvadŽ byly malé kous::y, zastrkal
mně.pak na paž e do rukáv . Pak snďse spolu

kdyŽ sme

se rozcházeti spclu mě}i, on- mně
dával radu a nauč ení 'kudy mám jí ti a jak
se mám v nebezpeč nych mí stech c:'rovati a to

p Í znal, katolí k, ale hodny č lověk. A potom,

vycházeii. p ihodilo? Tu u.slyš í me .)a.:é si tluč ení
a l'yskání a my sme pryč na stra:u z cesty
uií kali a na zem padli a potorn po dobré
chví li zase š li a ten č lověk byl, ja:'. se mně

p es hranice, ale vš ak ne bez veliP'é no strachu
p eš el, a co se nám v tom lesi, kclyŽ ;sme z něho

ubránit nemohl.

A tak s tí m č lověk:m já sen'r
z Žitavy v neděli v noci š tastně p:es lesy a

smutné jŠ íbyl, p iš el tam nějaky hoiny, veliky
a mlady č lověk a ten byl z Č ech, tu se jemu
tam vš ichni velice divili, ž e tam sá;a p iš el a
Že bez kamarádrj sám a ješ tě na neděli v noci
Že p iš el, poněvadŽ to ješ tě. nikdy nedokázal.
Ale on ocipověděl,' Že sám Brjh ví , co to má
beji, Že jej po ád jen jeho mysl :.uiila, aby
tam š el, a Že ž ádn nr sprisobem se své mysli

15
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č esk národopis

zají mavá.

velice zajÍ mavé .

na mozku, proč eŽ snové následují cí jsou pro í ;isiologa

**) Patrně stal se T.
Jurnovi rez nahlavě, z:jmena

*)'Zpráva pro

AÍ oji sttové . A od těchto č as v a la^r následovali 4pně někte í Í noji snoyé , které Ž mně,
kdyŽ na mě nějaká BoŽí pr ba aneb r'né hc
stavu proměna z vrile BoŽí p ijí ti měIa, jako

do mé hlar'y praš til, aŽ se mně hnec krev
mezi oč i a po mně dolri lila. Tu já vida ta.
kovou mou (sic) k ivdu, popadl sem snaá nějakou t í sku aneb co, ž e ho tí m zas u:e í m.
Ale coŽ, on mně to z ruky vyd el a iruhy
myslivec ke mně p iskoč il a několik ra;: mně
p es rnou hlavu pěstí cial.**)

lupy zaznamenal ;*) já ale takové poznarnenánÍ ,
takto sem psát zač al: ,,Vystaveno jest 'vlastní m
nákladem" atd. KdyŽ pak já to konám, toi tam
p iš li myslivci a taky na to stavení ke mně
p iš li a jeden 'pak to pí smo č í stizač a] a tu
mně to mé psaní hanět zač al, a to tak:c, Že
takovy 1 zaani I nejní , Že se u něj (sic) nemá
ten na vrchu". p ipnuty oblouč ek psát. já pak
ale dal sem p iné st tiš těnou kní Žku a :1*'ázal
sem mu takovou literu s tí m oblouč kem C. Tu
on tnně tu kní Žku,' z které sem jej p esvědč il,
vytrhl z mych rukou a tak mě ou tou kií Žkou

1

.:--..-:.;_-J.-.r:ir:-'--!.i-_-.:i.t--:,j:-

lovské , kter m

i Komensk

l

v,ě il.

*) Srovnej proroctví M. Drabí ka a tiiistiny l'oIia_

jistym toho p edpověděnÍ m a proroci:.rí m b vali
a svym č asem jistotně se mně vyjevili.x)
Jest pravda, Že Syrach v k. 32, 2, dí :,,Ja\ ž jest ten, kter Ž lapá stí n a honí ví tr,
takovy jest ten, kter Ž spolé há, na sny.' Vš ak
ale hned zas v 6. v. takto dí :
od
'I.iejsou-li
Nejvyš š í hovysláni v to navš tí vení ivé , nep i_
kiádej k nim srdce své ho "
Dále pak jednoho č asu a roku byl sem
skuteč ně velice nemocny, tak Že sem sebou
ani hnouti nemohl, vš ak ale to dlouho netrvalo,
jen toliko ale t i dni. Na to sem já v 'ré mé
nemoci jednoho več era usnul a v iom spaní
se mně zdá|o, Že ke mně p iš el bohabojny muŽ
sv. Job a ukázal se mně tak velmi a hrozně
neŽitovity a v edovit . A tu já sem s3 z eiedlně
a patrně v tom snu na něj (sic) oodí val, Že
až dosavad pamatuji a do smrti pamatovatí
budu, jaky byl a podí vaje, ze spaní sem s už asnutí m procitl. A hle, jiŽ sem na sobě docela
Žádné nemoqi necí til, ale dokonale a skuteč ně
ocie vš í té nemoci uzdraven sem byl, Tento
sen jistě od P. Boha pož ehnan byl, poněvadŽ
mně k dobré mu zdraví poslouŽil.
R. P. 1779 v í jnu byl sem v městě
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evang. kněh.

A kdyŽ on tam p í š el,má manŽelkz nro_
dlitby ,,Jádro modliteb" (tfi jakŽ o nibi vyš e
stojí ) v rukou drŽela a je ani nevěia, co
strachem dělá, neskovala. A já sem prá';é v tu
chví li doma nebyl, u rychtá ď sem se bavil.
A iot mně oznámeno, ž e kněz u mne cí sma
hledat bude, tu já rychle k mé mu k';artyru
běŽí m a p ibě|na (sic) k němu, taktc sem

VeliktÍ lchranu Bož í .R. P. |? a I dne
2. ledna v neděli o 3 hodinách po ;clecini
p iš el na mě do mé ho kvartyru ze Su,kovce
kněz Jan Linhart a mně mé knihy, k;er chŽ
sem na kolika mí stech dost měl, pobral chtěl.
Které Žto ten č as š patně byly poskovai.i, jen
toiiko takto: v kuchyni plná tr.uhlice kněi. která
na prost ed kuchyně na zemi stáIa. Poiom
v posteli pod pe inanti byly al e ěiyr.'' ilusy.
item na stropě ve š piŽí rni mezi pecnanÍ ;hleba
jedna hrubá psaná Pavla Jilka kniha, jai: chlé b
š torcenr stál, tak mezi ní m stála. A na iÍ msy
vš elijaké evangel., dosii kněŽí m ten č as odporhé spisy a psané pí sně byly.

V ty ěasy sem vázal

vrátil.

Preš purku pro evangelické kní Žky, kierychŽ
sem tam odiud ale vš ak se' s'irachein za
, p :.inesl a š iastně sem se zase na_
12 ryn.
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Zač titek ndbož enstvÍ . R. P. i761
dne
í jna v neděli po poledni zač al

.

viděl, a zase prázdn a na knihy iu-n.i:ladovity
pryč musel, a já sem aosi knit,
měl.
1d9jí ti
Zalm
CXVI

prav'il, Že on také musí jí t na
strop s: podí va.t,
a tak š el vš echno vš udy v truhlách,
l:ae hiiry
nebyly, shlecial a zraboval. Potom p
iš el k tej
š piŽí rně, jak jest oznámeno, kde
ten chlé b zri_
siával, ji otev el a po tom chlebě
i po te; ;iz
svrchu oznámené knize rukou
smatal a ,,To
jest chlé b,-'to, jest chlé b,,,
,Poví dal a i:j knihy
eviděl. A'iotom zase okolo chalupy
u eireue
vš ecko nadarmo hledal, nic
nenaš et "

a

kterou byly, pozdvihl, a on nic nevidč ].
Za t
do kuchyně,. kde knihy byly, on r,:š el etí

k Hospodinu Bohu v své m srdci i oustně ekl:
Ach, Hospodine, ost í hej a zachovej mne
A tu sem p iš el a toho jisté ;,o p í tele,
kte'y o rnně 'zle smejš lei, p iví tal ,=*,1
u on
mně oznártil, ž e on u mne chce kriir
hledat,
a já, aby sobě hledál, ekl sem. on pak
nejprv
z í msc hromadu psan ch spisri, rr:zzi nima
vš elijaké jernu protivné byly. na
stu! snesl a
rhezi nima se p ebí ral a vš echno v
rultou měl,
nic pro sebe nenaš el . Za druhé p í stcupil
k po_
steli, kde knihy byly; pe inu na ni.f,, pod
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A já sem pak tomu tak dobroiivé m'rj panu
cí sa i za tu jeho velikou milost tento násle_
dují cí list zkomponiroval a z vděč ncsii na 'bu_
doucí toho památku v Litomyš li do imp:esí dal.
Prilarch na dlouho potiš těn a iámcem
zdoben p iloŽen a č te se v tato s]ova:
Vděč nost protestantskych č esk ch a moravsk ch cÍ s. král. poddan ch nejja.9. a nejmilostivějš í mu cí sa i pánu panu JosEí or'i il' za
udělení milostivé svoboiy v náboŽenst','í , kte_
ráŽto jest skrze Jejich cí s. král. milos: cirku"lá i a patenty milostivě vydaná l. P. l73Ť dne
27. m. Í ijna.
Žehnej B h slavné ho jmé na Cí sa e naš eho pána, bud mu sám š tí ti ochrana, za jeho
vrjle odměna, by soudil lid v spravedlnosti,
vš ecky tvé chudé v pravostí .
Ža|m 27. v. 2.

.

R. P. 1781 dne 27. í jna na io j=st byl
patent neb cirkulá v markrabství }"Í oial'ské m
pod tí m datum vydan

cí sa e dobré ho.

Evangelitské ntibož enství dovolené a helvetské a té ž i í 'ecké v cí s. král. zerní ch od
slavně ten č as panují cí hop. pana Jos:í a li.,

dině Hlubol'in v katolické kapl.i první eÝange'
litské ho náboŽenství k estanské shromáž dění .

2ě

zjevně,
rri."..

kdeŽto se p ed tí m tají ce, stopadesát

:2r

t.tl

rozkazu. vykonávat, Pánu
Bohu
chválu vzdávat.
'0nt
jest t p"t"á"i toho náboŽenstvi
krestaiské ho skrz patenty prohlásit
dal, byt-ler,o
milost kdo znal.
Stalo se jest roku toho pamětně
znarnenané ho,
tisí cí hosedmisté ho osmdesáté ho
první ho'
Evangelí ci ve ejně vyznali jsou
ví ru

náboŽenství

: dle
:" kaž d zjevně své
ve ejně

Jen'to.

vé sti, Že nám daroval svobodu
euangeticLe.u
.lldu !

do_

sla,r_

'l'ak ž e on z BoŽí milostÍ ráč il jest toho

né ho.

krále, totiŽ Joseí a druhé ho' cí sa
e páira

dni množ í .
.lch ! jak nám Brih nenadále
nakic::il iobré ho

, dobry náš král, velkou miiost nám
prokázal, kterouiz sme my
doŤ ekali, velcí
i také malí .
l'š ickni nábož ní k estané , Č echové
i Moravané ,
rnáte velkou milost BoŽí ,
kteráŽ se J.n po

rosef druh

DejteŽ, co jest cí sa ovo, cí sa i,
a co jest
Mat. 22 k. 2l v.
Trivat, Josefe cí sa i, at se vš echno
dob e da í ,
necht kaŽdy ekne s vděč nosií , jest
to
pod
jeho miIostí .
boŽÍ ho Bohu.
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Prť lba. A já pak, poněvaciŽ sern pi=d tí rrr
byval katol. kantorem a evangelicky oo á<iek
z knih a agend sem také dob e povidomosl
r.rěl ; poh by mrtv ch evangelí kr3 sem .i:onal a
je do zahrad a na pola s velik m liiu shromáŽdění m na kolika panství ch pochovával.
A jedenkráte seÍ n takovy poh eb :. |?82
v Nov m' Městě konal, kdeŽto sme v veliké m
poč tu lidu jisté měš tky na pole mrtvé tělo po_
chovávalí . A kdyŽ pak po í unusi bylc, ioŽt
městsk posel s vojákami mne hledali a mne
jako nějaké ho zloč í ncejali a s posměch:m po
měs'ě vedli. Tu jeden ke mně: .,Ha, r:nliostiv

Boha Halelujah.

Il'ex Josef opakujeme, vděč nosi mu prokazujeme. Vivat, vivat, victorí a ! c'l.''almeŽ

vš echno dobré Žádárne.

k chvále, vivat rex Josef náš , Pa:: I

Josef rozkázal.
SlavmeŽ tak dobré ho krá|e, zazpí vejr.r::Ž jemu

Eistorie osr'ědč ují ,spravedlivě dokaz'ljí , jak
evangelí cí mnozí byli pro ví ru ubozí .
1'č inil jest Brih proměrru, budiž chr'ála Jeho
jmé nu, co Ferdinancius zakázal, i.ho zas

známo.

Poč í tatto kaŽd m Že od Ferdinanda cí sa e II'
náboŽenství zakázáno, jest evangelí ck m
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mě propustili.

'Lusthaus srdce..

jest v rodině Jurenově, list

jeho

sama se mně ve

P ispěj svou oomocÍ Pa::c vš cnohojcí .

pí se a. její nota
-posud
o cestě do Žltevy
a

') Ta

1j

Ó Povsta, lid BoŽí n{s zastair.

NeŽii se mně tato zlá p í hoda staia, měl
sem sen, Že mne veliky zástuo liií na vojnu
honiii a chytali. A ke mně p iš el rn j blatr a
mně kní Žku
',Praxis pietatis" eč enou dal, a
abych pry se v ní cvič il,*) mě napo,lí nal.
A v tom sem uhlí dal velik zástup lidu obojí ho
pohlaví , ke mně se p ibliŽovali a velice
zvuč nyma a krásnyma hlasy lí bezlě takto
_zpí vall:

pane,'; pravÍ l. A druhy zas voják:
'Ne tak,
ale musí me jemu dvojí cti hociny páne
í !rat,"
poví dal a s tí m posměchem mne k radhouzu
vedli a mne do arestu dali a ian mě několik
dní nechaii, a kdyŽ se mne dosi naexam!novali,
na to, o č em sem 'nevěděI, se oiazova|i. Ža|m
35' l1. A to takto: Že jest-li to pravda, Že na
kaŽdé m takové m poh bu prost u na st l š átek
a Že eknu : ,Ej nuŽ,. k estanská ciuš e, nelituj
dáti st í brné hogroš e., A tu Že velikou summu
peněz dostanu. A já sem se
'iomu zasmál a
aby mně na to svědka vystavil, ekl sem. A oní
'p í iomní páni

23

i

I

i

:

I

I

I

I

I

I

I
I

I

I

I

I

,i

i

:

starobylé ho náboŽenství evangelicko-mi,c_bratrsl1é ho', podlé \pn{esí někdy bejvalq j=dnoty
bratrské . A p i tom, co se mé ho náboŽ:nství
knih dot č e, tyto se u mne teď nyní .k né mu
veliké mu potěš ení vynachází .
Poznanendní mych knih jednoty bra:rské :
1. ( ádek prázdny).
2. Řeč i BoŽÍ 'na neděle, st edy a rátky. -:

Komis na n(Í bzž enství .R. P. 178,2 by|a
jest po c. k. zemí ch komisí na náboŽ:aství ,
totiŽ podié koní esí augsburské , helr'e:slié a
ecké a já ié ž s manŽelkou <ile koní es: hel_
vetské p ed touž komisí sem se vyznai a do
jejich rejst Í ku reformistrem podepsai.
AÍ é nribož enství . ]á sem náboŽens:.'í dl'e
mé ho vyznání reí ormitské ho, vš ak ale m:.ovní k

Racost, r:dosi, nad radost národové se v:sclic.
Nastala nova rad3st, starcoYé iiž PÍ ozPa"ujte:

snu zkomponirovala a jest napomenutí , abych
se v č as pokuš ení P. Bohu drivě or'al a jej za
pomoc Žádai.
Pak následují ješ tj jiné sny, kterr,:h 'pomí jí me.Ve snu iV. pěkny mládenec na iiějaky
podivn cimbál hrál, vš ak ale smyč ceir. a p i
tom hraní velmi lí bezně zpí val tuio n..i'ou a
nikdy nesl chanou pí se
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7. Agenda latinská. 8. Hystorie o 7 mudrcí ch.

dění rozlič né Sedláč kovo. . Katechí s;ius

Roz!ič né kní Žky: 1. Theologia latinská.
2. Kazatělská kniha německá kato!. 3. P í hody
p Vác' \'ratislava. 4. ]ádro methccní . 5. Vi-

lé ka ská.

klady. ?-4. Hystoria o bratru Janu Paleč kovi.
Poznamenání evang. augš pu:ské koní esí
mych knih. 1' Nov zákon němec,:'y. 2. Vyvolená boŽí vinice' D..Lutera Ží vot.3. Spasitedlné
p emyš lovánÍ . 4. Zaopat ení a veisiraha p
ed
odpadlictvÍ m. 5. Pravidlo nejsv. t,í ry. . Rejst í ky od libské ho kancionálu. 7. Zdravá radda.'

18' Kš aí tveč e e Páně. 19. Harmc;rií na ŽalmyJ
sr'. Davicia. 20. Hystoria o těŽk ch p':otivenství ch.
-21. Kní ž kauroz. pana Jana Lasits!: lno. 22. Ka_
techyzmus. 23. obo;í cí rkve práva i í aleš nézá_

:.

psané . _i4. Kazatel domovní :l5. Labyrint světa
a lusthauz srdce. .1 . Labyrint svěia a ráj srdce.
d7. Kš aí tumÍ rají címatky Jedncty bratrské .

Pietatis. Ii. Centrum securitatis. .12. Cely
. ž altá krále a proroka sv. Davida. l3. N,Í odlitby-_

p edcí ch;.7. Pí sně duchovní , evange!. (kancionál).
8. Žalmo'vé t. j. zpěvové sv. o"u::...-s. Kancionál Žalmri a zpěv duchovní ch.' -1-O. Praxis

-

Ús. uoáiituy cí rkevní neb kazatels te./++. rcontui
aneb poč et z ví ry.:5. Řad cí rke' í - jednoty
Brat í č eskych. . Kancí onál staiy po m ch _-
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l9. Rozmlouvání staré ho Č echa s kně-

nové

7 stál a ráno kdyŽ sem z noclehu vsiávai, po'

P'í lrcda. A kdyŽ sem z Nosislar,.; š el,
v Brně..sem na noc v hospodě u Č erné hoorla

chalupy Pavla Jilka a dne 8. zá í byl sen po_
nejprv v.Nosislavě+t več e e Párrě, kiero.cŽ vy_
sluhoval ci'ihodn pan kazatel Michael B.aŽek,
z stávají cí ten č as' v Nosislavě.

R. P' 1782 odstěhovalí sme se do

stela odpravoval.

jak ní ž eoznámeno, kdeŽto sem c ei=í stě,
ií m
v Mal. Ubuš í ně v domě u Tomáš kr3 mí s:o ko-

R. P. 1782 drle 25. máje na den si' Trojice zač a! sem první shromáŽdění na icm

kní Žek, )eŽto zde neznamenáno.

ž í mi.20. Krátké jednání o vč elič kách.2i Resolucí na nábož enství . 22. Slabiká e č es!l'..., německ , polsky, latinsky. 23. Hí storia o vě;nosti
manŽelsk'é . 24. Cirkulá na nábcŽensir'l,. 25. Listové vděč nosti Joseí u iI. a jinš í ch..,š eli.akych

(helv).

15' Panátka Laudona. i . Haidelbersky maly
katechisrnus helv. 17. Gruntové hlavní ch č iánkrl
ví ry helv. 18. Krátká p í prava k več : i P.

Ezopa. i l. Uvedení k umění poe jii.u.
l2. Kniha Joseí ov'a. i3. Kš aí tJoseí a ii. cí s.
14. ortel a srnrt Lud'rí ka l . í ranc. krále.

9. Index Bohem. ljbrorum. 10. Ží vot a skutkové

:d 26

e.

poznamenána:

a na kancelá i kunsial.tské rn p i
správě vyhláš en za helvetské ho kantora Veselské ho od uroz. }._vrchní ho'kuncstadtské ho,
totiŽ p. Johan. Senské ho.
R, 1784 dne 24. záÍ í zdálo se mi ve snu,
Že sem' nějakou malou kní Žku v irkou drŽel
a tuto pí se sem z ní zpí val, kdeŽto ani taková
pí se nikde se na světě nenacház:, jen tuto
ustanoven

R. 1784 dne 25. rinora byl s:m na Lomici a uč il sem se tam normálrií Š kolyuč ení
u p. Merty, rektora lomické ho.
R. toho 1784 dne 10. b ez:a byl sem

mate

č í vají cí ho
hrobu pochoval.
KdeŽio on maje 62 |et um :. v plně za
l0 let po smrti své manŽeiky a né rozmilé

v Pánu mrij mil otec.
R. P. 1782 dne 9. zá í , kdeŽ:o p ijdouce
já tam potom na druhy den ]0. zá Í jakoŽto
syn sem jej oplakal a uctivě do jeho odpo-

p irozené lásky se mnou se Žehnaj. A tak usnu]

tim se a ono znenadání ta}: se ve mně
mé srdce pohnulo a zat áslo a vš ecky mé
vnit nosti se ve mně pohnuly a cbrátily. Nevědouce pak já, co to bude, a oi. právě v tu
hodÍ nu a v tu chvÍ li m'3j mily otec Pavel
Juren umí ral a dle mé s ní m kre..-ní nátury a
sadil
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cel svlt rroti mně stál a ž ádni'.by z liií r.i nc?:stal,
š ct;í mne ten ncb.sk Pán, Proš cŽ já na něm dcst: :im.

Tento sen mně p edpověděl oci lidí protivenství , opuš tění a mne zavrž ení .ClŽ mé
jistotně aŽ jinš í mč asem následovalo.
Jsouce já tí m helvetsk ch kantorern a ve
Veselí in té Ž t. r. modlitební d m jiŽ vys:z.veny
byl, lvou pov'innost, jakž na mne sluš ela. sem
konal a do mocjl. do Veselí ho z Mal.'U':uš í na
dvakrát za den chodí val a na mí sto ucitela
i kantora sluŽby zastával, a lid sobě tohc ná_
boŽenství z poč átku váž il. A když pak lciom
své uč itele, kter chŽ se hned dost z Ujre: nahrnulo, dostali, , tu na mne jiŽ mnozí š iihavě
hleděli, a ž e já sobě p. uč itelrj
fiakož skoro
pravda byla) málo váž í m, proti mně repia:i poč ali..Vš akale v dědině Vesel1m pro p utitele
drim stavěli a vystaví c (sic) ié .i, mne do ioho
domu pro uč ení dí tek kvartyr vykázali.
R, P, 1784 dne 26. listop. ocjstěiovali
nás do dědiny Veselj. A tak na ktery den sme
se do M. Ubuš í nap istěhovali, zas na ten den
v plně 'za |o let odstěhovalí . KdeŽto sme my

Kd}by teato
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T. r. dne 24. zá í v sobotu po poledni

já z té vody, vš echnu sem tu lávku prohlí dl
a
na č enrr jsem to viset z stál, ale nic jsem tomu
vyrozumět nemohl, :poněvadŽ ta ]á,,'ka hladká
vš ech suk a ze vš ech stran roz!:iym po
ní

vociy, na nejvyš š íkámen nezretyrova:. A vyjdouc

P í hoda. V těch letech jedn:ho dne 24.
prosince š el "sem p es nějakou .;,lsoko nad
vodou lež í cílávku, kdeŽto pod cu vysoké a
š pič atékameny stály a ten č as irubá voda
tekla' P ijdouc já do prost ed tej lávky (sic),
mé nohy mně klouzly a já sem cicl. po hlavě
z tej lávky letěl a padal a tu ne::adále, coŽ
mně ku podivení bylo, jakoby máněkdo silně
diŽel ; za nohu sem dol hlavou ziset zr3stal,
a tak sem visel,. pokud sem se ru.l:ama do tej

3 hodinách narodil se mně syn. K těny jest
byl od p. uč Í teleprosetí nské ho, tc:iŽ Samuele
Ssalaj' 3 jmé no jeho Joseí Jan Ar.os.

o

R. P. 1785 byl sem mě í č e=roií , Loliž
ve Veselí 'm, v Chu-dobí ně a jednu i;at neb ryd
ve Ví e a p erně oval sem po p. i.rt. Š ioč kovi
v Hrub m Věstí ně.

!

tam ve Veselí m s uč itelama (nebo jich v krátké m č asu kolik měli) v jecinom domě bydlet
musili a vš echno naš e jmění jak:Ť ka na hro_
madě s nima měli.

Nota, KdyŽ sem to . zde r. 1795 dne
27. srpna zaznamenával, tat< sem z ciipamatování sobě vš elijakych m ch zárrn-.iik

pochována jest.

Mtí drului pr ba ž atosti. R. P. 1787 dne
10. srpna v neděli po poledni roznemo:la se
má dceruš ka Františ ka na neš tovice. Kí eráž
v ten den pravila' Že ona v neděli vyrcste a
Že veliká bude. Skrze dvě r,eděle s neš tov:cema
stonala a potoÍ n dne l. zá í v sobotu ráno
o 3 hodinách lehouč ce a š tastně v Pánu usnula
a své ho věku 4 lé ta iO měs. a 5 dní vykcrala.
A v neděli, jakŽ sobě p edpověděla sarna' po
poledni o 3 hodinách s velik m zásiuaem lidu
uctivě zprovázena zt poh bena jest byla. Na
tom mí stě, kde sem já první shromáŽdění ná_
boŽenství u mne dovolené ho zač a| a kon:j
nad
dědinou Vesplí Í n na bejyalé ho Tomáš e BÍ :
ka
jeho gruntu p'od st eš ou recht na tom
ní stě,
kde p i tom shromáŽdění str3l pro knihy siával,

tí m zpr3sobem jako mně p Í hodila.
Žalm XXXl\z. 9.
Sen Vi. mi p edpověděl smri mé miié
dceruš ky Frantí š kyI.

ledem oiedována byla. Co .se tjŽ v torr: mí stě
zase jinš í mč asem po mně jisté mu velni staré mu č lové kuJanovi HakIovi taková pií hoda
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se -seš el s nějak

n

váž n,

m

a

náboŽnym muŽem a snad to byl ten, co mně
někdy tu kní Žku
"Š kolu Krí stovu" daroval a
Že já se z ní ješ tě mnoho cvič ii a uč it musí m,
mně p edpoví dal, poněvadŽ se jiŽ ra mne zase
něco takové ho p ibliŽovalo.
A tu se jiŽ na mne vš elijací mně málo

A tu -sem

Buď Jež iš Kristus pochválcil, Že mne beu Po:ěš ::Í nei:echá v mé m
zaÍ moucé n',Yyslyš Í má modle:i.

:

srdeč ně zaplaka| a tento papí r si:oro by m ma
vlastní ma slzama pokropoval'
R. 1788 zdálo se mně, Že se dvé e od
světnice odev ely, a když sem j: zav í t chtěl,
nemohl sem, nebot se na mne nás:.ně tlač ily. _
Tento sen mně znamenal a p edpc',rědě] velkou
nemoc mé milé manŽelky.
R. 1790 um el náš dobrotil.;i oiec a pán
C.K.
Milost slavn mocná Jc:el II. on paJ.
noval a v své správě drŽel vš :cky dědič né
země 9 let, 2 měsí ce, 20 dní '
R. 179'1 dne 9. list. nárciila se mně
druhá dceruš ka Františ ka iI.
Sen VIII. Jedné noci v těch ěasech ziálo
se mně, jakobych v nějaké m l':liké m shro_
máŽdění neznámé ho lidu takto z-'í va|:

JJ.

,ri

':l

:,

a dosti nič ebné solarium hrj neŽ

"",ffi

l

ji.'

iT;!:'":

:ť :

paní , snad to byla paní Fortuna. Tu já

jí

po-

Setz IX' Zdálo se mně, Že sem š ei do
loterie vsázet a seš el sem se s jistou pé i:nou

terie vsázet.

novil, totiŽ 5, 25, 55' AŽ sem hned"l1::,
první noci
o nich měl sen, ž e sem jiŽ na ně š el do lo_

lii :ilJ"

-

P Í hoda s loterií . Umí nil sem sobě vsaditi
do loterie. VsadiI sem jednou, po drrrhé ,
po

mysi, abych
pak ale do loterí e vsázel, Že bych
snad aspo
tak sobě, kdyby mně Fortuna slouž i]a,
!l lepš í mustavu a i eba i k své mu vlasiní mu
p íbytku pomoci mohl.

š ovali,

až i také muziky a své muzic}lé ní č emné vejhránky za m , sluŽbu mně
odkazovalí
a na muziky mě brát nechtěli. Vidouce
-lak já
takor'ou od ní ch k sobě nelásku
a své hc stavu
nič emnost (sic)' p iš lo mně na

Laban
Jakobovi na několikrát změnili a pokaŽd !men_

bené

neb nic p ejí cí p átelé ve ejně vyskytoi,at
zač í nalia aby mě z jejich sluŽb1 vy|rnaií ,
o to
se radili a smlouvali a mně mé ho Živob1..ií
mezi
sebou nep áli. Já pak p rozumějí c tomu,
Že na
mě mnozí š ilhavě hle.dí , a mrzlivě
se':i svou
povinnost konal, poněvadŽ mně
od njcjr slí -
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a

starš í ch vypovězen

a

zavrŽen

. 3. A

potom

psané ho dne z jejich helvetské s}uŽby od těch

ed š kolní komisí roz_
lič ně a lestně Žalováno. 2. Byl sem svrchu
jistych jejich starš í chp

R. 1792 dne 24. máje bylo na mě od

dál.

ví dám, Že strojí m se do loterie iy jiŽ -psané
numera Ysázet. ona mně ekla, já bych na
ty nunera vsadil, Že jistě vejdou a abych na
ně vsaciil osm s. groš í ,Že vyhrá;: blí zko dva
tisí ce. A já procetna ze sna, maje ohled na
Pí smo na slova Sirachova k- 34 '''. 9, Že snu
nesluš í vě iti: ,,Kdq snu vě í , stí n lapá"' ekl
''ho
sem. A potom vstana ráno š ěl sern do Bystr
(okres polič sk v Č echách) a ty numera,
o kter ch se mně zdálo, zavrhi sem a vsadil
sem na jiná. Ale ach ! ty zavrŽer,é ce!é terno
veš ly a mé vsazené ž ádné .l coŽ senr já ale
myslill Takové š iěstí od samé pa::í Foiiuny jiŽ
naskytnuté samochtě sem pustil a Sirachov m
Pí smem se od mé ho š těStí zvráiil' Ale coŽ
platno jest, u Boha jest rada i rczurnnost.
A tak nic z jiné ho p edsevzetí a š těstí na ten
č as s loterií nebylo.
R. 7792. Zdáva|o se mně Č astokrát ve
snách o hodinách', a to tak : buď sem je zvonit
siyš el áheb někdy _viděi; d}cky jlch bylo jen
toliko Xl. Tento sen ukazuje po letech dál
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i s
ke-

mezi nima
vaš í m

ed

se

] 'ridouce já svou ouzkost, obi.áiii sem

tí m ve snách zdálo.

k estanské ho š eredství ,o které Ž se r:nně p

A to jest ta hlubÍ na plná rozlič ré hone-

!

ďábel. Ó potvornÍ cí potvorní
stanství m a helvetství m

by neběš tí anjelé byli a já tam

Nejináč se mnou vš ichni zacházeli, jako

horoucí ho pekla, kde se máme kiÍ dit, iak nám
do oč í m!uvilÍ . lO. U vrchní ho, nějaké ho trbrharda mne obsoliii a myslí m i podm-iili. Ten
kdykoli sem k němu oč p iš el, dycky mně jen
zmaten ch a vrtohlav ch nadáva].

'j
i 9. A ledajaká baba a dost mize:né děti,
i mnozí , které sem č í stnauč il, abys:ne se do

druhrim vyházet mne z fary jejich rczkazova]i.

' ode vš ech radování

siouŽjl. 4.

Tu jest bylo z mé ho neš :ěstí skoro
a mne lŽivé tucsní a hai
lnění . 5. l také mne mnozí bí t a pcalavkovat
ichtěli. . A aby se.mnou z jejich osaiy ž ádn
]nic neměl anÍ nevyprávěl, zakazovali. 7. I také
jnectnych jsou mně nadávali. 8. A sv
m po-

dáleji zpí vat v modliteb domě se nně zapo_
vědělo, kdeŽto sem to jejich shromáŽdění roku
již nap ed psané ho na den sv. Tro.iice prvně
zač al a zase t. r. na den sv. Trojic: poslední
shromáŽdění r'ykonai a zouplna 1o let jim'

aa

3

od nich, vš ak ale toliko jmenem a ne skutkem
skiouz], jakž nap ed v mé m cie,Jchá-zejí cí m
snu siojí .
i mysle sobě, Že se mi snad nija|xá iaková
sluŽba natreí í , r. 7792 dne 23' pros:rce v mustrschule v U inově u p. Ignáce Voráč .la, š kolní ho
uč itele, svrij uč itelsk š kolní exaii::n sem vystál a své atestací obdrŽel.
R. P. 1793 dne 5. ledna odsté hol'ali jsme
se v č as největš í zimy doobceV:iouchova
RoŽí nské hopansiví do Ji Í ka S:ukala jeho
pusté ho skoro bez oken kvart ru' Tam sme
toliko s mou milou celou í amÍ liíp:někud z&-.
stávali, vš ak ale nedlouho sme -;š ickni byli
Byli sme na ten č as:'
Já Tomáš Juren, Terezie manielka. ignác
syn, Josef syn, Františ ka dcera.
Protož aspo ten č as,mphl sÉ mse z Po- r
Žehnání BoŽí ho, ze sv ch mil ch iltek potěš iti
a.zradovat a tento následují cí Žalnov, verš í k
cxXuII. v 3. zaz.pí vat: Své dÍ tky ié Ž uhlí dáŠ
v kol své ho stolu jako str mky .; jarní č as,
kdyŽ kveiou pospolu.
V ten č as sem .několik helve..s.iych cí rkví
pruboval, abych se mezi .ně zase icstat mohl,

!

k jinš í helv. cí rkvi, myslí ce sobi, Že aspo
tam nějaké ho milosrdenství dojé '..:, a]e ach
nikde nic. Notta: A tak o má|o, Že bych byl
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Kdež to 'sem

svyci: sest ič kách

aspo s tí m m m jedinym si'nem
trvalo.

P i tom také brzy roznemohla se na kaš el
má nejmilejš í dceruš ka Františ ka a tak ty své
rozmilé dí tky spolu dlouho k smrti sionaly a

stonal.

poiěš ení

mně

?*

mé

..ladŽ mně vš echny dÍ tky jiné
pom ei-,.. Ale ach !
B h mé ho zarmoucené ho srdce potě-l, cilouho-li

I mají ce já ten č as ješ tě nejsta:š í hoa nejpri'nějš í ho mně rnilé ho syna Igná:e, kteryŽto
;esi byl od Boha zda iL, syn. Pě}l::á a. hrubá
postava, V mravil a man1'ru dokc:aly a mné
jakoŽto oicÍ ve vš e,_n posluš n ,, a p,:i tom
hned
oci nátury Í uniamentní muzÍ kant :'czi,láš tní a
vejborny, iotiž na cimbál, hou'sle' basu,
klarinei, p!kolo' í lautrawer, rvalthorny, ié Ž i také
nětco clavir uč en a.také š kolní ;ryfunk od'
piaven , a své š kolní
athestací ma.í cÍ ..A ten
rnně byl jako pravou mou rukou k mé mu obŽivení a ve vš em vš udy mě zastái,ání . KdeŽtc.r

h ební pí sně odzpí val.

poh ební m zp sobem pochovat ial a mí sto
jinš í hokantora vš echněm p i pochování po-

sme se spolu velmi milovali á haje, jako
r'lastní brat í dle postavy byli, a vš udy
sme
-spolu chorií vali a aspo se spolu těš ivali, poni-

rniiosrdenstvÍ

pociiová;l.

já vš echn1. ty své
rozmiié dí iky,. jak sluš í a pat í , s ,..althornama

_

i

dubna. usnul mrj-i rozmily sy_

náč ek JosÍ í eka v Veselí in p

jest. Potom 30.

8. dubna urn ela Františ ka a
- dne
k své sest
ič ce do- jednoho hrobu pochována

potom
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BoŽí uspolehna, jakkoliv nedostateč ně na horu
oč ekávání ,slitování BoŽí ho veš el a ien v p edházejí cí m snu slyš en Ií bezn zpěv ,,Christe
da nobis" č asto opakoval. Žalm OXXI. 1.
A prop jč il mně milosrdny Pán B h tento
cely rok l793 po té jiŽ p edeš lé vicii icÍ k odooěinutí a oddechnuií mé mu.
Až zase r. P. 1794 dne l. ledna zas se
inně ll něč emu truchlé mu podobali zač alo,
kdyŽ se mi zdálo, ž e sem byl na nějaké m
veliké m mostě nad vodou a pode mnou ve
vodě byla nějaká š eredná a mrzutá poivora atd.
Když r' P. 1794 dne 2. ' nora š el sem
se svym milym synáč kem JoseÍ em I'. rychtá ovi
na Ví tochově a on.tak velice na iedě upadl,
ž e ani sám vstát nemohl, ihned potom dostal
těŽk , š kodliv kaš el a mnoho nedě! k smrti

A tak sem na samé pouhé

..oznal.

ale nikde sem se těm svat m a nebolí jakym
Iidem nelí bil a neš ikoval a zatí m ani také
hrubě sem o to nedbal, poněvadŽ sem š patné
k estanství mezi nima tu a jí nde, jen toliko
pouhé jmé no k estanství bez milosrdenství

3

I

-

vedli, kdeŽto sme my a ml3j syn sarrotné k í Žové pon<iělí měli, a potom jemu ta;n v Jihlavé
na sp sob tÓho mně ve snu viděné ho listu
takov kapituiantní a ujiš tují cÍ se tť ma bí lejma
peč etěmi list dalÍ .
- Prť lba. R. -P. ,i796. dne 12. Č =ryna byla
na mé ho syna Ignáce z Rož í nskékancelá e,
aby on se tam k vojně dostavil, n.š tastná ce_
d-ule poslána, on vš ak ale, oonš vadŽ jejich
poddan neby,l, do Musterschule oieš el. l bylo
roku toho od vrchnosti pán a kněŽ na fran_
couzskou vojnu veliké vš udy verbo'.'ání , a ješ t:
větš í násilné braní .

stát

stala, a hned mně kdosi elll. ž e ty t i
peč eti vyznamenávají otec, Syn a Duch svaty.
Tento sen na rok 1797. a ta den 22.
máje jako prstem ukázal, k<j,vŽ mn: né ho mi_
lé ho syna lgnáce v ten rok a v ten isn v městě
Jihlavě prár,ě v k í Žové po.,aeti i:z vojnu oci_

z

napsané bylo v něm toliko: Leiha Páně v; doie
poci ií n na tom
psané ho
dne 22
-.a naAprosi ed;rí
listu t i peč eti bí lé
byl vyryt
peč
et
poěala
pohybovat
Kristus Pán.
Ta
se
a do mé pravé- ruky podávat
a'ila mé ruce

KdyŽ zase r. P. 179 . dne 25. b ezna.
jmenoviiě tu noc na Zvěstování F. Marie se
mi zdálo (Sen XiV.)' Že mně <jai někdo ně_
jak listaten byl cely bily, jak lisi iak liiera-
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městě Byst

s

Rotkovské ho. i oonoukl
satan majstrátu byst ické ho, chtě!i :rě i'zí i syna
mé ho, ale on p ed tí m pryč odeš :]'
I nemohl se nikterak upokoji: saian, nasirojii on sobě sr'é ho věrnějš í ho, ic:iŽ nějaké ho
Josefa Va I<a, oberjágra Rož Í nskjho,kteryŽto
s jinš í majeho holomky p iš el noč ::ě ckolo 1 l
ho<iin na noc r. 179'7 . dne 2. biezna, chtěje
mně na vojnu vzí t syna mé ho. VŠ akon doma
nebyl, byl v tu chví lí u rychtá e, jakŽ se toho,
Že jej hiedají dověděl, na pansi'.': Kunstadt_
ské do osady Korouvice cdeš el.
Vidouc pak já v ten č as iai::-'-cu svou a
své hc syna ouzkost, nevědouce j:mu Žádnym
zprisobem jak pomocit (p i mně jei-,ru bylo
z stávat pro zlé lidi nebezpeč no a jince, poněvadž vš udy zle, bylo nejisto), i Žá 'al sem
kunstadtské ho p. vrchní ho za radi. A on mně
dal radu, abych své ho syna dai do š koly do
osady Ďaleč í na. i áal sem, ale coŽ platno bylo'
poněvadŽ i tam jemu zristat nejls:o bylo.
A v tom se náhle strhla :aková zlá a
podvodná eč , Že již jest pokoj, a na to sem
se já a m j syn neš tastně ubezpeČ il. Jistě nás
oonrátl'ten č as z Bož í hodopuš těn: iuch bludu.
A p i tom taky zaopat it se :-e zl m p i-

naš ou

's ny.rrr synem

jarma:ce

sme

ici o

r' P. l796. byii

u p. Ant.

v

Dálej
lgnácem
n'iuzikou
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Abych pak ani r' té to, oci Boha na nás
zaslané vich ici a pr bě, té to sl'é :i: p í hody
rreopominul, poznamenávám sobě: i vidouc
pak hned p i zač átku mé ho syna n:bezpeč enství
umí nil sem sobě, abych iá reho pod
ochranu Bož í m ma nehodnyma nodlitbama
poruěí l, a za opatrování BoŽí Pána Boha
ž ádal, jakož sem tak jakkoli nestaie;ně a ne_
hodně č inil. Ó BoŽe, rač mně cd:.lstit, ne_
ctlubí m se s tí m p ed ve]ebnosií Tvou, ale'
abys oslaven byl í nedokonalostí mou iehodnou.
A kdykoli on m j syn na noc doma z siával, dycky sem sám Životně kaŽié ho več era, kdyŽ sme spat jí t měli, dvé e pro svou
d věrnost zaví ra|, a p i tom táké za ochranu
a opatrování Pána Boha "prosil a Žádal. AŽ
potom jisté noci, totiŽ r.1797. 17. máje mají ce
iak, jako jindy sem č jní yal,uěinit,-e' P. Boha
za'ochranu a opatrování prosit, toho sem zanedbal a neuč inil, a ten a takov prost edek,
jakkoli nedostateč n , sem opustil. Ai= divné ho
nětco bylo, tak jako by se mně r, té věci mé
cosi na odpor postavilo.
A tu nenadále p iš li sem oci RcŽí nské ho

cházejí cí m, moŽné Žádn m zp',iso'c:rn nebylo
-A tak on se zase p i mně, ač dcsli nesměle
po domácky zdrž ovati zač á| a donz z stávai.
Ale ach, zlá p í hocia a Bož í prribal
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Dále prosili sme tam skoro :<aŽdé ho panské ho slouŽí cí ho,nic platno ne'lylo, ale vš e
nadarmo; nebot jestliŽet jest pak i satan proti
sobě rozdělen ; kterakŽ stálé krá:ovsti'í jeho ?
Luk. Il. 18' A tak i oni proti scbě bejt nechtěli, aby stálo nemilosrdenství ;:jich.
A potom dne 21. rrí áje práv v k í Žovou
neděli ráno mé ho syna_putama a eiězem na
nohách spjaté ho do města Jihlávy vezii, a on
sobě na ť é smutné cesiě na svť rj hiarinet pÍ skal .
A na drub den totiž r. P. 1797. dne22.
máje v k Í Žové pondělí o 10. hod. ráno v mé
pfftomnosti do vojenské ho stavu jej ocvedli, a

nebyio.

Ach my zarmoucení rodič ové lJiŽ jen toliko
jecinoho milé ho syna své ho ze vš ech naš ich
dí tek sme měli, a i o té ho neš tasÍ ně sme jedné
hodiny p iš li'
i prosili sme toho nemilost pána RoŽí nské ho, a to tak tuze, Že mani:]ka a mate
p ed ní m i za ní m, což ani nesluš 3lo, po kolenách lezla a za syna prosila, a:e nic platno

----^-l:
Ldv cLlt.

rně mé ho mÍ mych
otco'.'sk
ch rukou
lé ho syna Ignáce z
neprávě vyd eli a jemu jeho ruce svázali a p i
tom jeho mate nemilosrdně jed.:n z nich po
dvakrái mí sto poš touchal. A na ?oŽí nku jeho
pána vyslaní jeho siuŽební ci, a

4L

!lr

ncvé m rodu

obsahuje vy aiky z pí srna s..,' ku p .:

1797.

o

Alpha iest poč átek vš eho staré ho té Ž i nové ho
ts n l. Bť rh jest, jenŽ se tak jir:enuje. coč átkem

r.

skomponirovál novou abececiu

propouš těny jest p iš el.
Sen
XXXll.' a XXXIIL o cbnov=ni a.ma-.
.
lování nov ch hodin dal mně o í č inu,abych

z vojny

S mym rozmilym

Ach, BoŽe, kdeŽ jest mÍ iosrciensiví !_ _
synem lgnácem iakto sem
se Žalostně kouc rozŽehnal : .,inu, :n i rozmiiy
synáěku ! PoněvadŽ mně tebe ukrui:í nep átelé
z m ch otcovskych rukou nesora,,'ed::,.'ě r'yd eli,
protoŽ tehdy iá tebe porouč í ma odevzdárn
pod ochranu a opatrování nejdobrotivějš í ho
otce nebeské ho ; necht on tebe sr'Ú svatri mi_
lostí í dí a opatruje ná vš ech cesiách ivych.
Amen." A na to sme se ne bez l.:iiké srdce
bclesti od sebe rozeš li. Ale'
'le, ach tu se
nám jednomu i druhé mu naš e s::lu láskou
spojené a up í rnné srdce na sia i:us roztrhnout a rozsypat mohlo. Ža\m X.
(Str. l 13 _ i l8 vytrŽena.) Pa,l nás}edu jí
sny XVIII. aŽ XXXI. z r. |799. o .rlch Í ci a
bou i, jenž pr se dokonaie vi'je.,'í i. r. l8O2.
ane 24. nora, kdyŽ syn lgnác po ''':iiké bou i

vychování poš touchali.

mnou zarmoucenym jeho cicem aa mé jeho
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náš v

born B.
hluchnul' slyŠ í valv lese í lé tnu.

- il

Smctana, kdyŽ

KdyŽ jsem do toho lesa veš el a jsem blí zko
sebe jakousi eč neb temny hlas lidsky slyš el,
jako by tam lidé stáli.neb seděli,x) ale já

poněvadŽ tato cesta mně ne.hrubě známa byla.

R. P. 1803. dne 19. í jna š eI jsem več erní mč asem k nějaké mu lesu, a byl jsem
Žarmoucen na mysli, jak p es ten les p ejdu,

dne 25. rinora u več er propuš těny : vojny p iš el.

sem. Dne l4. srpna dal sem sobé plicní Žiiou
oiev í t, a málo to prospělo, neboi jsem p edce
mych vš ech vnit ností bolest trpěl, a io aŽ do
měs. zá í , tak Že mně má nemoc ulevila a
jakoby zanechala.
Rok 1800. a má nebezpeěná nemoc té Ž
Nyní
nastala a trvala celym rokem ijn.
se mně jiŽ mr3j věk na odpoled're obrátil. A
tak ten rok odeš el a zase nastal ]'801. KdeŽto
se toho roku stal s Francouzi pol:oj, a já sem
se dne l. ěervence s m nr synem ignácem
v městě olomouci shiedal, a on pctom r. |Bo2.

mocí , totiŽ na bolest srdce, plic a jai?r navš tiven

í 'š echvěcí sluje atd. Buď jnreno BoŽí aŽ na
věky pochváleno, nebot jsem skrze ty vš ecky
pominuly lé ta vŽdy p i dobré m a v borné m
zdraví aŽ do tohoto 1799. .roku zistár'al, nyní
vš ak ale cine 6. srpna velmi nebazpeč nou ne-
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z oleš -

Prec

Dále pak \,Iagice pak ga mé ho r:ni j lé ho
Syna lgn3ce p y sobě, kter ž zaupi ' na 7 Let
to gest geden T hoden mne od P. Boha k mé mu
vlehč enj dan a z vroganské ho Sita;,-u Propu_
sstěn gest byl , kdež to zase po zno.;;u I na
Francauzskau Wognu gÍ t, a rras zarmaucenych

(Diplomadicky věrně p epsáno se si. 15l.)

;

nice , jarmarku a b1,lo velice zima, a já jsem
ten <iell oci rána aŽ do več era pro z:-;redbalost
(a pení ze jsem měl) nic nejedl. a :ani odiuc
isem dokonale š e], abych se zai_,ií va! a oIr
mne dohonil m j bratránek Vojtěch juren, ktery
té Ž z oleš nice na saní ch jel a nrě !,l'sobě na
saně vzal, a já jsem byl ciob e od chf.lze zah í ty, tak Že jsem na tš ch saněch c:enáramně
vystycl, a klyŽ jserr z těch saní 'seŠ e!,tak
mě zirna projala, aŽ jsem co č ini; nevěděl
vš ak ale jsern bí cině aŽ do Chudc:í na š el a
odtud jsem jiŽ umdií vat zač a|, aŽ ::!jda (sic)
naci Chudobí n cio lesa, tam jse!-n jailé si veliké
ohnivé světlo jako kolo nad lesem ';iděj, a tu
se mně zač ala pamět tratit.
AŽ
man_
- a nně
Želka a mrlj syn lgnác retoval.i
za dobrou
chví li vzk í sili a k paměti p ivecili.

R. l8o9. ane iz. ledna š eI jsem

jsem se neohlí dl, ale sem mimo cesiy
Š eia š tastně jsem les p eš el.

14

jest

p

ed tí m r. jt08 v

letní m

zanebhat musel to l tiŽ Dne

č asu po r'š em cí sa ství lidé k tcnu jak svo_
bociné ho, tak i také v manŽels].'jin stavu od
vrchnosii na í zeni byli, tak Že s: oo městech
a dědinách vojenskou execÍ rku uč it musili'
kdeŽto m j syn Ignác té Ž také jinš í lidi k tomu
zÝí zené nrěl a je vyuč il, a poton s nima na
vojnu jí t musel. A to takové vrchnosterlské
Ýojsko nikdy nám neví dané š aty neb kabáty
dostalo a Landwer se jmenot'a:o a potcm
u VÍ dně a rra jí nš í chmí stech \:czné patalie
s Francouzama byly a veliká ztráia cí sa ské ho
lidu jest se stala a í rancouzsk clsa Bonapart
je p emohl a Ví de opanoval, tcliž r. l8o9.
jakŽ i rallé m. Brno a po kraji Brněnské m a
Znojemské nr sv j lid roz\oŽil a potom v pocizimní m č ase pokoj s naš í mcí saiem uč inil a
cí sa ovu dceru za svou manŽelku sobě vza| a
svou prvnÍ manŽelku propustil, a iak se také
'toho roku pokoj
š Francouzem stal.
A mně pak ku konci t. r. 1809 dne 19.
listop. P. B h těŽkou nemocí navš tí vit jest ráč il,
takž e jsem a l e dvě neděle vetice iěž ce stonal
a. m j syn mě v první neděli ' aciventní , totiŽ
.dne 3. prosince z vojny propuš iěn p iš el a
mě v mé nejtěž š í nemoci navš tí r,ii."

Kciež to'

Rodič iopusstěnych

27. Ynora

15

Na h biiově ve Veselí :'') aŽ ic n=dávna.
spat ova! se pod t eš ní hic:cvli kámen

staÝil

si

uvecien1imi palrlěirni.

r')

Jincie jsem zaslechl, Že ;:a hi'oii;;á su]kcvské n';.
Sois.

Tomáš e i Ignáce Jurn . K <ioiazu rné mu dostal
isem tuto laskavou odpověci, za ní ž up í mně
děkuji, .a p eji si, aby krajané Jurnovi č tení m

Spisor'atei a správce š koiy p. Jan Kozák
upozornil mě, ž e p. naduč itel Joí eť Voť ava"
ve Ví tochově u Pernš t na zná ilcneč né osudy

z

naš eho staré ho kantoLa; pomn1Č ek t:'va!ejš í

pr

dloulrym věkem obcia il.

ješ tě potom

Zde konč í rukopis. Že TomáŠ juren dlouho
Žil, o tom svědč í p í pisek na str.
i29 ke snu XXVII. (t.\a okraji pí snem k'urent_
ní rr.) ,'Tento sen i také ten dlouh1' a i'ysoky
stioin Sem zase \le Snu ','iděi :ciiŽ r. ]827
''' noci na den l2. iedna, t'oiiŽ r'!děi jsenr ten
a iakovy strom leŽet na zemi, :ak jak jsern
jej prvně byl viděl, a on se' velice rozzelenal
a já jsem u jeho samé ho vrš ku stái atd. A snad
ten dlouh a vysoky strom cilouhosi mé ho věku
znamená, poněvadŽ mne Pán tsrih z milosti
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jeho pamětí se potěš ovali v nesnázÍ ch a staré ho
pí smáka v modlitbách svych r'zpcmí nali.
'.Tomáš Juren zem el ve Ví iochově r,e
své m domku č í s.]4. iohc roku. ::d_t' poslední
zápis ve své knize Životoplsn: zaznamenaj.
(1827 .) Knihu, jiŽ rač te . mí ii '.' rukou, měl
jsem já a byla majetkem Š iioly.dejŠ í .Knihu
tu p eč etl jsem mnohokráte a znám tak ka
doslovny obsah její . Tomáš Jure:: rněl jediné ho
syna lgnáce, ktery po rimrtí otce s';é ho z stával
r' otcovské m domku ve Ví toci:ově, Živě se
knihasiví m a hudbou. Zemí el s...oboden pc
roku asi l840. Jest.poh ben na. i. bitově evangelické m ve Veselym, asi hoc:ru cesty oci
Ví toČ hova'.' otec Tornáš Juren ;est poh ben
tarni'é Ž <jie"jé ho vyslovné ho p án1 pod t eš ní ,
kde konal první své kázání po udělení toleranč ní hopatentu. T eš ně té jiŽ na h bí tově
není ,'a tudí Ž se neví o mí stě, kce poz statky
jeho cdpoěí vají .
lgnác Juren měl se státi r. 1827 uěitelem
ve Ví tochově, kde byla vystavěna nová š kola.
Nechiě.le se vš ak vzdáti své ho náboŽenské ho
p esvědč ení ;státi se katolí kem' mí sta jemu
nabizené ho nep ijal. Potomstvo po !gnáci Jurnovi
Žáciné není . oba poŽí vali v celé n okolí Ví to_
chovské m velkou rictu a váŽnosi -.io sr'é vzdělání na tehdejš í dobu velké ..,
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V ú terý 14" března L978 zqplnilí velkou sÍ ň brrrěnské ho
krernátoria rocinní nří sluš ní ci,pří buznÍ a rrřáteié ýí tězslava
Gar'davskJho; dvu llo přeil1nč rýnri autobusy nři je}i z ".rrosetí na,
::rtovÍ a č tyř Dvorů jeno
ze seněd'lské ho druž "p1"p'*covní
ci
stva. Gardavský zer:nře} ve spdnku, v Proset.í ně v noci ze 6. na
-(
. března.

Narodí l se v Zábře}:u roku 19lJ, stucioval fí loeofii a něm_
č í nuna ť í loe.fické fa};u]-tě í {arlovy uní versí ty.V roce L964 DoaaI oisertač rrí práci o nineckú iin kr,;to1í cisnou' c t:.i roky oozdějí
se 1:abi1ito'va]- ''studí Í ke kon]tré trií tl,í slc!rtice univerzl,,1í snu a
rrartikularisinu'' }'enoné n i\č necko, která vyI;La týž rok ilniž ně.
']ů sobil jako docent filoocÍ 'ie na Vojenská akademí í jlnto-ní na 'Zitrilotccké ho v Brné ; itž přeatí n 1:ť iscbi1 v arnádš á v IISJ jalco }ektor marxisnu, fí losofie a aktuáĎú dnlr společ enských otiizek.
š irgí kulturriÍ veŤ r-:jnost zi.Ujal v 1etech L9::a i:l L967 ělán_
ky v Literární ch novinách ''Vč dottí ]ioŤ enů '' a eriál_en ''Bů h není
zcele nrtev''. Jiř o kořené cir evropské ho nn;yš lenÍ povsta]'a ciislcuse,
tí n' srrí š epi:k vyvolal iloleraiky cardsivsk5ho irokus o aivou interpretaci i<lasickych křesf,unckých (a ater sterozákoniií ch) nys!í te1ů a jeiio inctivý zápas o lřÍ stup noderně a í nanentně nryslí cí ho
č lovč kake vš cn nnk.i_ac]ů in hebrcjsk,iho, kŤ estahské tro iJ evropské ho
niyš lenÍ .

IntJEivrrě se obí ral biblic]iýni ; stavani starozákonní ni1
aby pronikJ. oo pů vodrrí chtexiů . studovaI heorejš tinu a ''ěasové l'

i:ebre"iskó sloveso o Ť í rito.rrnřr'era tóž vedl drr:uir;tický pokus
o ztvárněrrÍ zápasu bí blic}tijho ..t'álcoba o vyvolerií . l{ra "Jú , .Tákob'',
pros]/cená i]iblickýni motivy a c1iorerrgr'',ť icky vyš perkovaná dobovýnli uotivy i-ruelsilý-ctl kultů ' inČ 1l prenj-é ru v Úrrru '7.'.jubna 19$,].

?atři} k

or'ů kopní ků rncialogu nijrxí snu s křesf,anství n, byI
ccolueiutore;n návt'hu nové ho vztahu struny k věří cí ch stxraní ků n

i ostatnÍ rt obč anů n;n;Jvaaovul u nág i v cí arně nodnltné kontakty
s i<Ť es'dcinskýnii mysriteii. Zvláš tnj ohIas né l ''dialo5 na export''
l2ři tiirrré s Julien Toninen 3 dvěna protes'|antskýnrí theol-cgy po

'jpojených stritech tra 'lo;jzim 1ý6U.
Soubor ''Í jů hnenÍ zcela m.rtev'' vyš el kniž ně v dů kladflě zpra_
co'rané :lodobě s podně tr\ý!d kupitol.rni "Sebe::ef1exe teisnun' a '|5eberef 1exe ateir:L1u''1 jí mž přgi:ich.rzelo '' l ěr]ourí kořenn' g z lrLterár-

,

j

J

nÍ ch noví n již známé portré ty nklasikrl": Vyvolení a subjekttvita Jákob; č rouú ra záztak - Jež í š ;Váš eň a srart - Augustí n; Irrte].ekt
a ví ra Tonás'ji ],ietenetí cké a 1idcké nekoneóno - Pascal. litriha byLa
_
+'é Ž ně]<o]-í krát pře1ož ena, největš í ohlas nněI přek].ad něrrec}lý
v Kaiserově nakladatelství vyš el v krátké době tří krát" V l'oce L969
''' i:terá bJ,la rovněž l pře]-ož evydal Gardavský ú vahu "Nadč je ze skepS€
na do něrilč iny
Gardavské ho ].iterární pozů stalost je nejspí š evelí ce bohatáu
Před š esti sední 1ety se jednalo o uvecjení hry ae zpěvy o I'rantiš ku
z Assisi (a t{Láře) a o 1lřeclnes biblicirých nonoJgi " 'ZabývaL se í ntenzivně prorokem Jerenniáš eni, kniha o něn zů stala v rukopiseo

},{yalí telsky vycházel Ví iězs]tav Gardavský z narxiSItrll - přesvěděený, ž " marxismus riá a mů ž ese stát nejen nástrojen k přeněně světal ale i fí losofií k přesné nu a pravdivé nu vidění a výkladu světao
chtě]- prckázat, Že i i'r{arxen ooientovaný nysliteI a umě]-ec má pří stup ke vš emu ku]-turní rau a duchovní nu bohatství Evropy, Ž. nu neuusí
být odenŤ en aní ducirovnÍ prož itek věří cÍ ho ěJ-ově}<a, věetně zkuš enosti
hř.í chu, odpuš třní , ?,novvzrození ' vybolení jen proto, ž e nepřijí ná netafyziku, s nlŽ jsou nábož enské prož itky trar]í č něsvaaoványo Naví c
,ť onáš e í ná].o znánÍ předrenesanění
ho zaujal;l vedle Fascala a
ěi přeareforrrsěnÍ nystii:ové , zabýval se otázkou, zda tu vývoj evropa poznáské ho rnyš lení není nu]- urěitou š anci k hlubš í ref]-exi ělověka
ní pvěte, lcdyž se vydal po jednostranné cestě objektiví zují cí hoa IrBkonec td}trut<tiví stické }ro rnyš lení o
Poslední ]'é ta fí ].osofa a spisovatele í a té ž dobře utajené ho l[age
1í ře - nebyla jednoduchá" Po zbavenÍ docentury a vyřazení z arnády
rozhovor
postupně uzaví ra]- do nil;rosvěta rodiny, v osobní í zolaci vedl
jen s postavaní nrinulosti, rezí gnoval na dí aLog se ž ivýni" 'Proto se Elu
třebaž e sí
té ř' nedaří ]_o navázat hlubš Í rozhovor s venkovs]cýni lidmí ,
jin zů staI ekoro
ho váŽí LL a přijatí urezí sebeo Jako nysliteJ- a urnělec
v;ýsIechy, to
neznáný" š ik".nování , stressy .u inorá]-ní dilenata spojené s
vš e uspí š ilo jeho odchodo

Studielhry,básněipí sně9které tuponěnzů stal.ylPředstavují
křestaninspí rují cÍ pranerr ke studiu poč átků clia1ogu mezí marxisnen a
sněry ts&ství n v š edesátých }etecho Garclavský byl přesviděen, Že oba budoucnojí společ nou budoucnost, vykoroč í -]-íjejich zastánci k té to
stí prakticky í teoretí cky, duclrovně i v unrělecké tvorbě'
Brnsi

31'3*1978

I

Ví t'a a Prosetí n
Psal se 9. květen '1964. V malé vesnici Prosetí ně to byl den neobyč ejně teplý. Na
lnci sahala rtuť teploměru na třicí tku. Dopoledne obec tradič ně oslavila Den osvobození . SouběŽně se vš ak mezi obč any š í řila ,,novinka". u Š topanrri se objevil
neznámý manŽe|ský pár. Jde pý o Brňáky, zé 4emce o letní byt.

Po obědě proš el záhadný pár v naš em doprovodu vesnicí směrem na Brt'oví .

Cí lem se stal kout u staré vápenky, mí sto s bohatým rozhledem na prosetí nské
okolí . Několik zalesněných horizontŮ, zří ceniny hradu Zubš tejna, krajina táhnoucí se
k Nové mu Městu, Jimramovu a Tiš novu, pole, stří dají cí ses lesy a malými remí zky,
lo vš e tvořilo panorama' které uchvacovalo a také ,,lapalo"' V těchto tenatech uví zli
oba Gardavš tí . Vš e dovrš il nález několika krásně modelovaných srnrŽů na travnaých mezí ch. Bylo rozhodnuto!
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Když se práce daří aneb Í itosoÍ a

řemeslo.

s|ástná chvilka (sní mek z poloviny sedmdesátých

Na zpáteč ní cestě jsme navŠ tí vili,,horní " Procházkovy. (Název ,,horní " oyt nezbvtL
ný, nebot'domŮ obývaných obč any stejné ho jmé na jsňe'napoč itáriu pň'""ti.í iip,

z celkových

8'1 popisných č í sel).Byli jsme srdeč ně uví táni a zavedeni na druhou t'
stranu bytu, ve které samostatné schodiš tě Ústilo v předsálí bývalé hospody'
Prostorná mí stnost se stala tento den druhým domovem Gardavskí ch. Ví ta si oláct'
s majitelem a vš ichni jsme se radovali. Nikdo tehdy ješ tě netuš il, o č em vš em se j
rozhodlo. Zapů sobila krása pří rody, ticho a klid, kteými Prosetí n pří mo hýřil řada
a
i
l

obce.

dalš í chzvláš tností
Prosetí n patřil do roku 1949 do okresu Boskovice. Po reorganizaci státní správy
se dostal nejprve do okresu Bystřice nad Pernš tejnem, pozděJiŽa'ar nad Sázavou,'
kam patří dodnes' VŽdy š lo o tzv. okrajovou obec. l ve středovátu teŽ"t na hranicí ch,
panství pánů z Kunš tátu a PernŠ tejna, kteří si jej dokonce několikrát vyměnili.
Tato
poloha nebyla a není dodnes š t'astná. Na hranič ní obec se č asto
Prosetí n je typická obec Č eskomoravské vysoč iny. okolní vrchý dosahují té měř
600 metrů nad mořem. Drtivá č ást obč anů nacházela a dosud nacnází svou obŽivu'
v zemědělství ' Kdysi byly hlavní mi plodinami jen brambory a len. Pole byla vŽdy,
plná kamení a jejich ú rodnost nebyla nikdy zvláš tní . tve;vé tsim bohatství ň." pró,
obec staly lesy.
I

zapomí ná'

.

'

Prosetí nské lesy uchvacují předevš í m svou hloubkou a tichem. Vstoupí š -li na

jejich pů du, mů Žeš se zde pohybovat celé hodiny, nenarazí š
na Žádný konec té to l
krásy a k uš í mti nedolehne i sebemenš í pazvuk civilizace. Mí sta připom?na;icr prates
plný trouchnivějí cí ch padlých velikánů stří dají ní zké porosty neproniknutetňonó
'
nouš tí a paseky plné lesní ch plodů . Č asto zcela neč ekano vyš toupí š z husté ho lesa
na
palouk, Žhavený sluncem a pokrytý neÍ alš ovaným hustým
Krátce poté se
:

'".hem.
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před tebou otevře obrovská masa studené ho kamení . Jednou je
to nakupení blud-

ných balvanů , podruhé monolitní skalní ú tes. Máš pocit, Že nikde na
světě'bys nenaš eltolik kamene na jednom mí stě.
Jde o les tichý, ale ne mrtvý. Lesem probí hají č etné pramé nky, které nezří dka
zač í najíprů zrač noustudánkou. Vyprahlá mí sta jsou stií oána moč ály, u
kterých
naleznete nesč í slnémnoŽství stop, nejč astěji od divoč áků .Málokdy se
stretrlete
s ž iv'ým tvorem, ale máie neustále pocit, Že jsie něhým z houš tí
nebďmlází pozorován a hlí dán. Na kaŽdé m kroku je zde napádána Í ántazie návš těvnÍ ila
u .uáděn'
k nezvyklým pocitů m.

. V č ásti nazývané Sklapsko se nalé zá rozsáhlý palouk obklopený lesem, který
dďnes vyvolává řadu dohadů . Pozorné oěi doveáou zde rozeznat st<laouu polí č e'k
heré jakoby navazovaly od středu patouku na dří ve zde postavené áomky.
2^P1í :
Tvoiclrrim stromem je zde třeš eň, která není pouhou pláňkou, ale
není š lechtá_
, ..chrupkou. Její plody .isou vš ak chutné a ješ tě moje babič Řa je také
dávala do koláč Ů.
Celé mu tomuto prostranství se ří ká Hanebnice. Podle ú stně tiadovaných pověstí
byla zde založ ena obec nejzarytějš í mi nevěrci, aby se zde daleko od vš ech
cest
a pánŮ mohli neruš eně oddávat své ví ře. Hanebnice-Ví t'u provokovala:

Hanebnice
Uprostřed lesa náhle stunná tiš ,
houš ť kopřiv, maliní a brslenŮ,
blÍ n, tml<y, pelyněk až k ramenŮm,

ne, palouk ne, snad hřbitov spí š .
ani hřbitov. Neboť tam se spí

A

tak č isť ouncepod thú jí zelenou

a s hrdlič kou a sví cí zlomenou
a z ž lých smutkŮ je tam ješ tě kří ž .
Roh zaš lé stodoly a kozÍ ch!í v,

kts stezl<y k zasuté mu pramenu,

už anitrám, pár zdivoč elých stÍ v.

Kdo tu ž il? Nesejde na jmé nu,
když ví tr vane smrč í mjako dří v,
dyž z lidí zbyla trocha kamenů '

:
I

t
ť

Velkou roli v ž ivotě Prosetí na sehrálo náboŽenství . obec se plně ztotoŽnila
s evangelickou ví rou. č esko-bratrské vyznání si udrŽeli obč ané i v obue pobělohorskó. inkvizice. Tajně s-9 zde skývaly ňáboŽenské kní Žky, v hlubokých
ikalnatých
lesí ch se scházeli věří cí na náboŽenské obřady. vesnióxeho kostela se zmocnili
Po vydání toleranč ní ho patentu si obč ané postavili svŮj vlastní , evangelický'
!91oL.i'
Katolic\i kostel se udrŽel, ale sbuŽil a i dnes slouž í té měř výluč ně pro obč aňy
okoiní ch obcí (Č tyři Dvory, Bďoví , Louka)' Katolické obklí č ení š itna ná'boŽenská
vyhra_
" partnery mimo obec.
něnost bránily tomu, aby mladí lidé nacházeli své ž ivotní
V ProsetÍ něvznikal vysokrý stupeň rodové spří zněností , kteý jrohluboval
sousedské

prlncipy vzájemné podpory a pomoci.
tš e9lnv tyto aspeky VÍ ť 'ovisilně imponovaty. V zač átcí chjeho prosetí nské é ry
byly'raké ^velkou r,nihodou při zí skávání jaké koliú pracovní pomáci.
Za krárkou

.

vyfuořily tří
ferenceu.

dobu

v ú tulné prostředí . Vtipným rozmí stění m nábytku se
samostatné 'z.měnilo
kouty _ pro vaření , pro spaní a ieš tě zů stalo mí sto pá

se. sÍ {J.o Gardavshých

'xon_
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Vr'ť a se brzy zač ,al roz-hlí Žet po okolí . První m jeho typem se staly Hrachovce.
Š loi
o osadu vzdálenou od Č tyř DvorŮ así 1,5 km, od Piosetí na z,s Řm. Tvořilv ii d;;f'
obytné domy a jedna polorozbořenina' obklopena hustými lesy upoutáuut"
ní m kouzlem odlehlé ho světa. Shýtala moŽnost ú niku oá lidí . S'ouč asně by si'ívyŽatast-i
do.yala dlouhé nákupní cesty, Život bez elektřiny a v zí mě . . . Pro silné ňuŽe pro.

středí lákavé , pro slabé ž eny Život plný obav a š trachu. Ví t'a propadl několik měsí cu,
váš nivé touze. Dů kazem se staly jeho verš e:
Na Hrachovci
kam auta nemohou

L

tam srny chodí pí t
svů j tramí n ledový
uprostřed tuhých trav
jdi postů j usedni
a poč kej den a rok
v té trávě zarosteš
a bude z tebe

!
:

vřes

Úvahy podobné ho druhu zakonč ila vš ak moŽnost zakoupit chaloupku č . 56 pří mo
v Prosetí ně. Š loo objekt poměrně rozlehlý s přilehlou zahádkou vpředu a zahiadou
za domem. Bylo rozhodnuto! l přes oč ekávané znač né náklady na stavební ú pravy
doš lo ke koupi objeku. Gardavské ho rodina se změnila z leinatt na chalupáře.
Výhodou pro ně bylo, Že mohli zahájit rekonstrukč ní práce a nadále bydlet
u Procházků .
i
Zač ala doslova nová etapa Ví ť ovaž í vota.Z ryzí ho intelektuála vznÍ kal i prahický
č lověk,.keý zač al pronikat do rů zných řemesel' Velkou jeho výhodou bylo,'ž e maí Želka Jindra pocházela ze zahradnictví a váš ní vě, i na piofesionalní ú rovni se doslo- i
va zahryzla do zahrady. Podařilo se jí vytvořit dí lo, keré nemělo v obci konkurenci.
Na nevelké m pozemku brzy nechybělo nic. od zeleniny, jahod, malin, ovocných
stromků aŽ po kouzelné zákoutí jehlič nanů
to vš e vábilo jomorodce ke zvědaí ým
- interié
návš těvám. VÍ ť ase mohl plně soustředit na
r chalupy. obrovskou jeho dóvizou bylo, Že naš el spolupracovní ka ve své m sousedovi, kieý nechyběl při ž ádnéi
stavební operaci. Pod jeho vedení m zač al Ví ť avynikat zejmé na u.óoni.'ky"h pracech. Velkou pozornost upoutaly jeho omí tky, kieré se ú yznač ovaly ntaákým aŽ
sklovitým povrchem. V obci vznikla dokonce diskuse o vňodnosti a- ú č elnostitak i
hladlaich ploch.
U Ví ti neš lo vš ak jen o změny v pracovní oblasti. Zač ala se ztrácet dří ve znač ná
odtrŽenost od prosté ho Života. Práce na chalupě jej zač ala přibliŽovat lidem. It
Z poč átku budování své chalupy se č asto objevoval u nás a okamŽitě jsem vzJý i.
zjistil, co má za lubem. Přicházel s nesmělou piosbou, zda nemám ten č i ónen před'_
mět, č i n_á9troj. Po záporné odpověditajemně zmlkl a chví li vyč kával, aŽ mne donutil
k odpovědi na němou otázku, Že se pŮjdu zeptat, zda ž ádanou věc nemá někdo ve
v.esnici. l tato jeho nesmělost se postupně zlrácela a po jisté době jsem zjiš tbval,
Že
Vlť a má s 'řadou obč anů mé rodné obce bliŽš í vztahy'n"ž
RekoÁstrukc'e
chalup
si
ia.
mezi námi vynutila zají mavou dělbu práce. Vť a se š tal uznávaným zední c11ým mistrem a mně byla svěřována práce s dřevem. Proto ješ tě i dnes mi řada stěn a koutŮ
mé chalupy připomí ná Ví ť u.

t.

!

!
I
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Dva pohledy do interié ru

-

pracovna a mí sto k odpoč inku'
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Celé toto poč áteč ní období nebylo snadné ' Zač aly nás pohlcovat pracovní ú koly.}

Z naš eho prosetí nské ho ž ivota se zač aly vytrácet vycházky do lesů , bohaté ú lovkyf
hřibů ' uýlety do okolí a zejmé na več ery u hoří cí ho ohně s roŽněm. RoŽeň byl naš í l
rodinnou tradicí , kterou Gardavš tí rádt převzali. Neš lo jen o labuŽnictví , ale chví le

s neopakovatelnou atmosÍ é rou. Byl v ní rys lajemnosti doutnají cí chuhlí ků ,sentimen.
talita tiché ho zpěvu, stří dané ho váš nivou polemikou, š petka vzpomí nkové nostalgie
a zejmé na hřejivý pocit přátelství .
Do Prosetí na se tehdy jezdilo jen na ví kend. Situace se trochu zlepš ila, jakmile'
naš e rodiny přesedlaly ze skú tru na osobní automobí ly. l kdyŽ Prosetí n jiŽ vstupoval1
do VÍ ť ova Života, stále se pohyboval spí š ena jeho okra|i. Š loo kulminaci bouřlivé '
doby š edesátých let, kterou jsme naplnili svou angaŽovaností v tzv' praž ské mjaru.
Prostřednictví m Prosetí na jsme regenerovali své nervové soustavy, krajně namáha.
né sloŽitostí doby a rychlým spádem událostí . Tato doba nás pohlcovala, krátila

naš e společ né chví le, aby nás nakonec v Prosetí ně svedla, ovš em již za zcela

jiných

okolností .

':

od května 197O nám byl zakázán vstup na pracoviš tě a na sedm měsí ců jsme se!
ocitli bez zaměstnání . Tulo dobu jsme oba vyuŽili maximálně k pobytu v Prosetí ně:
a k dokonč ení řady stavební ch Úprav naš ich chalup' Poprvé se pro nás otevřely'
dlouhé več ery, ve kteých jsme při š álku kávy bez pří tomnosti ostatní ch rodinných
pří sluš ní kŮrozvinuli své památné diskuse se silným polemickým pozadí m. Teprve
tehdy jsme zjiš ť ovali, jak rozdí lné naš e Životní osudy nás rů zně ztvárnily, V č em'
vš em se liš í mea kde se k sobě blí Ží me. Jedna z první ch tehdejš í ch výměn se sou.,
středila na otázku, zda pokrač ovat ve vědecké práci. Zde nebylo mezi námi rozdí lů ,'
naopak jsme dospěli k vzácné shodě. Její podstata spoč í valave zdů vodnění nutnos-'
ti dalš í naš í práce, mj. ze dvou základní ch dů vodů :
a) nenechat se společ ensky degradovat a udrŽet si tuto práci jako nezbytnou.
potřebu a podmí nku existence,
b) nedat naš im likvidátorů m ani postargument k jaké koliv oprávněnosti naš eho
vyřazení z vysoké š koly'
Diskusi jsme tehdy dovedli do roviny, co kaŽdý z nás hodlá konkré tně dělat. Jako
historik jsem upozornil na hrozbu, Že jakmile dokonč í mpráci, ke které mám prostudované archí vy, nebudu moci dál pokrač ovat. Dostalo se mi strohé odpovědi: ,,Musí
Ti stač it papí r a tuŽka. Když nebudeš schopen pokrač ovat v oblasti historie' mů Žeš
zkusit historické romány." Š loo radu, která se jako č erví kzavrtala do mé paměti.
Největš í spor se nám v diskusí ch č asto vracel. Š loo pojetí přátelství . Ví ť ase jednoho več era vytáhl s myš lenkou, Že skuteč né přátelství nemusí být podmí něno
osobní m stykem a skuteč ní přátelé se nemusí lé ta ani spatřit. l když bylo obtí Žné
proti vzneseným názorů m polemizovat, přesto jsem to uč inil' ProŽí vali jsme právě
období , ve které m zač í nalonaš e vydědění z dosavadní společ nosti. Řada dří vějš í ch
přátel se nám zač ala z existenč ní ch dů vodŮ vyhýbat, opustili jsme svá pracoviš tě
a tí m se zpřetrhala sí ť naš ich dosavadní ch vztahů , byl rozbit i nejbliŽš í okruh těch,

kteří s námi sdí leli společ ný osud vydědé ncŮ. Za vš ech těchto okolností se mi
nezdá|o moŽné nerespektovat jistou hranici, za kterou není moŽné jiŽ ustupoval,
Věděli jsme, Že vstupujeme do nejtěŽš í ho období naš eho Života, ve které m nebude
snadné dokonce jen přeŽí t. Ale za jakou cenu? VÍ tbvo slanovisko se mi zdálo pří liš '
defenzivní . Dnes jiŽ nejsem schopen reprodukovat vš echny argumenty obou stran,i
ale ví m přesně, jak celá naš e polemí ka skonč ila. Ví ť anaš e odliš ná stanoviska ocenil:
jako adekvátní naš im povahám a niterné mu založ ení , ocenil je obě za správná:
a prakticky mne vyzval k přijetí remizy jako koneč né hovýsledku naš í polemiky.
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S podzí mem roku 1970 naš ich diskusí ubývalo, nebot'se stupňovala naš e váza_
nost na Brno. Zde jsme oba bloudili městem a hledali práci. Vš echny naděje se
postupně hroutily a stanuli jsme tváří v tvář hrů zné představě, Že jedině s lopatou

v ruce . . . Nakonec jsme povaŽovali za velký ú spěch nástup do maringotek
u Geotestu. Po několika měsí cí ch se nám zač al Prosetí n vzdalovat. Dlouhé dny
v maringotce jsme stří dali s letmým pobytem v rodinách a na Prosetí n se nám nedostávalo č asu a někdy ani mysli. Pokud jsme se zde střetli, Ví t'a mne zač al překvapovat dotazy, jak děláme to č i ono, jak řeš í me dělbu práce apod. Budil dojem, Že
o práci hodně přemýš lí a hledá v ní co nejdokonalejš í systé m. Brzy jsem vš ak
pochopil, ž e se hluboce mýlí m. V řadě olázekjsem poznal, Že problé my, které Ví t'a
předkládá, sám neznám a překáŽky, o kterých hovoří , svědč í o zcelajiných vztazí ch,
které panují v jeho maringotce. Nevěděl jsem si rady a zač al jsem jeho kladené
otázky zlehč ovat. Jednou jsem zaš el tak daleko, Že jsem odmí tl dalš í diskusi s poukazem, Že se nenechám vmanipulovat pouze do uvaŽování kolem maringotky a č erPá^Í a spatřuji v tom hrozbu degenerace naš eho myš lení . Nedoč kal jsem se odpoV. -, _ jen lehce zkřivené tváře a hluché ho výrazu oč í .Musí m přiznat, Že tehdy
nastalo období , kdy se Ví t'a přestal svěřovat a já měl také sám co dělat se sebou.
Byla to doba, kdy nám pracovní cí státní bezpeč nosti několikrát pohrozili totální
nesvobodou. Byla to doba, která jediná v naš em vztahu spí š efandila Ví tbvě teorii
přátelství , které nemusí být naplňováno osobní m stykem.

tl

:f

a polní zvěří , týdny dřiny nebo hluboké samoty, to vš e se dostávalo do nedýchatelné i,
polohy vlivem stále se zostřují cí ch vztahŮ s partnerem. Jeho nespolehlivost, č asté

alkoholické výstřelky vyvolávaly spory, které se č asem staly nesnesitelné . Vedly'
i k výměně vyč í tavýchdopisů . Slepovat jiŽ nebylo co.
Nakonec se vynořila jediná alternativa spojená s Prosetí nem. Jednoho dne se
v Brně objevili předsedové JZD Prosetí n a JZD Roveč né 'pánové Procházka a Elis.
Zasedli s námi za stŮl hotelu Slovan, u které ho se dojednal nástup Ví ti do nové pra.:
covní funkce. Její vymezení znělo
nákupč í pro obě druž stva a skladní k pro JZD
- která
Prosetí n. Ví t'a se stal první osobou,
se zač ala systematicky starat o nákup
vš ech nástrojů a materiálu a v Prosetí né zač ala zavádé l pořádek v evidenci a distri.
buci
budovat sklad. l kdyŽ mnou zmí taly velké pochybnosti, nebylo jiné cesty,
Setkání ve Slovanu skonč ilo ú spěš ně. Naš těstí se Ví t'ova práce brzy upřesnila.:
Roveč né odpadlo a zů stala jen funkce nákupč í hoa skladní ka v JZD Prosetí n.
Měljsem řadu pří leŽitostí pozorovat Ví ť uV,,akci". Překvapivě rychle se aklimatizo.
val. Zpoč átku kladl dŮraz na funkci nákupč í ho.Jeho sluŽební Š koda12O3 mu umoŽ..
ňovala chví le osobní svobody a nezávislosti. Š loo trasy do rů znýclr koutů Moravy'i
objevování pří rodní ch krás a obč as o sluŽební cestu sladěnou s osobní m zájmem,,
Dodnes se mi vybavuje louka pod Zlatkovem U uranových dolŮ v RoŽí nce a den, kdyo
Ví tbvo auto vytrasovalo v kypré trávě hluboké koleje aŽ k mé maringotce. Byl jseml
tehdy mile překvapen, Že se Ví ť aodváŽil sjet ze své sluŽební trasy do Bystřicel
a V pracovní době přijel na přátelskou besedu' Jako naschvál ztraIil( jsme hodně;
č asu při louč ení .Louka byla ve svahu, autu prokluzovala kola a vŮz se jen se š těstí m dostal na silnici.
Pracovní náplň se vš ak stále ví ce přesouvala na funkci skladní ka, coŽ nebylo pro1
Ví t'u tak atraktivní . Přesto nalezení práce v JZD Prosetí n považ uji za tehdejš í chokol-ř
ností za relativně výhodnou alternativu. Souč asně tí m nechci zdaleka zakývat řadul
negativní ch momentů . Bylo jich dost'
Ví t'a si několikrát postěž oval, ž e někteří druž stevní ci mu dávají ostentativně naje-i
vo, Že není zemědělský odborní k a nezná ani pří sluš né zemědělské názvy. Aby|
tento nedostatek napravil, vrhl se do č etby rů zných pří ruč eka ve stejné době chtěl:
Vyrovnat svŮj handicap v mí stní mnářeč í .Prosetí nská mluva obsahuje velký poč et
slovní ch obratů , které není snadné vŽdy pochopit. Ví t'a zač al tyto výrazy sepisovat
abrzy jich měl pěknou řádku. Pro ilustracijen některé : oni se chcou
se miluií ,
- oni
koč ka jako pes
krásná Žena, chytli se za jazyk_ dali se do hovoru,
zají c
lí k, jabka
brambory
apod. Drtivá větš ina druŽstevní kŮ se vš ak chovala k-krá-'
Ví t'ovi]
korektně a projevovala k jeho osobě dokonce jistou ú ctu' Svou Úlohu zde sehrály již :
vědecké tituly, schopnost psát knihy, básně, malovat obrazy apod. Typickým rysern'
Prosetí na je dokonalá informač ní sluŽba, před kterou se neutají sebemenš í Životní
detail a chalupáři z Brna jsou předmětem její hlavní pozornosti.
Nemé ně hluboká změna nastala v systé mu VÍ ť ova osobní ho Života. Sám ji charakterizoval slovy: Z chalupáře jsem se stal chalupní kem. Mí sto ví kendových výletů
do Prosetí na se tato obec stala jeho trvalým bydliš těm. Jen na neděli směřoval do
Brna za rodinou. Zda š lo o změnu, kerou Ví ť auví tal, nebo která byla pro něj prospěš ná, na tyto o|ázky si ješ tě i dnes s odstupem č asu nedovolí m dát jednoznač nou
.

odpověď.

Jedno je vš ak nesporné . VÍ ť a se v Prosetí ně poměrně rychle zabydlel. DruŽstevní j
jí delna mu vytvářela základ stravy a chalupa pro jednotlivce poskytovala komfortní l
bydlení . Ví t'a se oprostil maximálně od ztrátových č asů a rozmáchl se k neuvěřitelně1
38
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52 básní .
Nemohu tvrdit, Že jde o komplexní rozsah Ví ť ovy tvorby z těchto let. Doufám;
nebudu kritizován za lo, ž e se znovu a znovu obdivu ji nejen uvedené tvorbě,
ilomu, jak si Ví ť adovedlve venkovslq7ch poměrech poradit se zhotovení m, ú pra
a vydání m sbí rek. JelikoŽ se necí tí mjakkolí v kvaliÍ ikován, nemohu se vyjádřit k
básnické hodnotě. K obsahu básní se ješ tě vš ak vrátí m, prakticky aŽ na konec
stati. Na tonrto mí stě si dovolí m celkovou náplň VÍ tbva Života v Prosetí ně vtělit
pojmů
zaměstnání práce na chalupě, malování , spisovatelství a Í ilozofie' N
'

vš ak o-kategorické a vyč erpávají cílvrzení . Přesněji řeč eno je to mŮj
- rozměry,
o náplni VÍ tbva Života' Nevyluč uji, Že se zde vyskytovaly dalš í jeho
mizŮstaly utajeny.

Viděljsem New York z ýš e mrakodrapů

i sanfranciský Golden Gate,

v Londýně koupiljsem si mapu
na staré m pergamenu jako glejt

do bájných zámoří , jak po okapu
jsem náměsí č ný bloudil PařÍ ž í
a v Norimberku sotva chápu,
proč Siegelingy nejsou v arkýři

-
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kus krásy nesmÍ rné .
-Vy krajino
A taky š mejd'
na modré m taIí ři,

vy chalupy a pú

dyplné křápŮ,

uy rybnÍ ý a mlýny
uy vrchy se srnci
a

lsen doma. A ý,

s koly

č ápŮ,

s malí ři,

větře,

Jeslliž e sbí rka

jak chceš

věj.

,,Vrchovat ě" je doslova ódou
na pří rodní krásy a
. ustupuje do pozadí ,
osoba bá sní ka zde
pak v souboru
se dala nazvat rozjí mání mve
',PřibliŽně teč na"je tomu naopak. Jeho náplň
verš í ch.Vní mavá duš e
by
básní ka zde reaguje
Je kolem, nebo co do ní proniká.
na vš e, co
j
Jak
jiŽ
sem
přosně označ it
uvedl ,jdeo52 básní
kte roukoliv za zač átek,
l když nelze
přesto si dovo luji tvrdit,
ny, od básní č 27-30
Že zhru ba od polovÍ zač í nájejich odliš né ladění .
D nve ojedinělé námět y
Ve č tenáři sí lí pocit,
se mnoŽí
Že zde muselo k něč emu
zda autor proŽil vel ké
do jí t. Ní kdo se vš ak
ž í votnízklamání , zda
nedozví ,
lďnó stalo. Dosti už
1e; nepotkala tragická událost,
nápovědi! Ať
co se sku-

Proměna tuž eb
Ve dvaceti

mluví verš e

Jsem hledal soásu
A byl to jen sirach
z náhodné smrti

la

č tyňceti

tifi,!';1fl g;,;y;",,*,
z prázdné ho ž itÍ

Dnes

co hopkem

touž Í mbýt

sé rnu

krásně ž apomenut
MÍ ra odotnosti

,

Do moře odteč e

,,r'Í #iii!ť É ?uu
Ale smrt
vydž Í kaž dý

Futurum exactum

., . Smrt

Je vyňata

z č asu

Vž dvckv
pňcházÍ vč ás

Lldský ú děl
Ten svět

slnezvolit

ale

byl na

něn rád

vž dy napŮt š ť asten
neš ť astenzpola
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Vš echno co dostal
odevzdat zas

Zlkrátce

jak hmyz
Předlouhé dějiny
přenesl
nevěda jak

Psal se 6. březen 1978. Po celodenní m marné m běhání a jednání seděli jsmt
v naš em brněnské m bytě a nebylo nám do řeč i. Pochmurnou náladu přeruš il Ví ť
,,Jedu!",,Proč ? Sám ses prozradil, Že sis vzalvolno i na zí třek. Co budeš v Prosetí n
dělat? ZŮstaň s námi!" Jako vŽdy byl neoblomný. Najednou vslal a mí řil ke dveří n
Ješ tě rychlé stisky rukou a byl pryč . Kdyby mi tehdy někdo řekl, Že jsem měl v dlal
Ví ť ovuruku naposledy, neví m, jak bych reagoval. A ono to tak skuteč ně bylo.

Jsem č lověk, které mu slzy snadno vtrhnou do tváře. Za dva dni, po zpráv

o VÍ ť ově smrti, mé tváře zů staly suché . Snad rána byla tak náhlá a hluboká, Že těl
nemělo sí lu, aby slzy ze sebe vypudilo. Snad sehrála svou roli inenávist ke vš en
kteří si tehdy přilož ili polí nko. Dodnes se vš ak naplňují slova naš eho rodinné ho ep
tafu:

Teď z kaž dé naš í práce

radosti bude pů l
dál budeš sedat tiš e
v chalupě za náš stú I.

Zdeněk Š těpáne
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SivtÍ !$tan0vj_E;ko vv iacjřu ie R.hlekrÓ i$a /.Iak Lo krvl.o g; par.tveánv'
z Í i1art;Vzán:;&d hnut'Í . t?ď t'lďš <l'ltt ú ;:e::ttti' 'ure'Í |ta rt.i.'iat<nelrlv.1.:i.vtt.:i..I'<:t rtr'ú bc{h v:ll.k'v. /s;.'?/ Dá1.* r1r::r1ává , .rr,rt ,zl:tvtclltY.tzlÍ
tr>ř'.Lve:r!.ll, clll
rre::řÚď-tť :.:Í r?a;5rl abvveltc:.I:i't,vcl . /s.'?"?/ :; t-.Í _ln r'uktl V l,-tlt]:ť :: icJ1;; Llř;:Žr.lď: :
U:r
t:elvlv j:;nel t'lv.l'.i. .ir*n hř'.Í .tÍ knu V r'uk'nLt vc::.I'rru:lt::Í .. /t;.t]/
.
iil.rrt.,
y*š a,t' llv..l,'i. řadnv:t l:<l itlvrt.:.{.c::.i. . jc:ť t ..l.tlt.ttk';ln.l. v r'uk'cltl
Frtt.I.l-t;.i-t::kÝt.:tt
^'v.'o'iriir]ri,,,
:Í .tbr.ů
;: lYo:;k'vv .I. t''.ctndÝna. /s;.'7/ Závě>r nrť ]tŽe-: krý{: 'iern .itltjerl. ť :tll*;ký r:lcjbo'.i neimtTl
s;;mvsl . Í :irňr:lví .'ljiva'Lclňr:lvi." lielr"J_rrkmvl.' ť ětn' jerž au'L'r:r trzni.l.l.n k'ť .:rť i! rtč t
m::i...l.oE;t' ř_Lr:: tr::t:t'ž r:l t:.ť l' č tk'yL-l-|r:'m tretry-l'.1 ]'.clt-t{:ki.lm1.. V r.r:rzv:Í .ic,:nÍ
partvzált*;ktí rlrr:l Lro ici:
vÍ cJď:.1.1.. Zerš t1.'lj'r:vilť t':;t? iirnl F'ř:i. výš e uveilr3r:nt:nt
'$mV!:;:I
statlcrv:i.s;ktt' ' it',: -[.J_crrměr'rró
.
l3rrrcr. :t.9glť l./ vĚtotl

.

A cjále z Vtelvť ::i t:V:;clvětskď vÝsadkv k neÍ rn zaďa.Iv přLe^|zárelt v c!cl:tě,
k'<Jv ttv-t. 1:r:;ud lýěnwcť *t apeť .u,::tú ll./gi."?ť )/Prr:t,c.lŽe,:.icr ře* n řÍ ..ilru ]'.Í J44'
lltcrtr-l'l klvctrclm $;e} 2ť "'p|6!' 6:rtrč t*:dv Amertřilt"tď: zr:tlť il.Lcl br.árr1.1.Í [Jag;to$nc:
z.t t]rřmr':r:kó r){''t::rl:;:[.Vy v Arcjtlnác--lr. Ntl str'anř:: 24' s*: J..rr:lrr1.ckV m_t.uv:í .
tl č 'r.::lkýc:|l hr'ct:irtac:tt ke cln:t '/. kvě'Lrra 1Í jl4.la;. ''|'rr::u1.''|'.
Lrv g-:L .bc: i)t.tt:r;lr' ř:í .c--J..
t)ř'tlc1 F,r:mnÍ .č kyrra pr"aŽskÝcl'r rr.1.t.r::Í clr ''l .l'i.stě" try..l.:j.. hrc!j.n<wé tr>cl
1]. kvě'Lnu. iilvňak Í :rř'át::c.: h1rl;tr:r;i'.ka ie p:r-i696 .r,o' (itlaz.} l) 1;;o r)$.
IF'ř.ť t$lrtT: iš Í .

r'

r::
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_l..

1'

š ovi{rl:í '.

"|'o

vš ak c.'lrvhrÍ . p:ř'1_ -LÍ .č crnÍ .ilkcÍ v kvěť rrnvýcl_r rjnelc..lr . ZhvteeÍ ně vyha:;!.v
mnettv.Í ž .::tv*zt:v. Z Frře,:ttt.Í r'V nizd.ga:nÍ , ;: l:a.'iové ltct czc!tt1lt!.Iátt.:{. ulg*xt; al1-rí ut;
ru>
<lvartií t:t:e< .i. ;.: p>e:.ltltxÍ ;':v*Y:clave'l-:;t,.:i' . /s.Í ,:;|:|.l/ . Nle;':lcrr::lryhrrrt_Y:. Nl*:bo..isal vřatk uvií cJÍ .
tř':L m..l.ár:lť .ll_tr;t'i: 'z f:)Í s:;$:t-;f'ttÍ l.rr:t, l<te;ř:Í . bv'l.-i. zasť ř*:.l,c,rt]rJ.' kcJv;Y: *;'el š 'Ž..r- F.>e;a!'Í .vat:
k't: :; t:c't ).:{.e:'ť .tttl neÍ ruyck'eýrntl aut:tt / s . ť j!)/ ř) snr-t.č Í 'Žt: r;lr1o tlt.tt o *ť iÍ 'l.cr
ž e,r ie,':.1 :t..$. diil_['eř:í 'rrská mí s;ť l1Í .616p1yzárrská $kupj..rra en*:š kr:rcjtrl.l.a $rr.1;t.1:cr'
.) ukr:rř:t.t.:;L:L_l.a ku.l.r:rmcrL' ť ř1 tlamclFr+.r_l.V, Frutš kV a mun1cj_. -Í 'akŽe try-t'y ť aké
lrr::.ir::vé i:tkce. l.) tr:rm *-*: tlž z kn1lrv necJr:lv:Í .m*. (.l rjc:str.ukc-.Í *lr rra
Že"l.t:zrr;i.r:;Í .c.'h F'Í ře: : [Iv7y t.t:;kut*:č r-těrty v FttJsf't:e!rt.:{.c.:h eJvc.ltl ně.:l..Í c::.Í t:ll vt!.I.kv
i:'I š .7r<:, rrt'lš :l <:t:;velltctž :elť ?<:lu v.Iast, r>ř.itul:;.,Lv v.t'ce: :Í k'calv ne:* pro
r>rclza iÍ ,t:Í
lýlí rn<:x:- /s.2.4'/ v r:ntš clr cjvclu měE;Í .cÍ r:l-l ť :;t| vť jd-l'i} b1.tva r:l V:Í .de*t1 a cr [Jrncl.
Výkrtlš n:tnou z bř'l:lzttclvé }rr:: gltrr:zut u Věsť Í _rrka .I*:r'mirkcrvc--:i. rn i . vylrclc11_'l.1. r1r-r
pcrvě:'bř'Í tnos:;ť Ll .]'1.h-Lavy v okilmž J_ku' kdy ť ucjv r'rcr.iÍ Žcjěr-l. v].aŘ {:;:lť jl)
jiÍ ky.
vo

Nr::Lrcr.i:na

vňiak

rr+:pnřád

se kry.je* s'lů vky č a.sú o'v převiÍ ž tuÍ vět:Í Lně, F.,r.clt;r)Že,l

!$ť } 'i1Ž- lreeilkrývá t:Í 'm' r;:r:r by-l.o mď:nĚ Č Í arsto.t v přev..{ž r.rÉ nc,:rr*:l.rrě'
nt.t{:nr:r .jÉ :l-rr-) clcjr;;trdkV krrá'b .iakn F,au*á1.nÍ .. Vvpclč :Í .távápoř.bv par-ať ;ut1.str.]
vyg:;-[.ilnýr::lr z l-.crttcJýnar' kcr_L.:i.k z ni.c.'lr ser rJnŽ1._l.r: C)$;vfik)Ůz.n}rlÍ .' it: i:1.c-.lr ztr'áty
vyvaŽu ie výenamc*ln atertt:átu na l{elvc1r:l.r;řra. Nal llĚ:m g;e* vňak r:or1Í
].r:lJ..cj .jo,.,,'1
Ft}t rraraš ut1.stt1l r'o it'l Antr'rrpr:Í .c| il Sj:t...l.ver' A. Nerrrie'L'ř1.I1 v alttr:í "crVě .l.r:tq1.t::r:
r:rltat;rrÍ tiilktí kt'- ebyť e,:č rrým r::[:ďlt e:ln .?
D-l.r:rrrl-rií itl ř'ada uviáclňnýcl-r f'etktů cr násL.]"tlr_ts;'bt:il-lr, cl-r.LJ..vo*.L:t.' rrerkáenJ-'
c:}rVklií r:l_r' nezrjitreclr r;lar"{:yzánť i. (.lp;11a,-',r-n'rč r ser c1.tr.r.j:Í výpr:vr5cl-i. cr L,:,rrr'
_iax
trar'tyeát]j' clr'iant:c:tv;l.I:t' /s.3ll/. N1.r: o tr:m' kcJe i:Í .nr .l:i.rjé rjií val.1.
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iš :Í .
'Í 'orlltt)t.t ..l'.Z:L. . lYlilr'rlť : gi;t,: iirtrt't::r' ť vi:í ř:Í . jilkr::
kr1t:t.k ttt;lrrr-avtr:.;.|,.í ' zf.r::i5i.rrť l .
.
hlerozg;trzu ir:r. [:]:L ie 1:>r'o.'t rr. r'ri,l jtrtJl-ru s;tr.altu.

Ktlre"l. KoE;Í k v .iedrrďr s;vďr ú valzt* z ň$dec;átýr:}r .Itrť mltrvÍ
c: hr'an1.ť :J'' mez1. l'lr"rJ1.rrr:lt.t it Vr'ah$rn. 'T'utr.r hritl]1.ť :::i. Frřekrrrť :1.-l' r,ilrt.vzárr
Sj'Lt',:í "ar] Kaňka. N*trr:'l.ig:;a v*alk í :r rrÍ . n1.r:; n*:vÍ . Vr-i..tŽcly .Lolrr::.Lo tnuŽť l
vvrrnřÍ .tává iecjnÍ .m tjr::r:htlm l:,- tí řilr:l'Lí _ l1i:l Lrr:: i::l.'. Í tr:rz}rr:lřřt.t ic'r r;cr rrorJ t:[m' Ž*:
F,iilr'byei.{t] :;J' í .rrJr!.:ť 'ttil'l' ť lě f.l7-1..7f'!..vn'Í kel a Lle;: vi:lr"<:.tván:ť . htt *tt.:;t:ř.c.,lJ'.i-f'./t;.t]1./
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it:.:l-rr':
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Nlnpř'eig'nr:r*;t:Í . [:t.tcje v:Í r::e. PÍ ř;e o l..lvřkovj.. r }ř.:.-.řrir-Z
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:'JÍ ] ' 1'tj ' 'l'!:')4:t.' nclkt.rcJ k Nlcrvotrrýln vct Vc;:ilcr.l.i'
k
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Kilňkcrvr:r
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j
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i,r
.
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vilrovat' pať ř:Í . rjatrY;:Í . :

ř

:i.

l'r:t..l' r'ř:Í ' F'il

cJň

5rr"vl'rÍ .nrr.r' ,.:t,:,

cJr' rr lrótrr:r .

iiirr ;;k;

'Lr:t

t'lj's'Lr:)r":i-ckr:lu *ku'L'eič rrr::t'b:[ ..itr' ž cil rTeg;kctgi;1r]Vr.:l-tt:;ký
orjkrcl i rJř:L vňcrm narJětÍ
zť ]e;ť a'Lir:cjno'brrý - Sjrral-ry . ie*-lrr: o vyt1stď:nÍ ' v kc,tnurri::;t:Í
.ckot.t rj:j_kti:lttrru $t?
btllrcrm vá-Lkv l"'É )tJf()s;1qj1."lv. Zt'istil.l l[,cl je''-nt-za *ú ,L;;il;;,É .řj.lilt<c,*rclvt.:ng-kct.
Nlr-'..[.z*: r:r rlt1tlt n-[.t.tvJ..'L i.l zitm.LiIcrvelt pr::cji-.:t.
..ielrcjntY:r:;lr rtc:.:br: Jit.ttrýr:h. .l.cl rJr..j)Vda'
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x|n
/:::;.2i!]/
$kr:<Jit' ž t: r:;:.i' [leiLrcl j:l;;.l nt::rtla-l. pr.iá*1. a t.reÍ :ř.1l-lc;:g;.].. korrl<r.et,nÍ dr:k1.iacJV
v tclmť cr
l-.;tlltš r'Lt. Nle..l.zcl vš a.lk rla tcr r'e*cjukr)vt_lť pilr"i:vzárrE;ktÍ
l_rl:utÍ vů trec.
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t'ttltro ' it'i:lrr:r r::btš ť :í '' -t' kcJvŽ š -[.cl r:: tytt{:ž i,rk'Lť rr'v' Lty_J.';1
ť ci cj.r.1.řÍ l-rl.:::;t crr:i.e,:' ;.'.rr)
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Vzp:gl111;Lp1iÍ u,' s .ii,tkým orJt:ctreiln v š c,:deg;;á'Lýr:l-r
-l.e,rt'ecl-r mf.uvl.f' r:krť :inn
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"l"c,r].crc:í
'}rr:r
Í 'i'lr-ář Ktlcl-l.t:,"c: ?.
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't,r::" Žr:r vVrliil-l. lir.,.lr':J-rrknv1. r"r)zkilz,
'
tlLrV zi_rE;Lře..l':i...L
rn.ltl1;.1vv.
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tí kr.ytu. Sitrr-:.t'nti,-k v.:lt
vzpcrlní -rrkiác:l'r r:1.'Lt.t ic,r' $o mu řt:k.1.tl t].l-.li.lr't'manclvl_{ v
ú rliru ;1.El4.5 , l::raÍ n.i.
V t:'Í "v i'I'tl ' {._''}š Í ,. jÍ řel:k'.t'..:i. lt€,:::;1.<l a . iru{nct i"rant:il L}clttbe:k',
kz.Je: je::, ,aY'e:: ilttl
i.řP*''d4/ š >l::tt:ť .ze' F,estřé lbu. jÍ . ::; n:{.rn nut,r'pg rn.Iuv.i-t. r-Irt:'t
iair:i"c'l_Z.a'
.
tl rxí m rti'c' +I ttl cltz.:i.' ž ** tarlv rrát*: .jcylltl trtt:r!řl'i':;, tlk'i;:il,,t'.:t .iÍ ž .l:,: rtevÍ
..l.Í
sť l:r&.
'ic:yllct
tlč 'Iť ey.I.:i.l'le::91ai1y'1;,r,i'. ;.: l...tl;.Ye:: .J<:lk' t;a i:tclcY,.?''a' t:i,lk
řcyk.Itl, pair_ iiitt-. tiliruur.

g;hocj.l.1..

Nilkr::ttti::c o t-r'iltilerJ1.:l. v l-lř'Í š ;t;:i. {l ver Vc-:IkrÍ ln lYleiz:l.řÍ 'ň:Í ..
Autr:r.
viřt+c-'lrnV r:rkrr"[.rros'b:i. :svěrji5Í c".Í Frr.rr starostu a prc: vr.cl_rnÍ l-rr:

lrv'l'ct

v rrořádl<t.t' pr:kucj lrV L<tenář by.l' rclvněž v

Í -r-Lrlť 'r ň:í

trviácl::í .

Pleč Í .ře*. ..[.o kly

ř1. s;cr:zt]tÍ ill*:r1

<lt|l:;tc"t in.Í k't|]' ttií :;cthe+nt5 ntzv.tc a.sk'clú .ť .c&'Ýut
;.:'ievem Í v1iť Í ?6:rlÍ .1l:lvÝati.l tr.:lř111.Í ná
:;d':t)t'nex;t ' /s-:.L|3,/ l.) pri1;'gy'átrciikrí : o<jvetě r,i.lk i:t:e._:Tllt.l
t Za:.;e :::tl..mře::.1.Í ..
rv:tv:i'tttt:('. c::t:lž : ttcyl.;.:t:: e:un-Luviú .xl'lrcl.7c.:t:lš .Iat.i
Fyrshnutk'izm.l"./:s.'7.Í j:;/ A ititi:t'cr-ctu i,..)
výč :glť i5tlt'rrÍ kť ]' kteř:í . g; orjlro.i*'m *pr:..Lt.ttrr'accrva.l'1'
v cjanť rm rrř'Í _rrtlclě
ř't':č ;' cl ť tY:r::h. kt'tl:ř:Í . nlt.t zies:;i.lcj:L-l.l' váŽrrcrtl r'ártrr. Př1.kcjyž
t'om
r)r.iávě)
výk "['i'tr':lcrnt- Žt* r:ll:rtY"'tÍ {5t'' E;ť il-l..I. :1. iÍ cr:tn:Í .r:::L' k tclř':Í rrc,::lť řÍ .-L.*:_l.:j'.' *rtl.bnr. ::lvýnl
i:t.1.cl
v kr':1.'bJ..cktí r:lrv::[.]..:;i.. .L;c:r .::;c'll.í .?ie:r_?..:t] rra par"t'Í <Y:k'tl kar'et/ts.1..4/, r:c1r'áŽ:Í
- r..,r.ávě
(:)r]('t nl$nt'il"l'1.t;t.t' ieŽ vy:;l'Lř:Í .-['e."rr:í . g;;t.at.tj-r:::Cr
zr;lů vr:rcjňtr ie:. 2at;;tre-Len:Í . cjvotr
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it].':

crdkrcr

iářr'i

bryl'r:r má-l'o pr'r:

r:cjřeknutÍ ' partj-č kv s vrellry.

Ve Ve-[ké tn P]erz1.ř:tiÍ Í nrň.L vn-l.:L.t*1. kcrmanda. .iež pr:střÍ .1e1cl ř1e""rrv
trárr:dnÍ l-ro VýkrClřU' pravnnac ú rcLtŮ*'lt: :;nr'tÍ ;-'.*:;ú řcrJenÍ m na nÍ stě. /:;.ť i6/
t.t,:;tur'csvÝ p7az57p7 l:lvL. par.:J-'f'1.k'<wátr trr*.sč r'ým arcldÍ .Iem, *;:k .sel F>ro:;ť ě
rlě 7z:t.1.tl v á]^k'a . /

:s

.'ltl/

KrlÍ Žka Brrřt.vcl'ie NelLrcl.isy je
.

r:bl-ra.ir:bcru paE;1.vnÍ .cl-r, crdmÍ t'"a'|Í .r:Í .cl-rtrroln().:-'

F'rc:l_tás-l.&..dclvaným' uritrinš e:ltýctr, kr:1i'ltror'iilrrtů ' zr'ácj*t'l' l'ri.t1.er'ovct'i .
}-lj.'s'br:rr1k Jlcrbrelrt Kvač e':k n&-rjávnr: řekl c 7'4t" *cz s':t] /Jerrfl r'n::t:hal iÍ
;: vla:;trt.tt:h řad a s;olzě. <l :;vtl..)Í . Fz.WaZ.?, tJ :;VÝt:tl dě..i.l"nácll, tl :;vé
isauc:nast!- IÍ .t:ti.t,, tez bv si' a:;L jLttÝ rzeÍ rod crct svÝclt paIž t:kt)
;:,t Ftttll.I.:i.t::l'.rú r] ]-Í 'lt.Í ťrr::r'atcllizf.. Sir sl!á_?.rttt F-l<ltřc:,'htzcztt al?tl.J.ys'crt.t s;cirlze $i}Í na
ne:rna. j.Í t:v .:t.nvr:k'ti.vv rt.:t.t:: :trzal.cyďruýltcl. /Mclstv' :Lti . !i . 2l]00./

.J'ilr'nmÍ r" Prclcl"rázk a

!). 7.20n0
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