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ódÍ.lerra šínsgová:

prosetínekéudúlosti - jeden z podnčtů
k vydánÍ
To].eraněnÍho patentu

císař Josef II. po sváa nastoupení 3l.prosince u8o zruěi].

rrdbožengkékonise,

které od pobololtorciiyclr dob pečovaly o potlaěerrí kucíiíů$ ničerríotarých ěeskýctr kníh. V bfeznu 17d1 nakáza1,
Ee nii'ldo nesní být pro vÍru pť"estěhoviin, v kvčtnu zastavil vy}rLedrivání reďírsi(ých knih a v ěervnu zrušil Blatnoet doeŮvadních
p ro tiref orratiěnÍclr peitentů.
i'{óstupu nového cíeaře, přee{/ěeného

o nutnogti oevícerré

vlády využili okanqžítěevan6e1'Ící v Uřrrách. Ťj. si oo roce L6??
udr'žeLi prsvo na náboženrtkou ovovodu, .rle to bylo n€ul]tÉie o&g-

aováno

a porusovúno. PrilvnÍ zástupee uhersitých evan5eLÍkůve

ni sgnuel

lyíd_

iíg$J nulpsal cÍsuří oodrobryi lrístoricko-prgvnÍ roakled
o crávech uher'ských evsn6e1íkůa předl 'Ěil iej ÍÍ.].ednoL?{i1 cÍs€JŤl ap.olu gts žúdoetír sb} bylu ufierskýu evurrgoLíkr}n obnov€n&
t}
zÁlchcvána

je,jích etará práva. v dubnu

uherslqych evon6e1Íků'

ii

1'7e1 n.Éijei.gísaŽ zf,rotupce

Žpróvy o tČch6to jeťlnánía př{klad vaLašských evangeLÍků
;e.jích }rnutí po rcce J-T'|ř, povzburlí1.7* evr.ngeLÍky v.r1iggi$1*,yi

Žictocnovic. obrrlti1í se v květnu ťiÍz'tal
o povo1ení svoboclný.ch bořios].uaeb.

u

{rs

cÍsaře se rtldogtí

:' nosis]-elvskýní byý ve epojení evunéel'íciv OleěnÍci na
kunritrítskérs parrství. Jejich nředákera b;il :'(ghoť. ,.Iakubec
kte-

'),

xý píoctráze]. t ner:r*lekého lrosotína' ťyučilse krejěírn, v iJr^osetÍne uěil i]ěti ěťst a psót u půsollii.jrlko icantor..Po snr.tí své
nrvní nanže}ky &e pť'ižoníl<to cleěníce do dcgu č.].1l. ]lakratko
se eta3' !r]-*voti ev*.ri8tlíkův s].elinicí í v okolí.

ť ěervnu }'riil v}'stoupt3. v 0leiinici .}o...eť č1urretc pr.oti nošeníkornuhr'í při proceoí. š'Br{iĎ ,JiřÍ Jeich jej dtl]. sirtknout'

Ťeiidy sě doet$vi]. ns ťaru.*c}ioř r.Ií]kubeg e v roaiiovoru $ kap1ene.a

se otevřeně příznal ko svénu přesv{dčení. Byl také zatěen e spo].u e nÍn bratřÍ Pe].íiikové, a rrichĚ jeden proriával" zrii<Ézenéknihy
a druhélro udsl kapJ.an v $uJ.kovcí, že vyotupuje proti svúceníškgpuLířů. i )
fighoř Jakubeo by} vyslýchán na kunštátakéu gánku

3). i)odle

jeho os.obnícir zápísků bůhoa výslochu pí'išelna aánek olesnický
farÁř ďaich & pro$třerinictvía vrchního navrhl zutčeqýn, Že chce
"býti 'Á tak nílootiv, aě c}rcen-li jeho rudy uposleclrnoutí , že
pošile psaní ke gubei'níu, abyciroo se jeden kažrjý ke
hospg-

dářgtví vrátiti no}rlil oll že niim chce

",véau

odpucpiti". Vyslýclraní na to vrchnínu ocipovčd*Lí,sby jín farriř řekl, j & b ý
b j. u q l ija to :furÉlř v průvodu vrcirrrího praišel ze niui osobnš
a irodle 'jakubcs jín pruviJ': ''ťítúavá.j aousÍdkové,vidíte, jú
joeu tuky přijel' nste jeti do ijrna ltozuaí se k výs!.eciru ke gulrerniur/ a j,á ctlei, eb3ste nejeli a váš výstupek v*n téř c}rci odpu*tit b z var}ích b].udů vás vyvégt.* Iťa to prý dosta]. velm,í
b].ud

tvr'dou oiipověd oij Jakubce.

Olešníckýfarář gtrtě]. cetý přÍprrd ukonč'it. li].e oleÚničtí

se jejicFi ''Iť'c c]rrst&].L} k jer]nánÍ nts zeaelcé guberniure,
popi|ípadě rJo Vídrlě. uúdilíl ře se jin dostane nábožcngkrÉsvobocly
jen teirdy' kd]is $e j{ burÍou docráhgi a hiiisit se $ nÍ. l3.červng

chtě].il

grby

vyneo1o 4iuberniun tia<j ole:,,nÍckyni neb;ivg1* nírný troEi'udek: rínihy9
}<teré n,Jlí jetlnollívci rr$ orodcj, něly bjit ociebrány. Jgden z nich

dostal třít]ennf irrclcí D€r 1.;etr*kén' oiitgti;Í důtku zg ur.ářlivé řeči.
Guberriíui:r v roi:sudku pť:ipo:*rilo, že jelrt sioe vi<iůtj', ;ie tito
lídd nenuj{ niiaorů .t';atriií :'ychr al€ poni:v&dř nernit býti ve vůcectl
vÍrY pouiívtáno násílí, aojÍ býti pi|íverleni nírností, l:řÍk].edegl
ciuc}rcvenstva k pr'c,'rs vťÍeii ponecltúní ailoeircenství ijořiírau. reDrve ktlyb3l pť'eEtu;lovra]"ípolÍt:!c;ró aiiknnyl Eá bJti o n!mj. aalgženo pod1e pí'edpisů.ijuc}rov_elr$tvo ge ft.i v.yv&roueti i!V.,.tíiovgnÍ
rr:zlroŤčenív kr"rji"

l
iíóyÉ90o]"ešrrickýnnepot]eřilověervnu1'r$1tiostatjodnánÍ
propuětčni, roz 'od]'i
na vyšš;Íúroveň a by).i z Eunšitáí'},kjtro ránku
podpoří úsilÍ
$€r že saEi podÍljírrovou petici př'íao cÍgaři ů tak
t'lagJ Eu jí
nosis].avských. Petici stoži]. Jgkubec " "rfut Sanue}
ve ťídnipřeloři]. a ptacpssl. y'o roz}tovoru s JakubceB ae cÍsař
kruirů přece
rozl'rodl , Ee to].crunci vy}r].Áuí přes orJpor tlvorskycřr

jen veřejně, to jest zvlÉštnÍnpatent€E'
o].el'lr:,iětí byLí v r,ú'ťtvys}ýcháni - bez Jai(ubca - u zenského

si při výs)'echu ověřovs1-o, jestLi o]'e'šniětÍ vódé}í
cígaři'
o petíci, kterou jeJich joóneno ;iocia} }'lehoř Jakubec osobně
Vypovědč}i' ťae sice petÍci osobnů nepodepeglí' ale úe o ní věděli
a souhlaEí g ní.
ceet$ í*enoře Jtrkubce do Tír]nĚ je znáná a hígtor1cká 1iterature ji poklácia za posleoní porJntt, který ved]' císařg k' vyrlání
díIošlo
toler{.nóního patentu. l;'éně znáné jsou ud*loctí, še kterýu
v clelšnicí, Louce, ťronetíně a v co!án oko]'í po propuštění oleí;-

;Eubernia. To

jednákurrřtátského vézenÍ.Udá].osti sB otal-y předmčten
gú1o
ní nejvylYi$ích dvoresých rníst ve Vídni a oehráJ'y s'ťou oopooud
ťoleranční
anáBou roli pÍ,ícísailovu roz:'iodnutí vyh).áoit veřejně

ni.ckýci:

%

iratent.

v roz}rovoru 8 o].eěnickýn tapltrnen a fanářon
a pť.ívýslechu rta lcunr1tátekén aáaku hÁji]- nyšlenkul "Ííynejsno
Yaědrzí b]'ude'íi, ale jsne křes{gné, kteří se ve své víře opíráme
o t,ísno g já se veť'ejně hlrásí$ ke.$vé$,u pšesvtidčenía nejeeul
!{e}roř .Iakubec/

sáai.', jieby}

to jeho okaaÍitý nápgd iini

}r:rc]inskó'

?óz'a' By}o to

chtěl
p,nogryšlenéa důktgdně prolrovoraené stanovieko' iteboř !Íekubec
jeinťrnío nsboženskou svobodu í.u vysiŤÍ úroveit' i'rlořné', že
dostat

guberniurn i}
ag da1 i zatknout 1{ wo14-, gby ůe doste]. ns zer'skó
odtud do Víclntj.
0 ton, Že jeřro stanovigko by}o pro$sšlenéspoločnéstano]'ídí, svó11ěí *letá'}:'', i:terý ;'-€ njm z*'clroval dílry

vi*hl

něho]'ii.:a

jeho poaocnÍků;
udavuóské horlivoírtíE'uni]itátrkeho vrchního ů}

4

" Iinatří' který sto věřícÍ ďežÍěe i{ristat
r}ozdravujen vÁs, pokoj s váni buál .o. jako vás vťlech dr.žíE€r sbyste by1i tak dobrotivÍr &i]J jeden tuiicly uváŽÍ1 dobrýrn rozutsen' jak ete toho v dobreťj povjec)onosti, Ee něitteří s naěí
strgny v rukou nopřiite].skej sou a zato náare nevyhnuteIné, Ee toho
všichni rlěagtní budou, nebo ti' kteří lou tan, n1čet nebudour Íl9bo z{rto z jejích úst s3'yře1í, zdd, se nán, co 7 váe něktať.í jako
b;lete poc}rybiLí; pŤi tocr napomÍnáne vás, alryste vyznuLi $ rrczspírl:]-í' když zapírat nebucere', vyaná náa Krístue i,án před Otcen ne_
beskýn' stá].Í toho oum}s1'u jako Í$l abyete ce jcden kuždej svou
vlastní rukou podepsol, Že gte co óní. Iťa to se podepir;ujeare vi:;etcí bratj'iÍ o].ečriičtÍa také LouětÍ. 'l
Ligt je v;iavou k so].iclaritě Be zatěenýni, řeěeno dneťlníui
s).ovy. ulsou ne něu podopsáni nejen o].eí;niétí,ale i Loučtí,tj.
obyvstelé veenÍce Louks ležícínezi ,'1lei;nicí a ProsetÍnen.
Je v něn víco. Výzva, ''abyste vyanuli a nezapíraLi'', "nebo
ti, kteří tan jsou /t'jo VB vézení/snlrJet nebudou" zřejuě připonín*la' eo bylo předen doirodnuto.
KunštátskéguvrchnÍnu tlyLo jaené, &e je to výava k ''odpadnutí", tj. k otřekrrutÍ se katoliciié cÍrEve. líae}r'Ytil jeótč jederr
].íe't' irterý je svýn apůsobea řeéí;eště llťsrozuoíte}nejší.Je to

tert

proLoži,rý nábožens;dkýai úvďiani, uprostřed niclrž je skoro

z{rťliťrovsná v;/zva l

" ZE to vés všeeh věŤÍcígh,bratří uoji, žádán'..abyste
jerau ke ctí s, s].ávě... ze$vĚtilí i].en 6.srJlno, totiž .iJrončni1ní
jetio na hoře Tábor, tiby on ct. 8 ntlní rúčiltu prolnenu uŮiniti

a nÁe a toiroto babylr:nakého z*jetí v;lsvoboditi."
,.Te to výzva ke slrron$žt1čnír''abycbne sobě proJerino}i & o
to peřoveli $ pracove}i <Já].e, ne!:lo nán to naš:i nepi'átelé nebudou r'rncnč vrircet juito to na$in pÍedkůraprocně odjali, sle iÍ,usÍi:ie
6e Ey pf'at3rrč k vil;euohoucnoeti Bo,iskó s poníženouprosbou obrátiti. a 5a t'o jeho z upť'ínnélrogrclce žódat... t'

:'rvní lisi vyrýval brotry k soltdsri1e' 1Í se zutčenýuí{r
k gdvese s€ veícjně přiznat ke $véou pÍ.egvtděenÍ' d uhý je waýke společnyň si:l'|oiiíš1žrjěnÍar€i rnociiítbárrr í;,. srpna. Už sán stld,tok
''prorqčnínÍna lroře !úbor" íí,v1ařejcrt brrrtry ui,ougl-tout rla hrrsítslir:u
vtr].

ninulogt. Lj'gt EončÍina ťánu Bohu si nueíBe vyprosit ponog'
náne_li dokončit ''pŤed sebe započutou prrlcí''. i{ihdo nánn dobrovolně nevrátÍr Co nar:l;in předkůo bylo nocně' tj. uocí a núeilím'odňato. Žádná prúce nenrůžebýt bez ''pocházení a útrat'', tj"bez
gcházenÍ 8e

s obůtí.

Kunětátgký vrchní asi tuěil, oě jde' pos].&}-].í oba listy
jako př'í}*ohy, které dokaaují "důvorl pr:avého odpadnutí, panu
kruj skénu he j tcranovi.

" FonÍĚenéoznénení
ns j&ký zp&sob s€ etaLo, že porldaní z dědj.ny Proootín& na
kunitútr,kémnanstvÍ a poo ol"ešř;rrichy kcste} 1:atřící'jíž dvakrát totíŽ' o po;."lednÍ nedě]-i €i ve oti1odu vr; svútek ťgnný ijiar1e jenon
n
počtu' ano téBiř žr{cnÍ,do koste].a o].eiinicktího nepraiĚv neltprnén
11' nýbrž nasiině a lvóvolně ltoste]_nícůnproeetínokéiroťirliá]'nÍho
kocte]-a o<]ebra].i a odbýva}i v nůn veřejně a svobodně jejich bohoslužby, jako odptidlíci od pravé víny.
T,de připojuji dvě příLaby v ěeské řečí, ieE potvrzují aároveň aůvo,j PraVého oipadnutí, které PřiltLy oa Proeetínskycti tgk
j';ko Ů3.eřrríckýcb do Louky a ?, Louky od louciiého ryc}rt;iť'e llyly dodány l)r.osetÍnskýn l-r ktcré j'i tu připojuji k nez'oytnilnu do1:J.néní
/panl'E'aného oanánrenÍl

Fonížený
rlan lrntonín $ens}ry, vrcfuií
Brněneilya úť'{idůnce ponÍžeqýJan l'lntouÍn Íieng'ký svýn udánín

neravdččil.i{€l přÍi"hy v čeeii'j řeěi b;1o i>i1Ípsáno, že text nocává
Ž{idný snyst a guberniuo qltkLo krejsi:é!ilu hcjtntrnovii
u.Ígk královsicý krajs\y hejtrr{in aoh]. vzítí tgk neúplnó oznónení orJ kunlTi'útskóiio vrchnÍlrn a jak jt rroh1 j:igl:l nosl.jii, VďyŽ .c.
ne'by1a nřipojerra i:ccstcta činu u jlkjut apůuoi.)en u itco Eoste]"níkůol
ode juu). k].íěe i' jaké násiiiiostí sG pj'i ton staLy. "
Co se vl*stně V */roÍ:ctíně v srpnu l'li}]. eta!.o, vyl'íčil v }atinskén dr:ilii;e,

t'ielrosovi-rnéa

i.rrnlnské konsíotor\í, o].eěnický ťarrli{

JiřÍ J'aictrl
'' sojctíhodnějěť a nejvuneěenejšípanet Ferté generalis a
of,ťicí'alieve včoech ducnovnÍcli o ae]'á nejdťrcntojnčj*íbiskupská
konsietdř' púnovéoplinovó nejinilcjttí!
Do jakÉníry ténčřrjennů $e zvětěuje ná ducirovní zouťnlotví

6

pro ro$'toucí 9oIlet těch' kteřÍ 6e prohlailují nÉcledovníkyonylů
v6 víi{e jak slov;,l tek skutky, ?ozná se z ořÍtonnné relsce, ktc*
Tou co nejponíilenčjičinÍot.
S].tivili Jsne v 01e,.1nici ve ťarníniioetele patrocírtiutl gv.
VavřÍncel rnuěedníba, v nedě1i po Ééjeho ovátku, - bylu to nedě]-e
po L,uchu gvatén - proce$íu k tonu kogte]-u prosetínekénu, jak jín_
dv bylo viidy ve zvyku, /proeetínii;tÍ./ nejen že so nedostavili,
rrybrĚ dokonce se odvážilí v aístnínkoet<.le , který vzhleríen k oLeš_
nici je ťi1iráLní' se uejít & v cjobě, kdy zde /t.j, v C]"ešrrLcí/ byly
konány s}užby BoŽt, konat veraejně svá cvíčenÍpseudonábožens$d a
znáatost toiroto čÍrrul:eul pŤineg]'i nčkteť'ílidé, více odtud vadá].ení ěj procha,zejÍc{ .ooadčjíznÍněrrou vsÍ ťro;etínen,&r to také jseirr
bned ozn{mil ptostřednictvín rektora kunštátskdho řcditeli panstvÍ.

V ntls]"edujíc{ch dnech teio zÉíokanávt'doáoÍrt byloi nejnen potvrzenu
zprávou nnohých, r1ýbrŽ oÍii;toupilo li' toaru jo*ttl , Že svii shronáždění
v kostele í ocpo}edne opakovgli.
Na svátek Panny iiarie na nebevzetí, protože n& cIužbách božíchv olei'nici niuro nčkolik žen bylo gotva spatř1t Jedno}ro nob
dl'uhého /z ttos,:.tín'e;/, vr.ni;;Irt n toi:o llo'ieařenÍ, gd& neučinili tot(3ž, o eo se poilucílínedělí p;ÍedeěLou. Á nezk]'ane]"o doarrenír R€bot od nnohych byl-o ozn,Jneno, ťae V onen svÉtek, juk ráno, tak í odnoiedno, v tinbě slr,iře'lr bořích' nrč1i sa6e ové shron'lžděnít li proto
lí zíekánÍ pravrlívýclr zpr'iáv o<lebraI joen oe gúu 17.$rpno do Prosetína 9 tao, jsk od rvktora, o něnž víar že je dobrýn katoJ"íken,
tak o(: kosteinťku' jserir s€ dovčdčl, že věc'hny oznúncnévčci se
aakládajÍ na prsvcjě. tlaaý-XJ-eje o'irÉ{'*'et]ní, poelal- jseir, pro klíče
ke koatejníkovi' který př'ištlci ť'ek]', Le k],íčopřea jeho odpor byly
nu odňatl .:, již nevr'áceqy' ii co ::r€Ví i<ostelník, bl'ly tgn a byly
gurě piÁinaserry. j}Jl jsenr tedy zvonit l:a Eii:Í 9V.1 nato pŤirllo asi
jen oee,1 i]en a nít nužských oeob. Po msi svets jsel řekl kos'ie]-nÍ_
kovir ebY ni klÍčeod koste].i: ijonesl dn::j'i.lo].ť, že si je chci vzít
e ebou do 0Iei:nice.'
ÍidyĚ jsec se příb1ižovalke š:kole' viděL jsen u tlí ahr'ouážděnémuže pošteui dvunJct, které, kdyá joonr pří oíJenípozdravi1,
od nich rovněž joe,;, by1 lí*r;'ky pť'ív{'bii,rr. litlyĚ jsen' vstoupí]' do
řkoly $ koste].nÍllrinr iel najcvo p:i je';ictt pŤíchadu, Ěc sÍ oiici
vríti k].íčeeeLou, včíchrríilne<t aB níriri vr:toupí]'i. .íeu n z nich

uja1 se siovg e taiíto agč{tI. lalrrvítÍlr'.:rrÍl€ Í.'arrÁři, li.Í.ne nčjaltou
stířnost." "V čea zá}ei'',Ír" *púr.'lí}jctx. Xs to: o'.Jgr'e obř.tr].ováni
rr pang. í'ecite ].e kunťťrtiítsic,jřro,jr' n bycitorg gc dopustí1í ně.jtrk;'ch
nésí1noatívůčiCír'kvi2 al"c i.r1; jsrire níc takovói:ro n*udu1&].i"' ''.i"úo
vás toly obiltrlov&1'?" iieltl joein. '';'t'.' ;q'sl{raeo ře ?sn far,sť'r " řehl

o]'uvčí'ocpovědél jsen: "!.ýIÍte sor jriEým způsobem
bych byl noil].
vás obžalovtit a nvjalcého rr$silí, když o Žddnén
nev{rn. ;ilatí,, věgk
v tou jote špatně učírii]-Í,Ee jste rnÍsto toho, obyste
sV' Vavť'ince patrona ťéjrnÍlrokostela š1ís proceÍ'Írn ns svÉ1tek
na st'užby IJo_
ží'do ole.{nice jeko viidy bylo zvyken - opovážilí
Jste se sojít
Be v tonto koote].c protjctíirskén a zp{vat
své zpěvýl aěkoli dobře
vÍtearžepodobnú shronážr]ění, zv7..'iště v cobě kat.r].ic,:ých
lrohoslu-

'lebrjcou rt:b.úz:ina.i váa nebylo povo}eno veřejn6
vykonávánÍ núbořenotvÍ.o oni se snaží].íse vyulouvat, Ee se báIil gb.Y
se jína
D].ešničtÍnevysaú1i, kr3yŽ by pť.iř,LíbEa růženeů,
a proto raději
aůstali dona a chtč].i tsoh.:i ctivélit zpěvon. jva to jsera
odvětil:
r'Dora&
zůstato to by protš!'o1 ale sejít se v koste1e prcvádět
a
veřeťjnévJ'konávání viiř:eho niiboženství, to nikdo'opo"r,u;;;;";;";i:
Že jete jein:;li or'oti z,j.iaau.'' ji néi to oni znova
l odpovcdirí,
a\yslili , áe dobře d,:lajíl
' že''r...
Fotcn jír1y g niotr, jnnénon trartin ďutren, takto
E uvil; ,'Pgne
fsráŤi, jé ge přianáván a říkrio zjevně že ny vĚtchni,
cokoliv
jsne slž dosud dě1aii, Ěe i{tt1 to dčlalín jen pro
ťornu, abyclron
vypada1i' že jsae kutolÍci a Le to byl & pouhá píetv*ířka,
protoře
j iž po dloulý čcrs jsne byli vždy těori, zu
něĚ ee nyní protrlařuj e;
Eié .
přii1,*J.:
přianáv,án,
''Jti
se
'jiný
že jeem pro zcls,nÍ
nec' al-e ře jeera se jej ve s.yÚn životě dd nelrodlil.o' nosil rrlžeilníněrr;l
J"artín .Iuren nejvíc títovg]. evýc lr
knih, ktoré, když tan byIí nísionáŤ'i, nejprvc síee zé}přel, še je 0á, poton však
ze
tresten' jínžnu byLo pohoroá erro' vydal; že by je nynístrecllu cřec
chtěl zaéž.
Když jsen mu E].e řekl , žg ij'ú dšívebyJ.*v
ú epálens, přeota].. Dále
řÍka} nrávě zníněný Jurerrl '',jo vileik doufrín, že, protclže
z nág jrrou již .rt..rrcj" g krrlčÍgte tak ř{i<erjíc nad hroben, nnozÍ
kdyžby
joden rreb cjruhý aenře), noi;ude ze hsbitover
vyllr.rčen. " I,is to pře<i}|

ner}ení jslne odpovědd1, že io j.j. nikterak neaoiru
rozhotJovut, to
;en říksno že v tgkovéla pirťpadš já nebo aůj nástunce učinínel
Co
n{o i:ude poi'učů;ÍIoo,On vřak í.ekl: iiiiylo by ni
ve Lili bo 1'estné, kc1;:-.
b;, ch Po to1íi;crúnťiiai.a$ o' pi"ácí pi,.i
stavbě tohoto ko ste3.a pocletoupenél s€ rai ne,Joprnálc, rrb;rch u nůllo aroh}
ocpočÍvpt.,, l{g to joen
odpovědč1; '',jestli v bcovánÍ cíi'kvo ř.imgko-kato].ické
vytrváte ,ní
kdo vás ?, iiol: te lu ů ze Břbí l ova ne.}ívy1+učí,je
st]"i Íe vj),ak nyní
o své újr'ru 3G o'J vúrYÍcíc}i odděluj.*te, sgtrvÉ,te-li
v b].udu aE do
konco, iri:ipišto $i to la:ní sobů, br:detc-li *buveni
n,3 i;onrto avéitécr nístě odpočinku.,,
j(onešne sí pťári ode nne,
atrycřr jín přece zanechal k].Íčeori
kogtela zvenEul {rb,Y &sjloň v oe'n necičlnínebo gvátečnÍ
noh]'í v koCI

stele zi:ťv*t a zÉrcveň sc

rno<]li'ť. OdpovÉůě1jseur:

,,Jiá joon

ván

'J

řek3., Ee aĚ dosud vánn nebylo povoleno podobné veřejné vyLonávání
va$oho náboŽenství, 4ýbrž aakdzáno, .!^ pr'oto teké já' ý.e jste Jíž
proti to,rruto zákrizu jtdna1i; json povinen oclejtnout viin pi{Í]-ežitost k da].ř,ím.u províněRíodnětín k1'Íčů'Etc'rdn jak:ni1e zde jích
budezapotřebí, vždy budou k náníl''
Po takové a podobné rozrnluvě, vederrá ve všÍdobrotě a nÍrnosti, jsne se n{*vzájem rozešli' kdyř jsenr je byl napouenull sbJ se
chovali oolrojnc. rlcdbaljíce vliak nu to, oni znovu v neoěli jede,/r:o sv.;ucliu/ v obvyrlou hooinu lluŽeb boŽích nčli evé
''6g1gu
ehronážriění no hřbitovč v e)drosetÍně a v3konáva1i Í'vénáboženská
cvičenÍ,k řeiLuž nř'iš].i j. $nozí z, jín;ch vsí, zv).ailtu z Louky;
no r:gřích elužbdlc}i boi íc]n /v c]'eř,nici,/ kostelnÍk od nicřr poe}anJi'
žáda1 ode EIne kl'íče,a když jsen je odepřel, z důvodů'která jsern
jin oznáorit', oní přece se oi}vážiii - ÍtcvÍnjak - otovřít kostel u
tan znovu konat své cvíi]ení.
v ponížeaorjti toto oznanuji a zúroveň poddoně žádán o laekavou ínťorurací,jek se nrlán zaciiovat1
celé nejdůstounčj'$íkonsťisto:e bigkupstsé
odoaný kapJ.an

Jil'í Jcrích, ťarúř v 0leťlnici.
3iopis ol<is)nícltého ťuráře doclneg ctýcirá bezprostřednína vylíČeníra
udá]-netí a roz}:ovorů v i'rosgtínša;e c}okunenten o odhoů].ánÍ pro{'etÍnských sc jiř dé].e nctojit, ovýn př'eevěděenín, ale naopsk rí n*;it

Že eiroaa.1Íovut $€r číotbib]"i, riociit se 3 zpívut není nio
nedovo].eného, zatímco o1et!nicitý feirář ai,ujoL v této nové situaci
nostoj: "Dortt' aůcte,t (tj.konat cjona 6Vou pobořnostl) to by pro$lo'
n1yi:3.enku,

ele se;ít í}e v koate].e,á provádĚt veiaejnč v1'konávání vaůe}ro nriboáenství, to rrikrlo rrepoci:.rálÍ, protože jste jedrrali i:rotí z.lkonu."
rŠ:'cien, i:dy brněr:okÚc konsiotoř po*li:la riopís olgšnickéhoť6lráře geriťktínugubcrniu, nl:řÍi}iL krnjský hejta*ir kunšrtútskénuv;:chnÍBUr ab.1,' nřerlvolal ova r)}:cF€tínské kootelnílsy na záuek do jiunětátu
i<

rlýsLechu.

ť protr:kolu, který byi př1 vJÍslechu iioraíacn & který

opčt itřednÍ irrst$nsrrí cc$lou od kunť;tátského vrcirního ptleg brněrr€Jké}rn hrrijskélro hejtnona pť'j'}!el tli:" k zergské&u g;,uberniu, náne druhý'
ve1Íce zujíinr.vý doklad o sBý,lieinÍ Přs;,etÍnukýc}r.
'' ;vůtiectvío prosetínetsýc}r protestunteclr' kteří svéoccně a
násilně od*braii k}ííe trnnlíro ťiliáLrríiio kostel{'i |t sicot

t)

2\Jištění dvou kogte].níkii jÚény Jan lJjašíěelia Jan J']'acanda'
jak jste stdr, jste dobrýn katolíken čí
%a první l ,Jene ÍáašÍčEu,
;i _tŠ}-'o náboŽe nství?
i rlr
jgeB ve spo3'ku e odpad]"íky'
,.Isen así šedesát lat starý, ženetý e
Jene ř}acando a jaké vír??
Za cruhé: Jak Jste starý VYr
Je nrrě právě čtyřicet osD[ iet a jseng rovnčžjinoučrcom'
Ze třetí i Íde a konu jste poddtini?
obajgnepoddarr,ýníkunĚtrítgkéhopanství.
jate k]'íčeod vaileho
Za čtvrtélií y jste oba kogtelníky a nĚli
potom ve svátek
kocte]-a ve svém, opatrovárrí, jak rr od iloiro
iclÍ9V. í$vřince É'evaši "rosetínÍ:;tíznocní].i kostelních
čů,vgtouj(pi].í do koetela a odbývg]'í tam svou pobožnost?
do
Všichni z r'rogetÍna neli jsne jíti v onen den s plrrceeín
oldešnícea v ton donnr"ní jsue By kostelníci časněji než obyěejně
pnoccsí nikdo neotevře].i }:ostel; kdyĚ jonne ale dlci;ho ěekali & na
v chráEopřiše]-, uaailk}i jsne jej ra nechg]-i k]-íěe na obv1klórn nÍstě
zceJ'g sallí c]o
vé předsínía odešili Jsno obs kosteinÍeÍs hrobařeB
kLíěe' odent01ešnťice. iidyž jsne oc]eř1'í, př'išLa celtl o'pec, vylrleiir:li
ěe].ik'oetel&or]bývalivněncJopoledneiocoo].ednevolněevánodLťituy a poboŽnosti.

Zapáté:Kdovliretněvyh}ed*lklíčeaodeurk}koetel?
To n&ur není znáBol toněvgaž joae vilbec nebyli doutr'
,ig licsté t .Í-ryžjute se navrjtilí z 01ešnico ooaů, bylo jeitč slrronážděnÍpoiirorriaděi}coš}eještčpi{ihodi].o?
by}i ještě
Když jsne se vrát'i]'i od1'rg1uun" g olešnice domů'
š]-i;ona meai ně a s nini s€ nodli]'i a zpívali'
'lohronodě,
u kss'
Za scdnái -idc hne'3 po sliončenípobožnosti zanykc'l Eoste}

přiěly

k]-íče?

iídyžjene se rozešLi, oba jsne uziroklí kostel, vza15' spo]'ečně
'ie si je nčjirkotr rJobu podržín'ena Bvou
;slíčea roalrodli jsne 6€r
zodpovědliog

t.

ť.a ositél .Igk tilouho a

kolik dnÍ jste si

po<jrže]'i ty

klíče?

0dgy.Vavřincedoevátlrui'ianelevzetí"l)anqy}iariepl.inod}a
se opčtnúraodlí]'i'
ned,]le, bylÍ jsale to}lo dne opit v iiostcle &i tan

tak jekďv den gv'Vavřince '

jste dů].a].i ve svátek j{anei:evzet'! ťanny ijiarie a jats
jste tento gvátek svěiíIí?
byly
fak jako v jinó sváteč:nícny b"'i1 tento den náa! sv*cen a

,áa des$tét {;o

kon$ny poboiiností.

?,ajedenáct.j:KdyŽtedypsrrf{,ráť.posvítkuiianebevzetÍťrlnn}i:iaríe
přiř-g1r Co u,:inil v tétc zx}cžítostí?
i'1ailíči';la,jako starKd-tž pioiše}' vyĚád*1 sí lrne<j orj irně, l_une
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je nenán & Ír€ěÍho kostelníEa, tslÍěe od kootola1 já ale řokl, Úe
vín, kde jaou1 konečnčposlal nan farář k druhúunu kostelníkovl'
kde byLy klíče Ji{r včšáku,;erř si vzal ,/druhý !ioste]'ník/ na svateli
?snny i,;,grie k ói sobě; kdyŽ pan fíir.íř p_ťVBal iilíče, d&l rozsvítit
evčtla a čeit z'Je nši $vatou' po usi da} ko,ste]. uzanknout a klíile
vza1 s.ebou do o]'eěnice.
úa dvanúcté:i)Ťiěli také nč.jercí].idé do kostela a úěestníli se alěe
s u$t*t
rigi dvsncát raužokých {t ženských osob byLo př'íto;;ino'
převaal blíče?
?.e t ínáotéiodeílel rlen ťarář ihned donů po tó, co
,.€., oc]ešel ještťdo ěkoly, kan iru byt'.l i;lÍčec)oneeeny; jak
přÍale sousedé uslyi].e]_i, že ei bore klíče, ihned 'a rríoh dvunúct
jin je
š].o do sko1y E jaúnen ce1é obr*e.',áclgli od něho ElÍčelirb;ypaEn farář vrátil, aby noir].í dál své pobožnosti vykonávat'
íg ětrxnácté; Ůo jir, ne to odpovědl pan ferář?
Že se rlusí nejdlaíve otázat své duc}rovní a světské vrcirnosti
a očekávart jejich dell':í pos'vn;,, nočeÍnastoupil cestu u odeše]' donů'
7a p*tnácté: 3.v1i jste vícekr,jt v kostele orj doby, kdy ván otlebr'a]'
pan ťerář kl{če a jak jste moh]"i covnj'tř, kdyŽ jote
nerui].i klÍče?
jsue víc0d toho ěssu, tsiiy nún byly odebrány k]-íče,aebyli
před
kr,,t v kosto}a, ný'brž jsnre ge schágelí nad hř]>itoveB a zce
ko:rtrl}níRi dvcirní v},kot:úva1i jone nůi.'}e :'iod}itby a zpěvy"
Za šestnrlctil; lliívali jste také svá kúaifuiíve evých shronáátJěriÍclr?
it€ržádnékúzání,tolikojenvýkladynezisebou.

Za se,lrůnáctéiB čeho scs1:,{vel;l vciie vyElarJy?
V í'íe!idsvr;téo, ve kttrén jsne se jeden od <lruhéiio vyuěovali '

,Laos$núcté:Coy,oaunítepoai'ísilensvatýnŤ
od néZrikon fúnět Pod].e kterého ghcene celiign áít ói.re'n}ít a
lrož neiiod].úne nibdy usfoupit'
od
Za devatenácté: iláei].né vniknutí r1o kogte].& byLo tedy v;'konario
vúr,: o.Levi4enů ber přerletavy' zda čínítověc správÍrou Bobo nesprávnou?
v nigl
i,iino celkont jectnoh).asné vůle, ab;l koste1 by} otevšen a
jinéhot
konú'na nélt";e pobožnost, nebylo ra;lj)leno na n:ic
Za,Jvacílté:lienoqýi:lí.t;e ted;,, vůbec, trbystc odctouni}i od svých bludů tr obretij-i se lc Dt'uvi.li.v;1n zálioa'ůo kat,o].icliého nábo-

ženství?

I\iel

acels ne,

ng1:od neje;ae

přest,pníky bo;lích na*tzax|t nýbrž

pr$vÍ nás]'edovf}.ci lirista a tjvťJtjtro ,;íottar od kteréiro tre cirťse

ctoupít 1}o r]cbu íibota'

oci-
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Za dvgeáté prvét Clrodili také do vasich c;c!:,ůzek jiní lidé z Jlnýcrr
osad mezi vds?
lino, z okolaÍglr osad nužské& žanskéosoby e rrŤiklání se

k nán den ze dne více ť' vÍce lidí.
tg dr'acait,5 druhél lieodptldne n1kdo z váo, kdo se h].ásÍ k vai.í vÍrae?
l\Ic1 zce1a rie, neirol k'do jednou k rrán 1riíe toupí, tcn ní}cdy
nechce odstoupit, xxbg nýbrž pevně cetrr,ává v ton, co jest nu
oodlc Jísng u]"o;cno držetÍi s v tom ao celý žlbot beze znén je a
sgtrvává"

Po

všsom ovroh'.:ptraném šetřeníneby].o

v litlclkých eilác]r vypá-

trati jednoho nebo ciruhéiro, ktl;rý by byl schopen podati spo1eghLivé ozndtnnení o půvo<jci evs5rAocného vnikn,.rtÍ do te'nor.;jčÍhofiliulníiro
prosetínskéhokostela, zvJ-áěti kd;iž títíŽ ve všen, a v každéuzv}ráštó jiiou spoLečně a pe'rnč s:polu .Jrží.
}irad K'ang1tát 4.zúří 1781
.Ian Ant. '5enský, vrchlrí
Jan }Íeč'ÍĚek'etarří kostelní}í
Jlrti P].acanda, m].edt';í kostelník "
Da].šÍ kroky zenskútro gui:er.trí*: svědčÍo bezracinoetil Co Vg

věcí děLat.

Dne L'Í.z{zt'íbyL brnčnpkúkorrsisi,oři dúrr přÍkaz,

''sby konsistoř nejen důz-aančpokrirala o]"ešnick*íirofarářo,
ilterý evčř'í1kLíče!tr:stela b1iid:.řl;kýn }iien, ale t{'*ké elby zaí,í-

dila přijetí katoiických koete1nii.lů a eoy irlÍčekoste].o

neb;lLa

tuk šnatně uscltoviín3'.''
i{{rsel se tedy viník - olesnigk.t'' katolickJ' farář
' ale co
ná dě].at s lilai v r'lrosetínč,nik<lo novč(]Jl. I{akonec b"]'le ce]'á

ge

věc posllina nuhoru.
|'Eníircrrý nrípad ounoaii.r,je

ss co nojoddaněji ěeské dvorské

k*nce1'Íři s ?ro$ť se co ne.;ilokornriji. o nejrail'ol:tivčjří roz}iodnutín jeh je ii{cba ee v téio vilc ili:cilovgt'''
l.Jodání bylo do

polože na otázi.:a l

ťíiln*r.ag}eino 17"září

1'/{jL

a by1a v

něa

"IJaj{ být progetÍní;tÍb].i;<laÍi pro svéaocnévykoncivrlní bohosIu_.eb }otr'cr}t:ini.n. anei b jak i:.y Íj(' aělo rrostupovtlt lr této včci'l,'
Ouberníun poáádť]io o rozhodn*tí čcg}cou dvorskou kelncolář,
"poněvardř pod1c eouóssného nejvyšš*íhozákona by1 slce zrušen r'ozdí]- ncní keltoij'ckjrr.i lf, oroy'teotuirtskýuí ilodc]ar:ýnir g}e il{r
to srrotestantskýn poddairýrr neťin povol'erro voi\ejné ii sVoi;o<jnó vy-

konivó,nl náboŽenství.''

1'!

Vidíue ? toho' jak s].ožítás1tuace vznikla tÍn, že Josef rr.
zruši1 rloosvednÍ rlrotircťcrni:čt:ÍPatenty a roztjí1 naezi kuto1ickýní a protestar:tskýni oodduqýni, a].e pÍ,ítonnevyhláoil pro prote-

otenty nábožene'itou svobocu. lls'tíruco ve Vír]níjtátní rada rrodrrorova}s cígaře v torn, aby Dc pl'vllÍn kroku uděla]. í druhý, dvo.
ské, kÉ}n-

ce].:iř vl!enoinč- brzcilc císgi!ůvnostup. }vonL,ká kancelriř byJ"a proti
de]'šínuuvolněnÍ il připouť;tě}a, Ie tly se orotestantůn noli]-o
dovo-

Iit "privatiseirnun reii5ionis exerícitiurc,' to jest co níjsoukroně j šív.ykonsvrání nábožengtvÍ .
\|íne-Iío tonto poetoji dvorské kence].áři k chyst,ané to].er':'rnci, €ini nás neprYckve.pí dvor"rrí riekret (vydaný jarénen císať.et),
který dostalo zeuqeké $uberniur:t od dvorní kancekáře v prosetÍnské
záLeáitosti E. ří jnrr.
"sá být ogtŤe pJt"áoo po půvocjcÍcha tito, kdyŽ 8e přiznají
nebo budou usvčdieni2 nilJÍ být potreotáni šastit.yldennÍ veřejnoú
'/nuccnou./ nracÍ, při čemž;;..bcrrriulr ná jira objagnit jejich oovólrr;r
n&nejvýš trestný icrok, že gvÉiuocriě v;,krnáva].i veřejně boiroeli.iť;by
avého náboř.enství bez dovoiení $včtskii vrchnosti ve vcřejnén
kostele vládnoucťho nábožlaenEtvÍ... a sg aukiizll+. celé obci tgko'..É
vé podnikárrí poc]

./hror:bou,1

rrejtvr,lšíc}rtres.it1.,,

PřÍkaz ootrých výsIechů a trest šeet týdnů trvajÍcíchflBC€ných 1rroví b]']. velmt tvrdj vzhle,:lenn k tonu, ,ae o].eěničtí
evanse-

1ícil

Vv:;nť,ní ť^ vysiýc}raní v červnu táhož roku

v,ibec rl.ctrestárrí.

sekret dvorské rady byl
tiuberriiuur

v.ydán

nebylí v].astně

É!.října.Dne 15.října bvydaln

příkaal sbg civorský ciel;fet by1 zaslán kre;Ukénu hejtna-

novi s rozkaaen,

''gby objaonÍI nejc3ť'íve obcí ťrogetínuJejích odvéžnýa nejvýš trestn"; krok.'. gby zsrkdaal cel,á obci d_ ]'ěí takové poctnikeinÍ....
aby ostře pátra3- po nůvoclcíchtoho šinu, ťiby je pohnal
k zo<lpověclnogti'.. aby by1o no}iro u].olíi t trest, v.vniŤený ne jv;lšěíuinístyo,,
l.rrad n{á zÉklgtlétolroto 1,.Í.íkaaubl,li ilatčeni
a <jr'ĚenÍ ve věaení v O].eginici lÍertin oluren a .jtln ríliuierit s1:olu se s.uýoí

rodinani'

o nichž se v pozdčjšíctiziipisech rrbecrrí brorrí\y
dočte:.ig' Íe ěokclin

L3

geleje, Edyž tu najednou bylí z véuenl vyhnáni
apěv brgtrské písa lie svgl.:ilu pŤekv;]_rerrÍ u$it}ie]-i z€ sougednÍho domu
<iovčdtli $€r Že byn&l ild slunce cpravecinosti, nůj i)éine .iežíÚí''a
la vyh).ášena núboženská to]"erance'
jednaLo' l\ia zaěátku
Ye Vídníse totiž od zaéáŤku z&ří }rorečně
''(gutlu o núboŽenokýc}t
záťíltátní reda ::chvá1i1a císgť'ianonynn{
svĚciouÍ' lio tonoto
rozdÍ].no$tech', v níá se há".ila nyš1enka volnosti
ve
jednání ve 5tátní radĚ vyda1 cígaia ]'3'září iiojvyšiiírrzi:odnutí'
pruvoslavným se vĚude povokterén projeví1 vůlir gb} evlrnge1íkůn a
věude
LiL;l soukronó bciiosiužby a aby se tak nríbožeriská tolerance
uplatnila.
povoLova1'y
Evangel.íkůrra prgvoslavnJÍl! se tínto roztrodnutÍn
z u]'ice e bohoslužg
rnod1ítebny ovršeo bez věže, zvonů bez vgřrodu

ře

budou odes].áni na

byvnich.Cígař,liejvy*šírrroz}ro.3nutínnL3.x6ŤÍ'uilvyitiásí1tolev jednotrancí - gle tato tolerance ně1a být prováděna v tichosti'eve]nge}íc{
kde 6e
)'ivých pť'ípadech ooulrýrni cliepenoacení' 'ien tan' jiur
být dátro povoje'jich žádosti a ná
saun:i př.itrliisí, ná se vy}rovŮt
c* j' iiejlenÍl gby sí opgtři]-i r,rod]-itebny, kaile'te}e' ťar'y' škoLy bez patentu'
to}erance
vyššÍrozhodnutÍ z L-:.záÍ.! byla tíchá, nev*ř'ejir'ú pr'cváděrrí to}e_
ýroč císař 1-_1.zrÁří v;ih áoíL u6s3ri;i i zpiůsoby
v jořio názorec}t e rozitodrsnce jukoby tajně, přeotoĚe ho sŤ'átní reda
oopor dvorsk'ých
nutíclr jedrroznep,ěnč 9ocpo-.'ovala ? Jictč pr''o si1ný
byLi veřejnč uanáni'
krulrů, irteré necirtt}y pÍipustit' rlby evari1;eiÍci
.íooeť11' v ;rodstritě přcgve dšen'
Důvoc] vsůk no|t1 být |rLubl':í' ilebi'l
k$Žd,jiio jeú.,ot}ívcea ngaya]-e1
ž'e núboŽcngtv{ je souxroliá aáiežitost
;:e or)ctraní tín' i;e se jín
teůy , ž,e berpráví č,něnén9 ev;n.c;e}ících
dá noánost soufuiolaótic :i*božengtví?
ktcrtou osobně
řo toho přii;].a Íáe]ogt o1eťrnick/ch evlingc}í'irů'
jteiioř Jakubgc dovec]'
c.íeaÍ,ioředi;l řiehoř ;iu'i:''lbec a roailovor $ iríil.
ř'c p{iněn a}e
Ve
cÍegři ncjcn odoovědi;t j;'lenů ns otázktrl t'ý"kující8e ';i grě]-i svůj iloproč je pro cv'r.:ia1eLÍ1iy ;:erlbytrié.1 i:b;;

vysvětLi1 cÍeeři,
sts]-,ev,jrrístolkcjeb}'{]gurohiiv.iřejirčs}rronažřDt,{:t'ÍakÍ.ktJsouč8sge už teková veřejná
aš pi,íii}y do \líclně apr*Vy o ton, ře v l'ro"etíně
o.ť'íjnarial ovým rádc'ůn
shro*á''oění ovangelíki} i<oncijí. í. tak cÍsař
roz'-:odnutÍ dát přece jen
joho
aáťřijcvá
9e
by
nenč'la-]"í
uvúženín
na
zveřejnčn'ígchvá]'i]'a
tÁ v}:odnýn zprlc.lberB. na veře jaol:t" *i+"ó'tn'Í r&dÍriJejv;yr'}'šÍ roahodnutí
13.Ťíjna vyloži)" cííiuř'cvclské lrarrceláiií své
n'ávrh znova
z 13.září a trva]. ne jehc zveť'ejnĚrrí' 30'října řryl
clefiriitivnÍ podostátní ra,1ou niie;rkoui}en g up/::l,a'vr:i'l a ta'i: vaník1a
baŤolerančnílroi:atentu,kterýi;1.}./}dánpo'3r1t*tenlj.ť"íjnai7i3}
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e rozeslán u.*(y* úřadůni?.října. Podle To].eraněníbo patentu
by3.o vrchností dovoleno evangelíkr}n i pravos]'gvnýE vykon.lvat
veřejně obřady svého nábořenstvÍ'
Vydáaín Íoler'ančnítroputentu lze jedině vyavětlit' proě

v pros.etÍnské záležitostíbea jakéi:okoliv nového podnĚtu zdola
by1o l6.ř.Íjnu vydáno Ulorebou kance]"ářd ''da].šÍnčjvyěšírozlrodnutÍ,,, i;terd se nejen tóneta, ale i včcně podÍstat6é 1ič'íod přodcirozího rozhodnuti 7, Ú.i"{jrra. !' irrvním dekrotu s€ příi:aaovulo
'ostré pátrání po půvor3cíchu ti, kteří se příznajÍ nebo budou

ucvědřeni, nají být potrestání. " ''
V druhóa se naŤÍ.auje, ''eby Erejský bejtnan se odebrsl no
místo, předvolal obec, uliďraaL jin rie gneuřití proprljčenó ni}ogti
ge sarr'i přía l{ýb{d]. je, kteť'íd1l1í irorlnĚt k tóto uciÁlooti', 6by
hlási}í sB s}ibea, ře zgi(roěÍ o msnilÍ jejich potr€stání, jestliže
jin
kajícně uzna jí svůj lrřcgtupeE.. . dá př'cdrrost rrírnostía bude
od1:uštěn zos1'oiiŽilý trest všEnůní.V cřÍpadě však, úe b.v vybízení
krajskóřio hejtnrrng riic neprospě3-o... je třebu postuirovgt podle
právnÍch předpisů. "
ita zók1adě tohoto óruřrélro deEretrt do51o v řrosctíně k jednóní'
o něnř s.e n.{n zachova]-o ''c]cbrs adání" lirnčrtgkéhcr krujskóho hejtmana

z 9.1íetorra'$u l?tjl"

pfíkaz vysokého úŤadu,vypravíJ- jsen oe
jsen ee do Kunštátu'
ěusně ráno }.t.EL. l].lstoputiu/ 2lJnna a odcbra].
lt Povinně vykonávaje

jserr přii;;,'i ;loacič o.:polc'úrle, tari jsel: p*enooov*1 g1 i'c':tóho ráno
o eerJi.ré hodině jeecr se o,lebral do veí ''rogctínur vzitú]-enó dvě hodl'ny cesty, pŤiby1 jsem tact o deváté hoc]ín& rl scgtoupil- joenr u tauěj_
ší}iorilclitúře, itc* jueli tilké i'.*l:očel]. s niřízcnýni vy:-1etť'ovátiín' Zde
'l;31o posta1.aito vrciirioi;terrsk;'rr: atiotu1;ceio, Ee Ú1nou t$n přib}1./1gl aby
'rterá
byLe cs]-á obee proaetí'nská přtdvcr.|'1n{r k ionuto vi,iietť'ov{hí,
se tliké objevl"1o, lcromč rlěkoiiktl, kteřÍ o,.ijcii z cionrovs a b;:lei pŤedouř:tuna ,/ li před gts]- konise'
ť tonto sirroi:dÍcěrrť jako zái*l{id vyrletiování b;i} celé obcí
nejprve vJtěen v její čegkénrlteřské řeči je.ij'ch svéreocný nejvýš
trestný r>řestupeE, jr:li o na.i& L.:i'].u korrrise cc ne,idťlrliznťji vyroi'uuLna'

i;:tu.

a juk se olrec nejvýií 11'ggi;nlí proirť"ei.í}oiJV"ríE tak

nási].nic!ťts kroken.

n.':ra;lrlřj odvúžnýn

1)

iioncěně'pončvřdžpro:;et{nekýrnbludaf&nbyloslíbenopoóle
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'pobuť'":vute1s'
so ilobrov*lnč
čcskémk&itoiickéu kostuunín
v
uor}]"iteb
vyk*ne{ní
čii kostelrrÍxůr:l a
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ilne v řeěenáar pros0tÍrrs!':óa
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ob1,v}cld procee.í do zaíněné
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hodÍ-nu
a vf stanovenou
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ť'ínš]ko-kato!íc*ého
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ktorý
rů.tence,
btz
vyEonatakto donu aágtrl1i, roai:od1i se tonto
ktettí
i,l.o'etÍnátí,
}:ť.egřu'ng.
Y€ filiálnín kostele a v
pabožnoelt
svou
dne
ti toiioto s]'iivnóho
a kdyŽ {ig chtě'i hr'oui]dně odebrě{t
hť,bít'cvě
aa
aiironáÉ*ili
sru:yslu 6rt

kpoboťlnostidokoirtei,arti*,irlijt.jxsvřeri;r.ii&to":(jstr,]'o,áéBe
-literé takd Jan vs'v'fiirlka, }iartín Jurajlr a
iilíčc,
rozhodLi vyii}et3st
JrikubIJušícng*1il$velíiiémlr]-etlánÍvpředsínilrostelu...IinépBk
bohoolu"lbu poevon'''*_Líc{ou
nÍm
v
Y}{i{onelí
ottvřeLi ilveře irost'el$ i:
dle gvtliro způroi:lu apiveut {i nodlitboú'
jín
ae budr zbraňováno vytconávgt
řs
riorurě,ní,
v
Ťo vše udě'}t}].i
koettis, !''on;vadE řÍnsko-ksy'tofíli.!,].nÍa
jejich
v
jich
jt
'oboi.llrost
1ickávÍr*.eeoťje.liclrcv&n.'ei'íc:..íve}r*inálo]'iš{.

'riptrni;vridžo.v{.ec;ilin'*jir1cháciujícl.rpotvrůii!pť.ítonrrítJaBub

?le]'inkaaPeEObl'hoc.i:a]níciJiltri{airteai,JanPl+cirBl9,tespoúív.ljÍnupravtii;a'l::k{.iana]-i,!.nric;c,noann;'!rořeroavedenéoznánení
l:ogtel.rríkůnklíóe'
o*řluty
irli;iLrt.
n+.u*i5
ť'e
tsr
j* i]rlv:Jívó' :]'e i
*
,áÍ) tilLr:1j'.$tro e iúvur r:ěiso]-i- *fr ríiivru$ku'
1u1
bos:..,'
vciiociu
skr":tti u

iúartinjurejn,jakubiiučíkot]ajelidov"írlni,tll.r.r;tarnpÍ,ijE}iVačeři
s"1'll'1ecttrri'rti o shiitlkové llodlicarolil'i
':i'
'''lorna
ťálril e te<ly nebyli
'}jt
otatě.;vétropfest.ulik*,..',,*"*.,..cnúiiltě1r.itri.E.jeťirt.8r:óitolik{ize
v1'*e'bi|'';Ící irouiie'! o ne'}cnoa
ghron,iÍrjiiné obce přorigtoupiI ;'iÍ*r1
uznnlc}tybBepáchirnoutín,Ěevykonávulínolo.Ii1ostgve(grccněvta.
jílÍ ilrouj'n';tť bro_
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o
prooil
ta!i$
al.e
ili jtlín kogte].{j1
tíctbra trestu'
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Tovšepředklá<lúnpcrs].ušněpod1esváelužebnípovinnostinájsem 5oučasnčtotro nesmůrodatného
ne nejrliLcstivěji:Í věciornÍ u
!orurub}proi].etínl.kýapod,J;:nýi;l,i:tl.yžtitovyicon*li6voupobožnoct
nerozvrlŽbtlnoatL, nepředvídojív tančjšínfí:.iátnín Eostele ?, čísté
vzniknnut e jské treoty by z toho
Boh};'l
toho
tr
by
jalcé
náelecLy
CCr
v};1;i'yt,l-Yrui,,řrrce.l)ezr1o.1l'.íhov;1šritť.ov;lnípřiana1.isEutiiovoupod-

sté:tuakajío:rě/svrljpřer.tune!:./uana].ira5Yjinb.ylni}oetivěhroz{cítrest,i':tiyžnezgelapr,otlinut,g1esnoňzneniien.
s].avné.hocísr,řsl*o-kr;;l.lvsBehozearskéhogubertrir:

ponížanýs}u'ebník{are}ri'ricjrichůr.v.!]o11erfl.l|
uc1á1ostech nezaghoval'o vyškocla, Ž,e se aán o prooetínskýctr
jejíctr pocláníl ť úť'edních
právĚní penětníkrll Xtio ví, jak by vyznč'Lo
je celý případ uzavřeni
}ejctrech, zélchovúr1ýchve znriivtich 6u}':erniu
gaiiri pr\ihláoilí"' al'€
" !ídyžse uvedení pobuť,:lvrrte].é nej*n
upouĎtí se pťo tentokrrit
i tcnt,o ovůj nřegtírpeir lrr,jícnč'riznali,
potr'estánÍ'' ir končí8É''co nejcitelrijho
a.:is}ouženiho
jejich
od
ci'telny treÍjt při přířtÍn
o':eilával!
poŇůř,i.l'rru,
'ijl];1
ft
důraznřj**i
podobnéru írodniku' "

Guberniunzřejněneunčlojeclnatsosvýnipodřízený![ijinak'
nežjinhrozit.Íe].ázá].ežíto$tr*ču].atír.r,žq,o.iii1oudání,že
veřejné shronáádční v prosetínskén
tvojc
V
€
liíi.;e]-íci
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1o-orpn*
v }isf*golJdu u81'
ydyšetřorrúníby1r:
''';oněeno
hřbítlvě.
nB
a
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povosierra Ťo]"eraněnín patenten' Naě
b;,'La
shror;:áí<iční
kdy t*kov.it$
'V uktecli gubernia' jcou sal6ozijicltovatrá
zprav}l'
tJřeení
ty hrozby'ť

zřejni

jedr:oetrÍjnrr(i. rilc pozornérnu čten'áři

jístÚ neuník3'o' jaEý je

který přÍao v i)rosetíně
roŽpor uezi zprávou kr*j;kélro ht:jtnana,

s/včcvyi;etj.ovalt.,úře'jní*rzó,věrenocclévčcí.Žá'Ůnípobufovgtelé
éie::smine1ri.ihl.*sí1í,nickajienerrouana}i.lJanpukvdobii,kdydo
nebylit Úi'ao chtě1
př'ije1 kr*,,ský he jrl"lg:', i' oirci vůbec
irroseiín.á

c*]'''u vĚc snrírně ukoněit
aue'c:"
ůt'ilretu
dvorekjao
pod}e
v]'astně

si$lo'
a více oéně ututiat' rl :o se i
jednánÍ? 'i)roě nujecnou zá{jo z'í:ů,oobj ]'r-r tcnto cite iný po$uI: v
gii'' Vr'Q silÍrttůuiconli1elt pr'oč
sc
{,ibi'
úť'.r.rjů:,r,
pÍ,i,devůírn
tgŽe }l
úř'.,d.',ustoupi1-;;ocipůvocjníhoúoys1uv*řejc,égtrro;uáloiaÍvj,rogetÍ-
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ně důkladně vy:!etŤit a exegp].órně notrestat? Jistě vgdání tolerančníhopetentu. iiie juk to, yae torrto r:atent byl vůbec vydán pŤe.s ocpor Dvors,ká karrceláŤe, přes oclpor vIÁc]noucích kruhů kato1ické církve a proti původnínu císařovu úr.yslu vyh3'áoit toleranoi
jtlko soukroiré prúvo jud;rot1ivce Íi' o*oi.lní núboŽerrsképřesvěoěenÍ,

které 8e

Vi-1lak nergÁ

p'rojevovet na veřejrro,rti?

Vyootřeně řečeno, cíeu,š'JoÍreťII. byl

k

vydiárrrí

Ťolerr'nčního

petentu 0onuscen. Př'eoBč strrictrenr ab} tle neopakovaIy bouřlivé
u<iá].oeti z roku I"t], - LT'I1, icdj se ng Vgi].ašsku ].ídézp.ěa].í hronad-

ně h!áe;it ke svéliu i)řeevědčení. Za riru}ró novyni a riovýní petÍceni'
poilávanýni jeclnotlívci nebo si'luilinanÍ vžoy urroYu a n{i nejrůznějších
strun, tedy pi1ekvapujícín aJiútěnín'že
nístech * z nejrůznÉjšícti

ncjde o lokálni z-rleŽitost, aig Vl':ÍJr'flě o cellu Lol$vu (Va]'ačeko

jížnÍLioruua -

t';isoěíncr).

i$ké so ukú;:ala neu<]ráiteinost irůvotlhí'cÍsar\ovy lo;lšlenky, be
etučÍ]-iůi přeetgt i)ro je;ich přesvúrjčeníj'rronásledovat a že nábo-

ženckiípřoevěclčení je coukronou u,áieři:"ostí jedrrotLiVCGr $vojí význ&unou úLchu tu liehrillo i progtorrúrodnÍ niboženskélrnutí, kterÉ
5e ve foruů licísutu *ač*}o sÍřit ireai eva,ri;;e1Í}iy i" nezi kato}íky dík'y
obocné duchovní prááLnotě.

lolergrněnÍ pertente byl vydún pť'eoe{vÍudíky těn bratřÍn
Z Vai.rěsk&,, i;oe Ísl,ově, .''.1obouk, 0}ci:t_ricc, r'ť0aetínti...'ltt'*i{Íee
ještě přec jeho vycjánírr oiEvřenč řr].á$ilí ise svégru pť'esvĚočenía

asče}i s0
;'{i.!iě".

shr'onai:'&$vat vcíu.jrríke st"ilir bolrosIužb&rir "podle ilákona

4')

1) fiehoř

J{1kubec

je nesprávnč v hietoriclcé ]"iteratuře

uváděn

Poij jnénen .;iŤ'Í.j'ti};ui,ec.
2) o váec'. těci:,to uca]'ogteclr ě* ze^c'i;ovi:La obťjÍrlrá nčai'e c}cy ,?saná
zlrávo olei:nick'Jho liatolíiltj|ro j'tlrťiřg Jiřího .jai,]h*l kterou
otigll1 lirr.rntíiiek i.icitrrář'!' arLánÉ pubii.;trci : !;iiruřoy nor'ilvrikýcir
evan6eLíki;i o lxl]:oženskou i;voboilu v
570 nn.

letech L"Í'T'l 17ů1 niÁ *tr.

A L,

3

ane
) ťrotoko]. 8epÍJ&ný v il-uat}tr*tĚ g obětiny o].ešnickýni
13. če rv.r:*' tJTJl. l,)ríťinúl:"'t6r13;7ffi3'h' :'' ''' 1o-io'
'
p}eioženén:
ijĚ:teré ziljíne,véctúzk} tJ oavWťťffičivytairu volnj
.,..' ?) ii.oyá pŤ,iznsvúte tskó, Ee intu v*těí rrnož'otvÍLnilr'
jích t'''tlu ngte $
které duchevtnstvo pok1'áciá ?.? kacířské,kolik
kterú ;sou to kni}ry jmerrovite?
Tytolljl.oupekohniv€jlHajskáaghrdc3ka,"iarrciarrál'ijibli,líysto.
Jecús liyrach'
ricke.j keneíonal, i(rúloii'nu cÍritev, Jer3ua Íetí*zů,
iivon6e} 1 ua' i:'irteclrigntlÍ} r
V Liiia prodej ilak, b,terd jsen ai před rokeÉ} v iJrnÉ,v ťraze e
tonryt].ikoupi1,otolllajriklirůÍelj-}].árit;'pnúa*iir,,da,'Íervená
riřííka, l_iudičk''", '-i'jská křÍžová ceÁjtl * Pro dčti tebulky'
tabrr1i6y píanenek, kní"lky i;ro ninistránt}'
3)3y1jsteneclelvnott*tsévliosi$laviiProějstetarrěel.l
takové včci by &e
Abyclr avědé}r Co s6 tan s niaí děje' protořo
nohly dít triké $ náni
.l) ii eo Íie tedy s niei dujeŤ
3y1itoovysl$chánitak,j*kojátudy,1vijrněbyIivyal.ýchÉni;
r;'a;gg1iltr*' co a to}ro
n:;ní L,.v1'u t,Í] /g"nrlr'r:í/ vÚc ttcs]'-11a H uJelir'l
byle po<lďino
raíste vyjcie, tŮ ÍíGprávě 3t1,^ rJoví:iic; toto *e*o'*řdurn
Jntineuo eeljho ic'rt'rje'
1)Covasvediokiolnu,ráts€llricestudoilogis]'avi,ab.1'rite$g
cicvĚdč]" a tech v*cech?

YÍra.

6) v ěen tedy sBoěÍvají vaše pochybnosti, bteré náte o Erleet8nskéur kclttrllcš'ácr nťrbožtní'tví?

*vtátků' pi*: tor
/ jollti/ ťrocesí,uctívsrrÍobraaů a 6och' s}avení
;'Ísna1 oosty' apověb
Že sg nÉglnejíááe elovo ila'áí 2odle sv'stého
rr*íroarrt rjov:;lřor'ání n;iniij;erinotJ'ivce srróxir í]ři:d:,tl;ivii očictce,
nei;ího itu1.i,;že ve l:rovntlní j:g *v.i)eLt'*c1 ts Droto trik*! n{iprcstc
cí:'Eve' nýbrž iil!'avou
n,}Žene nyl:ljlího pr.rp*Ěe r"gnávat ae i:'J.ivu
'ťshj crocesÍ u veřejt$ íÁodiítbil
církve je KrÍstu* .Jirn 3áiii.
v néEĚ
u 8oCil. - _.Í}tijitii", všeciio uk"..luje gcÍ.lsaiiti vyznénÍvíry'
jnÉnen os1'3ho b'r'nčiiokéiro
pís*ran{i i:ieiilr&r8gdur' i'roilaií i'josísLgv:'tí

sraje Jei:o ]'l{rjestátu'

'

)á].eproh]'ttsilt**toi*teiroidďsiĚu$ec,Ě8janvhuniitátsk{np&nj'j'*Í
vÍry'
'i*ho
6tví ii€ sl}Že poř'Íe*'i tigíc i uitto}ieu v{ce
oigni:tur&Bi' dóle
Ítnr:u opioů, ptlclívii eaniióen':c1t arcttivnÍni
$ToEuíritelnéntněiny a latiny
.r.rřek}tdy a úťtt,Jní,dnes uE tŮřko
Bťchlvu'
irořít]i]. j;olrucli1 iiozboři1r l:ť..iiivái'brÍÁčr-isk,$hoBoiiiksiro
giloru
1:abo tror1ivy ěielr brÍrÉriokúlločc,sHo"rir.'jtrllkéirc €v.ll\-'ii).ir:!'lého
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pořizova]. výplsk;y u nejrrlznějěích arohj.vních f,ondů pro evan8elické sbory na Vvysočině i jinde. iodotrnó opisy a výpisky poříjoou
di1 nro obecní alctriv v 0]-ešníci..ide cit'ovsné dokunaaty
v opis:ech v {rrcbivu čcsitc.,rr:trgkéhoL\Vai,itlQllckólro sbor'u v Prosetíně' badatelrtrn nříst'"ipÍtá'
pubtikgci '].ončítěnti slovy:
4 ) F'rantišek Becinář iíž citovanou
*Nen{ sporu' ža osobnÍ st*rÍiovislto ,.iosefovo by3.o ofLcétY:ielnt1
.Lorlto eclíl';.tu... i'ienréně závrlžnýar činiterozlrocu;jícínprvken při
len všEk byli te,jrrí evr:n6e1íci sani, iiteří sí sni neuvědoniLi'
jrlk přivedli raEo,:skou církevnÍpraxi do situace , iaž byla" '
úe si onÍ "tisÍ v zeui'" pŤedstavující
rÁeÍnoŽnou. l{ožrro ivrjiti,
,,s'ir:rté $eBeno'' ::áboženskéovobody vydobyli. ..'
rvaftfurícímoraviltí inají v dě jir.ách Lidstva zásluhu, 'le svou
<la]'i
troužcvnatostí5 av;n odbojen proti nrlci].í ve věcech svědoní
ktevÍdeňskéÚu r]voru popud, 6by ... postuvil se n& otunovísko'
ré ěeský Líd před L}í].ru horou zaujínal jako sanozřejmoet'
snyslu
uzilánÍ av'bori;.' svérloníve vůct: c}r nírboženr:Eých.V tonto
činen'
uořno be a nadseizky tvrdití , Ea to]'ergfiěrrí Íretent byl

tsterýceldříl=iv.-',slobylěonkýut].gěenýprolitýělověi<."

zY

'"r''ft

,t!
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Hnutí za náboženskou svobodu poěa10 roku LTT, na Va].ašgku.
Tchc roku katcličtí rnísionáří v;,lzvali lid' aby ge svobodně
$rasí1 Ee svénu náboženství'- že byla vydána tolerrfuce.
chtěli 1stí zjistit tajné evangeLíky. K jejích údivu a pobouření úřadůse přihIásila vutšina cbyvate1 usí ze.iledesáti
obcí. Nastalo }rorečnévyšetřovánín zatýkání a vězněnÍ vůdců,
trestání bitín gle současně i porady na nejvyššíchnoístech,
jak vzniklou situsci řešít. ,Josef II dci:cruěil 19. ěervna
své'natce, císařovně aarÍi Toreaiil aby vyhlÉsila svobodu
víry prc nekatoIíky. j$aric ferezic ge k tcnpto kroku ncodhod]-a].an naopak cpakovala dřívě.jšÍpříkrép4n{,ireforrrraění
příkazy. Hnutí na Valušeku se tÍn uŽ zastavit nedalo.
tarnní evangeLíci zaěali houfně navštévcvatbohcslužby v Těsíně a n&,Í,loveirskur přes tol Že na hranicÍch a }rorských
stezkách byli pcstaveni ''pcrtáši''n kteří něIi přÍkaz' Iidi
putujÍcído evangelických kcste1ů zatýkat nelro rczhánět.
Dopadení a vyslýchaní ]'idé se vešejně ;lÍ'iznávali ke své víře
a jejich předákcvé při nejrůznčjšÍchpřÍležitcetech Žrídali
o svobcdu pro své nábcženatví.
Tak v braeznu L77g pcdali v TěšÍně knížeti ltepinovi
(který se jako zástupce Huska,dčastnil tehdejšÍchrlezinárodních
porad) žádostn aby jin bynohl nÁboženskou ÍJvobodu. V květnu
1?B0, oři cestě Jgosefa II přes Moravu do Eusk? ve VsetÍně

podali tři Valaši jnérren třiceti pěti obcÍ žádost o svobcdu.
llluvili s císařen jako t*jní even'gelíci a nebyli ztrostáni,
naopak je císař nilostivě vyslechl. i(oncen téhoŽ rcku Marie
lerezie zeuřela a Joseť II lrned pJ svém nastcupenÍ 3}.prosinco 1?tJo zruc\il nÁbcženskékoroise, které od poběl-ohonských dob
počovaly o pctlaěenÍ kacířůa ničenÍstarých ěeských knih.
t
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V březnu 178]. nakáza]' tlosef lrn že níkdo
negnÍ být pro
vÍru přcstěhovdn, v květnu zastavil lryliledávání
kacířských
kníh a v ěervnu zruěil pJ-atnost rrosavadnÍch

protirgforngěnÍcb

putentů.

Nástupu novrjhc cÍeaře, ořesvěděeného
o nutností ,,ogvÍccné"

vlády v;'užili ckanžitě ev{rngelÍci v Uhrách,
ktei{í sice
roce L627 gi udrželípr*Ávo na náboženskou

po

svobodu, ale toto
jejicii prá'vo b;'lo neustá].e oorušováno. Práúní
zóstupce
uherských evangel'íkůve VÍdni, agent Sanuel
Nogy napsal
cÍsaří pcdrotrný }ristoricko-právní rozklacl prrívech
o

utrerekých

evongelÍkůa p.ř'edložíljej 22.lednu 1,lB1
cÍsaři epolu sc
žádcstÍl aby bylo uirerskýB evsnge].Íkůoobnovena
a zachcvána
jejich sterrá prava. V dubrru 17s]. př.ije!
oíeař zdotupce uhorských evang*líků,kteřÍ žá<ta1i o totéž.

Zprá,vy o jednání a ořÍk].ad .rorť"tý.r,
evangelíkůpovzbu-

di1i evangelÍky v Ncsislavi u Žiarocirovíc1takžo
se obrátílí
v květnu 1'7ůl na císaře Jceefa rI se žádcotí
o povclcnÍ
e

vobodných bohos1užeb.

s no$sislavskýroi byli ve spojenÍ evangelíci
v
pť'edákere
by1 řerroř ,.Iakubec /nesprávně v }rie '].cšnici.
'Iejich
tcrícké
literatuře uveírJěqý ptd jaénen JiřÍ ,.Iqkubec/.
llehoř Jakubec pocházel z Prcsetína.
Byl to vyuěeqý
k:rejčí'
tonn v ťri:getÍně učil dčti ěíet
a psát a půeobil
"ří
jakc kantcr. tsyl anán jerkc tajiý
evaqgelÍk. Po snrti evé
první ruanže1ky 8e přiženil clo Olešnice
dc dcrnu ě.112.

Zakrájko se sta]. hlavou evarigelÍků
v Ůlešnici i v ckclÍ.
v černu 1'/d]' vystcupil v .lešrríci
řtupek prcti
'cscf
nošeníi:oroulrví pioi prccesí. !"aráŤ joj
da]- zatknout. Tehdy
Be dcetavíl na faru ňehcř Jakubec
a v roaircvoru s kap.anen
ge otevřeně. přizria1 ke evénu přesvěděcnÍ.
ByJ. také zatčen
a spclu 8 nÍn bratřÍ 'elÍškové,z nic}rž jeden
prodával
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zakózané knirry a druhého udaI kaplsn v Sulkovcí, Ee vystupujc

:

proti evěcení škapulířů.
0 věech těctrto udá}cstech se zachova]-a obšírná
'
Jiřího
něorecky psaná zpráva olešnícxéhokatc1ickóho faráře
.Iaicha, kterou ótiskl }'rantišek der]nář v známé publikacil
Zápasy ncrs,vských evangelíkůo nábcženskou svcbodu v leteclr

L'lT'l- 1781 na otr. ž'Íon.
nastoupil rx9tr:
'Jíří 'Jaich, původen svitavský
v Olešnici jako farář po srnrti nesnášenlivého i'iartina Ql
Grynwalda. Podle olešnickékroniky to byI dobrá,k, který se
J'lěnec

ťýisdy nenaučil pořádně česky a nebyl proto "rád sLyěen''.
U své církevnívrchncsti taky nebyl zřejně příliě dobřo
zapsán. o všenr Co sefvfiehc farrrosti dělc, peal na koheÍstoř
obšírnédopisy, které jscu puť rÁ,sl jedinečnýn dobový{
dokunentem..Iaicřrovu zprávu o olešnickýc}r' udáIcstech v'čermu

s vědonín, že ji psal katclický farář pro
svoji vrchnost jakc udání i jako cspravedlnénítoho, p*oi'
dal několik svýc}r farníkůzatkncut i jako dota31 co s ninni
ná dál dělat. Při ěetbě musÍme nít stále na nysJ'in jaká
by}a tehdy situace - Íl& úřadech nejistctan jaký vÍtr povgnc

1781 musíme ěíst

za vlády nového cÍsařen znáného novotářskýni nózory, mezÍ
1iden touha po zraěrrě, touha po svoboclě vyzrrd.ní, znáoobenú',
bídou, robotou a nevoln Lctvítw

\

*i

JI,
zpyíya Í'aráře JÍříhoJcrlcba z Oleěnice na Jdorevé o taunícb,
uaá 1ostech náDorlenskýcb. -0rÍ5;. -].j.Ístodra. a"ói'. -ir ir, l--+a-5+.
oušÍrnrízptáva o totl, co se v těebto fulegb v

ý' ;"ť.:.1'1,-. l} i'/
01ešn1ci udúlo.

iieclávno se iíonala p<looŽnost u sochy sVo Jana líepornucké}ro.Bylo
ťrí sl;'šet nějekó trlLnii'vó řečá i:rotí Dí, & to utě přirrůlo ir toutrr,
Le jses t'u a ua;u nějco..iu doi*louval, aej:.éna zd.ejĎíuu rrrt1ní,u Í'rarit.
|t'einarovl. fen vsak to t Ca proti něriru nylo řeěeno, cásteěně popť.el,
éásteěné řgc1 překrucovel a trr.is silnc se hájil, úe jsern b.o nernohl
acc}er l_;Í'eí'vcdcit;p:'oto jseu 'Lro jeii nai.iouenul a Jrropusti1 iro t;ea
1"šeslu až na d.alšÍv5s}ecb. Dal jsen si všďr zavoiat Josefe črur:ta,

lcierý jedriouu z

raý'ch spolehiivýcir r'arníin} jruénerti iíatyríššulrít,
itd.;a ti-liau l.1.upXc;v'i řelt}, 'ae ny-rií se už l:eiruoou nosit ceclrovr:í pI.f.i-

při procesí tra sváíeK Boaíiro těla, tiui;ei se vy j áoi.il Lasto
"tJo l1{r tor z.iLeží'vzrI1t tento svátet a procesí jeou stcjae ].id,siij vyrrrí}ez, a svuj půvoď rcají o(i jectné Ěenské .1ruénct Juliana za
i:trpe/e i..J3bane I1/' 1;red víc neL iOc lety. JulÍerna *r.lŽ.iiila ii<iys1 {,
tí-, .ue vid.óla iuusÍe v úprfuu a přece troehu zetrlělý, a před'stírafa, t,e slyšela hlas z nebe o le ná <luchovní vrcirnosti ounrítrit, aby
CIyl zlaveclen a xiiŽdoroěné Íjlaven sv*ítek ioř;Ího iě1a. ;i i;roio Že papea Ur'btrn tuto Juiianu irii].ova}, ud.éia} prý jí to k vuli''|
/iclya jse;. to pak tonu btuplcovi lJT,'ik}, přiaaal, áe o t,akových věcccir oluvil a že o toni ěetl v knížce9 nrízvcn ll](raloryn& Czyricev''.
0n všek Že ri;s}í l úQ t"o není sp:.élvné,ponr:vaclŽ sv. Í-avel v I. e_
pišto}e j(ol. vc L4" kap. ;;raví , ŽC Ženy nají v cír.hvi u1ói:t a ne}jorJ

:

ir:'íchst se cio vgCí d.uctiovrrícil. i'Ja$ítl jocu inu, ,ra p&L)ež tJ;,bt}n na
1'rosibrré oznii.:rieaí ló'uo Juli*ny sc rsúj.} se $V,i'ir:i her.tiinrí}; {i .ici.i;::
to vse vyšuiÍi}i a uznali zaspr*'ivné, pi,.lt, tep:ive b.,.'} tento svritec
ir:}'L&noven. to r:ril všauk' .rr'estercilo, tljlra trual na to"u, Áe
Jc to v..$
jen v3'liysl }Íusj'iy.
L'ťůe;Bciyz ten sirore;iiier:,ilvarry ťarní.lruu Ž.ekl; Nyní se u ntis Ztl,v;ídízase iErtisnrí
tot1z Keížovrícesti, tu -;Lt .josci, čru'ioDoánost,
.;cti otii;oyeciel: '';ii}1 lu}áicut jerr yočkcj criví}i, neÚud.e ciloi"ri1<l

trveit,

v;ircloí se t'a]Šctyto kť'ížovéobrazy okneru ven' juko 8c
u.usel;,' od.strtrnit ouraa;' *1to$olu,'
"
ť;'to oi;razy s,j;oi;t01u b;rf3, !:o posled,rrÍ gencrrítnívisitaci ní'i poit3in
v;'ol*ridb.o j.nsi;cJstora e 'ýo něraz 1:akr d'o;:;*:i bisrr.npsiry. vaisez' :': n*ršeer

J 3.t

jsou prírié raa}é

poněvaož se sbletralo , he
n'o i(ost"r*
'yr.}lzeny,
& i;rol,orcÉrui neou..povíea;í .,-'xos'tol'u'
pl.oÚ ge taxové vé.i{c!;a jseur luu to v'y't,3'lt'al. a pttll se })o pi'ícíne,
ci sTalj, tU se Dea rozpaku ne.ien i,ří.r,o & C!x'Íícpřiznal' J}iDrz Le'' "
sé r.mťo pťi;;,o;rI pŤíčii:u:'|i-Toi;oztl '[otiŽ obra6'' jsou pro!1 sV;

I'ísil,u, ,,uoot j]ú.h v Jxo6u v 2o. kap. vyslovrrú naaázal iieuěiníš
I(rlyž jse*,,tl'u naprotÍ tosi ryt1nu ani jiné ;jod.obenslví a'!<1'
je cLínlr řek1 , Že musí ěísr, cetý iext. kd.e Je rilí1e lJgáno, nenáš
ti ani ji,rr siouaítL,, cŮú ťiy iratoiičtÍ kž'esfanéneÓě1ó'rne, nýbrŽ
prokazujene
.{a}ó se přecl oortizowlilar:lírne, xlettrirue ne0o prosíi'ae,
jse';'
patřiÓnou r3egt to.,]u' koho oJrez přetistavuJe, '' a tak' riá}

unovu ' ŽQ' to nev;svétloval, ještě nepřestal, ale tvrd'ii žzno'iru &jádrró
ool'az} trpět
ní d.ovo}eno, Že jc io v.t'ísťj]u zari:izíu:o & ze se
neuiij í.
oa}
iro tuto tvrdohlovost & [rnob.o j1n31cb dr'zých a brubých řečí
jsen }ro jeclnÍi,rmlac;Í,ii sÚudcei1 vsa<iit ci"o vÓzcní' Tali stri'ie j iě
áe se u3 ne:'rloir}
uvroolr}eivé 9'íll na svéru & Ilgx0liliríii; vyi;clvíc.a,1,
a jclcruna to tiívat, jeui iid"c v llostc}c chooí oú obrazu k oDr.&zu
;í pfeú nÍ::t.

Bray nato přii1e} lieaoř jail'obec a z& rié nepi'ítolunosti /ponetaaž
lid'é
jserrr 'by} na pott/ stóŽovcl} si panu kapianovi, toti2 Že uu
xu_
o.úvajívÚclíliá i:'on].ivti j,iréna o uczi jil3íg1 je.i t&kó fl{r'r'JV&Jí
lráci'nťr hřivd'a'
Úíi'e.'i. .Larr sa;ian.:tu oopováůél, pe ge tliu ncilcje asi
pž'ía že sí teÓy ztrsiouií, ab} .bo 'cak jnren valir3 tédft a z těch
unáu
ěirr, hter.é uu uved'l: zvlr!štčpToto , ie jcte š1roiio d'alelco
ira'tol' učení'
;iJ{o bis.rup téch, riEeřÍ sŮ bouř'í i)ro1i n&šejrlu
a
iiato Jď<ubeg s níiu iiěl *nobo siovrrícir S!_loTirl nepad'l ho lrruuýi'ii
d'ovo}eno gi'ízoďz,xýuL Ťečui,rrei'roitr;Le vyzneil, zc v'šří, ře nenÍ
viiti it poctó sociry'e ool'azJ' Že všear je d'ovolerio čísti bibli a
nerií ti'ella vý.r'latu, protože písrno ;e jilsné a cnao1o slozir:iitclntí'
& Z;tJ jeai;Jitsxý Ťúci uyi zrušeňc!šCIlo, ie k bio]i iiÍid'el ;:ozrríir:iliy
a vj.iriacll . ljái:; v sobti tr;nto Jtršuoec V;i;o'ucd'c1' že je si jist' že
kirioIiÓtí 'il]'tl'Í' Ícjor1 rltí vĚuc;rny dary DucbEi svaLéiioi srl včiuk
lid- svád',li, pravgu
$.!ie rric víc neŽ ť,arizcové,1ite'irí svýi,i uěcníu.
€t liůi ngoáo&}1 ic touu, aDi sc iiž'íataoytil'iliass'ych'
';rrt,l11čovaii
jÍ;rr cldajriralí' oo
rrálezsu, s}<;vo Boží, Totiú bib1i a jiné irniiry,
vejít,
rcrtiiovství neireaiid}ro neveuli a. 1.c}i' x.tei'í c}rte}i ť.Ů nělrcr
,rlúin
v tou trrťlniii. - Iiitrkoaec ješt,: řek] ďtze:"j'b;'st* vede]i, ;ó

J+
tukové b14y, kterýie vy říiráte kacÍřské, ale nerir;'slete sir že vďrar
je v'súóu, i'iebo.;ín s,. vlis, vzriyt nejseri oárt, jc nr{l už 1'rž.es tisíc
;tJjl Í1ě sunÚt,ť.tsiió!' prinství. ''
t'y'[o ůva poslední uod3,- vccily ;aého pene .kaillana k toi:ru, že aavo}al
rycht.lii'e a tob.o d.arebéka cal oo vaz.'b;, &L ao rriéh'o pťíciiod.u.Jeiro
jed-rt..urí jseui r,ašó scilv€i1í1 lkepz jscur si u všonr, co se uoeilo, oI;at,r-i poůl'oi.rnou zptáuý a Jjozá(ral $estscéiro soudce, &b;cirou oD&,
toti' j'akubce c člupka, cirŽeli ve vazbě, <loiiutl aa zprávu, kterou
jsrrre pos}ali, neooJcie oci. V]fCjail'ustensxér]'o ítc,au Óali;í na'tízer.í,co

rliíuae ciú]-at,.

ita tobo Jalruoce jsrre uŽ ďLoubo rréii 1>od.ezť.ení, že nenÍ o"oorý katolíh, a}e neuoiLli jsae nikd.;' najít pr'avý d'ůvod; nyní všalc, kdyŽ
svou aloou s3,{ro'cr'tr c.ldlter}i]., není už pu.cir;_iry', ije je zjevn1í 6i. zatvrael; kacíí",r'. prlivou se c!o^i.rrív,ine, ie t{rišéjirré, o'říve i;ravó llatolj'cké křesiany přj.vedl cio bludú. ťrosetínštÍ3;rý satni přÍznávají,
!.e on, .iir.Euoeco ktiu z u ;:Ích irývtri '; i'lostele jako zirévílit.,b)il e].eivnÍ i:říěinou'bobo, Že se dostali t,&k ciaj,.ko d'o ir]ud'ů. ťairéZ,úe v
oIešrrici ílřto}rá 'rranŽellra si st,ežuje, Ž,e její riruž od té lLoo;,e Co
cast*:Ji o'ocn'ázcj iq Jai'.uoccvl , neiaá rrobré ulíněnÍ o uc1;íváirí tsou!BtiL]šy a ]in;;cb ovat5íc}r ernj. o 'tzývtlrlí jicl' a v,abec i jin;:ga clotlr;igh
vticí si rrccení. 'rt práve pro'i;o, jsk auejúÍrad.a , tak veěř.erá jeŠte
věrně krrtolickr s$ýšIejíeíobec si 'toužebné1rřeje, ab.l vyšĎíra lrrostř'eaníct'víli ruii<lstj.vd 'vrc.iurostí oyi 'á 3ejicir ooce v;i1ouien, vzhled.ert ii tolot' lie po<ile jejici1 aerr;siijcii' al.r}ron,r Ír€ltrí. žúcinýkacíř.Dýt

stats'óřeu.
ťírnby se nejJ.épe octpoinoirlo alu, které se uŽ tak d.aleho ÉíÍ.í;
zvlúŠtejinýa by to i;'ak b3,'1o zvlóšt od.strašuj 'cím příklad.e& a' dali
DJl se vést k j _nýa, i*piÍíarrty šJca<drrr.
a konoěni abycb. ť'ekl tahé o Ignáci lelíškovi, cbci ještě d'od.rrtrŽe
irayii jseLn panu d.ěkenovi v loliěce dal zprdvu o jebo útěi<'u - oy
.is,le totiž, j& jseui ctŤíve řekl, rrěli v úu3s1u joj zajiu'i;it
tu
:lti trran d'ě]cun na ttr zíýáru rcd.pověd'ól takto & to latinstcy i ě':sky:
.Lit'nJi, ae ,it*i<erra J. ye}íiúlad.alšívyšetřování uylo J:řerušu'no;
by1o Dy uýverlo jíste ještě více vyšIo najevo, ito.,iu prorra] aer'úzané
.tnihy. iúea-ltÍ.lirrioirl jeiro nila<lšÍ t;r&tr iťorrríšťe}ťĚckicc@l; opjqgnit.
;ieoci joseÍ' "b'Íii;,i nsiJo Le:ia o ileli rrJ'ijovtitlělÍ toto: ,t lJlate igriáce
.l'eJíš.r.aprilšej' jetr'uou ke:;itÓ iJ.I'u 1joltÍae aa itni}ry, j:i'[cr.rí .Li l;rrtic
1:i'irresl, proto'e jseiir .*rr J€ všecirn}' neaa1.'iatÍl najed.nou, byio to
na d.en LiáoB'& a Juoy a jeac; cr,utr ir;'J 'Laké g níiri.
J1r:y sveueiE proii té.gto úvěua i;r'atrii:li je liiritěj iioirÍiě a },usté ii';o:ró,
t

3f
bterý vypovíd'á toto:
'tlía svátét liu,ona a j',rdy vasáaal r,ri JoeeÍ' ťÍJ.1i:ipo s.vtÍ žcně , že
ll:'i.cii jsou ]iri.e5 z vlešnice g kniiiar:li. ioo;.1 jsea tr rij'ch l:. vlci*l
je, b.;Ii to lgrrác r',iíěei< a jejro at}ad.éíortitr. lJ.,.]i snÍir; v pytlilg
Z toiio lae. soudít, 'j;e To,rráš felÍěejr byl aprostÍ.eťtKovatelerg téchto
k::rÍh /toulílci. trro -kniiryr/. ;:liúáeiirc- ted.;, po oticLtlci'u igttíir,.e l',elí$ka
*j,e

uot,rizot ta"ié i;oJo to.'rriJe.

ribyc.iaou však věciě}Í, jakou ved.ouoí osooou byl ten 'rornáš ťe1í6ek,
pť'ik}ád.á"r. zprárru, kterou iei ůal p. i;dter Jan J,irrirart, tia;.iiaa ae

;jui}ovoe

. Zrtí tak"Eo:

se lajnc dověůulo ll;,.''Jourri.š r'elíiie.k skuteě;ré mczí Jt,.lr;i
faraíky rozsívd růzaékacíÍ'skéřeči a blutiy , pt.&L jsern si velr.^i
jecll^ou iro aastiirnout, neaél jse;i vš,,]:' nikuy ;>ž,í].tizttosl'ez 1;.
kvet}ie t. Io iu jsea sgd.ěl u tesaře, lsterý riti v-y$tátar nějeJré paityly jrrušníi tu šel náhod'ou'Íorriáš }elíšekcestou sen e, nenob'l jít
j'rolei', ttás. Kď;iž jse.lu ho pozaal, vaal jseul:iru jeho řan*c a ž'ekl;
''!ojě', aú,: s telrou o néěeui dúlež1téttlííiivít; ale poněvadli neroáa
prÍivě dnes d'ost ěasu, pť"ijůeške raně v pondě1í a m'rižešÉrsv,:.j
ronec od.nést't.
i'Iebu'l s tío spokojen, iíáctel své věgÍ api}t e řek1 , že !- ,'ond.ělí nebude olít ěas, ruusí iÍt aa svou prací a starilt se o zivoilytí . :.-áJe'1í s ní"' co r:iluvit, ritáu l.iru i;rJi Ťícj.i:ned., go'Lo je. šor jsc:r s níll
tedy k Václervu júareěkovj. d.o cbodby a vytykal .rnu nejprve, Broó a&se
gtiuviI proti škapulířía co urú protl tolilt. oú od.pověciél: '|lmo,
uiuvll jseí proti toau a ž'íkórri to zas' že volciini, kt,eřÍ nilsí š.rapulíř, jsou raod'it'iři.
otáaka:
bío to cbceš d.oirrízat'i- Oop.
Z proroka Barucb.a.
n
L : Ji!.U
Ále roauníš.tďtéilísnu ?
i(<lyi; jsern

|t

''

,'

il

prostředlcen?
oliiuo víš,ae rnáš lucha sv.
Jar"

a

.jai<;-rc

'|

? ,,

Jďt to auŽe bý.t. ze jsi osvícen

vcřÍš;inekrnež utií
círirevrkterá je
.ú.gv. aaslíbena?

]]ucbeinr

YnuEi:utíu .j. osv'lceníln

SV.,gule

oilecriú' kŤesial:ská

'i
||

J']o&oc
^ů,iáš

a ěteš tai!é {niiiy?
jsou to zakúaan:' kniby?

sna<].

ť}3t3n3'33Íff;"uutěn o

kttúd'ý, kdo je pokť"těn
Ducha gv;''tého'

0cp.
l
n_

nró

amě je aaslíbene ,' že
spr*ívnE voti*-ió--ňi do-

I

sicd.črr jí
,Za1ist<i

k,ll.l'J:"; .

reá J. dovoleno ěíst'

všecirny knll:y.

3,
'táuk": ,Igi snad otejného sqišlcní jako tvůj bratr lgnác,
kttrý v ťelecípy Čechách prodával cvan6elické knihy?
0dpověá: r\no, já i noji bratři e jošténnoho uiných s nÁ${i
jsnc stljnéhc snýl1J.crť. .Brzy Bc dovÍtc, Ec nán budc g.
v Nosíslavi stavět koetcl.
"Můj unil-ý Tcnáší'', pravi1 jocn, 'tonu nevěř. Svobcdné

úkony vašhho nábožcnství ván rrobudou nikdy dovolcr1y. ''
Od'pověá'':'' A1o já vín, ža brněrrská koaiec ntin to slíbila e
že tc císeř dovo]_il.''
Pcton s bušanín a křiken wř.edove]. svÉjrancc. Vydal jecn
nu jaj a nochal hc jít, alc r vážnýts n&pcmenutín n nařÍdi].
json nu, Yae g8 už rtesní opováÉ'it v né fgrncstí o takových
všcech nluvit a ]cgcířské nauky roznášct.
Zppoáno

v o].ešníci'9, ěorvne

L781-

JiřÍ Jaichl zdajšÍferář.
,/0tištgno v knizc 'Zápaa norevských cvengclíkůo nábožrnskou
svobodu v ].etoch L777-L78L" Fr. t}cdnář, Praha ].931, str 570-1?4
ťřeloženo 'd něneckého toxtu../

Zpráva olEšniclsého faráře je pro nás crnná tín' Ža jc to
jediný dobový aáznea, který g€ nára o těchto událostoch
z achoval. *rxt*n.ilsc}írlĚáňÍ1xžaxtřtx&ntxpux8.r8
€axtřllehxcnruh oloĚniětí' ktcří byJ-i keto1ickýn ferářcn zatěcni by1i převodoni na kunštátalsý záuck. Vrchnoat.nký úřcdník
AntonÍn Senský pořídil o výs1_achu olešnických na zánku protoko1.
v něn najsndenc opriivT/ výrokrl' Eaznan.naných už oleěnickýn
farářern a také přesnější fornu].acg názorů o]-ošníckých ovanselíků

Js*
Protokol sepsaný v Kunštátě s oběany olešaickýn1 dne 12. ěervaa
L78L"- orig.- M:Ístod'rž. arch. B 11 ,'48 54.

/vytay
Výslech ňeboŤe Jakubce.

/píiznévátese ke všeuur CO jste vašeurr panu faráři všecbno řďď,
jak to stojí v obšírnézpt6vé vašeho faráře, podané na úřad" obledně vašicb blualů?,/

L/ tea vJpovíd.al, že nibec nepř1šel k

pauu kaplanovl sán od. sebe,

ale d.ostavil se ta.n proto, že nu nějahý propuštěný Jiří Klinent
/na ďovolené/ aa popud' krejěíbo Tonáše Mrrziky šetrně sd.ělit , že
}nrcbařka pana faréře se k jejich bratru vyjád.řÍl", nvy jste pěkní

11d.é' vy js+s-+€*6pojeaí XarztteX s tín d.arebéken Jalrubcem.n
Nato jsen še1 ibned. klnllÍ tonu hájit gvou ěest. KdyŽ Jsen ta,n
přišel, P& kaplan stál v chodbě u vclodrr a ptal se mrrě, proě
jsen přlšeI' Odpověd.el jsem uu, že pr:ý uÍ }nrchařka pana faráře
nadávala d.arebékr}'. Iťa to odpověd.ěl pan kapJ'an: nltle, něco jinéhon
a pak zvólal: nB1slnrp jste|| , na což jsen nu odpověd'ěl: ÉJéjsen
bislnrp a vy jste jen kapl&B.n
Celken přiznal ten vyslýcbaný všecko, &ž aa tol CO se týkalo Jezuitskébo řrídu, a to ryznal takto: Ed'yž ně pan kaplan cbtěl
přesvěd'ěit, že nusím, když chci ěíst bibli nít k touu výklad', odBověd'ěl jsem mu, které bible byly opetřeny výk1ad.em kromě těcb,
které byly vyůány Jezuity, a bdyby byly bývaly nejlepší,byly by
bezpocbyby nyaější pod.Ie nicb vytÍštěny, ale nynějšíse tisknou
poďLe Benátských.
2/ Když přlzaáváte taté , že náte většÍnnožstvíka1u, které duchovenstvo pokládá. za kacířské,kolik jich teda nríte a které jsou

to kniby - jnenovitě?
'IVto : sloupek 9piy"i g {gska zarrráua, BiblÍ,
Eystoric-Eancignál,
jóó"s'šyrilň'
kancÍonál,
Erá'Iowna
církev,
Sedrrm
ňetiáaťr;
Eei
Evangeliu.ur, Katecblsnus
na prod'ej P&, které jsen si před. rokem v Brně , Y Praze a v L1tonyšlÍkoup11, e to:
3ajs!c4 -'t49, M-alá štěpná zahrad,a, červená růžiěka,Bud'íěky,
Bajská křížóvécesta
a pro d.ětÍ tabulky, tabulky písuenek, knížkypro mínistranty.
a

/.

JE*
,/ Byl jste

ned'ávno také v

soslslavÍ; proě jste tan šel? Abycb

zvěd.ělr Co se tau s niu'Í děje, protože takové věc1 by se nohly
dít také s nául.
4/ Á co se tedy s nÍni d.ěje?
Byli tan vyslýcbáni tak, Jeko já ta{y, 1 v Brně byll vyslýchr{ni;
n}rní by}a ta/sporné,/ věc poslrína k Jebo Majestátu; eo z tobo
nísta v}'jd€, to se právě zd.e d.ovÉne; toto memorandun bylo podáno
juénem celébo kraje'
5/ Co vás veďlo k tomu, d.át se na cestu do sosislav1, abyste se
d.ověd'ěl o těcb věcecb?

Víra.
6/ V ěern teěy spoěívajívaše pochybnost1 , které náte o křestan-

skén katolÍckénnéboženství?
X,/pout1/Proceaí, uctíváníobrazů a soch, slavenÍ svátkrtŤ pak to,
že se nán nekáže slovo BožípoďLe svatého Písna, posty, zpověá.
Jednotlivce knězl, představa oě1stce, výtazné povyšování nynějšíbopapeže ve srovnání sg sv. Petron a proto také naprosto nemůžene uynějšíbo papeže uanárrat za Elavu církve, aýbtž b,lavou církve
je Eristus Pán sán. Také procesí a veŤejná nod'litba u soch- ostatně všecko rrkazuje sepsané vyznání víry , v něnž písernnénemorandrru podali Nosislavštíjménen celébo brněnskébo kraje Jebo
Majestátu.
Dále problásÍl tento ňeuor Jekubec, že jen v h]aštétskénpaastvÍ
se aůžepoěítat tlsíc'1 runobeur více lidí jebo víry,,

r

volně přeloženo
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Výslecb ťonáše Pelíška.
1,/ .rat se jnenujete, kol1k Je ván
svobodný

ěi

pod'd.aný?

let,

kd'e

Jste narozen, neženatý,

louáš Pe]'íšek, Jde mÍ na 2J rok, narosený v 01ešn1cí, neženatý,
ulynář, podd.aný kunštétskévrchnosti.
2/ lste zn'ém v Telecín na polÍěskénpanství?
Tan nejsem zaárn, protože jsen tan n1kdy nebyI, ale urlj bratr
Ignác byl u $ádku a d.ělal tain nlýnské kolo.
1/ v Pusté Bybné teké uejste zn6u?
lťe. Jak říkán, d.ríle za Bystrýo nejsen zr.áuo
+/ tuebyl Jste u Josefa Fil1pibo a Le:ry v Telecín pro nějeké pelíze?
Ne"

5/ ByI jste

u nístnÍhopana kaplana v Sulkovcj., J& jste
tan příšela co se tan ud'álo?
6/ /;rro, ale v Jeb'o bytě Jsem nebyl , lýbrlt'1 tnnn{Jšíboseďláka !úrrchfuka, který je aároveř kostelníkem. Jak jsen šeI od' Malého
I]bušínaa }firchfuek ně vid.ěl, ucbopil uě za rrrku a vzal nl TBngCr
v kterén jsen něl loket sukna, tř1 nrěníky, a dva lokte plátna,
a řekI n1: tPoěkej, mám s tebou co mluvltn. Když Jsue pak ttošll
d.o d'omu tobo sed'láka, ptal se ně, pr'oě Jseu zase v Jebo farnostl
urážel svatÍ škapulíř. Ano, já jsen prot1 tomu mluvil, a říkán
to zno\ru, že všÍcbniti, kteří nosí škapúlíř,jsou s}nrteění uoďt

láři.

ned.ávno

a

6/ rayz 9e tě dále ptal, odkrrd' to nůžešvěčět, jaks mrr odpověd'ěl?
Na to jsen mu odpověd.ěl; z proroka Barucha. v 6 kapo 8 V knlze
žaluri v žalnecb 115 a L15,
Při všech d'alšícb'otázkácb a odpověd.ích jsen ve všem potvrd.il, že
jsen n1uvíl to, co bylo v úaa3ícbolešnickébopane faráře, ež na
řeě ohledně nosislavského kostela. Tak jsen nen].uvil, ale řekl jsen
ulu3 J & víu d'obře , že sluvutná brněnská konÍse a slavné gubernirrn
/zenské, správa/ nán př1slíb1].o , že nán aá d.ovolení tak jako Nosislavsk]re - , abych,on nobJi používatPísna svatébo , poďLe toZkazu Jebo ![ajestátu císaře.

q0

Výslecb Igaáoe Pelíška.

L/ tax se jnenujete, kolik je

ván

let,

svobodný nebo pod.daný,

svobodný nebo ženatý?

Igaác Pelíšek,je ni asl )) Let, podd.aný krrnštátshébo panství,
svobodný, povolánín nlynář.
2/ PtoďaL jste v Telecín v poliěskéla panství Josefu Filt'pinu nebo
LerovÍ nějaké knihy a kolik a jaké?
Aao, prod.al jsen nu některé knÍhy, ale nevíu kolik, an! jaké
knihy to by1y , snad. Motěšické /?/ ) nebo 4 kn1hy Rucžni Kant

zioaalek.
1/ co vén za ně d.aI?Nevím, zd'a mi d.al 10 nebo 20 zlatýcb.
4/ KoLLk ván d.al bned. a kolik z tobo aůstal d.lužen?
Na to se nemobu upa.uatovat, poěítán zkrátka všecko d.obronady
1o nebo L2 zlatýcb.
5/ í.ae jste ty kniby vza:..?
oč zenřetého Josefa Zvrkala ' gJEa šafáře z Boseěe.
6/ nyt jste někdy v Nosislavi a co jste tan d'ělaf ?
.Aao, byl Jseu tan, ta,n jsen hleůal útoětště, když ně chtě1i v
01ešnícÍzaJist1t.
?/ Proďa]. jste jeĚtě aárterýn jinýo knÍby a jaké?

Nikourr jÍnénrr.
8/ rcae jste se obyěejně v 01ešnic1 scbázeIÍ a kd.o?
obyěejně u ňeboře Jakubce - Karel Pohanka, tr'rant. Eal,uzg,
Jan Kud'a, Jan Mítek, který byl někdy na d.ovo}ené /níno službu,

propuštěý?
A nikd.o nic noěetl, ale zpívali Jsne z kancionálu.

Zapsáno ua brad'ě KunštÁtuJ2E. ěervne }78l.

J. Ántsenský, vrcbní úřed'.
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Podle osobních zópíekůŘchoře Jakubce běhen výolechu přiěc}
na kunětátský zánek o]-ešnický farář Jaich a prostřednictvÍn
vrchnÍho navrhl zatěenýn, že chce " býti tak nilootj'v' aě
chcem-li jeho rady upoelechnouti - že poešle poaní ke guberniu'
abychon se jeden kaŽdý ke svénu }rospcdářství vrátíti notrli'
on že nám chce blud odpustiti". Vyslýchaní na tc vrchnÍnu
odpcvěděli' eby jin farář řetsl, j a k ý b 1 u d t Na to
farář v průvodu {rchního přišel za nini osobně a pod)'c Jakubce
jin pravill" vítán Vás sousídkcvé, vidíte, já jsen taky př1jel'
já
náte jeti cio Brna /tozumí se k výslechu ke guberniu/) e

chci. abyste nejeli a váš výstupek várm téžchci odpustít e
?' vaěieh bludů vás vyvést" Na to prý dostal velni tvrdou
odpověá

z ú,st rJakubcových.

olcšnický ťarář zřejně ceIý případ cřrtěl ututlat a ukoněit
chtělil orbý se je jich věc dostala k jednánÍ
A]'e o1ešníčtí
jin
na zemské guberniun, pr\Ípadně do Vídně. věděli, Že sc
jí budou domáhat
dostane náboženské svoborly jen tehdy, když se

a hlásít se o ní. 18. ěervna vytreslo gubernium nad oJ'ešnickýní
nírď
prcdej'
nebývaLý rcňudekl fuiihy, kter'é něli jednotlivci na
panekém,
uělý být odebrányo ,Jed en z nich dostal třídennÍ práci na
důtku za urážlivéřeči. Guberniuu v rozsurlku přípo-

ostatní
nnělo, b jeet sice viděti' že nenají tito lidé názorů kato_
lických, ale pcněvadž nená býti ve věcecir víry pcuŽívdno
násilíl Bgjí býtí pÍívedenimírncstí,příkladen duchovenotva
ťeprve koyby přestupovali
e ponecháni milosrc]enství 3cžírrru.
pclitické zákony, Bá býti s nirai nalcženo poůle předpísů'
.va
zvčtěenÍrozhořčení v kraji"
vy\řóvati
Duchovenstvo mtr' se

Qtg*girřtÍxbytixxxtú'rc.nÍxExopr*&t&ni Gubernium n*_Jto'
velíkénaděje
upou ornilo císaře, že olešničtíeVa[i5€Iíci kIadou
do podané nosislaveké petice.Natc byJ'i o}erlniětí bez da]'šÍbo

prcpuštění.irla U zenského gubernia byli vyelýcháni aÉv zAťí'
ouberniun si ve výslechu ověřovirlo, jestli olešniětÍvčdé]'i

q,L
(

petici, kterou jejich jnÉncnpodal. Řchoř tJakubcc
osobně
císaři' .tešníětÍvypověriě]-i' Ee sice petíci osobně
nepodepsg1i / petici složi1 rjakubec a agent Samucl N"g nu jí
ař vr Vídní
přeložil e přcpsaL./, ale že o ní vědě1í a souh].csí g
nÍ.
o

t

Když 9e o1ešnickýn nepodařilo Y čenvnu ]'?B1
dostat
jednání o nóbožonskou svobodu na rryšší
úroveň a byli u kunštátského zámku propuštěni, rozhod1í 8Qr Že gamí podají
no'ou petici příno cÍsaři e tak podpořÍ úsilÍnoeislavs$Íctr.
Cesta ňehoře
'Iakubce dc VÍdně je znráná a historická ].Ítcretura
jí poklÉdá za pos1ední podnětn který vodl cÍsaře
k rrydání
ToleraněnÍho patentu. Zřejně po rozhovoru s rlakubcem

sc císař rozhcd]., že toIeranci ryhLásí přes odnor dvordsých
kruhů přece jen veřejněn to jcst zvlóštnín patontam. i
Méně znáué jsou

událoetin ke lcterýn doě].o v O].cšniof,n
Louce, FrosetÍně 'a celém okolí po propuětění
o].ešnickýctr
7 kunštátekého vězení !. UdáIosti so staly předměten je,dndní
nejryššíchdvorekýc}r míst ve Vídni a sehnÁly svou,
ncnéně
důležitou,třebaže do1_:csud neznánou ro1í,
Při císařově !oE_,
hodnutí vyhláeít veÍejně Tolerančnípatent.
'
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