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Pamětní věci aneb běh života Jana Jílka, 
kterýž dne 3. října 1780 v Berlíně k Spa-

siteli se odebral a z velikého soužení 
přišel do věčné radosti.





ÚVOD

Kruté tresty, jimiž „kacířům“ hrozily císařské 
patenty, jako nad jiné přísný patent Karla VI. 
ze dne 28. ledna 1726, nutily prostý lid venkov-
ský, který po pohromě bělohorské setrval chtěj 
nechtěj v Čechách a na Moravě, aby hledal 
útočiště v nedaleké cizině. Žít v přetvářce, k níž 
vedlo stupňované vypětí katolického nátlaku, 
bylo nesnesitelné, a naděje, že by polevilo stá-
vající církevní a politické násilí, nebylo.

Protireformace zbavovala tajné evangelíky 
jasného pohledu k Boží pravdě, v jejímž svět-
le žili z Boží milosti jejich předkové. To byla 
nejtěžší pohroma, která náš národ Bílou horou 
postihla.

Velikou ošklivost budila však protireformace 
či revindikace katolická i proto, že s ní zároveň 
přišlo nejhlubší politické a sociální ponížení 
českého národa. Okolo této věci se točí z velké 
části celá historie protireformační, odtud také 
plyne řada jiných úkazů a fakt, s nimiž proti-
reformaci bylo dlouho zápasiti, než dílo své 
mohla provésti.

Bylo-li panovníkům protestantství poli-
tickým zločinem, lidu poddanému v Če-
chách katolictví značilo také hned porobu. 
Potlačování osobní svobody a násilnosti nábo-
ženské spláceli sedláci tímže způsobem, a přes 
tu chvíli ustrojili bouři nebo povstání (Ant. 
Rezek, Dějiny prostonárodního hnutí nábožen-
ského v Čechách).

A zde jest právě velikost Jílkova. Jeho krej-
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čovská živnost mu skýtá dostatečnou obživu i 
jakýsi blahobyt. Je ode všech vyhledáván, milo-
ván a ctěn. Ale výčitky probuzeného svědomí 
ho pálí a nabádají, aby déle již nezapíral evan-
gelického přesvědčení. Utíká do ciziny, a neza-
drží ho ani vztažené ruce matky–vdovy, ani její 
pláč. U Jílka samého nenacházíme odporu proti 
sociálnímu útisku; dokonce se nezanášel politi-
kou. Je celý ovládnut otázkou spasení. Spasení 
duše bylo Jílkovi otázkou prostě životní.

A co v cizině našel, pokoj duše, toho žádá i 
jiným a přichází po třikrát, aby vždy některé 
vyvedl. Když pak je lapen, zůstává v souženích 
a mukách vítězem. Divným řízením Božím 
dopřává mu Pán šťastný únik a opět svobodu, 
a on slouží do šedin živým příkladem k násle-
dování Beránka, v jehož krvi a ranách nachází 
skrýši před vichřicí života a věčné odpočinutí.

Vladimír Míčan
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Líbilo se Bohu, který mne od věků v 
paměti měl, na tento svět mě vyvés-
ti roku od narození Pána Jezu Krista 

1707 dne 30. dubna v kraji chrudimském na 
panství litomyšlském pana hraběte Václava 
Františka Mostorffa v Nových Chalupách mezi 
lesy u Svaté Kateřiny tak nazvaných (protože 
tamtéž v tom lese kostelíček sv. Kateřiny stál) 
malý kus od moravských hranic. Můj otec, Jan 
Jílek, narozený v Střítěži a moje matka, Veruna 
Štěpánková, rozená v Širokém Dole. Moje matka 
často mi povídala, že jsem tehdáž na svět naro-
zen, když oni v největším strachu a bázni byli 
a každou hodinu na to čekali, brzo-li posel pro 
otce přijde a on do vězení jíti musí, protože 
on také mezi těmi zapsán byl, kteřížto posly k 
Švédovi1) vyslali, a aby jim k svobodě pomáhal, 
žádali, jenž tehdáž v Polsku s Saským vojnu měl 
a potom do Saska a na Žitavu přitáhl a všecko 
mordovati chtěl, a když se to nestalo, tak oni2) 
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teprve že se radovali a s vděčností Bohu za to 
děkovali, a tak jsem od nich jako dítě chován 
byl. A když jsem již dvě léta starý byl a nic 
jsem rozprávěti nemohl, takže myslili, že němý 
zůstanu, tu že nade mnou velikou těžkost měli 
a Boha prosili, takže jsem potom začínal mluviti, 
ale velmi špatně. Tak jsem potom dále od nich 
opatrován byl a od mého otce, poněvadž pozná-
ní měl, mnoho jsem slýchal; nebo on nás podle 
toho, jak znal, velmi bedlivě a dle vší možnosti 
přede vším zlým opatrovati hleděl a často nám o 
Pánu Ježíši a že pokřtěni jsme, povídal, a že nic 
zlého činiti nemáme, že Pán Ježíš za to za všecko 
umříti musel. Obzvláště když jsem na něj hledí-
val, že často při čtení tuze plakával, takže mu 
slzy z očí na stůl kapávaly, tu jsem si myslíval, 
co to ale ten otec čísti musí a co to býti musí, že 
on tak při tom pláče, pochopiti a rozuměti jsem 
nemohl. Tak jsem se potom jednou roznemohl a 
tuze jsem kašlal, a když mně těžko bylo, nad tím 
jsem plakal. Tu on ke mně řekl, že já mám prositi 
Pána Ježíše, že on mne uzdraviti může. A tak 
jsem já tak učinil, klekl jsem na peci na kolena, 
aby mne žádný neviděl a prosil jsem Pána Ježíše, 
a tak mně skutečně ten kašel přestal, od kterého 
času jsem já o Pánu Ježíši, že on jest, ač já ho 
nevidím, věřiti začal, a mnoho myšlení o tom 
jsem míval, a ještě více když čítal a psával, na 
něj jsem pozoroval3), a rád jsem chtěl, abych se 
tomu také co otec dělá, naučiti mohl. On to při 
mně pozoroval, ale mě do školy poslati se obá-
val, že snad bych se více zlého než dobrého nau-
čil, tak mne jen sám učiti začal a za jednu zimu 
mne naučil, kdež jsem já také hned psáti chtíval 
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a z ledačeho jsem si černidlo dělával a tím jsem 
psával. A když potom u nás velké nebezpečen-
ství strany vlků povstalo, takže dobytek i také 
lidi trhali, neb nám dvouletou jalovici malý kus 
od chalupy, kdež uvázána byla, aby se pásla, 
chytili a v polou přetrhli a zadní půlu si vzali 
a do lesa za-nesli, a potom jednomu sousedu, 
který podle nás chalupu měl, jeho dceru čtrnácti 
neb patnáctiletou letou, když dobytek v lese 
s jinými pásla, chytili a v půli přetrhli a zadní 
půlu také sežrali a přední půli druhý den v lese 
nalezli; malý kus od nás, v jiných chalupách též 
jedno pachole, když slepice z ječmene vyhánělo, 
roztrhali, což také bezmála i mě bylo by potkalo, 
když mne jednou můj otec s sebou vzal do hra-
chu lusky trhati. Po malé chvíli, když se ohlížel, 
uzřel již vlka přes plot z lesa přeskočiti, který ke 
mně běžet chtěl, že ale otec velkou tyčku s želez-
nou špicí v ruce měl a proti němu napřáhal (neb 
beztoho žádný nikam jíti nesměl*), tak se zase 
do lesa navrátil.

A tak jsme s velikým strachem hned domů 
jíti musili a otec skoro pořád pozpátku cou-
val, neb myslil, aby za námi zas neběžel, což 
tam velice bázlivo a strašlivo bylo, takže skoro 
žádný bez veliké bázně ven jíti nesměl.

Jen z té příčiny otec můj si umínil, že tam 
nebude, ale že si někde ve vesnici místo hledati 
bude. Tak nalezl v Lubném statek tuze spuště-
ný; ten on koupil. A tak jsme se tam roku 1718 
po vánocích přestěhovali. Konečně jsme z lesa 
do vesnice přišli. Pak mne otec třetí týhoden do 
školy uvedl, abych se psáti naučil. Já jsem ale 
tak hloupý a bázlivý byl, že jsem až od bázně 
umdléval.

Hned první den měl jsem od kantora ulože-
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no, abych litery říkal a druhý den mně uložil, 
abych slabikoval a třetí den mně uložil, abych 
četl, a na čtvrtý mně pověděl, že se začnu učit 
psát, což mně cele něco neobyčejného bylo, 
když jsem mezi tak mnoho dětí přišel a je běhat 
viděl. Já ale, poněvadž jsem tak tuze hloupý 
a bázlivý byl, tak jsem pořád celý půlden na 
místě seděl a co jsem uloženo měl, pořád jsem 
říkal až mne sám kantor pobízel, abych také 
ven vyšel, a že tak bázlivý jsem, mně se divil. 
Když jsem ale čtvrtý den měl jíti, že se začnu 
učit psát, jak mně kantor řekl, tu jsem již nemo-
hl, neb se mně přes noc velká bolest na prstě 
udělala a já se stal nemocný a musil jsem doma 
zůstati, a než jsem zase trochu zdravý byl, tu se 
zase otec rozstonal a matka mne již do školy 
více neposlala a tak otec jen čtyři neděle zdráv 
byl a čtyři neděle stonal a pak po osmi nedělích 
do věčnosti odešel. Když skonávati měl, žádal, 
aby mu nějakou knížku dali; on se ještě posadil 
a ji do svých rukou vzal a celou ji zpřemítal, 
naposledy nalezl ten obraz Spasitele na kříži 
visícího a tak v tichosti ustavičné si ho před 
očima držel a na něj patřil, až se skácel a hned 
skonal a tak dokonal. A tak nás šest dětí pozů-
stalo a sedmý se teprve po jeho smrti narodil. 
Tak jsme všickni jedním hlasem plakat začali, 
že nás měli co pokojit; tak jsme (také) potom 
za krátký čas také stonali a cele do špatného 
způsobu jsme přišli a již jsme žádného chování 
a opatrování neměli, neb matka již jako otec při 
nás to nečinila. Tak jsem já potom brzo do služ-
by k strýcovi (on ale veliký katolík byl) přišel, i 
také k jiným sedlákům, kdež jsem málo a skoro 
nic dobrého ne-slýchal a na to, co jsem od mého 
otce slýchal, pomalu jsem zapomínal a vždy víc 
jako o nic nedbajícím člověkem jsem se stával. 

Však ale přec vždycky toto při mně stávalo, 
ač jsem já nevěděl a neznal, odkud to pochází, 
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když jsem dobytek pásal a když mně někam 
šel, když jsem se na něj hněval a tuze jsem jej 
tloukl, po každé však jsem zase tuze plakával a 
toho litoval. A tak jsem ostatně v těchto letech 
až do 19 roku tak chatrně a jako žebrácké dítě 
mezi lidmi se potloukal a ostatně nejraději jsem 
vždy skoro jako sám pro sebe býval, což mi k 
tomu příčinou bylo to, že jsem právě vypraviti 
nemohl. A při tom jsem také každému člově-
ku jako tuze hloupý vyhlížel, skrze což jsem 
téměř u jiných, mně podle věku rovných, jen 
v samém posměchu býval. Protož raději jsem 
se od nich vzdaloval a jestli jsem kdy prubo-
vati chtěl, jak by se mně to i také líbívat chtělo, 
nikam jsem s tím přijíti nemohl a neuměl jsem 
se mezi ně šikovat. Tak jsem vždy zas od nich 
potupen a všelijak ošizen a pryč zaháněn býval. 
Když jsem ale potom ke dvoru na robotu ve žni 
chodívat musil, a jednou jsem také na vláčení s 
koňmi poslán byl, když v noci v jedné maštali 
z celé vesnice pospolu byli a pacholci tam také 
mezi nimi ležet museli, tak jsou mne naschvál 
ti druzí pacholci od sebe zahnali a já jsem 
se vprostřed koní, jenž dvěma řadami stáli, 
položiti musil a když jsme spali, tu se všickni 
ti koně zutrhali a po sobě bili a se honili, kdež 
mně jeden, tak jak jsem ležel a spal, právě na 
hlavu vstoupil a já jsem křikl a jako zapomenu-
tý zůstal, kdež se teprve druzí tuze ulekli a že 
zabitý jsem, myslili a když světlo přinesli, tepr-
ve mě mezi koňmi nalezli a já jsem zas k sobě 
přišel a žádnou ránu zevnitř jsem nedostal, 
jenže mne tuze hlava bolela. A oni si zase jen 
po-směch z toho udělali, já jsem ale plakal a to 
jsem si přál, abych více na robotu jíti nemusel. 
Tak se také i stalo.

Tak potom přátelé na to myslili, abych se 
něčemu naučil, aby mně k tomu pomohli. 
Můj strýc, kterýž velký katolík byl a kněžskou 
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kuchařku za ženu měl, která z německého rodu 
byla, mně to přednesl, že chci-li k jejím přáte-
lům do Němec (jenž také tuzí katolíci byli), jíti, 
abych se tam německy a muzikantství (přátelé 
její chodili do hospod hrát) naučil a při tom 
tkalcem byl. A když mně to přednesl a jestli to 
učinit chci, se mne otázal, já jsem převelikou 
bázeň a těžkost ve svém srdci ucítil a hned 
jsem jemu to odepřel. Tak on na to místo mého 
bratra Jakuba dal, mne pak můj děd k sobě 
(jenž krejčí byl) do učení vzal. Rodičové mého 
otce byli již tuze staří, tuť jsem já mnoho o 
starých časích od mé báby slyšel, neb ona si 
často mnohé věci připomínávala, aneb když 
jí tak třeba bylo, celý den mnohé staré písně, 
jež nazpaměť uměla, si zpívala, mně ale tak 
bývalo, jako bych tomu nerozuměl. Pak právě 
o půl létě dědeček do věčnosti odešel. Tak mně 
zas přátelé jiného mistra, kdež jsme zůstávali, 
v Lubném, zjednali, abych druhého půl léta 
u něho se doučil. Ten byl takový člověk, že s 
žádným náboženstvím mnoho neměl, že kato-
líkem byl, však se tomu často smával a také o 
tom málo držel. Ale co se jemu líbilo, to vesele 
a svobodně konal. Tak on také i mne nejen krej-
čovství, ale také tomu svému způsobu učil a 
obojího mým mistrem byl a mně říkával, že to k 
sobě patří, že já musím vesele a svobodně beze 
všeho studu s každým vycházet, nechť je on 
kdokoliv, že bych jináče žádného díla nemíval, 
jestli bych tak hloupý a bázlivý zůstával. Tak já 
potom, když jsem již pro sebe začal dělat, jsem 
také jeho radu začal následovat.

Dělal jsem se veselý, snažoval jsem se, abych 
mnoho všelikých povídaček se naučil a mnoho 
šprýmovných slov abych mohl přivádět. Tak 
jsem také činíval, obzvláštně když jsem u sed-
láků, kde třeba mnoho čeládky a dětí bylo, 
šíval. Na to jsem nejvíce myslil, abych jim něco 
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povídal, aby se tomu tuze smát musili. Oni mě 
ještě proto chválívali a říkávali, bych jim něco 
směšného povídal, a vždycky mě víc k sobě 
zvali, takže jsem vždy víc díla dostal, že jsem to 
ani zpracovati nemohl. Tu jsem také za pár let 
dost takových kamarádů dostal, kteří mne do 
hospody vodili, tancovat a pít učili. A všecky ty 
skutky temnosti, o kterýchž jsem já ještě nevě-
děl, známy mě činili, takže jsem vždy do vět-
ších provazů a tenat zapletený se stával. A jako 
osel vždy větší břemeno na sobě jsem nosil, neb 
když jsem z hospody šel, třeba jsem plakával, 
a že jsem šel, toho jsem litoval. Když jsem leh-
komyslné a šprýmovné řeči provedl, zase jsem 
smutné hodiny míval, takže jsem často, co to 
musí být, tomu se divíval. Často jsem si před-
sevzetí dělal, že to činit nebudu, a zase jsem to 
dělal. Ještě pak větší smutnost jsem míval. Bylo 
to r. 1729 jednoho večera, když jsem samotný 
při své práci byl a svůj způsob rozvažovati jsem 
začal, tu na mne převeliká tesknost a smutnost 
přišla, takže jsem se ohlížel, čím bych se potě-
šiti mohl, aneb skrze co bych se z toho trochu 
vyrazil. Tu mi přišlo, abych si ale něco četl. 

Vzal jsem nějakou starou knížku, v níž o 
smrti a umučení Spasitele čtení a modlitby byly, 
a také ten obraz neb figura Spasitele na kříži 
visícího. Tak jsem si četl a také na ten obraz 
jsem zíral; tu se mi smyslové tak pojednou 
otevřeny staly, že mně nejináče bylo, než jako 
bych životně očima na to křižování Spasitele se 
díval. Srdce mé tak se měkké stalo, že jsem pře-
velice plakati začal, takže jsem se ani upokojiti 
nemohl, a jako by mi pořád někdo říkal: Hleď, 
podívej se, jak Pán Ježíš těžkou a bolestnou 
smrt, a jak mnoho ran a bolestí pro tebe trpěti a 
vy-státi musil. A ty ještě až dosavad všecko zlé 
jsi činil, a ještě ho nikdy neznal a nemiloval. To 
jsem poprvé tak mocně v mém živobytí zaku-
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sil, a od této hodiny jsem tak říkaje ve dne ani v 
noci žádného upokojení při ničemž neměl.

V srdci mém znělo, že já tak, jak jsem, nikoliv 
před Bohem obstáti nemohu, ale že věčně zatra-
cen budu, z čehož mne veliká ouzkost tak často 
obkličovala, že jsem nevěděl kam se obrátiti, 
aneb co mysliti mám. Nevěděl jsem, co se to se 
mnou děje; zdržeti se nemoha, začal jsem něco 
o tom povídat, myslil jsem, kdyby mně někdo 
dobrou radu dal, co ale činit mám. Tu se toho 
brzo můj bratránek, že tak se mnou je, dozvě-
děl (který také krejčí byl, ale veliký katolík, 
který jako vůdce takových poutníků na ten čas 
býval) a mne k sobě povolal, neb on tak soudil, 
že o rozum přicházím, tak mne z toho začal cele 
vyvádět a za ďábelské pokušení to pokládal. 
Na to mne tuze na-mlouval, abych s ním zjara 
jen na pouť šel (a ještě jiné nabídl, aby mě k 
tomu zvali), že uhlídám, že mně jináče bude, a 
že odpuštění všechněch hříchů dostanu. Tedy 
jsem tak učinil, neb jsem ještě cele nic o žádném 
rozdílu v náboženstvích tehdáž nevěděl, ač 
jsem od mé babičky něco slyšel, přece jsem nic 
nerozuměl. Roku 1730 v měsíci máji jsem s nimi 
na pouť do Moravy šel, takže nás veliký houf 
z toho kolátorství spolu šlo, a takové pacho-
látko pěkně ustrojené na dlouhé holi ten můj 
bratránek nesl a s ním napřed šel, a tomu říkali 
Jezulátko. Když jsme cestou šli, tak zpívali, až 
se to rozléhalo. Já se z toho potěšovat myslil, ale 
můj červ v srdci tajně pořád mě kousal. Když 
jsme do Kartouz4) do kláštera k bílým kněžím5) 
přišli, od nich jsme vína koupili, a tu se mnozí 
opili a špatně dělali. Já si myslil, co to, toť že 
svaté není, a když jsme potom do toho klášte-
ra, kde ta pouť byla, přišli, kdež se mnoho lidu 
odevšad sešlo, tak tu slavnost drželi s takovým 
procesím na jeden dlouhý*) kopec při tom kláš-
teře nahoru a zas dolů. Tu někteří veliké kříže 
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táhli, a někteří tak se tloukli, že jim krev se zad 
až po patách tekla.6)

Tu jsem se tak toho ulekl, neb jsem to jakživ 
ne-viděl, až na mne mdloba šla, a musil jsem 
oči odvraceti a stal jsem se na mysli jako omá-
mený nad tím. Potom jsem některým řekl, proč 
pak se tak tlu-kou, a někteří tak tuze. Jeden dal 
mi takovou odpověď: že jak kdo mnoho svým 
tělem hřešil, ten že se tlouci musí a za to pokání 
činí, pak že plnomocné odpustky dosáhne; tu 
jsem zas jako zapomenutý zůstal; myslil jsem, 
jaké to odpustky, když skoro dříve by se zabil.

Pak jsme do Brna přišli a tam mě do jednoho 
kláštera zavedli, a tu mně pravili, že abych se do 
bratrstva svatého Ignáciusa7) zapsati dal, že jich 
v něm mnoho je a ti že se všickni za mne modliti 
budou a já zas za ně. Pak jsem ceduli tisknutou 
dostal, v níž stálo, že mám jedenáctou hodinu 
před polednem k modlení míti, na níž umrlčí 
hlava a dva hnáty byly; takový obraz ta cedule 
měla. Pak mne do jedné kaple převelmi strašli-
vé v tom klášteře přivedli, a tu kapli očistcem 
nazývali, kdež převelmi strašlivé obrazy všudy 
po stěnách namalovány byly: jak ďáblové lidi 
v očistci trhají, tahají, pálejí, roztrhují vidlemi a 
špicemi píchají. Tu na mne velká hrůza přišla; 
myslil jsem si: toť si nepřeju, abych do očistce 
přišel. Tu mnoho všelikých obrazů kupovali a já 
s nimi jsem to také činil.

Tak jsem se smutný domů navrátil, ale přece 
jsem si z těch obrazů jako oltářů doma i v své 
komůrce nadělal, a tu jedenáctou hodinu se 
modlíval. Ale nic mne to nechtělo potěšovat, ale 
ještě se mi zdálo, že větší břemeno a tíži v srdci 
svém cítím. Moje matka a přátelé v ten čas, ti, 
jenž poznání měli, tuze nade mnou smutni byli, 
ale žádný mně nic neřekl. Pak jsem po něja-
kém čase nenadále k jednomu sedláku na dílo 
pozván byl a celý týhoden jsem tam šil.
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Ten sedlák vida, že již ne tak veselý jsem jako 
prvé jsem býval, ale pořád smutně sedím, tak 
on nějaké rozmýšlení nade mnou měl, a často 
se u mne postavil aneb posadil, a vždycky něja-
kou řeč začal a já jsem zase podle toho, jak mi 
v srdci bylo, něco pověděl, z čehož on potom o 
mně takové myšlení dostal, že nějaké poznání 
mám.

Poslední pak ten den, když jsem již odejíti 
měl, v poledne, když s pole přijel, zase se u mne 
postavil, a tu začal: jak bývalo o starých časích, 
jak knihy mívali, jak se shromažďovali, čítali si 
a zpívali, a jak jim při tom dobře bývalo a pra-
vil: Holečku8), my jsme také měli biblí svatou a 
také kancionál vydání Jana Husa. Jak to pově-
děl, tak začal plakat, že mu s očí slzy pořád na 
stůl kapaly a ještě řekl, když jim to jezovita vzal, 
že on tak teskliv po tom byl, že nemohl doma 
pod střechou obstát a že mu tři dni pořád krev 
z nosu tekla. To tak mé srdce ranilo, že jsem cele 
jako zapomenutý zůstal a jen jsem se ho na to 
zeptal, kdo v té biblí svaté mluví a čí slova v ní 
jsou.

On mi zas odpověděl a rukou pokynul: I 
holečku, sám Hospodin a Pán Ježíš Kristus a 
svatí proroci i svatí apoštolé, žádný jiný. Na to 
mé srdce odpovědělo: to že je ta věčná pravda 
jistě.

Tu jeho stará matka nás poslouchala, a také 
začne, a tu povídá, že u nich staří Bratří, když 
vyháněni bývali, tajně se shromažďovali, a 
když potom pro strach v domě nesměli, že se 
na jejich poli scházívali. A tak nepřestala až 
do večera, takových mnoho věcí a také často s 
pláčem mi povídala, čemuž jsem já se jen velice 
jako ustrnutý diviti musil.

Tu jsem teprva na svého otce, mnoho let již 
odpočívajícího, vzpomněl, že jsem ho vidíval 
čítat a že také knihy míval, že jistě jeden strýc, 
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matky bratr, to u sebe schované má, že jistě to 
také takové knihy jsou a takovou žádost po 
tom jsem dostal. Pospíšil jsem si, abych brzo 
dodělal, ale nic jsem neřekl a domů spěšně šel, 
hned kus papíru vzal a tomu strýci pozdravení, 
a tak ostře jsem mu na-psal, aby mně to, co po 
mém otci má, poslal, a jestli nepošle, že uhlídá, 
co jsem. Matce jsem to psaní dal, a ona musela 
ještě ten večer tam na noc jíti, neb v třetí vesnici 
zůstával, skrze což matka i její bratr do veli-
kého strachu přišli, poněvadž jsem ten rok na 
pouti byl, že to vyzradím, myslili, a že nedají-
-li mně to, že horší bude, tak to usoudili, a tak 
ona mně to druhý den ráno přinesla, a já sotva 
se dočekati mohl. Tak byla jedna z těch knih 
hrubá, měla titul: „Čtení o skutcích Kristových, 
od početí až do na nebe vstoupení“ a druhá se 
jmenovala „Přemyšlování“9). To jak jsem do 
ruky vzal a otevřel a číst začal, ani jsem skoro 
nemohl přestat. Nyní jsem teprva měl mnoho 
co myslit, až jsem často jako omámený nad 
tím hledět zůstal, a hned mně tak bylo, že jsem 
právě slepý člověk byl. Tu jsem se hned převeli-
ce za to, že jsem na pouť šel, styděl a hned jsem 
to měl za mámení, jak jsem to přehlídl a spatřil 
a zdvihna vzhůru ruce, toho jsem se odřekl a 
takový konec se vším jsem učinil.

Všechny obrazy a oltáře, které jsem v té 
komůrce i také ve světnici nad stolem měl, 
rozbořil, a když jsem samotný doma byl, spolu 
svinul též tu ceduli toho bratrstva a také písně 
darebné vytrhal, do pece hodil a spálil. Jen 
jsem obrazy Spasitele v jeho umučení zanechal, 
a tu jsem teprva právě nevěděl, co činiti mám. 
Myslíval jsem, kdybych o někom věděl, abych 
s ním promluviti mohl, neb jsem již porozumí-
val, že to nebezpečné jest, a že s leckýms nemo-
hu. Přece jsem o některých někdy slýchal, že 
lutheráni jsou, tedy mně přišlo, že jistě oni něco 
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takového mají, abych se s nimi seznámil, Oni se 
mne zprvu obávali, ale přece jsem se s nimi, ač 
jich tam tolik bylo, tuze brzo seznámil, takže 
oni také se mně cele se vším svěřili a začali 
mně své knihy půjčovati, nad čímž jsem se tuze 
radoval. Když mně Zákonek a zpěvné potom 
žalmy*) půjčili, běžel jsem s nimi po vsi s tako-
vou radostí, že jsem až vzhůru poskakoval, a 
poněvadž večer bylo, žádný mne ne-viděl, a 
pak jsem si jich, co jsem je několik dní u sebe 
měl, přes třicet vypsal.

Když pak mně potom jeden biblí půjčil, o 
které jsem tak pěkné povědění měl, tu jsem se 
zase tuze radoval, když jsem ji do rukou dostal. 
Mnoho jsem četl v Starém zákoně, jako bych 
tomu rozuměti nemohl, ale v Novém zákoně 
v řečech Spasitele i také v epištolách jsem poro-
zumíval, viděl jsem a četl, že mně všecko chy-
buje a že já spasen nejsem. Tu mně tak bývalo, 
popatřil-li jsem k nebi vzhůru aneb na něco na 
zemi dole, všecko mne jen soudilo. Když jsem 
v epištolách četl o církvích, o věřících a Spasite-
le milujících, ohlížel jsem se vůkol, myslil jsem 
sám v sobě: nikdež jsem nic tomu podobného 
spatřiti nemohl, potom jsem myslil, že snad 
přece někde na světě něco takového je a takový 
lid svatý a pobožný se nalézá10). Myslil jsem, 
kdybych se toho dověděl, a někdo mně, kde 
to je, pověděl, že bych tam jíti chtěl, třeba tam 
měl kousek chleba a vodu za pokrm míti, ano 
třeba mne to mnohé těžkosti, i samou smrt státi 
mělo, že bych já na to dbáti nechtěl, když bych 
jen spasen býti mohl. Tak jsem to těm pověděl 
a svůj smysl jsem jim všechněm vyjevil, a oni 
mi pověděli, že v Sasku takoví lidé se nalézají 
a ti Šudomové, jenž málo před tím ušli, že tam 
jsou, a že tam na navštívení přicházeti budou, 
tak jsem ty tři za to naprosil, když by tam který 
přišel, aby mně pověděli.
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Tu katolíci to při mně patrně pozorovali, a 
když obrazů tak mnoho u mne neviděli, hned 
že jsem je spálil, soudili, což mně tak ten kato-
lický strýc po mém bratru vzkázal, že já také 
budu muset spálen býti, poněvadž jsem obrazy 
spálil. Já se toho ulekl, neb jsem myslil, že to 
žádný nezví, a myslil jsem, že to ani zapírat 
nebudu, že se dám spálit; že, když mně to tak 
bylo, ale přece jsem bázeň měl, a každý den 
žádostivě a tuze žádostivě jsem, aby někdo 
přišel, čekal.

Pak Václav Šudoma přišel a já jsem se to 
hned tu noc dozvěděl; hned jsem ten den všec-
ko porovnal, co kdo u mne k šití měl, každé 
jsem sbalil a ke každému, čí to je, cedulku 
napsal, aby každý svou věc dostal, a své šaty 
do pytle vecpal; když večer byl, vzal jsem to a 
odešel. Matka moje, ač jsem jí nic neřekl, aniž 
jsem toho mínění byl, abych jí to pověděl, ona 
přece tušila a tak tuze pozorovala. Když jsem 
z domu vyšel, ona také za mnou vyšla a ruce 
přede mnou sepjala a s pláčem velikým řekla: 
Milé dítě, kam půjdeš, snad tě někdo někam 
zavede a tam zabije, zůstaň raději zde. Já se 
spěšně na patě od ní obrátil a jen tolik k ní pro-
mluvil: Matko, dejte mi pokoj, a šel jsem pryč.

Roku 1731 dne 8. září tak jsme spolu k Sasku 
putovali; on mi na cestě povídal, že obzvlášt-
ní pobízení v srdci k tomu měl, aby do Čech 
šel, ač že by s ním kdo vyjíti chtěl, o žádném 
nevěděl. Čtvrtý den po poledni šťastně jsme 
do Gerlachsheimu11) přišli a hned jsme do shro-
máždění šli, nebo neděle byla. Když pan Šulc12) 
kázat přestal, oznámil, že brzo ráno přijdou, že 
budou míti večeři Páně v německém kostele a k 
tomu že dříve budou přípravu míti. Také mně 
řekli, že s nimi ještě tenkrát nepůjdu, ale k té 
přípravě že také přijíti mohu. Tu pan Šulc o 
večeři Páně tuze vážně rozmlouval, a všechněm 
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jako největší dar a milost představoval, protože 
každý právě se zkušovati má, jestli milost a vě-
řící srdce má, a jestli se vším se Pánu Ježíši dáti 
chce a pro sebe nic zanechati nechce, nechť by 
to jakákoli věc byla, buď neláska neb nenávist 
vespolek aneb cokoliv jiného zlého.

O tom všem obšírně rozmlouval a mnohými 
slovy to předkládal. Pak na kolena klekl a tuze 
horlivě s pláčem se modlil. Tu se také skoro 
všichni tak probuzeni stali a plakat začali, a 
všecko, co kdo proti komu měl, si vyznávali, a 
s pláčem se odprošovali, a tak spolu do němec-
kého kostela šli. To mne hned tak velice mé 
srdce ranilo, že jsem také tuze plakati začal, a 
hned jsem přesvědčen byl, že to ti lidé jsou, jak 
jsem si to – abych mezi ně přišel – přál, a aniž 
jsem více mysliti chtěl, abych jiného místa hle-
dal. S pláčem domů jsem šel a vážně se za nimi 
díval, až do německé vesnice vešli.

Od toho času se velká srdečnost a jeden k 
druhému otevřenost a svobodnost tak rozmá-
hala, že žádný na osobu nehleděl, ale zrovna 
jeden druhému pověděl a nic mu odpustit*) 
nechtěl, pročež raději jeden druhému všec-
ko brzo vyznával a nic jeden proti druhému 
nechoval, aniž také co svého zatajil a nestyděl 
se jeden druhého prosit, aby za něho Pána 
Ježíše prosil, a to také prostě jeden od druhého 
přijímal a s ním se modlíval. Pročež často tu a 
tam buď někde venku neb v komoře jednoho 
neb dva aneb tři spolu bylo se slyšet modlit a 
Pána Ježíše prosit, aby se nad nimi slitoval a 
svou milost jim daroval; což také potom jeden s 
druhým podíl měl, že se s ním radoval a s ním 
Bohu za prokázanou milost děkoval a jeden 
druhého miloval. Když potom víc a víc do 
Čech chodili a vždy zase noví více a více přibý-
vali, tu hned každý do takové školy se dostal, 
že ode všech k tomu pobízen a skoro nucen 
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byl, že nemohl jinak, a jestli by byl nechtěl, 
nemohl tam obstát. Nebo i sám pan Šulc tak v 
tom tuze prostý byl a takové vyznání činíval, 
že má jeden, třeba by dítě bylo, a něco nesluš-
ného na někom vidělo a mu to povědělo, že to 
má od něho přijmouti a nic proti němu nemíti; 
tak on také činíval a ještě prosíval, kdyby něko-
mu něco na překážku bylo, aby mu to pověděl, 
že on rád ustoupí a že to napraviti chce. Také 
žádný proti němu nic nedržel, ale brzo mu to 
pověděl, a on ještě někdy za to děkoval.

Když jsem to tak vždycky víc spatřoval a 
pana Šulce kázati slyšel, že každý Pána Ježíše 
mít musí, že žádnému jinak za jeho křesťan-
ství ani borovou šišku dáti nechce a že bez 
jistoty o odpuštění hříchů žádný neobstojí, ale 
že věčně bez toho zatracen bude, sedával jsem 
naschvál do kouta, aby mne ne-viděl, a přece 
mně vždycky přicházelo, že všecko jen na mne 
mluví a divíval jsem se, kdo pak mu to všecko, 
jaký jsem, pověděl.

Hned jsem se do takové úzkosti dostal, že 
se mně konečně zdálo, že to vystáti nemohu, 
že nevím, co činiti mám, a to mne také ještě 
činilo, že jsem samotný cele jako mezi nezná-
mé přišel, a že na mne jen žalujou, nedůvěr-
nost jsem měl; až jsem cele pod tím vstal, tu 
jsem teprve začal Pána Ježíše prosit, aby se 
nade mnou smiloval. Vyšel jsem na chalupu 
a tu jsem z veliké ouzkosti prosit začal; v tom 
okamžení mně se tak stalo, jako by všecka 
tíže se mne spadla a srdce mé se zradovalo. 
Řekl jsem: Pane Ježíši, jestli to pravda je, že ty 
mně všecko odpouštíš, v srdci byla odpověď: 
pravda, odpouštím, a srdce věřilo. Tu jsem 
zase začal děkovat a Spasitele chválit, a všec-
ky anjely i všecko stvoření k tomu jsem zval, 
aby mně Pána Ježíše za to chváliti pomáhali. 
Když někdo ven šel, skočil jsem dolů, aby na 
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mne klečícího nepřišel a po chvíli jsem zas 
tam šel a opět tak činil; vždy jsem pozoro-
val, aby žádný na mne nepřišel a žádnému 
jsem hned o tom nic neřekl. Oni to ale hned 
při mně znali a mne se ptali; já jim to teprva 
pověděl a oni také se mnou za to Pána Ježíše 
chválili.

Tu jsem teprva tak vážně o Gerlachsheimu 
mysliti začal, jako by to samé domy a příbyt-
ky Boží byly, odkudž ustavičně modlitby jako 
dým s oltáře až před trůn Boží vystupujou a 
aniž jsem myslil, že by lepšího a příhodnějšího 
místa někde na světě nalézati se mohlo, nebo 
mně právě blaženě bylo. Ale já jsem brzo do 
Čech tuze často choditi začal, protože jsem 
to mé matce a bratřím i sestrám také přál a 
jak jsem tam poprvé přišel, oni také hned se 
mnou jíti chtěli, obzvláště matka. Tak se jich 
na 20 spolu smluvilo, že z jara spolu pojednou 
vyjdou. Druzí a já také s nimi často ten podzi-
mek jsme tam pilně chodili a pokaždé někoho 
vyváděli. Když ty Harfy13) r. 1732 tištěny byly, 
tam je donášeli, a z nich zpívali, a při tom jim, 
jak v Gerlachsheimu je, povídali, jak pan Šulc 
káže a jaká radost a srdečnost mezi všemi se 
nalézá, což vždy větší probuzení se dělalo, 
obzvláště v Heřmanicích14), a to nejvíce mezi 
mladým lidem, a pořád někteří vycházeli. Tam 
jsem já se skoro pokaždé u Jandíka stavoval, 
když jsem do mé vesnice chodíval.

Když jsem potřetí s jedním v Čechách byl, 
měli jsme chyceni býti, neboť když jsme dlouho 
do noci šli jednou tuze dlouhou vesnicí již při 
horách, kdež Němci byli a velcí katolíci, tak jsme 
se na cestě položili a oba jsem tvrdě usnuli, tu 
se mně zdálo, že mě někdo potřikráte do boku 
šťouchl a já se s bázní probudil, zticha se ohlížel 
a také jsem druha svého vzbudil, jemu vše pově-
děv. Hned jsme spěšně vstali a než jsme vzali 
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naše rance na sebe, slyšeli jsme, kte-rak tlupa 
opilých lidí tou cestou k nám se přibližuje a než 
jsme jen trochu na stranu ušli, oni na to místo, 
kde jsme leželi, přišli. Ó, jak jsme z vděčnosti 
za to Bohu děkovali, že jsme vy-stříháni byli. 
Jindy zase šel jsem s jedním v zimě, a tu tak 
velká zima byla, že bychom oba byli zmrzli a 
sotva jsme se do Heřmanic k Jandíkovi až k půl-
noci dostali. Tak jsem po šesté na jaře pro svou 
matku, bratry a sestry šel a Jiříka Vostrého15) 
s sebou naprosil. On, dvě ženy s dětmi k horám 
mi pomohl dovésti a zase pro kladivo se vrátil a 
tam chycen a do vězení vzat byl. Tak všech těch 
dvacet jedné noci vyšlo, ale dvě rodiny jinou 
cestou s jinými šly. Já jsem ve jménu jich všech 
psaní napsal a panu Ondřejovi, tehdejšímu fará-
ři, na místě zanechal, v němž jsem mu příčinu, 
proč odcházíme – že jen pro svědomí – sdělil. 
On ho dostal. Tak jsem já jich deset vedl a s 
nimi sám za Vostrým k horám putoval, ježto nás 
velký zástup byl, musili jsme jen v noci jíti a ve 
dne někde v lese aneb dle možnosti u známých 
odpočívati Když jsme přes Slavětín do Roztok16) 
přišli, kdež velká řeka tekla17) a příliš špatné 
lávky v témž místě přes sebe měla, a poněvadž 
tálo, voda led nesla a všecky staré sloupy pře-
tloukla. Poněvadž jsme do Čech s Vostrým po 
lávkách těch šli, ač nebezpečny byly, a já o jiných 
nevěděl: tu jsem prostě, ač také s bázní, po nich 
napřed šel a oni všickni hned mne následovali. 
Tu se ty lávky s námi nad tou prudce běžící 
vodou tak houpat začaly, že jsme kroku učiniti 
nemohli, neb to jen dvě otesaná dřeva byla. Tu 
všickni křičet začínali a jeden již dolů převahu 
bral. Ó, jak jsem se s břehu na to s úzkostí díval a 
tuze Pána Ježíše prosil, aby všickni přejíti mohli; 
a tak jsme přece všickni přešli, neboť lávky tepr-
ve po našem přejití spadly, nad čímž se ti lidé 
blízko u těch lávek bydlící a u nichž jsme ten den 
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odpočívali, divili, a že jsme přes ně přešli, ani 
věřiti nechtěli. A tak jsme šťastně přece poslední 
velikonoční svátek do Gerlachsheimu přišli. Pan 
Šulc právě obědval, a když nás oknem uhlídal, 
všeho nechal a vyšel proti nám a z toho, že jsme 
provedeni byli, se radoval. Roku 1732 v ten čas 
již ty chalupy byly plny, takže jsme místa neměli 
a tak jsme si chalupu vystavěli, kdež jsme potom 
pospolu zůstávat mohli.

Potom jsem přes celý rok po vyvedení mé 
matky, jelikož jsem všecko utratil a neměl jsem 
zač, do Čech již nechodil. Tu ovšem jsem již v 
tom mysl mou měl pokojnější a Spasitel mno-
hou práci při mém srdci konal a mnoho milostí 
a potěšení mi prokazoval. Byl jsem totiž od bla-
ženého pana Šulce k večeři Páně připuštěn a s 
nimi jsem choditi začal, což mně také obzvlášt-
ní bylo, když jsem tuto v celosti požíval. A tak 
jsem dále při tom poznání a způsobu tehdejším 
– mnoho zpívání, čtení a modlení se – zůstával, 
neb tak bývalo, že téměř v každé světnici málo 
ticha a mlčení bylo, buďže některý četl, aneb 
zase vespolek rozmlouvali; jiní opět zpívat 
začali, zvláště harfa tuze zněla, takže skoro 
v každé světnici její hlas zněl, buďže zpívali: 
„Sion v světle prospívej!“ aneb „Bojuj řádně, 
když tě milost Boží táhne k pokání!“ Všecko 
nám milé bylo, neb jsme jinak nevěděli. Tak 
jsem také já při tom způsobu a při tom učení 
pana Šulce celým srdcem byl a také jsem od 
něho jedno tovaryšstvo18) dáno měl.

Tak jsem také dvakrát s jedním Herrnhut 
navštívil, tam noclehoval. Také na sál a též do 
jedné světnice mezi děti s tím druhým jsem 
přišel. Tu mně na mysl přišlo, že věřím, že v 
Gerlachsheimu nejlépe je, ale tu že snad ještě 
něco lepšího je. Ale že jsem mluviti nedovedl19), 
do žádné známosti jsem nepřišel, jen co jsem 
někdy od jiných slyšel.
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Pak zase po roce vzkázala jedna, která u otčí-
ma našeho bytem zůstávala, abych pro ni při-
šel, že ona mně dopomůže k tomu, abych toho 
posledního bratra, který ač vlastní nebyl, dosta-
ti mohl (bylť on 10 roků stár), že on pro nás 
pláče a že ona také žádost má, vyjíti z Čech. Tu 
opět jsem na to pomýšlel, abych pro něj šel. Tak 
jeden z Hendrsdorfu20) přišel a nás pobídl, a tak 
jsme se s ním tři vystrojili. Když jsme na naše 
panství k Heřmanicům přišli, chtěl jsem, aby se 
mnou jeden do mé vesnice pro toho bratra šel. 
Ten se mi nabídnul a ti druzí zůstali v Heřmani-
cích. On si ale umínil, dříve v Nedošíně u Čer-
máka se zastavit, což když mi řekl, velice něco 
těžkého v srdci jsem ucítil a začal jsem mu v 
tom odporovat. On se ale nedal od toho odvrá-
tit a řekl mi, že se tam zastavit musí. Chtěl jsem 
jej propustit, maje za to, že za mnou přijde, on 
ale nechtěl; tak jsem zase, maje v úmyslu jej 
prosit, k němu se navrátil, on ale přece nechtěl. 
Tak když jsme nablízku té vesnice byli, tu 
jsme zabloudili a jako omámení jsme zůstali; 
do vesnice pak nikterak trefiti jsme nemohli. 
Museli jsme zůstat sedět až do svítání a pak 
jsme vešli. Oni nás rádi viděli, že ale již světlo 
bylo, báli se. Na mne pak taková úzkost přišla, 
že jsem skoro ani slova promluviti nemohl, až 
tělo mé umdlévalo. Oni byli by rádi s námi 
mluvili, já však jsem nemohl; prosil jsem jich, 
aby nám někde místo k odpočinku vykázali, 
že příliš jsme umdleni. Tu nás na půdu dovedl, 
kdež jsme se na seně uložili a ihned oba tvrdě 
usnuli. Já pak měl v tuto noc následující sen: 
Že jezovita z Litomyšle s hrobařem na hnědých 
koních přijeli, a svolavše některé chlapce, s vel-
kou potupou nás do vězení do Litomyšle vedli, 
a pak tak jsem probuzen z toho sna byl, že jak 
náleží ucítil, že mne po třikráte do levého boku 
někdo udeřil a mě probudil. Tu já se toho ulekl 

27

Jílek a jeho 
společník 
vyzrazeni

Jílek si 
vyprošuje 

u Pána 
stálost ve 

víře

Jílek a 
druh pola-

peni a do 
Litomyšle 
odvedeni

(30.5.1733)

Ve vězení



a začal jsem o tom my-sliti, co by to mohlo býti. 
Tu mi zas takové pobízení přicházelo, abych 
spěšně povstal, a jako by mi pořád někdo 
říkal: pospěš a jdi pryč, nemeškej! Tak jsem 
já se spěšně strojil, vstal a hůl do ruky vzal, a 
ohlídna se na svého kamaráda, také jsem ho 
vzbudil a jemu to, co se mně zdálo, povídal, a 
jeho, abychom pryč šli, pobízel. On se ale na 
mne velice obořil, že ho nenechám spát a tomu 
nic věřiti nechtěl a za bludnou věc, že snům 
věřím, mi to pokládal a tuze se mně posmíval a 
zase se položil a pravil, že on spáti a odpočívati 
bude. Já jsem se dal nad tím do rozmýšlení, a 
jako bych nevěděl, co činiti mám, z čehož na 
mne taková těžkost a úzkost přišla, že se mi 
tělo třásti a umdlévati počalo, takže jsem jináče 
nemohl, musil jsem se také zase položiti a zase 
jsem usnul a co jsem jen usnul, jezovita s hro-
bařem na koních byli již tu. Tu hned jezovita na 
koně vystoup a skrze lomenici na nás se podí-
val a já jsem právě zase v tom procitl a do očí 
jsme si koukli. A bylo to všecko právě takové, 
jak se mi to zdálo, a já zas druhého vzbudil. Tu 
on se teprve tuze ulekl a utíkati chtěl, já mu ale 
řekl, teď je již pozdě, už neutečeš. Já ale jsem 
hned tak své myšlení dostal rozmnožené, že 
to vypsati nemožno, jako by kolik knih přede 
mnou čteno bylo, nejprve obviňování, že jsem 
se od toho, abych pryč šel, odvésti dal; za 
druhé veliké nebezpečenství mého života, duše 
i těla; za třetí, co teď přece činiti budu, jestli 
při tom, co mně Spasitel již poznati a zakusiti 
dal, zůstanu, anebo jestli zase k jejich učení a 
trápení se přiznávati budu. Tu Spasitel z veliké 
věrnosti hned v tom okamžení tak pevně mi 
srdce na tom ustanovil, že to ani možné není, 
abych to, co mně již Spasitel poznati a zakusiti 
dal, zase měl zapírati a toho se odpřisahovati a 
zase k tomu, čeho jsem se jednou odřek, abych 
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se měl přiznati. Jezovita hned na strop vyšel 
a hned mně Zákonek z kapsy vzal a dolů nás 
vedli a některé chlapce svolali a ten hrobař s 
těmi chlapci nás do Litomyšle vedli, a že právě 
ta neděle po Božím těle byla, a právě procesí 
měli, tak aby se překážka nestala, skrz fortnu 
nás v šatlavu převedli a každého zvlášť zavře-
li. Jezovita zůstal v rabování u Čermáka. Roku 
1733 dne 30. května o 10. hodině ráno v neděli 
mne hned do nejpevnějšího místa do kamrlíka 
v mučírně dali, (kdež málo před tím prasata 
krmili a ještě hnůj tam po nich byl) a pouta a 
řetězy dali a na čtyry zámky a kladky zamkli a 
tak jsem pěknou světničku, ale tmavou a jako 
komín černou a mnoho tuze velikých pavou-
ků dostal, a místo postele kládu, a na ní místo 
peřin kus slámy, jsa za nohu uvázaný, tu jsem 
se položil a teprve mnoho k přemýšlení a roz-
važování dostal, jak toto neb ono bude, jak já 
v tom neb onom projdu a jestli to a jiné, třeba 
to nejtěžší bylo, budu moci vydržeti. Nejvíce 
myšlení to mně činilo, že jsem tomu mohl ujít, 
že mne Spasitel vyretovat chtěl a já že jsem to 
přece tak neučinil, že jsem se od toho odvést 
dal, teď že mne Spasitel zanechati může, že 
se na něho nebudu moci spoléhati a od něho 
důvěrné vysvobození očekávati, to mně největ-
ší tíži na srdci činilo, takže jsem na spaní ani na 
jídlo dva dni nemyslil.

Tu Čermačku také do mučírny dali pod 
komín, slyšet jsme se mohli, ale neviděli jsme 
se. Ona také ty dva dny na to myslila, že jim 
odporovati bude a pořád se potěšovala, někdy 
se modlila a někdy zase žalmy zpívala, ale 
já pořád ticho ležel a nic jsem činiti nemohl, 
ona na mne volala a mne, abych také zpíval, 
napomínala, abychom se potěšovali; já jsem jí 
řekl, že teď nemohu. Tak jsem já také třetí noc 
usnul a takový sen jsem dostal, že jsme spolu 
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po zelené louce šli a spolu rozmlouvali, a pak 
že jsme brzo k vysoké věži, podobné tam tomu 
rathouzu, přišli a okolo ní jsme jít museli, tu 
jsme hned tři psy, nám na cestě ležící, spatřili, 
ona ale, jak je uzřela, hned se jich ulekla a hned 
nazpátek pryč ode mne utekla a já tu u nich 
sám státi zůstal, nevěda co činiti a plakat jsem 
začal. V tom pláči tak nenadále taková moc do 
mne přišla a hned v tom okamžení jsem něco 
do rukou dostal, čím jsem je bít začal. První byl 
celý červený nevelký, ale tuze bystrý, ten do 
mne skákal a také mne trochu do nohy kousl a 
já ho pořád bil, až jsem ho zabil. Přišel jsem k 
druhému, který celý černý a převelice šeredný 
a veliký jako nějaká potvora byl, a tak pyšný, 
jako by se mne nic neobával; já ho také bít začal 
a tak mnoho ran jsem mu dal, až jsem cele nad 
ním ustal a on přece na to nic nedbal, já nad 
ním dlouho stát zůstal a zase do velikého pláče 
jsem se dal, a tu zase v tom pláči větší moc než 
prve do mne přišla a já ho zase bít začal a hned 
jsem ho zabil. Přišel jsem ke třetímu, ten byl o 
mnoho menší a také černý, ale měl po sobě bílé 
skrvny, toho jsem dvakrát uhodil a tak dobře 
jsem ho trefil, že hned zabitý ležeti zůstal a já 
se ještě na toho velkého obrátil, s kterým jsem 
tak mnoho těžkostí měl, a vida ho ležeti zabi-
tého, ještě jsem mu nohou na krk skočil a pak 
jsem okolo té věže obešel a k jednomu malému 
domku jsem přišel a tu pan Šulc z něho ke mně 
vystoupil a mne políbil a takto mi řekl: jsem-li 
již hotov umříti, že on je21), já ale že se na vinici 
dostanu, a já jsem hned procitl z toho spaní a 
byl jsem hned jako tuze potěšený nad tím, a 
zase jsem o tom mysliti začal, takže jsem to ani 
z mysli spustiti nemohl, ale tu Čermačku jsem 
plakati slyšel. Tu na ni ráno rychtář přišel, a 
to, co teď na ni čeká, strašlivě jí představoval, 
čehož ona se ulekla a za milost prosila, a tak ji 
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hned na jiné místo dali a já tam zůstal sám.
Tak dva dny minuly a třetího již také půl 

pryč bylo a ještě mi nic jísti nedali a já již také 
před těmi dvěma jsem tuze málo jedl. Tu jsem 
veliký hlad cítit začal a navečer veliké bolení 
v střevách se mně dálo, a již do celého těla to 
šlo, takže jsem tuze umdlívati začal, z čehož 
mně přišlo, že jistě oni mne nechají a nic mně 
jísti nedají, že jistě hladem umříti musím. Tu 
jsem zase nevěděl, co činiti mám. Klekl jsem 
na kolena a začal jsem se modlit a Pána Ježíše 
za smilování prositi; jemu jsem všecko vyzná-
val a za milost a odpuštění všeho, obzvláště 
toho, že jsem poslušný nebyl, s mnohými 
slzami jsem prosil, cele v tom úmyslu, jako by 
to má poslední hodina byla. Bylo mi tak, jako 
bych celé srdce před ním vylil. Tu Spasitel, na 
obzvláštní způsob tak milostivě a tak mocně 
a mému srdci tak citelně, přiznati se ráčil ke 
mně, že se mé srdce cele nade vším potěšilo 
a spokojilo a Spasiteli jsem se cele poručil a 
ode-vzdal. Také i v tom, třeba mne umořili, a 
tak jsem se v tom úmyslu zase položil, že snad 
ani více nepo-vstanu. Tu hned biřic otvírá a za 
dvě grešle22) chleba mi nese. S posměchem mi 
řekl, jestli se mně chce už jíst, a ten chléb ještě 
teplý byl, ale k pití mi nic nedal. Jsa hladový, 
hned jsem jísti začal, nemysliv, že mi co bude. 
Když ale jsem se ho najedl a k pití nic neměl, 
tu jsem teprva konečně myslil, že hned umříti 
musím; nebo mně jinak nebylo, než jako by celé 
tělo, všecky oudy a žíly řezány byly, takže jsem 
jako červ na řeřavém uhlí celou noc se vinul a 
žádného odpočinutí jsem neměl; až pak ráno 
biřic teprva mi vody dal a já se jí napil. A zase 
jsem hned tak znemocněl, že jsem všecko pod 
sebe dělal, ušetřit se nemoha, a v tom jsem 
ležet musel. Druhý týhoden v tom umdlení 
začali mne na examen vodit; když mne vedli, 
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museli mě nechat odpočívat. Nejprve jsem byl 
před kněží přiveden a tam na všecko tázán. Tu 
jsem srovnání apoštolské jim říkati musel, a 
jestli tomu všemu věřím, tázán. Já, že ano; oni 
ale ten artikul o církvi takto chtěli: abych věřil, 
že je to ta samojedině spasitelná katolická, a 
mnohými slovy mně to potvrzovali. Když jsem 
to přijmouti nechtěl, patrně vida, že to falešně 
vykládají, tuze mne obviňovali. Já jim řekl, že 
věřím v církev svatou neviditelnou, pak pře-
stali. Tu zase to svatých obcování k tomu při-
dávali, orodování, a zase mne obviňovali, jestli 
to nevěřím, že také v obcování nevěřím. Já, 
že věřím v svaté i též v svatých obcování, ale 
v orodování ne. Jestli v Panenku Marii věřím, 
v její orodování. Já, že ji věřím, ale v orodová-
ní ne. To mne tak falešně brali a řekli, že ani 
v svaté ani v Panenku Marii nevěřím. To vše 
psali a zase mně očistec představovali a pravili, 
jestli tomu věřím, že každá duše do očistce po 
smrti přijde, nebo že žádná tak svatá není, aby 
přímo do nebe jíti mohla, nebo že Bůh svatý je, 
a že k němu nic nečistého přijíti nemůže, takže 
každý dříve nějaký čas musí v očistci býti a za 
své hříchy trest vystáti. Já jsem pravil, že věřím 
v hříchů odpuštění, ale o očistci že nevěřím. 
Tak mne šerednými slovy potupili*) a jeden mi 
řekl, že přímo do nebe anebo do pekla přijdu, 
že celý kacíř jsem, a tak jsem byl zase do šatla-
vy veden. Po poledni jsem zase na zámek před 
jednoho pána byl přiveden, jemuž dříve všec-
ky ty otázky, jak psané měli, poslali, a on zase 
znovu na všecko se tázal. Nejtíže mně bylo v 
tom, že jsem na ty, jenž tam se mnou přišli, 
povědíti nechtěl, protože by je také byli chyti-
li, u něhož také dva svědkové z naší vesnice, 
ti tuzí katolíci byli, a mnoho na mne, jak jsem 
mnoho vyvedl a mnoho jiného, což nikoli prav-
da nebylo, žalovali. Když jsem se k tomu znáti 
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nechtěl, ale řekl jsem, že to žádná pravda není, 
tak ten pán s zuřivostí řekl: ó šelmo, budeš ty 
dobře povídat, a nechali mě chvíli stát, a já jsem 
se skácel; přišla na mne mdloba, tak mne na síň 
táhli a něco mi pít dali a pod nosem pomazali. 
Já jsem zase k sobě přišel, a musil jsem vstáti a 
zase před toho pána přijíti; on ale ještě zuřivěj-
šími slovy na mne dotíral, abych se přiznal. Já 
jsem řekl, že nemohu, že to pravda není. Tu on 
hned mušketýru poručil, aby mně padesáte ran 
bejkovcem dal. On hned také ten karabáč popa-
dl a ke mně stojícímu přiskočil, a když jsem se 
spěšně nesvlékal, tu on mne s velkou zuřivostí 
za ten kabát popadl a se mne ho strhnul, a pán 
po straně stojíc spatřil, že jsem tuze mdlý, a to 
srdce jeho tak ranilo, že se cele v tváři proměnil 
a tomu mušketýru řekl, aby mne nechal a vedl 
mě hned pryč. 

Druhý den zase jsem byl do rady na radnici 
přiveden a ti examinující*) také přede mnou 
tam posláni byli. I také ta knížka s mým psa-
ním, kterou jsem jednou jistému starému kama-
rádu v noci na okno položil a jemu napsal, že 
bych to také jemu přál. Tu mně bylo divné, 
když oni tak vedle sebe na takových, červeným 
suknem potažených seslích seděli, a mě dopro-
střed stolici postavili, na níž, abych se posadil, 
řekli. Tak jsem všech dvanáct před očima měl, 
mezi nimiž tři byli, již poznání měli, a já je 
hned poznal, když na mne lítostivě a útrpně 
patřili. Tu jsem zase ještě důkladněji na všecko 
tázán byl, a zase na toho, kdo tam se mnou ještě 
je, se dotazovali, a proč jsem ušel, se vyptávali. 
Jestli něco proti hraběti aneb císaři mám, jestli 
se mně něco v jejich panování nelíbilo, že bych 
proto byl ušel, a proč jsem samospasitelnou 
víru katolickou opustil. Odpověděl jsem, že nic 
proti panu hraběti ani proti císaři nemám, že 
bych rád v poddanosti jim chtěl zůstati a nikam 
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nejíti, kdybych věřil, že v katolické církvi budu 
moci spasen býti. Tu oni mě s mnohými slovy 
tak představovali a o tom, že bloudím, pře-
svědčovali; o mnohých papežských věcech mi 
povídali, takže jsem se tomu kolikrát zasmáti 
musil, mysle při tom, že by to ani dítě nevěřilo, 
že to pravda je. A to své psaní v té knížce sám 
jsem jim čísti musil, a oni se mně smáli, praví-
ce, že jsem predikant*), že chci knězem být, a 
že ani psáti neumím.

Pak se mne zeptali, jestli tomu, co v té kníž-
ce je a co jsem napsal, ještě tak věřím. Já, že 
věřím, a jinak věřiti nemíním. Poslali mne zase 
do vězení. Tak brzo ti dva, kteří tam se mnou 
byli, ušli a několik z Heřmanic s sebou vzali, 
z čehož teprva se to tuze rozbouřilo. Zase 
jsem na zámek k jinému pánu jíti musel, a on 
na mne proto, že jsem o nich nepověděl, pře-
velice zlobivý byl; pravil, že by mne na kusy 
roztrhal a rozkázal svému mušketýrovi, sto 
ran mi holí dáti, a on také se tak rozzlobil, až se 
všecek třásl, popadl hůl do ruky a pravil, abych 
se svlékal. Při čemž také jezovita stál a tomu 
pánu pravil, to že bych já nesnesl, že tuze mdlý 
jsem, že bych jim tam zemřel. Kázal mne zase 
do vězení vésti. Pak mne zase ještě na radnici 
vedli a celého půl dne se mnou výslech drželi, 
a tuze ostře na mne dotírali, a že abych se jim 
nesmál, mně pravili, že oni žádní vymalovaní 
lidé nejsou, nýbrž mají moc, učiniti se mnou, co 
chtějí. Tuze mne strašili, jak mne trápit budou, 
jestli se neobrátím, a naposledy se mne ptali, 
jestli na to myslím. Pravil jsem jim, že žádného 
rozmýšlení nemám, abych jejich náboženství 
při-jmouti a k němu se přiznávati mínil. Já 
že jen to věřím, že jedině skrze pouhou milost 
a zásluhu Spasitele spasen býti mohu, proti 
čemuž oni veliký odpor a odmlouvání vedli, a 
zase mně mnohé papežské věci představovali, 

34

sboreček

Další Jílkův 
sen

Slibná 
naděje

Spoluvězeň 
Vostrý

*) docela



co jsem prve ještě jakživ byl neslyšel, takže 
jsem se tomu tuze sám u sebe diviti musil. 
Potom mne odeslali zase do vězení.

Za malý čas bylo vězení plno takových, jenž 
poznání měli, a měli s nimi co činiti. Mne již 
ustavičně zavřeného v té mučírně nechali, jen 
co jsem na potřebu dvakrát za den pouštěn 
býval. Tu jsem velmi příležitý čas měl a ještě 
více teprve o těch všech věcech, jak to až posud 
šlo, mysliti začal, a příčinu jsem nalezl, zase 
znova za milost Spasitele prosit, a on mně to 
dal, že jsem se radovati mohl. Tak jsem potom 
za ten čas až blízko vánoc tuze blažený čas 
měl, který jsem prve ještě jakživ neměl, takže 
se mně zdálo, jako bych životně ve dne v no-
ci se Spasitelem rozmlouval. Jestli mně nějaké 
nečisté myšlení aneb cokoliv jiného na mysl 
přišlo a já jen vzdechl aneb slovíčko k Spasi-
teli řekl, hned jsem jeho pomoc a vysvobození 
od toho cítil a vždy zase nové potěšení jsem 
od Spasitele dostal, takže mně Spasitel vždy 
milejší a sladší býval. Nebo když jsem jen to 
slovo Ježíš jmenoval aneb jen na něj pomyslil, 
vždy taková sladkost a milost srdce mi prošla, 
a mysl má jako by na široké pole se dostala, 
kdež mnoho rozvažovati měla, při čemž často 
tak velice srdce mé radostné bylo, že jsem mohl 
radostně na harfu hráti, neb jsem skoro všecky 
písně z ní na-zpamět uměl a mnoho jsem si 
zpíval. Když mně někdy ta péče nastala, jak 
přece já ještě dále projdu a jak proveden budu, 
tu jsem vždycky těšován býval, a ten první sen 
se mně připamatovával, z čehož jsem vždycky 
větší naději o vysvobození dostával, že já přece 
ještě p. Šulce uhlídám, takže se spolu políbit 
moci budeme.

Když tehdáž také tam ta řeč povstala, že 
Češi ze Saska od krále sem posláni a vydáni 
budou23), a i sám jezovita přišel mi to povídati a 
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z toho se radoval, obklíčila mne veliká úzkost, 
že jsem tři dni skoro pořád nad tím plakal a ani 
v noci spáti nemohl. Teprve třetího dne večer, 
když jsem se položil, tvrdě jsem usnul. Zdálo 
se mně, že přišel ke mně člověk, u mé hlavy 
na kolena klekl, a vzhůru ruce zdvihl, a začal 
se modlit; všecko to mé přemyšlování jako by 
opakoval: že se to nestane, ale že to celé v jiný 
způsob proměněno bude, a cele*) proti jejich 
uložení že to obráceno bude a naposledy řekl: 
čtyřicátého roku všecko proměněno bude a 
obzvláštní čas nastane. Když jsem procitnul, 
srdce mé tuze radostné bylo, neb jsem to i 
v tom spaní cítil, že se mé srdce tuze radova-
lo, nad čím jsem zase mnoho co myslit měl a 
mnoho slov, co mluvil jsem, věděl. Nejvíce jsem 
si ta poslední zapamatoval, neb jsem až posud 
žádné počty neuměl a jak se léta počítají, jsem 
nevěděl a přeci jsem tuze rád chtěl vědět, jak 
dlouho do toho čtyřicátého roku je a v tom 
jsem tak až do rána trval. Radoval jsem se a 
o tom přemyšloval. Ráno mne biřic pustil a já 
jsem do záchodu vešel, u něhož malé okénko 
bylo, takže jsem mohl přes dvůr skrze něj až ke 
dveřím vidět, kdež nade dveřmi počty napsány 
na zdi byly. Tu jako by někdo řekl: koukni a 
podívej se, a přímo na ty počty oči mé se obrá-
tily a tu jsem se začal počtům učit a nepřestal 
jsem na ně hledět, až jsem to pochopil nejen do 
toho roku, ale jak to postupuje, třeba až do koli-
ka tisíců. Tak jsem se zase z toho tuze radoval, 
mysle, že třeba by mělo do toho roku těch sedm 
let býti, že jistě mé vysvobození přijde a že ještě 
těch dobrých časů užívati budu, a proto jsem 
zase „Prospívej, Sione, v světle, prospívej!“ 
vesele zpíval. Tu jsem také jiné písně z Har-
fy svou krví, když mně z nosu tekla, psával, 
ze stébla si pero udělav, na kousky papíru, 
v nichž jsem peníze dostával, a oknem je pak 
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Vostrému házíval, neb jsem jej tehdáž tuze 
miloval. Tak oni potom s ním velké vyptávání 
začali, on jim také mnoho odpovídati mohl, což 
oni mu věděli všelijak převrátit, a tak pořád, 
třeba dva kněží na něj přišli a třeba celého půl 
dne s ním rozmluvu vedli a tuze ho trápili. 
Potom si nějakou naději dělali a pravili, že on 
to již poznává a že jejich víru přijmouti míní, 
z čehož oni se tuze radovat začali a pořád 
mi to představovali, pravíce, že on tak tuze 
moudrý je a učinit to myslí, a co prý já, jenž 
zase proti němu tak tuze hloupý jsem, činiti 
budu? Až prý mne jen do živého vezmou, že 
jináče mysliti budu; nad čímž jsem se zase tuze 
rozmyšlovati začal, neb jsem také sám jej za 
silnějšího než sebe považoval; i počal jsem nad 
tím zase tuze plakati, takže jsem se ani položiti 
nechtěl, ale seděl jsem. Když právě půl noci 
bylo, tu se mně zdálo, jako by někdo do okna 
tato slova promluvil: Vostrý přijde brzo ven, 
ale ty buď stálým až do konce, při čemž mně 
tuze podivně bylo, a zase jsem se potěšenější 
stal. Tak oni ho, když to přece učinit nechtěl, 
na panství odeslali, a tak on se těmito slovy 
okolo okna jdoucí se mnou rozžehnal: Bratře, 
Pánu Ježíši Kristu tě poroučím, a já zůstal sám. 
Z toho ze všeho vždycky mé srdce veselejší a 
radostnější se stávalo, takže mi to vězení nic 
obtížno nebylo. V čase tom mě jezovita jen asi 
dvakrát navštívil, a jen se mne ptával, jestli 
již přece na obrácení myslím, abych zatracen 
nebyl. Já mu ale tak svobodně jsem odpově-
děl, že nic o tom nemyslím, protože o mé víře 
žádnou pochybnost a o jejich žádné jistoty že 
nemám, a proto že to činiti nemohu, že snáze 
hlavu i také nohy i ruce usekati dáti si mohu, 
nežli abych jejich víru přijmouti měl. On ale 
pravil, že prý víra jejich jest apoštolská, že on 
mně od Petra až do nynějšího biskupa posloup-
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ně všecky biskupy vypočítati může; já mu zase 
pravil, kdyby apoštolská byla, že by také tak 
muselo býti, jak za apoštolů bylo, kteří niko-
ho vězením k víře nenutili. Na to odešel brzo 
pryč, a já jsem zase děkoval Spasiteli. Když 
ale potom zima začala, takže před vánoci veli-
ké mrazy byly a vítr oknem na mne tuze vál, 
takže jsem vodu a chléb, což jediné má potrava 
byla, zmrzlé míval, a já, nemaje nic na sobě, 
ani košile (neb se již od slámy rozedrala), jen 
kabát na přikrytí, tedy jsem převelikou zimu 
snášeti a proto jen ustavičně leže musel, nad 
čímž jsem si stýskati začal. Ale Spasitel mne 
zase často velmi mocně potěšoval. Jak jsem 
začal tak mysliti, že na to dbáti nebudu, a jako 
bych to na svou sílu začal bráti, v tom přišla k 
oknu Čermačka a na mne volala, jestli ještě živ 
jsem, a jestli jsem nezmrzl. Tázala se mne, co že 
si myslím a co dělat budu, že biřic praví, že to 
možno není, abych to vydržel. Tuť jsem já jí s 
takovou zmužilostí odpověděl (rovně jako Petr 
před svým zapřením mluvil), že se jim – třeba 
mne tam nechali zmrznouti – přece nepoddám. 
Když zase večer se přibližoval, a já jsem trochu 
sedět chtěl, abych pořád neležel, ale velká zima 
mi v tom bránila, a myslil jsem, že jen zase leh-
nouti musím a pak, že jen spaním mnoho času 
tráviti budu, a že přece v tom přemyšloval, jako 
by se mi to obtížné zdálo: v tom mi přišlo, že ti 
druzí věžňové mají to lehčejší, že oni mohou 
ležet, jak chtějí, a že o tyto věci žádnou péči 
nemají. V tom se mi zase hned takové myšlení 
událo, jako by mi někdo takovouto odpověď 
dal: vždyť to tak nemusí být, abych já tak 
pořád o takových tajemstvích a hlubokostech 
Božích chtěl přemyšlovati, a proto nechtít ležet 
a zimou se trápit, že bych ještě mohl skrze to 
o rozum přijít. Vždyť na tom nezáleží, že jen 
mohu věřit a bezpečně jako jiní ležet.
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To byla taková řeč rovně jako tam v ráji, 
když had s Evou mluvil, a já jsem také jako 
Eva učinila, sám učinil. Přijal jsem to za prav-
divé a za užitečné, a jako bych hlavou na to 
přisvědčil, hned jsem se položil a také jsem 
hned usnul. Tu jsem hned v tom spaní, jako 
bych převelikou úzkost cítil, a tak mně těžko 
bylo, jako bych kamením obložen byl. Když 
k jedenácté hodině bylo, tu nenadále na mne 
přišli tři dobře vína napilí takoví kněžští slu-
žebníci a satanovi holomci a tu hned převeli-
kou rozmluvu se mnou začali a podivné otáz-
ky mi dávali. Já, ač jsem jim přece odpovídati 
musel, přece jsem převelice smutné a sevřené 
srdce cítil, a žádné smělosti jsem neměl, jako 
bych se cele jiným člověkem v celé podstatě 
stal, nad čímž jsem se sám v sobě převelice 
divil, nevěda, co se to se mnou stalo. Oni dlou-
ho odejíti nechtěli; když pak po dlouhé chvíli 
odešli a já samoten zase zůstal, tu jsem teprva 
čas měl o sobě myslit a na sebe patřit; cítil jsem 
srdce, že cele prázdno je a žádného potěšení že 
nemám. Ale hned převeliká bázeň a smutnost 
mne obkličovala, až jsem se jako prve modliti 
a se Spasitelem rozmlouvat začal, ale srdce mé 
jako kámen bylo a Spasitel jako by ode mne 
cele vzdálen byl, a jako by mne slyšeti a nic se 
mnou míti nechtěl. Když jsem chtěl jako prve 
nějaké dobré myšlení a rozvažování o Spasiteli 
si činiti, všecko mně jako mrtvé bylo a srdce 
jsem cítil, že raději něco jiného mysliti chtělo. 
Hřích nečistý tak se ve mně probudil, že se 
všeliké vyobrazování a toho představování 
v mysli mé zmítalo, a když jsem to Spasiteli 
jako prve přednášel, cítil jsem, že srdce to ještě 
oblibovalo. Tu jsem teprv začal skoro na své 
narození naříkat, že mne Spasitel tak zanechal, 
že od něho tak jako opuštěný jsem, a tu jsem 
teprve na to vzpomněl, že jsem já jeho dříve 
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opustil, a že jsem bez něho spáti a ležeti chtěl; 
on že to také učiniti musel, a hned mi zase při-
šlo, že jsem proti Duchu Svatému zhřešil a že 
snad žádná milost a žádná rada pro mne více 
nebude. Tu jsem teprve ještě více začal naříkat, 
ve dne i v noci jsem takřka plakat nepřestal, 
takže po tři neděle ani jsem se nepoložil, a po 
dvakráte vždycky tři dni žádný pokrm ani 
nápoj jsem neokusil a jen jsem pořád plakal, 
až se mně oči rozbolavěly. I celé tělo mé začalo 
hynouti a od zimy ustydovati; tak mi přišlo, že 
již možno není to vydržet, že snad ani pekelné 
trápení větší nebude, že si snad konec života 
učiniti musím. Vzal jsem nůž do ruky a myslil 
jsem, jak bych se bodl. V tom se mi zdálo, jako 
bych takováto slova k sobě promluviti slyšel, a 
to tak přívětivě a lítostivě: „Nečiň si nic zlého, 
když tě Pán Ježíš nésti a trpěti chce, zanechej se 
a čekej!“ To mé srdce tak ranilo, že jsem teprve 
převelice plakati začal, jako by se mé srdce celé 
rozlilo24) před Spasitelem, takže jsem z celého 
srdce jemu svůj způsob vyznával a za milost 
prosil, při čemž mé srdce zase naději a potěše-
ní dostalo, ale rána a bolest ještě v srdci mém 
zůstala, nad čímž jsem brzy tuze často plakal.

Pak mne po vánocích do velké klenuté svět-
nice o třech oknech převedli, a také jsem košili 
od jednoho přítele dostal, a tu mně někdy přes 
jeden a někdy přes dva dny zatopili. Musel 
jsem biřice přádat, kdež se mně zprvu zdálo 
mnohem lehčeji býti, ale brzo zase mnohé těž-
kosti mne následovaly, že jsem na tu díru první 
vzpomínal. Neb ke mně ty nejhorší lidi, když 
se při pití potloukli, dávali, také jednoho bez 
rozumu a každého zloděje a mordéře. Jednou 
jich na jarmarce šest takových taškářů chytili a 
ke mně s jejich třemi ženami dali; tito vesměs z 
Prahy byli; od nichž jsem mnoho zkusiti musil, 
a konečně jsem měl od jednoho zabit býti, který 
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u mne blízko svázán byl, ale přece mne dostat 
nemohl. Když tu zlost při mně vykonat nemo-
hl, přistoupila k němu jeho žena, tu on pochytil 
a chtěl to při ní učinit, že ti druzí sotva z rukou 
mu ji vyrvali. Takových cele nevázaných lidí 
jsem já ještě jakživ neslyšel. Neb oni přede 
mnou o těch nejhnusnějších věcech vespolek 
tak svobodně a vesele se smíchem mluvili, že 
i největší mordy, co který vykonal, si povída-
li a opakovali, a tomu se smáli. Bez zlořečení 
nemluvili, což mně nesmírnou úzkost činívalo, 
když jsem na ně patřiti a je ustavičně slyšeti 
musil. Tu jsem také někdy je napomínal, ale oni 
tím hůře mluvili, při čemž mne ten lotr zabít 
chtěl. Pak jsem nejraději líhával a na uši, abych 
to jen neslyšel, ruce jsem přitlačil. Jiný zase, 
také zloděj, který s nimi a se mnou byl, ten mi 
zase naschvál celé dni ty nejšpatnější písně, 
časem papežské, časem lehkomyslné, zpíval, a 
když vodu udělal, na mne ji vylil.

Jiného zase opilého přivedli a blízko stolu, 
jenž tam byl, jej uvázali. Ten se tak rozzlobil, 
že lenochem, který do rukou dostal, do stolu 
mlátil, a když kus urazil, ke mně ke kamnům 
házel, protože je roztlouci chtěl, až také ten 
stůl přerazil a naposledy také kladku urazil; 
konečně jsem myslil, že mne také zabije. Tak 
jsem ještě mimo to kolikrát měl o život přijíti. 
Dvakrát jsem tuze těžce upadl a po třetí jsem 
mohl nazpátek z klády upadnouti (když jsem 
na ní seděl v noci a dřímota na mne přišla), 
což kdyby se bylo stalo, byl bych jistě krk si 
srazil; při čemž tak jistě ucítil jsem, jako by mne 
někdo v půli chytil a vzhůru vyzdvihl. Jednou 
mne také otrávit chtěli. Polévku mi přinesli, 
ale já jsem ji nejedl, a když jsem ji přehlížel, 
jen pára mi do nosu trochu přišla, a hned se mi 
tuze dávit chtělo. Tak jsem všemu ušel, v čemž 
jsem vždycky předivnou ochranu Boží spatřo-
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val. Ale předce jsem mnoho naříkal a plakal, a 
ten čas, když již na druhý rok šlo, tuze dlouhý 
se mi zdál, takže jsem často zase v své mysli, 
v tom čekání by rada byla, ale nic jsem nalézti 
nemohl; všecko nemožné bylo, takže jsem vždy 
jen to spatřil, že si nikde pomoci nemohu.

Tak jsem také na to přišel, abych se na vojnu 
dal, což jsem také biřicovi řekl, aby on to svým 
pánům pověděl, že chci vojákem býti a císaři 
pánu věrně sloužiti, ale že přece při mé víře až 
do svého skonání zůstati myslím. Za chvíli dva 
páni s felčarem přišli a já jim zase celý úmysl 
svůj pověděl. Když mne felčar prohlídl a za 
neschopna shledal, že jsem nanic urostlý, mně 
pravil. A že když jsem při apelaci, že mne také 
ani vzíti nemohou, že já na ortel čekati musím, 
na který jsem, nechť by jakýkoliv byl, také 
žádostivě čekal. Pak mne zas na podzim na jiné 
místo dali, kdež jen malé okénko do síně bylo, 
jímž skoro žádné světlo nevnikalo; kde žab, 
myší, hadů a také dost vší bylo. Tu jsem pořád 
na zemi ležet anebo sedět musil, a ty myši a 
žáby po mně v noci lezly, kde jsem jen za krej-
car chleba na den a trochu vody dostal. Tu jsem 
za nějaký čas cele na jednu nohu chromým 
se stal, takže jsem přes dvůr okolo zdi sotva 
přejíti mohl. Tak jsem si dal nohu dřevěnou 
dělat, a když jsem si to večer u biřice objed-
nal, on mne zase do mé díry zavřel. Tu jsem o 
své bídě přemyšlovati začal, což mně nejtěžší 
bylo, že mně naděje o mém vyjití – poněvadž 
chromý budu – klesala. To všecko, jak vnitřní 
i zevnitřní, když jsem si představoval, tu jsem 
začal z veliké úzkosti se Spasitelem o tom všem 
rozmlouvat, přičemž jsem do takového pláče 
se dal, až jsem kolikrát na zem padl a z celého 
srdce se Spasitelem mluvil, takže jsem od slz 
a od potu cele mokrým byl a naposledy jsem 
řekl: „Tu mne, Spasiteli, máš, s tím se vším, ty 
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víš, že si pomoci nemohu v ničem.“ Vtom jsem 
se položil a velmi líbezně usnul. Dlouho jsem 
tuze dobře spal, a když jsem procitnul, bylo mi 
dobře, a začal jsem tu nohu, která večer jako 
krumpolec25) chromá byla, natahovat, a ona cele 
zdráva byla. Já jsem tomu ani věřiti nemohl, až 
jsem na nohy povstal a po té jizbičce chodil, 
začež jsem zase s pláčem Spasiteli děkoval a v 
srdci se radoval, a zase znovu takovou naději o 
svém vysvobození ze všeho jsem dostal, že jistě 
Spasitel mi pomůže a že ze všeho vysvobozen 
budu. Pak jsem zase harfu, kterou jsem na 
vrbě pověšenou26) měl, vzal a na ni hrát začal; 
tak jsem si zase ty písně, které jsem uměl, celé 
noci zpívával. A ač jsem k synu marnotratnému 
připodobňovat se musil, přece jsem to v srdci 
cítil, že mé srdce již vším nasyceno je, a že zcela 
ten úmysl má, zase se navrátiti do domu Otce 
mého, a požívat to dobré, které u něho je.

Takto jsem se radovati mohl, ač jsem také 
nad mým uchýlením bolest cítil, a vždycky 
jsem toho litovat musil. Nejvíce pak ale na 
tom místě těžkosti mi činilo, že okénko u 
schodů bylo, kdež jsem všecko naříkání tam 
přivedených slyšel, a když někteří tuze tlučeni 
byli a tam je přivedli neb přinesli, dírou skrze 
dveře jsem každého uhlídal. A když jiné svá-
zali a pryč na vojnu27) od žen a dětí vezli, také 
jsem je viděl a jejich žen naříkání i jich samých 
poslouchati jsem musil, nad čímž jsem také 
často, poněvadž mezi nimi i mnozí známí byli, 
plakati musil, neb ten čas plná šatlava byla, 
takže místa neměli, a jednoho dokonce na pod-
kroví dali. On však malým okénkem skrz stře-
chu nahý prolezl, dolů skočil a pryč jim utekl.

Tu mne zase na druhý konec do mučírny 
dali, a tak jsem právě pod komínem seděl, 
skrze nějž jsem přímo vzhůru patřiti mohl. Tam 
jsem cele tichý čas měl a mohl jsem ve dne v 
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noci zpívat aneb se modlit. Potom mne zas brzo 
na to první místo dali, a tu mne zase ten jezovi-
ta několikrát navštívit přišel. Však ne jinak, 
než jako by mne tuze litoval a se stavěl jako by 
mým největším dobrodincem býti chtěl. Týž 
počal mne litovati, že hubený a mdlý jsem, a 
proč si kořalky nikdy nekoupím, mně domlou-
val; že prý by mi užitečnou byla, kdybych se jí 
napil. Rád že by mi pomohl, jen kdyby mohl, 
že tak těžké vězení snášeti musím. Jednou zase 
takto pravil: že snad ani žádného dobrého 
myšlení nemám a jen jako špalek sedím anebo 
ležím, a že snad ani modliti se neumím; mohli 
bychom prý se spolu modlit, on že by napřed 
říkal a já ta slova opakoval. Abych se však 
nebál, že on co jiného říkat bude, jen to, co já 
věřím, a to jen takto: „O Pane Ježíši Kriste, smi-
luj se nade mnou, hříšníkem ztraceným, aby 
tvá předrahá krev mnou zmařena nebyla.“ Já 
mu odpověděl: „My se spolu modlit nemůže-
me, poněvadž jednostejné smýšlení nemáme; 
že on by se modlil za mne, abych se k němu 
obrátil, a já že bych se zase modlil za něj, aby 
on se ke mně obrátil a mou víru přijal, a tak že 
bychom vyslyšáni nebyli.“ On se rozhněval a 
hned odešel a potom dlouho nepřišel.

V tom čase tam biskup z Chrasti28) přijel a tu 
jsem před něj také předveden býti musel. Tázal 
se mě, jaké víry jsem, a když jsem pravil, že 
evangelické, převelice obšírnými slovy ji haněl 
a všecko v ní zatracoval, a zase katolickou jako 
samospasitelnou, převelice obšírnými slovy 
zveleboval. Pak se mne tázal, jestli ji přijmu? 
A když jsem řekl že ne, tedy mne pryč poslal. 
Ale třetí den mne ještě navštívil, maje na hlavě 
biskupskou čepici a biskupskou hůl v ruce. 
Velmi pyšně se proti mně postavil, a tak též 
počal mluviti, že jsem toho slyšeti nemohl. A 
když dlouho přestati nechtěl, tak jsem se od 
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něho tváří obrátil, a nechtěl jsem na něj patřit. 
Potom teprve odešel. Pak mne zas do té velké 
světnice dali, kdež jsem slyšel od jednoho 
celou zprávu o tom protivenství, které r. 1724 
bylo, jak je mučili, trápili a tuze tloukli, že jich 
plná světnice tak zbitých na kolenou a loktech 
úpělo, poněvadž jinak ležeti nemohli, a ten pra-
vil, že on také mezi nimi byl a s tím Kazdou29), 
jehož potom umořili, mnoho mluvíval; též jak 
s nimi v zahradě orali, mi povídal. Ten jezovita 
také tam ten čas přijel a já jsem také před něj 
přijíti musel; byl již starý a převelice šeredný 
a zuřivý pohled měl. Jen se na mne podíval, 
ale nic se mnou neměl. Tak mně potom po 
kaplanovi jednu knížku poslali, jež „Duchovní 
uzda“30) sloula, a když jsem ji přijmouti nechtěl, 
tak mne poručil za nohy do klády vsadit, kdež 
jsem ani ležet ani dobře sedět nemohl, a čas se 
mi již tuze dlouhým stával, že jsem často s plá-
čem Spasitele prosil, aby jen nějaký konec tomu 
byl, třeba mně jakoukoliv smrt učinili.

Když již druhý rok docházel, tu jsem již vždy 
žádostivě na to očekával – a přece jsem nic 
nevěděl – jak to ještě bude. Tak oni také, když 
již čas přicházel, to myšlení dostali a o tom 
radu měli, jak by to k nějakému konci se mnou 
přivedli, aby větší útraty neměli. Zase to cele 
předsevzali, aby mě přece skrze mnohé straš-
livé představování donutili, abych jejich víru 
přijmouti musel. Takto zase začali: Poslali na 
mne staršího rychtáře, ale ten dříve na víno šel 
a do půl noci při něm seděl, až se hodně opil a 
pak ve dvanáct hodin nenadále na mne přišel 
a takto mi řekl: „Jílku, jaké jsi víry?“ Já mu 
odpověděl: „Evangelické.“ On mi beze všeho 
meškání hned dal takovou ránu pěstí do hlavy 
za ucho, že jsem se hned bez paměti skácel. 
Když jsem tak chvíli jež jako mrtvý ležel, ulekl 
se a zase mne holí, kterou v ruce měl, třikrát do 
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levého boku uhodil. Tak jsem zase k sobě při-
šel, avšak v hlavě převeli-kou bolest jsem cítil a 
znění slyšel. On ale zase tak se na mne obořil a 
jestliže vstávati nebudu, že mne tou holí pořád 
tlouci bude. Když jsem se jako omráčený posa-
dil, zase se mne tázal, jestli chci katolíkem býti. 
A když jsem mu řekl, že toho učiniti nemohu, 
hned zase biřicovi řekl, aby spěšně pro karabáč 
běžel a třicet ran mi vsadil. Postavil jsem se a 
biřic již karabáč rozpřahal, a vida mne, že sotva 
na nohou stojím, řekl rychtáři, že mne musí 
nechal lehnout, že bych se mu po první ráně 
skácel. Na kolena jsem klekl a chtěje se položiti 
– však nejinak než že snad nepovstanu – poru-
čil jsem se Spasiteli. Rychtář řekl biřicovi, aby 
mě dnes nechal, až zítra, a pak odešli. Ó, jak 
jsem potom mnoho se Spasitelem rozmlouval 
a jeho prosil, aby se nade mnou smiloval, při-
čemž mne Spasitel zase nanovo potěšil a srdci 
mému nové útěchy a síly dopřál. On potom 
ještě po sedm nocí pořád tak na mne přicházel 
a vždycky velký rozhovor se mnou měl.

Po těch dnech zase mne na radnici vedli, a tu 
zase celého půldne takové strašící vyptávání se 
mnou měli a těmi nejtěžšími věcmi a mučením 
mi vyhrožovali, řkouce: že mne budou mučit 
anebo do komína pověsí a hrachovinu pode 
mnou budou pálit; ba že mi dají španělské 
boty31), ba že mě spálejí anebo oběsí, anebo 
že mně uši uřežou a znamení vypálí a pak že 
musím do smrti na Špilberku sedět. Takových 
a mnoho ještě jiných věcí mi představovali a 
někdy některý za své stolice povstal a ke mně 
skočil a pěstí do hlavy hrozil, z čehož hlava 
má jako omráčena byla. Pak mi kázali na chvíli 
ustoupit, aby zatím spolu o mně promluvili. 
Tu mne mladší rychtář pan Pecold ze dveří 
vedl a na stranu se mnou ustoupil a takto mi 
choulostivě a lítostivě řekl, abych se toho všeho 
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nic nebál, že oni mne jen tak straší, jelikož jsem 
nic zlého neudělal, že oni mně také nic učiniti 
nemohou. Jak mi to milé od něho bylo! Byl 
bych mu hned nohy za to políbil, a tak jsem mu 
potom vždycky za to děkoval, aby mu to Bůh 
odplatil, neb on vždycky můj tuze dobrý přítel 
byl. Opět nás zavolali a já jsem se před ně zase 
beze vší bázně postavil a oni všichni chvíli na 
mne patřili a pryč mne vésti kázali.

Druhý den zase jsem před ně na radnici byl 
přiveden, a zase se mne znovu tázali, jestli se 
obrátit míním, načež jsem já po každé jen tak 
krátce odpovídal, že nemohu toho pro svědomí 
učinit. Tu oni zase začali nanejvýš tupit a zatra-
covat evangelickou víru a zase nanejvýš zvele-
bovat katolickou a tak mnoho mi o ní povídali, 
což jsem ještě před tím jakživ ne-slyšel. Všecko 
dobré mi slibovali, jestliže ji přijmu, a pak po 
dlouhém mluvení dali mně tři otázky: 1. Proč 
jsem z Čech ušel? Já: pro svědomí; 2. Proč jsem 
opustil katolickou víru? Já: protože jsem nevě-
řil, že v ní spasen mohu býti; 3. Jestli se přece 
obrátit míním, čili při své víře zůstanu, třeba 
mě nejtěžším mučením usmrtili? Já: že ano. Tu 
ten, co byl jako kněžský legát, tak velice se zlo-
bil, že by mě byl zuby trhal. Oni ale mne hned 
kázali vésti do vězení, kdež jsem pokaždé zase 
znovu mnoho se Spasitelem mluvíval a on mne 
vždycky zase znovu těšil a posilňoval, a že to k 
dobrému konci půjde, mě ujišťoval.

Tak jsem zas nedlouho potom byl na zámek 
před pana hejtmana veden, o kterém jsem vždy 
slýchal, že tuze zuřivý člověk je, což jeho posta-
va a pohled dokazoval. Také jsem se ho obával, 
a proto jsem celou cestu tuze Spasitele prosil, 
aby mne provázel, a když jsem do kanceláře 
přišel, tu právě před ním tři panny mrskány 
byly32), a když je odbyli, tak jsem zase já před 
něj přišel. On ale, jak mě uhlídal, hned nějak 
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choulostivě na mne hleděl, a tato slova nej-
dřív ke mně promluvil: Tak ty jsi ten Jílek z 
Lubného? Já mu pravil: Jsem, vašnosti pane 
hejtmane! To tak třikrát opakoval, a jako by se 
nade mnou sám u sebe divil, přičemž tu také 
jezovita stál. Pak vzal papír a pero, napsal otáz-
ku první a řekl: Jene Jílku, já se tě ptám, jestli 
chceš v své víře až do smrti setrvati, kdyby tě i 
spálili? Odpověď: Chci. Po druhé: Jene Jílku, já 
se tě ptám, jestli chceš v své víře setrvati, kdyby 
tě i oběsili? Odpověď: Chci. Po třetí: Já se tě, 
Jene Jílku, ptám, jestli chceš v své víře setrva-
ti, kdyby tě nechali do smrti sedět? Odpověď: 
Chci. Pak na jezovitu zde stojícího popatřil a 
řekl: Já s ním více nic nemám; on dobře činí, že 
mluví tak, jak věří. Však druzí praví: budeme 
katolíky, a přece jimi ne-jsou. A tu řekl k muš-
ketýrovi: Veď ho pryč, já s ním více nic činiti 
nechci. Pak mně poslal groš almužny, za což 
jsem tuze Spasiteli děkoval.

Potom zase zanedlouho ještě mne naposledy 
jezovita navštívit přišel a velmi přátelsky se ke 
mně chovaje, tázal se mne, jestli bych Zákon 
chtěl, že bych si mohl v něm čísti. Já mu pravil, 
že já jejich Zákon nechci, ale aby mi dal můj 
Zákonek, který mně z kapsy vzal. On mi zase 
pravil, zdaliž chci, aby mě i teď ještě navštěvo-
val. Já mu pravil, že příchod do vězení zabráni-
ti mu nemohu, že to činiti může, kdy chce; pro 
sebe ale že toho nechci, aby mne navštěvoval, 
a že já jeho napomínání a jeho řeči – neřku-li 
abych je měl přijmouti – slyšeti nechci, a aniž 
také na něj patřiti chci a položil jsem dlaně na 
uši, a obrátil jsem se k němu zády. Odešel hned 
pryč a již ani on, ani jiný žádný ke mně nepři-
šel.

Když ale již potom vánoce přicházely, a 
poslední týhoden nastal, tu biřic ráno přišel 
mne pustiti, a pravil mi, abych se ustrojil, že 
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musím na děkanství jíti, že budu vyobcován 
ze samospasitelné katolické církve. Tak jsem 
po osmé hodině s biřicem a rychtářem tam 
veden byl, kdež celá rada z radnice po pravé 
straně seděla a po levé straně zase kněžská. 
Musel jsem se uprostřed nich postaviti, a oni 
všichni tuze na mne patřili. Já ale jsem jen 
ustavičně v svém srdci Spasitele prosil. Tu jezo-
vita povstal a začal mně z jednoho psaní tu věc 
přednášet: poněvadž po dlouhém napomínání 
přece v svém bludu a kacířství zůstávám, že 
mám veřejně z církve katolické samospasi-
telné vyloučen a vyobcován býti, všech jejích 
dobrodiní, všech modliteb i orodování svatých 
pozbaven se státi, takže žádné milosti více při 
ní nalézti nemám. (Moje srdce pravilo: však já 
nic od vás nežádám, protože vás jako nepřátele 
Boží znám, sám jsem se vás odřekl). Naproti 
tomu že mám ďáblu z pekla věčně oddán býti. 
Mé srdce se znovu do rukou Spasitele oddáva-
lo a nic jsem se toho nelekal, neb jsem věřil, že 
oni, ani kdo jiný, tu moc odsouditi nemá, jedi-
né sám Spasitel že to učiniti může. Všichni na 
mě pilně patřili a já jsem nic neříkal. Tito kněží 
hned rychle veleli těm pánům ven vyjíti, a jen 
sami se mnou zůstali a tu zase velmi úlisně se 
mnou mluvili, a že abych se jim jen zpovídal ze 
svých hříchů, nechť jsem jakékoliv učinil, třeba 
někoho zamordoval, že oni mě v tom neprozra-
dí, ale že všecku milost u nich zase naleznu, 
když se jim jenom z toho zpovídat budu. Až mě 
i prosit začali, abych to učinil, a sami napřed 
ten a onen hřích mi jmenovali, zdaliž ten neb 
onen jsem spáchal, a jako by mě zase tuze lito-
vali, že jsem již odsouzen, a že kdybych to jen 
učiniti chtěl, že by hned také ta věc za nic polo-
žena byla, že by se toho zlého při mně nestalo, 
naopak zase všecku milost bych obdržel. Já se 
pousmál a pravil jsem jim, že s tím se vším nic 
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nemám, že by oni si učinili co chtěli, že jejich 
věci předělávat nebudu, ale že jen je-diné při 
své víře a při svém úmyslu zůstávám. Jak jsem 
to pověděl, tu hned dveře otevřeli a na biřice 
a rychtáře křičeli, aby mě pryč vedli, aby žádný 
více se mnou nic nemluvil, že by skrze to do 
smrtelného hříchu přišel.

Pak mne zase druhý den na radnici vedli, 
kdež již ortel smrti na mne přišel, a jehožto 
pečeť jsem jakožto císařskou políbit musil. 
Před mýma očima ho teprve rozpečetili. Stálo v 
něm, že mám dvě léta v okovech a řetězích na 
obecním díle dělati záchody a kamenné žlaby 
čistiti, a potom že k dalšímu soudu zanechán 
budu, což tak znělo, že mne potom na Špilberk 
dají, a tam že do smrti vězněn budu. Potom 
mně jen napomenutí dali, abych věrně praco-
val, a abych na útěk nemyslil; pak mně dali 
hned velkou sekeru a biřic mne zavedl, abych 
kamenný žlab u kašny prosekával. Byl jsem tak 
mdlý, že jsem sotva tu sekeru pozdvihnouti 
mohl, a přece jsem to pořád konal.

Skorem každý se u mne pozastavoval; někdo 
mne tupil, někdo se mi smál a někdo mne 
litoval. Když to jezovita uhlídal, tak mne zase 
potom půl dne do mučírny zavříti kázal, čehož 
jsem já se zase tuze ulekl. Biřicovi jsem pravil, 
že já se na toho člověka podívám, kdo to je, že 
to zrušiti míní, co já za císařský rozkaz držím. 
On mi pověděl, že já přece k tomu přijdu, ale 
teď že ještě trochu zavřený čekati musím. To 
bylo týden před vánocemi. Na to jezovita do 
Prahy jel a žádal, aby jiný ortel na mne dali; oni 
ale to učiniti nechtěli, on ale přece to mně od 
nich vyžádal, abych levou ruku k pravé noze 
přivázanou míval. Tak mne zase teprve pašijo-
vý týden poprvé s tou přivázanou rukou zase 
na dílo dali a mně u kašny hrachovinu odhazo-
vati poručili, kterouž jsem asi malou náruč za 
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ten den odházel, neb jsem byl tuze slabý.
Tak to šlo potom celé léto, že jsem nejvíce 

žlaby čistil, aneb když někdo záchod chtěl 
vyčistit, mne si k tomu vzal, přičemž jsem se 
s několika seznámil a mnozí tuze nade mnou 
útrpnost měli, a ti kdyby byli směli, byli by 
mně rádi dobře činili, ač byli i mnozí, kteří se 
mně posmívali. Tak jsem také potom zední-
kům k přidávání dán byl, kteří dříve hradby 
a potom u šatlavy zeď opravovali; mezi nimi 
jsem také některé měl, kteří mne milovali. 

Naposledy jeden pán okolo šatlavy skrze 
fortnu šel (byl to ten, jenž mně těch sto ran holí 
dáti chtěl), ten se ohlídl a mne poznal a hned 
mnohé věci proti mně a proti Lutherovi co nej-
potupněji mluvil a pravil, že já jeho predikant 
jsem a protože jsem takový kacíř jako on byl; že 
já také taková šelma jsem a že nejsem hoden, 
abych tu mezi nimi byl, takže všecky tuze proti 
mně popudil. Tu mně ten mistr zednický hned 
pravil: Nu, predikante, šelmo luteránská, já od 
žádného nic nepřijmu, ale ty mně všecko přidá-
vati musíš, a hned začal co nejpotupněji a jak 
to na nejhorší způsob mohl vyslovovati, proti 
mně mluviti a všecky ty věci, které katolíci o 
Lutherovi mluvili, mně s největším posměchem 
ustavičně povídal a opakoval. Když jsem mu 
někdy řekl, to pravda není, ještě hůře mluvil.

To trvalo tak dva dni, přičemž jsem do 
veliké úzkosti přišel, protože jsem pozoroval, 
že mají úmysl, jak to doděláno bude, že mne 
zase zavřeného nechají. Já jsem ustavičně v 
srdci svém k Spasiteli volal, aby mně pomohl 
a nade mnou se smiloval.

Zůstalo ještě něco málo k dodělání a ten 
mistr ráno to sám dodělati přišel a já jsem mu 
zase hned přidávat musil a on ještě co nejhůřeji 
pořád mi mluvil. Když poslední cihlu již položi-
ti měl, tu nenadále začali na radnici a po celém 
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městě bíti na poplach, on se pozdvihl a spatřil 
právě v tom místě, kde jeho dům byl, dým 
jako horu vystupovat, tak se nesmírně ulekl, že 
nemohl, aby se oblékl, ani do rukávu trefit.

Biřic hned otevřel dokořán šatlavu, tak jsem 
já také hned ven vyšel a srdce mé hned radostí 
naplněno bylo a jako by mi pořád někdo říkal: 
„Ty dnes vysvobozen budeš,“ ale jak to bude, 
to jsem nic nevěděl, a tak jsem pořád do města 
vycházel. Kdo mne požádal, tomu jsem pomá-
hal něco vynésti, a oheň se převelice pořád roz-
máhal, takže žádné bránění téměř nic nespo-
máhalo, což jsem já s velkým podivením na to 
se díval, když všecken lid jako omámený sem 
a tam běhal a každý na svého patrona velikým 
hlasem volal. Nejvíce na Floriana, kterého na 
jednom domě vymalovaného měli, aby bránil, 
křičeli a nohama do země dupali a velikým hla-
sem „Floriane, braň!“ volali.

Já se za malou chvíli ohlídl a uzřel jsem, jak 
ten dům s tím Florianem ohněm obklopený byl; 
zasmál jsem se, jak mohl pomoci, když sám spá-
len byl. Poodejdu zase a ohlídnu se, i uzřím, jak 
dvě dcery svou starou, velmi nemocnou matku 
s jejím zetěm z domu, který v plném plamenu 
stál, odnášeli, a ji zachrániti chtěli. Já k nim 
běžím a pravím, jestli chtějí, bych jim pomohl. 
Oni všichni přede mnou ruce sepjali a s pláčem 
to přijali, neb je oheň převelice pálil. Já jim ji 
pomohl za fortnu vynésti, kde ji na židli posa-
dili, by sobě pooddechla. Pak velmi důtklivými 
slovy své dcery napomínala, že to byl trest Boží, 
by proti tomu nereptali, čemuž jsem se já velice 
podivil. Byli to velmi laskaví lidé, neb mne přija-
li do svého domu, velice mne litovali a zcela ote-
vřeně se mnou rozmlouvali a byli by mně všec-
ko dobré rádi učinili, kdyby byli směli. Když 
jsem chtěl jíti skrze fortnu do města, tu mne zase 
jeden měšťan se svou ženou a asi desítiletou 

52

Dva dni na 
útěku

Bloudění 
v lese

Třetí den 
útěku

Jílek vyděšen 
divokými 
psy, či vlky 
z tvrdého 
spánku

*) bídně



dcerou potkali, ruce přede mnou sepjali, plaka-
li a hned mne žádali, zdali bych jim to učiniti 
mohl, že měli krávu u přítelkyně v nájmě a ona 
že jim ji odvedla, kdež se v zahradě pase, a že 
kdyby tam oheň se rozšířil, že by tam uhořela, 
abych tam pro ni šel a někam za město ji vyvedl 
a tam ji podržel. Já jsem tam hned ochotně běžel 
a tu krávu jsem chytal. V tom ta přítelkyně na 
mě přišla a začala mně domlouvat, co tu dělám. 
Já jí pravil, že mne pán sem poslal, tak mně ji 
hned chytila přes vodu převésti mi ji pomohla. 
Pak chtěla, bych ji pustil, že ona se mezi jinými 
pásti bude. Nerad jsem to učinil, když to ale 
chtěla, musil jsem přece krávu pustiti. Jak jsem 
ji pustil, hned začala řváti a divoce běhati, takže 
když to ona viděla, hned krávu zase chytila, 
ještě mi ukázala, abych k těm třem stodolám, jež 
kus cesty byly od města vzdálené, s ní šel a tam 
ji podržel. (Byly to stodoly pána, jenž mne milo-
val a jemuž ta kráva náležela). Tam jsem dlouho 
u jednoho stromu s tou krávou stál, nevěda, co s 
ní činiti mám. Tu jsem volal k Spasiteli, by mně 
ukázal, co dělati mám.

V tom mi přišlo, jako by mně někdo řekl: 
Jdi za tu jednu stodolu a tam se polož, a když 
tam do večera obstojíš a žádný tě jímat nebude, 
budeš mít znamení, že tě Spasitel vysvoboditi 
chce. Tu jsem hned punčochy, které jsem jen z 
hader na nohou měl, roztrhal a urobiv z nich 
provaz, přivázal jsem jím krávu k tomu stro-
mu. Šel jsem k první stodole a obešel jsem ji; 
nebylo mně tak, abych tu zůstal. Šel jsem k 
druhé a okolo ní šel a zase mně tak bylo; tak 
jsem šel až k třetí, která nejdáleji byla a hned 
jsem u ní jámu uhlídal. Tu mně zas přišlo, bych 
se tu položil, ačkoliv lidé okolo mne chodili a 
na mne se dívali, jelikož okovy na mých nohou 
viděli, až mně také jeden domlouval, proč tu 
ležím a nejdu bránit. Když jsem mu pravil, aby 
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šel jen sám, že jsem se již dost napracoval, on 
mne poslechl, odešel pryč a mne zde zanechal. 
Když se začalo setmívati a lidé, kteří všude 
po polích byli, odešli, já při zemi proti západu 
jsem hleděl a viděl jsem okolo té první stodo-
ly člověka, jako by něco hledal. Chvíli jsem se 
ještě položil, pak jsem povstal a šel jsem do 
polí.

Když jsem asi za troje hony33) ušel, cítil jsem, 
že mé nohy od okovů brzy odřeny budou a že 
s nimi daleko nedojdu. Začal jsem zase hořce 
plakati a Spasitele o pomoc prositi. Nenadále 
uhlídám kámen, který jsem pod páždí vzal a 
šel jsem kus cesty, kdež nalezl jsem podobný 
kámen ležeti. Posadil jsem se hned a dal na 
něj pouto a druhým kamenem na něj tloukl. 
Tak jsem je, ač tuze těsně přes paty přezul, a 
ty okovy, které s těmi dvěma řetězy každý na 
dva sáhy34) dlouhý byl, zahrabal dne 20. srpna 
v roce 1735.

Jak mně tu chvíli bylo, není možné vypsa-
ti; tu jsem nevěděl, jak mám Spasiteli za toto 
vysvobození ze všeho děkovati. Plakal jsem 
převelice i také ještě nad tím, že jsem tak podle 
mého srdce do špatného a pomateného způso-
bu přišel, že jsem ustavičně při Spasiteli, jak 
to náleželo, celou myslí a srdcem svým nezů-
stával a jemu se tak zcela důvěřiti nemohl. Že 
jsem sám tak převelice mnoho úzkostí a těž-
kostí na sebe uvalil, nad čímž jsem za ten čas 
tak mnoho slz (že by z nich koupel byla) vylíti 
musil a jemu že jsem přece skrze všeliký můj 
způsob urážku a neúctu učinil, takže jsem se 
všeho toho za nehodného pokládal, a tak jsem 
více se žalostí než s radostí svou cestou spěšně 
celou noc konal. Ale hlad mne tuze umdlívati 
začal a nevěděl jsem, kde bych co dostal.

Tak na ráno jsem vůkol jedné hospody u 
lesa stojící šel, tam jsem se zastavil a za krejcar 
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chleba a máz35) piva jsem si dáti kázal. Tu ten 
hospodský i se svou ženou velice na mne hledět 
začali (což divné nebylo, neb jsem ani kabátu 
ani střevíců neměl, jen plátěné spodky a plátě-
nou košili a vlasy i vousy tuze dlouhé jsem měl 
a před východem slunce pivo jsem píti chtěl a u 
dveří se postavili, abych utíkat nemohl a co zač 
jsem a kam jdu, tvrdě se tázali. Tak jsem přišel 
do veliké úzkosti, domýšleje se, že mě zase 
chytí. Ó jak jsem v srdci svém k Spasiteli volal 
a za to jsem ho prosil, aby on mně ukázati a dáti 
ráčil, co jim odpovědíti mám. Tu já na jejich třetí 
optání začnu se jich sám tázati, jestli oni vědí, co 
se včera tak velikého stalo. Oni hned změnivše 
své zuřivé obličeje, pravili, že nevědí, a žádali 
mne, bych jim o tom velikém neštěstí pověděl.

Nyní jsem jim vyprávěl o spálení Litomyšle 
a při tom jsem jedl a pil. Ku konci jsem jim sdě-
lil, že právě odtamtud jsem a že jsem tam při 
požáru při zachraňování pomáhal, a teď že jdu 
domů, což oni s podivením poslouchali. Dal 
jsem jim s Bohem, načež nechali mne v pokoji 
jíti. Já potom po snídaní šel dále pokojně svou 
cestou a ten pokrm na dva dni mě posilňovati 
musil, ač jsem zase ten den i také druhý den v 
těch lesích zabloudil, takže jsem po-dvakrát nic 
nevěděl, kam se obrátiti mám.

Avšak i v tom mne Spasitel uslyšel, a tak 
jsem vždy zase na pravou cestu uveden byl. 
Třetí den však začal mne můj žaludek o chléb 
upomínati a když zase pekaře a hospodu jsem 
spatřil, koupil jsem si za tři krejcary chleba a 
tak se posilnil a k horám dále pospíchal. Když 
jsem od večera až skoro do půlnoci o dvou 
holích jako s berlami na ten nejvyšší kopec 
nahoru vyšel a velmi zemdlený a žíznivý jsem 
byl, nalezl jsem studánku, z níž jsem se napil, 
u pařezu mezi kořeny usadil a hned tvrdě jsem 
usnul.
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Z toho spaní jsem však takovým způsobem 
byl probuzen, jako by mne někdo do boku tři-
kráte udeřil. V bázni ohlížel jsem se; v tom mně 
přišlo, jako by mne někdo vybízel, bych spěšně 
na nohy povstal, zároveň jsem uslyšel šelest, 
že velmi rychle po lese, který velmi hustý byl, 
něco ke mně běží. Sotva jsem se na nohy posta-
vil, tu dva divocí psi neb vlci malý kus ode 
mne z toho lesa vyskočili a právě na tu cestu, 
kudy jsem jíti měl, proti mně se postavili a na 
mne tuze zuřivě se dívali, z čehož mě hned, 
jak jsem je spatřil, smrtelná bázeň a strach tak 
pronikly, že mi ústa tak vyprahla, že jsem sotva 
mohl jazyk obrátiti a tělo mé tak umdlévati 
začalo, že chvíli tak pořád proti mně stáli, tak 
jsem přemýšlel, co činiti mám.

Tak jsem začal těmi holemi do země tlouci a 
také jsem začal na ně hulákati a křičeti. Myslil 
jsem, že snad utíkati budou, ale nemohl jsem 
téměř žádného hlasu ze sebe vydati. Oni ale jak 
mne hýbati se viděli a hlas uslyšeli, tak se roz-
zlobili, že všechny nohy tak nastrojeny měli, 
jako by na mne skočiti chtěli, ale přece pořád 
jen jako by přešlapovali a za zadní nohy na 
řetěze uvázáni byli a ani o krok blíže ke mně 
nepostoupili. Vida, že mé bránění nic platno 
nebude, zůstal jsem tiše státi a vzal jsem jediné 
útočiště k Spasiteli a z celého srdce jsem ho za 
pomoc a vysvobození prosil, aby mně tu tak 
špatně*) zahynouti nedal. Tu oni také hned 
zase tiše stát zůstali a za chvilku zase tak prud-
ce, jak přiběhli, pryč běželi. Tu já vida zase 
patrnou pomoc a vysvobození Spasitele, nevě-
děl jsem, jak zase jemu za to děkovati mám, a i 
mé tělo tak posilněno bylo, jako bych se nejlep-
šího pokrmu najedl, což právě asi půl noci 
bylo. Šel jsem dále celou noc přes hory a již 
beze vší bázně, ač jsem někde potmě jen holemi 
cestu, kde les byl, hmatati musel. Tak jsem s 
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pomocí Spasitele dne 24. srpna 1735 do 
Keprsdorfu36) a dne 25. do Gerlachshejmu při-
šel, z čehož se pan Šulc i také všichni velice 
radovali, že mě ještě živého spatřiti mohli, a 
každý se na mne dívati přišel. Mnohé jsem z 
nich neznal, nebo se za ten čas tuze rozmnožili 
a mnoho jich přibylo. Jáť jsem se ovšem také v 
tom díle, že mne Spasitel zase sem přivedl, 
radoval; ale celého utěšení jako prve při ničemž 
jsem míti nemohl, ač oni mne hned za bratra 
přijali a beze všeho vyptávání tak o mně mysli-
li, s nimiž jsem jednou v téhodni do shromáž-
dění – jež ti přijatí měli – chodíval (to rozdělení 
se ten čas stalo, co jsem tam nebyl). Tak mne 
také pan Šulc k držení tovaryšstva dal. On také 
školu vystavěl a to v tom úmyslu, aby všecky 
dítky tam pospolu ve dne přicházely a ně-které 
aby se číst a psát učily a ty větší aby tam předly, 
mezi nimiž on jich šest, kteří nejchudší byli, 
živil. Za kantora byl při nich Tobiáš Holub37), 
který jim také v neděli hodiny držíval. Tak mne 
také pan Šulc do té školy za pomocníka dal a já 
jsem to také přijal a rád jsem to věrně činiti 
chtěl, ač to tuze obtížno bylo, když děvčat i 
pacholat plná světnice pospolu bylo. Ač jsem se 
mnoho meškal a do takové nouze přišel, že 
jsem placky z otrubů a buchty bez omastku jísti 
musel, přece jsem ani na to tak mnoho nedbal, 
ale to mně nejvíce smutek činívalo, že jsem při 
všem sám na sobě spatřoval, že velice špatné a 
pokažené stvoření jsem a nevěděl jsem, jak s 
tím projíti mám, když jsem mnohé vzdělávání 
a mnohé o starém Adamu, jak ho křižovat 
máme, představování slyšet měl. Myslil jsem, 
kde moc a sílu k tomu vzíti mám, a nevěděl 
jsem, jak bych to jinak vyslovil. Říkával jsem, 
kdybych jenom Pána Ježíše měl, proti čemuž 
jsem často tuze odmlouvající slova dostal. 
Jedním slovem, tak mně bývalo, jako bych se s 
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ničím srovnati nemohl a nad ničím jsem se cele 
potěšiti nemohl. Když potom jednoho večera 
pan Šulc k nám do té školy přišel a v jakém 
nebezpečenství tam jsme, nám pověděl, a že 
školu tu již ráno rozpustí, a že on také sám brzo 
pryč jíti musí38), což jsem skoro s radostí uslyšel, 
hned ten večer jsem se tam odtud k matce, stě-
hoval a tak jsem brzo za ním se dvěma do 
Soravy39) se uchránil a tam v sirotčinci mezi 
dětmi přes tři neděle jsem byl, a když mne 
i tam na vojnu vzíti chtěli, tak jsem se zase 
zpátky vrátil, a teprve s některými jsem do 
Kotvice40) za panem Šulcem šel, a potom do 
Berlína jsem dne 25. března 1737 přišli, což mně 
při vstoupení do města podivně bylo, takže 
veliká bázlivost na mě přišla, jak tu se mnou 
bude, což také potom pravdivě se tak ukázalo; 
neb jsme téměř všichni mezi druhé Čechy 
k bydlení přišli a u nich jsme dělati musili, a 
oni nás tuze mnoho napomínali, abychom cele 
s nimi do jednoty přišli, a my jsme také koneč-
ně myslili, že mnoho dobrého u nich nalezne-
me. Tak jsem pravdivě myslel a všecko pozoro-
val, a také mezi ně jsem chodíval. Však ale 
dlouho to nebylo; tuze obtížný život mezi nimi 
jsem měl. Když pan Liberda z vězení přišel, a 
takové nějaké vysoké věci představovati začal, 
a brus rozumu kázal, tu se pomalu vždy větší 
odpornost při nich proti nám nalézala, takže 
nás za bludaře pokládali. Ač pan Šulc dokud 
zde byl, shromáždění v jednom domě držíval, 
jehož také ně-kteří milovali a i také to učinil, že 
zase mezi námi tovaryšstva spořádal. Však ale 
také to dlouho netrvalo. Oni nám ani do skle-
pa41) ani kde jinde nedovolili se scházeti. Potom 
jsem do takové tesklivosti přišel, že jsem skoro 
cele sám pro sebe začal býti, a také jsem začal 
sám pro sebe dělat, abych tak od nich na stranu 
přišel; za čímž hned následovalo, abych se ože-
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nil. Tak jsem to panu Šulci vyjevil, a on mi 
nebránil, ale ještě mi radil. Tak jsem s Alžbětou 
Jičínskou dne 24. června r. 1739 do stavu man-
želského vstoupil (a Spasitel nám tři dítky 
daroval, kdež ty první zase brzy k Spasiteli 
odešly, a při třetím po porodu také ona k 
Spasiteli odešla r. 1743 a já s pět dní starým 
synáčkem jsem zůstal, kdež on po ní teprve 
dne 5. května r. 1746 k Spasiteli odešel). A 
poněvadž, když pan Šulc již zde nezůstával, 
přece zase Gerlachshejmští u Vostrého42) své 
shromáždění43) mívali. Také jsem mezi ně cho-
díval i také někdy do Rixdorfu k Panu Šulcovi, 
jehož jsem přece rád poslouchal, však jsem 
přece větším dílem v svém srdci v naříkání čas 
trávil. Když ale potom bratří ze Žitavy sem na 
návštěvu přicházeli a shromáždění43) držívali, i 
také něco o církvi povídali, že oni s ní do tako-
vé společnosti přišli a že oni nanovo v svém 
srdci milost od Spasitele cítí, že v jeho smrti a 
umučení ji nalézají, a že toho požívali mohou, 
tu jsem teprve hned zase po každé, když jsem 
je slyšel, tuze na každé slovo pozor dával, a 
jako bych nějakou naději dostával, tak jsem je 
také hned zamiloval a vážně jsem o nich myslil. 
A že druzí Čechové se jim protivili, takže jed-
nou Jana Svobodu44) za město vyvést chtěli, od 
toho času jsem s nimi téměř s žádným nic míti 
nechtěl, ale vždy jsem více sám při sobě převe-
likou špatnost a hříšnost v svém srdci při všem 
cítil, takže jsem se jen za všecko před 
Spasitelem styděti musil, což mně vždy víc na 
mé srdce naléhalo, jak bych k pravému pokoji 
přijíti mohl, nebo jsem pravdivě sám o sobě 
věřil a cítil, že nejbídnější člověk na světě jsem, 
což se mi nejvíce to představovalo, že jsem již 
tak mnoho a nevypravitelně mnoho milosti 
a věrnosti Spasitele zakusil, a že jsem přece 
zase do špatného způsobu se navracel; což se 
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mi všecko to jako veliké hory přede mne posta-
vilo, a myslit jsem začal, bude-li to možno, 
abych celého vysvobození ze všeho dojíti mohl. 
Tak jsem to bratru Kroupovi vyjevil, a on mi 
dobrou radu na to dal, abych jen Spasitele pro-
sil, že on mi jistě pomůže a že mě ze všeho 
vysvobodí, jehož jsem si potom zamiloval. 
Když pak ale r. 1740 bratří ze Žitavy mnoho 
psaní církevních o mouřenínech a jiných na 
česko přeložených, také nám sem k přečtení 
poslali, to byla ta obzvláštní věc, ten čas pro mé 
srdce, když jsem tak mnoho svědectví o krvi a 
ranách a smrti Spasitele z těch psaní uslyšel, 
skrze což mé srdce nanovo tak proniknuto a 
obměkčeno se stalo, že jsem tuze při tom plaka-
ti musel, a hned měl jsem to tak za jisté, to že 
jest ta věc, co mně ještě vždy chybovala. Tak 
duše má a srdce mé velice potom toužit začalo 
a Spasitele jsem prosil, aby On se nanovo pro 
tu smrt a krev svou přesvatou nade mnou, jako 
nad svým nehodným stvořením, smilovati 
ráčil, a mně všecko odpustiti a nanovo svou 
krví obmýti ráčil. A jestli by on to pro mé 
mnohé nevěrnosti učiniti nechtěl, a mne v mém 
nebezpečném způsobu zanechal, že já se přece 
jemu cele na život i na smrt oddávám a k jeho 
přesvatým nohám s duší i s tělem i se vším na 
věčnost se ukládám. Tu se mi brzo Spasitel na 
takový obzvláštní způsob, v takové jisté a 
mocné čitedlnosti45) zjeviti ráčil, jako bych ho 
životně na kříži ve všech jeho ranách a boles-
tech v té celé krvavé postavě jako svého Boha a 
Pána a ženicha za mne umírajícího spatřil, z 
čehož se mé srdce i má duše a všecky vnitřnosti 
mé rozradovaly. Milost a moc i život v svém 
srdci jsem cítil a Spasiteli jsem se jako chudý 
hříšník v celé důvěrnosti pro tu smrt a rány 
cele tak, jak jsem až na věčnost s duší i tělem za 
jeho mzdu a dědictví odevzdati mohl. (Tak 
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jsem brzy mezi ty, jež při Kroupovi za bratří 
byli, do společnosti přijat byl a s nimi do 
Rixdorfu k panu Šulcovi k večeři Páně chodil), 
a tak jsem cele ten úmysl dostal, že chci ve 
všem pro Spasitele živ býti, a bývalo mi dobře, 
neb od toho času mne Duch Svatý vždy na to 
uváděti ráčil, abych jen jediné všecko pro mé 
srdce v jeho smrti a zásluze hledal.

A ač jsem potom do těžkých okolostojičnos-
tí přišel, když se špatné věci mezi těmi, kteří 
za bratří byli, začaly, tu já nevěda žádné rady, 
byl jsem v mém srdci cele na to uveden, abych 
to jen úplně zanechal, a tak sám v tichosti při 
Spasiteli zůstával, kdež mně tuze dobře býva-
lo, takže jsem vždy jasněji tu krvavou postavu 
Ježíše spatřovati mohl. Oni ale, když již patrně 
viděli, že ze zlého do horšího jdou, se lekat 
začali a někteří ke mně přicházeli a si naříkali 
a to za zlořečené drželi. A poněvadž čas po 
čase také někteří do Herrnhutu46) na návštěvu 
chodili a vždy víc a více povídali, já jsem již 
také obzvláštní vtisknutí o církvi od Spasitele 
dostal, tak jsem vždy vážněji o církvi myslíval 
a takovou jistou naději jsem dostával, že jistě 
jednou se to stane, že bratr od církve k nám 
přijde. Když ale potom B. Felix47), jenž také 
návštěvou v Hernhutu byl, přišel, a jen jediné 
o smrti a krvi i ranách Ježíše mluvíval a že on 
tam jistou čitedlnost od toho dostal, povídal, 
(a tu jsem já již, jak napřed stojí, vdovcem 
byl) a některé písně a verše o smrti a o ranách 
Spasitele48) přinesl, to mně veliké potěšení v 
mých těžkých okolnostech v mém vdovství 
učinilo a já jsem se z toho tuze radovati začal. 
On ale zase brzo ten úmysl dostal, aby se od 
Kroupy odtrhl a zase sám nové shromáždění 
založil. Tak také pro mne hned poslal a mne 
se vyptával, a když jsem mu svůj úmysl a svůj 
cíl pověděl, tak on mne políbil, „ty jseš můj 
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bratr“, mně pravil. Tak jich ještě pět přivolal a 
svého shromáždění začátek učinil. A tak se to 
velmi spěšně rozmáhalo, že největší díl k němu 
se obrátili a Kroupu opustili. Mně ale se jeho 
řeč o krvi a ranách velmi líbila, i také zpívání 
o tom mně tuze příjemné bylo. Ale to mnoho 
chodění, jeden druhého tuze líbání a obojího 
pohlaví dohromady se mnoho shromažďování 
a spolu velké milování, nad tím jsem zase hned 
se pozastavil, myslíval jsem, to že já nevěřím, 
aby to ten pravý církevní způsob byl.

Tak jsem také i na to myslil, abych sám do 
Hernhutu šel, ale možné mi nebylo proto, že 
jsem malé dítě měl, a tak jsem již jiného nevě-
děl co mysliti, jen jsem tuze žádostivě čekal, 
aby brzo bratr od církve sem poslán byl. A 
poněvadž jsem vdovcem byl a malé dítě měl a 
skoro mně ho žádný hlídati nechtěl, tak jsem 
po roce pro tu potřebu do stavu manželského 
s Annou Kulhavých vstoupil, kdež jsem r. 1744 
dne 14. září oddáni byli, kdež ale ně-kteří bratří 
proti mému nadání sami svatbu ustrojili, a tak, 
jak sami chtěli, náklad na to učinili. A tu jsem 
již brzo toho dočkal, že blažený bratr Ješek49) a 
bratr Buse od církve sem posláni byli. Což mně 
něco potěšitelného bylo, když jsem to hned ten 
den uslyšel a také jsem je hned toho dne s B. 
Pakostou a s Kroupou a s Kubáskem do města 
přivítati šel dne 6. září 1744, při čemž jsem já 
hned tuze na ně pozoroval, že obzvláště něco 
rozvážlivého se při nich ukazuje, tak jsem hned 
myslil, jak to teď půjde a jak pak také já projdu. 
Tak on sedmého sem přišel, a potom si čas vzal 
a s každým obzvláště samotným rozmlouval, 
tak jsem já jim tak, jak mi bylo, pověděl, načež 
on mi řekl, to že dobře je, že já jen na smrt a na 
rány Ježíše patřím (neb mně také v pravdě tak 
bývalo, že mně od toho času, jak mně Duch 
Svatý tu krvavou postavu Beránka představil, 
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že jsem nemohl v nižádné věci nikam jinam 
své útočiště bráti), ale dále řekl, jak v chudém 
hříšnictví se nalézám, a to že mi ještě chybuje, 
což mně hned tuze hluboko do srdce padlo a 
stal jsem se trochu před ním bázlivý. Tu jsem 
tuze vážně o něm mysliti začal, tak on mi 
potom ještě lépe tu věc skrze psaní představil 
a Spasitel mně to čas po čase vždy více pozná-
vati dával, takže mně potom všecko k tomu 
sloužilo a napomáhalo, takže není možno mně 
všecko od toho času vypisovati, co Spasitel 
skrze Ducha svého svatého při mé duši činil. 
Tak jsem já potom proti všemu mému nadání 
a k mému velikému zahanbení při všech příle-
žitostech jeho milost vždy více požívati mohl, 
při čemž jsem často mnoho plakal. Hned toho 
roku, když on první večeři lásky na Štědrý 
večer při narození Spasitele držeti začal, při 
čemž jen tuze malý zástup byl, já jsem také to 
dovolení měl na ni přijíti. Ó, jak jsem já se pře-
velice styděl, při čemž on nám něco o člověčen-
ství Spasitele povídal, což mně hned tak bylo, 
jako bych ještě jakživ byl nic o tom neslyšel. 
Potom jsem roku 1745 dne 21. května dostal tu 
službu navštěvování nemocných, a pak téhož 
roku dne 30. května byl jsem přijat do pomoc-
nické konference k držení tovaryšstva (což jsem 
právě také na ten den do vězení 1733 přišel) 
a zase téhož roku dne 1. července dostal jsem 
tu službu navštěvování bratří a já jsem tuze 
těžce stonal, takže jsem jistě myslil, že k Spasi-
teli půjdu, a tak jsem si ho zavolal a jemu jsem 
svého synáčka a manželku poručil. On to ale, 
že k Spasiteli půjdu, věřiti nechtěl, ale přece 
mně na hlavu ruku položil, jako by mně požeh-
nání dával a pak mě na čelo políbil a šel pryč a 
já jsem hned ucítil, že se ta nemoc i také mysl 
má proměnila a zase jsem brzo zdráv byl. Tu 
on mi teprve ten úřad přednesl, což mne velice 
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podivilo a téhož roku dne 10. října při navštívení 
zde blaženého pana otce (Hraběte Zinzendorfa) 
měl jsem dovolení s jeho tovaryšstvem na veče-
ři lásky být, při čemž jsem obzvláštní milost a 
požehnání cítil, takže jsem v tichosti při tom 
pořád plakat musel a pak ještě téhož roku dne 
27. prosince, když po jeho spořádání první veče-
ři Páně byla, tak jsem já také to dovolení dostal, 
že jsem hned poprvé tu převelebnou svátost50), 
tělo a krev Spasitele, jako chudý hříšník požívati 
mohl, což mně zas k velikému ponížení bylo, 
což kdykoliv se na všecky ty věci rozpomínám, 
sám za sebe se jen velice stydím a divím se tím 
více tomu velikému milování Spasitele. Roku 
1747 dne 2. března byl jsem dán za pomocníka k 
hodinám držení, čehož jsem se, tak jak jsem se za 
nepatrného znal, skoro ulekl, takže jsem třetího, 
když jsem na Rixdorf po prvé držet šel, myslil 
jsem, že bych se raději do země jako prach ukryl, 
a protož jsem pokaždé jen milost od Spasitele k 
tomu si vyprosit musel. Potom roku 1752, když 
náš ctihodný bratr Krásman51) k nám přišel, tu 
při vší té službě církevní, kterou on při nás kona-
ti začal, jakož obzvláště při té první večeři Páně, 
kterou on nám 1. ledna r. 1753 (podle bratrského 
řádu) posluhovati začal, nevypravitelnou milost 
v mém srdci požíval, takže jsem pravdivě věřil, 
že jsem tělo a krev Beránka požíval, což mně 
velice zvláštně v mém srdci zůstalo a za největ-
ší milost pokládám, a vždy jen jako nejchudší 
jeho stvoření pokaždé si to vyprošuji, aby mně 
to Duch Svatý vždy čitedlně požívati dal. Téhož 
roku dne 25. března, když modlitební kůr začat 
byl, tu jsem já také k tomu tovaryšstvu připojen 
byl, při čemž jsem také mnoho milosti při tom 
rozmlouvání se Spasitelem požíval. Roku 1756 
dne 10. října také ten úřad učednický poprvé 
na mne složen byl, při čemž jsem také mnoho 
milosti a požehnání požíval. Roku 1764 dne 12. 
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června byl jsem za akoluta52) přijat, při čemž 
jsem také obzvláštní požehnání cítil a to jsem si 
přál, abych s duší i tělem cele pro Spasitele byl, 
jakož také tato prosba každodenně k Spasiteli ta 
je, aby On mne svou krví ustavičně pokropova-
ti a posvěcovati ráčil, abych tak jediné skrze tu 
krev svatou a smrt, rány a muky jeho těžké, tak 
cele jeho vlastní zůstal. Já nehodný všech těch 
milostí, přece to říci musím, že mně ten milý 
Spasitel tuze mnoho, ach ovšem tuze mnoho 
milostí a věrnosti po všechen čas života mého a 
to obzvláště při jeho církvi ve všech jednáních a 
příležitostech prokázati ráčil, což nikoliv vyslo-
veno, tím méně vypsáno býti může. Nebo jeho 
láska a dobrota žádného počtu ani konce nemá, 
neb přenesmírně jest veliká a věčně nevystiže-
ná. Naproti tomu já také zase jako chudé dítě 
se zahanbením a ponížením vyznati musím, že 
jsem mnoho, ach tuze mnoho, sám sobě zmařil, 
že jsem tu jeho milost a lásku ještě více nepoží-
val a jeho víc nemiloval, jak on toho hoden a jak 
bych to vynahražené míti měl. Jinak nevím, jen 
aby ten milý Duch Svatý (který při mně hned 
ten nejprvnější začátek učiniti musel, nebo bez 
něho bych věčně vrtný a slepý byl zůstal) mně 
to z toho věčného po-kladu a zásluh Ježíše 
Krista vynahraditi ráčil, v níž celá plnost věč-
ného života a spravedlnosti jest. A protož já 
nic jiného činiti nevím, jen volati a vzdychati: 
Smiluj se, Bože, ty milý Otče, pro smrt Syna 
svého a rány jeho i krev přesvatou! Vem mne 
cele pod ochranu svou, ty Beránku Boží, pro 
mne obětovaný, a až na smrt utrýzněný, smi-
luj se a dej mně to, co jsi vystál pro mne, tak 
budu mít všecko, zde i věčně, ty Duchu Svatý, 
rač to konati a v srdci mém to obživovati a veď 
mne dále, až mne dovedeš a srdce stát zůstane, 
abych věčně amen a halleluja zpívati mohl. 
Onť jest mne sám provedl, Beránek, jenž zabit 
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byl, jemu buď sláva, čest, moc a díků činění od 
věků až na věky. Amen.
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DOSLOV NEZNÁMÉHO PISATE-
LE

Tato blažená a přežádoucí hodinka jemu ude-
řila dne 3. října, kdy on líbezně usnul v Pánu 
v 74. roce jeho stáří. My co bychom ještě měli 
připojiti, hrubě nemáme, neb jeden každý z nás 
ho znal a ví, jaký on věrný a příkladný bratr a 
pomocník požehnaný byl, a jak on též v té své 
poslední nemoci trpělivě svůj kříž nesl.

Jistotně jeden z toho velikého zástupu ze vše-
likého národu53) i on bude, kterýž v bílé roucho 
oblečen, z velikého soužení přišel a umyl rou-
cho své v krvi Beránkově, a protož též z milosti 
před trůnem Božím bude a bude jemu sloužiti 
v chrámě jeho dnem i nocí, a Beránek, kterýž 
jest uprostřed trůnu, pásti jej bude a dovede 
ho k živým studnicím vod a setře Bůh všelikou 
slzu s očí jeho; nebo kvílení a bolesti tam více 
nebude. Nebo vykoupení Hospodinovi navrátí 
se a přijdou na Sion s prozpěvováním a veselé 
věčné bude na hlavě jejich. Radosti a veselé 
dojdou, zámutek pak a úpění uteče od nich54). 
Amen. Halelujah!
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POZNÁMKY K TEXTU

1) Nekatoličtí sedláci z okolí Litomyšle sepsali 
stížnost o svém utrpení ke švédskému králi 
Karlovi XII., zároveň se žádostí, aby také jim 
– jako Slezanům – pomohl k volnému vyzná-
vání nekatolic-kého náboženství. Žádost měla 
prý několik set podpisů a jménem 7.000 tajných 
evangelíků měla být poslána švédskému králi. 
Než byla tato stížnost i žádost na Litomyšlsku 
domluvena, sepsána a podepsána, uplynulo v 
tehdejších poměrech hodně času. Zatím Karel 
skončil svou až dotud vítěznou  dráhu poráž-
kou u Poltavy (8. července 1709), a i kdyby ho 
tato žádost skutečně zastihla, nemohl by pro 
sedláky z Litomyšlska už nic udělat.

Vrchnostenské úřady přišly té věci na stopu 
a daly zatknout vedoucí hnutí, kteří pak byli 
nepochybně dosti přísně potrestáni.

Pronásledování jinověrců se nedělo jenom 
z příčin náboženských, nýbrž se stalo, od 
Ferdinanda II. počínaje, také politickým nástro-
jem. (Antonín Rezek, Dějiny prostonárodního 
hnutí náboženského v Čechách, str. 19).

Smlouvou altrannstädtskou bylo Slezanům 
navráceno 121 kostelů k bohoslužbě podle 
konfese augsburské. Smlouva byla císařem 
podepsána 12. září 1707. Švédský zplnomoc-
něnec baron Hennig ze Strahlenheimu vymohl 
kromě toho svolení, aby si protestanti směli 
postavit 6 kostelů tzv. milostných, z nichž k 
hranici české a moravské byly nejblíže kostely 
v Hiršperku a v Těšíně.

2) rodiče.
3) pozoroval jej.
4) Královo pole nebo Nová Ves, obecně 

Kartouzy (část Velkého Brna). Markrabí Jan, 
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bratr českého krále a císaře Karla IV., zde zalo-
žil roku 1375 kartuziánský klášter. Ležel upro-
střed lesů na svahu příkře stoupajícího návrší 
(k Soběšicím). Klášter byl zrušen za Josefa II 
roku 1782. V roce 1825 byl proměněn v kasár-
na.

5) Kartuziáni (ordo carthusiensis), církevní 
řád, jehož zakladatelem jest Bruno z Kolína 
nad Rýnem (1084). Původně se skládal z otců 
(patres) a bratří laiků (conversi). První kláš-
ter, později zvaný velká kartouze, vznikl ve 
Francii v pustině „La chartreuse“ – odtud i 
jméno řádu – čtyři hodiny severně vzdálené 
od Grenoblu. Roucho žíněné (bílá sutana) na 
nahém těle zahalují kabátem z hrubého sukna, 
jež koženým (také konopným) páskem opásají, 
a na to odívají škapulíř s kapucí. Kabát, ška-
pulíř a kapuce jsou bílé. Pro vycházky nosí i 
černý plášť s černým plstěným kloboukem.

6) Flagellanti (lat. flagellantes, tzn. mrska-
či) se domnívali, že se trýzněním těla může 
vykonat pokání za spáchané hříchy a odvrá-
tit od lidského pokolení hněv a trest Boží. 
Počátek tohoto hnutí byl v Itálii za války 
mezi Guelfem a Ghibellinem, když roku 1260 
v Perugii vyzval dominikán Rainer všechno 
obyvatelstvo, aby se bičováním těla usmířilo 
s Bohem. Proti flagellantům vystoupil roku 
1261 papež Urban IV. a Manfred a násilím je 
potlačili. V Čechách byli přičiněním Arnošta z 
Pardubic (1297 – 1364) cizí flagellanti ze země 
vypuzeni a domácí napraveni.

Flagellace (z lat. flagellum, bič, důtky, prut), 
mrskání, se dělo u mrskačů při jejich nábožen-
ských úkonech a to buď v kostele nebo před 
kostelem, pomocí důtek, hole se třemi prova-
zy, které měly na svém konci dvě ostrá železa, 
upevněná do kříže. Mrskání, při němž byla 
spodní část těla zahalena, bylo prováděno až do 
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krve, potom následovaly prostrace (předvedení 
pokory) těla v podobě kříže za zpívání kajících 
písní. Celý akt končil obyčejně modlitbou v kos-
tele.

Roku 1730 mělo mrskání jinou formu než ve 
středověku, bylo projevem kajícnictví ve smys-
lu barokního katolicizmu.

Pravé pokání je vždy veliká proměna uvnitř 
i navenek – odvrátit se úplně od hříchu a obrá-
tit se bez jakýhkoli výhrad k Bohu o slitování 
pro nevinnou krev Pána Ježíše Krista.

7) Ignác z Loyoly (1491 – 1556, španělský 
šlechtic, zakladtel řádu jezuitů. Jezuitská kolej 
stávala v Brně na ulici Jezuitské v těch mís-
tech, kde je dnes jedno křídlo justičního palá-
ce. Jezuitský kostel stojí dodnes.

8) Holeček (důvěrné oslovení) od holec, 
doslovně holý člověk, jinoch, který ještě nemá 
vousy, vzniklo z toho slovo hoch.

9) Čtění o skutcích Kristových, výklad na 
evangelia, blíže neznámý.

10) Stará touha české probuzené duše po krás-
né církvi Pána Ježíše.

Již v letech 1491–92 konali bratři Lukáš, rytíř 
Mareš Kokovec, Kašpar a Martin Kabátník 
z Litomyšle cestu na východ. Společně se brali 
až do Cařihradu. Tam se rozešli, každý do 
jiné země, aby pátrali po živém křesťanství. 
(M. Kabátník byl v Sýrii, Palestině, Egyptě, M. 
Kokovec byl v Rusku).

11) Roku 1732 se stala velká emigrace z Lito-
myšlska do Gerlachsheimu (v Saské části Horní 
Lužice), který byl ve spojení s Herrnhutem 
(Ochranovem). Rezek, Dějiny prostonárodní 
v Čechách, str. 69. Viz též 15), 23), 38), 40).

12) Augustin Schulz, narozen ve Vratislavi, 
zemřel roku 1752 v Berlíně. Spolužák Liberdův. 
Jak Liberda (zemřel roku 1742), tak i Schulz byli 
kazateli českých bratrských emigračních sborů 
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v Berlíně, ale nesnášeli se, co se týče teologie. 
Liberda se klonil ke kalvinizmu, Schulz byl 
luterský pietista, nakloněný Ochranovským a 
ačkoli se tomu dlouho vzpíral, přijal 28. dubna 
1737 luterskou ordinaci. Srovnej G. A. Skalský, 
Z dějin emigrace I.

13) Harfa nová na hoře Sion, vydal berlínský 
kazatel Liberda v Loubně, roku 1732 a 1735.

14) Heřmanice, městečko, nyní ves na 
Litomyšlsku. O bratrském sboru v Heřmanicích 
není žádných zpráv, ale bratři zde pravděpo-
dobně byli. Před bílou horou zde byla pravdě-
podobně evangelická fara (podobojí).

15) Jiřík Vostrý pocházel z rodiny „čtenářů 
a husitů“, jak vyznal ještě před skonem, ze vsi 
Hlavňova za Policí. Byl ženatý již pět let a měl 
dvě děti, když se rozhodl uprchnout s rodinou 
za hranice, aby tu mohl svobodně žít (1727). 
Nešel sám. S ním uprchly tři jiné rodiny, celkem 
14 osob, mezi nimi i sestra Vostrého, která raději 
opustila svého muže. Uprchli do Gerlachsheimu, 
na samém rozhraní Slezka, Čech a Lužice, kde 
již byla emigrantská osada. S Janem Jílkem 
dopomohl k útěku osmnácti osobám z Lubného, 
osmičlené rodině z Újezda a dvěma sedlákům 
z Morašic (od „Růžového paloučku“), když byl 
chycen újezdským kaplanem a postaven před 
litomyšlské právo. Byl odsouzen k doživotnímu 
žaláři na hradě Špilberku, ale po třech letech 
těžkého žaláře byl vydán své vrchnosti, klášteru 
broumovskému, a odtud znovu uprchl (1735). 
Bartoš, Bojovníci a mučedníci, str. 177/8. Viz 
poznámka42).

Srovnej se životopisem Jana Jílka, str. 38.
Špilberk je bývalý brněnský hrad. Roku 1621 

byl Brněnský hrad zabrán a byl využíván jako 
vězení (obzvláště v letech 1742 – 1855). Roku 1862 
byl dle nejvyššího nařízení dán kopec pod hra-
dem městu, aby zde zřídilo sad, a hrad samotný 
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byl změněn na kasárny.
16) Snad se tu míní Slavětín blízko 

Markoušovic u Trutnova a Roztoky u Semil. 
Může též jít o vsi Slavětín a Roztoky mezi 
Opočnem a Jaroměří u řeky Metuje.

17) Jizera?
18) V exulantských sborech byly podle vzoru 

německých pietistů zřizovány skupinky osob 
k pě-stování osobního náboženského života za 
vedení ně-kterého zkušeného bratra (Skalský).

19) německy.
20) Hendrsdorf, správně Hennersdorf.
Ti, kteří prchali před svátostí biřmování, která 

byla udílena po celých Čechách časně na jaře roku 
1735, přes Hennersdorf, nalezli v tamnějším kaza-
teli Vaňkovi nadšence, který jim pomáhal jak mohl, 
dokonce 15.5.1735 napsal dopis pro veřejnost, 
ve kterém vybízel k podpoře pro otrhané, nahé 
a utrýzněné české emigranty. Podle nařízení Saské 
vlády se nesměl nikdo z nich v Hennersdorfu 
usadit, proto je zde kazatel Vaněk přechovával jen 
po nějaký čas a potom jim zařídil práci v okolních 
vesnicích, kam byli rozesíláni po skupinkách.

21) Schulz zemřel 1752, Jílek až 1780.
22) Grešle, z německého slova Groeschel, gro-

šík. Grešle je čtvrtina starého groše (staročeský 
groš, z lat. grossus, stará stříbrná mince).

23) Čechové, kteří se usadili v Gerlachsheimu, 
byli poddanými jednak hraběte Mostorffa, 
jemuž náleželo litomyšlské panství, jednak 
knížete z Lichtensteinu (Čermná u Kyšperka). 
Lichtenštejn se obrátil se stížností na běžence 
na císaře a ten na saského krále. Kurfiřst saský 
nařídil, aby si Lichtenštejn své lidi v Sasku 
vyhledal a odvedl. Proto Schulz se svým čes-
kým sborečkem odešel do Chotěbuze a odtud 
do Berlína. Chotěbuz a Pien (Chottbus a Peitz) 
– území se stodvaceti vesnicemi, které se 
nacházelo na území Čech, později Saska. Od 
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Gubinského míru (1462) bylo právně v držení 
Braniborska (Pruska) jako dolnolužické léno 
koruny české.

V Čermné byl prý již před Bílou horou bratr-
ským knězem Jakub Pecháček a v době pobělo-
horské vedl jako laik tamnější sbor do vysoké-
ho věku jeho syn Jan Pecháček.

24) Srovnej s Žalmem 62:9.
25) krumpolec, z něm. Krummholz, zakrnělé 

dřevo.
26) Srovnej s Žalmem 137:2.
27) Brát zatvrzelé kacíře na vojnu se stalo 

nápravným prostředkem v zemích německo 
– ra-kouských. Císařským patentem vyda-
ným 12.8.1733 byl dokonce uzákoněn. Rezek, 
Dějiny prostonárodního hnutí náboženského v 
Čechách, str. 70.

28) Byl to zajisté biskup králohradecký Jan 
Josef hrabě Vratislav (1733 – 1753). Přišel do 
Litomyšle patrně přes Chrást. Byl však u Jílka 
skutečně sám biskup nebo děkan z Chrasti?

29) Roku 1717 se pro svoji víru dostal do vězení 
Tomáš Každa z Cerekvic na Litomyšlsku, který 
byl stlučen holí tak, že na celém jeho těle nezů-
stalo zdravého místa. Po roce byl propuštěn, 
když složil 100 zl. pokuty. Roku 1725 však zase 
upadl v kacířství, když byl udán od faráře, že 
přechovává luteránské knihy. Dostal se znovu 
v okovech do tuhého vězení, kde byl dva roky. 
Všechny pokusy přimět jej k tomu, aby vyznal 
katolickou víru zůstaly marné. Nakonec, což je 
podloženo úřední zprávou z roku 1735, byl jako 
zatvrzelý kacíř zprovozen ze světa jedem. Lidem 
se prý řeklo, že se Každa oběsil a jeho mrtvé tělo 
bylo zahrabáno na rozcestí. Rezek, Dějiny pros-
tonárodního hnutí náboženského v Čechách, str. 
71.

30) Asi spis jezuity Vojtěcha Martinidesa 
„Uzda duchovní, aneb spasitedlná přemyšlová-
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ní o posledních věcech člověka“ z roku 1672 a 
i později vydávaná v Praze jezuity. Jungmann, 
Historie literatury české, V. 1428.

31) strašné mučidlo.
32) Totéž postihlo Alžbětu a Magdalenu 

Šraminovy z Radikovic na panství stěžerském, 
které dostaly ve vězení na Bydžově po dvaceti 
ranách karabáčem, protože odmítnuly poklek-
nout, když slyšely, že se v kostele zvoní na 
pozdvihování. Potom byly trestány padesáti 
ranami uzlovitým bičem. Alžbětě, tehdy osm-
náctileté se podařilo 9. září 1734 utéci za bílého 
dne z obecní práce, co se stalo s Majdalenou, 
není známo.

33) hon, délková míra. 125 kroků (práva měst-
ská).

34) sáh vídeňský = 1,8965 m (do roku 1875).
35) máz, také más, z něm. das Mass, máz piva 

= 1,415 l.
36) Keprsdorf, něm. Gebhardsdorf.
37) Z rodu Holubů byl snad i Wenzeslaus 

Taube z Gebhardsdorfu, jenž 21.12.1741 pode-
psal spolu s devíti jinými žádost poslanou na 
generální konfe-renci Moravské bratrské církve 
pořádanou v Herrnhagu, aby byli čeští věřící v 
Žitavě, Drážďanech, Berlíně, Gebhardsdorfu a 
Hennersdorfu přijati do církve bratrské (ochra-
novské). Na tuto žádost byla pro české součásti 
Jednoty ochranovské zřízena 8.8.1742 osada v 
Nízkém.

38) Roku 1747 opustili všichni čeští emigranti 
(asi pětset lidí) Gerlachsheim a přišli do berlín-
ského předměstí Rixdorfu. Viz též poznámku 
23).

Více informací o vnitřních poměrech a pří-
bězích emigrantů lze nalést v knize Skalský, 
Z dějin emigrace I. Srovnej také se spisy 
Müllerovými.

39) Žarov.



40) Kotvice, z něm. Cottbus, Chotěbuz. 
V Chotěbuzi byl malý sbor českých luterských emi-
grantů (asi dvěstě lidí), jehož kazatelem byl Vaněk 
(dříve v Hennersdorfu). Viz. 23) a 20).

41) Sklep, tj. klenutá místnost.
42) Vostrý, člen herrnhutského sboru v Rixdorfu, 

domohl se svojí pílí slušného blahobytu, zřídil si 
továrnu, „kartounku“. Když mu bylo šedesát let 
– uprostřed sedmileté války – začal znovi horlivě kázat. 
V Kladsku, kam na čas pronikla císařská vojska, byl 
zatčen jako vyzvědač rakouskými husary a poslán do 
Prahy. 19. června 1759 byl postaven před soud, kam 
byl přiveden z káznice v okovech. Známe bohužel jen 
počátek soudu, první výslech. Výsledek soudu je však 
neznámý. Zemřel 27. března 1760 v pražské nemocnici, 
prý jako katolík. Mohl se „obrátit“ leda v bezvědomí, 
do něhož snad upadl po mučení. Bartoš, bojovníci a 
mučedníci, str. 178 a 179.

43) V povaze Jednoty byla vždy jistá náklonnost 
k exluzivitě i separatizmu. Jednota vnitřně souvisela 
s pozdějším pietizmem, což lze však říci jen s výhra-
dami. Vliv pietizmu na obnovenou Jednotu v Herrn-
hutu a na tajné evangelíky v Čechách je nepopiratel-
ný. Od pietizmu je také velice blízko k mysticizmu. 
Vidět to lze především na české emigraci, která měla 
větší náboženskou svobodu než nekatolíci, kteří 
zůstali doma.

Emigranti, kteří byli u hraběte Zinzendorfa 
v Herrnhutě, a i ti, kteří byli v Berlíně, podstoupili 
prudké spory o své řády a zřízení, jichž se nechtěli 
vzdát. V Berlíně dokonce velmi rozhodně řekli: „My 
bychom uprostřed papešstva bydleti mohli, aniž 
bychom si stěžovali, kdyby moudrý, snášenlivý 
biskup duchovenstvu svému kázal, aby nás k niče-
mu nutiti nesmělo, pro co my smyslu nemáme, ale 
nemohli bychom nikterak snésti, kdyby sebe čistší 
bohoslovec našemu svědomí i jen málo vládnout 
chtěl. Toť příčina, pro kterou se žádnému vyznání, 
ať se jmenuje jakkoliv, nikdy bez podmínky neoddá-
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me, my musíme svou církevní kázeň při tom vždy 
zachovati, co věc, která poslední útočiště slove...“ 
Tato bezkonfesielnost a naprostá nechuť jakémuko-
liv přísnějšímu dogmatickému řádu musila vést k 
různým odchylkám, zejména se časem porušila cír-
kevní kázeň. Frank, Mysticismus und Pietismus im 
XIX. Jahrh; Raumer, Taschenbuch 1887, 229; Rezek, 
Dějiny prostonárodního hnutí v Čechách, 1887, str. 
120 a 121.

Předpoklad, že by emigrace mohla bydlet v Če-
chách uprostřed papešstva, má svůj vážný ohlas 
v době pozdější, v této zajímavé katolické zprávě 
(z Listáře k dějinám náboženských blouznivců čes-
kých v stol. XVIII. a XIX., Rezek – Šimák, str. 106:

4. srpna 1799 v Činěvsi. Farář Fr. Mich. Oppelt 
posílá biskupovi zprávu o blouznivcích v obvodu 
či-neveském a vrbickém: ...čeští nekatolíci by se 
snad vrátili k církvi, kdyby se jim povolil kalich, 
mateřská řeč při bohoslužbách a dispens (úlevy) 
v kázni církevní.

44) Tomáš Svoboda, myslivec hraběte Šlika v Če-
šově na panství Velišském, byl přistižen jezuitským 
misionářem, že vlastní několik nekatolických knih. 
Hrabě František Šlik jej hned vyhnal ze služby. Když 
však Svoboda složil katolické vyznání víry a slíbil, 
že už nikdy u sebe nechce mít takové knihy, byl 
přijat na milost a dosazen za myslivce do Kopidlna. 
Tam však daný slib porušil a znovu četl nekatolické 
knihy. Dopadl jej při tom stejný misionář a Svoboda 
byl hned uvězněn. Také se mu kladlo za vinu, že 
rouhavě a potupně mluvil o sv. Janu Nepomuckém, 
který byl toho roku vyhlášený za svatého a jehož 
uctívání bylo ve velkém rozkvětu. Apelační soud 
vydal přísný rozsudek. Tomáš Svoboda měl být 
popraven a mrtvé tělo spáleno. Jeho tři synové, kteří 
byli také myslivci ve Šlikových službách se marně 
snažili zachránit svého otce. To by bylo možné 
jenom tehdy, pokud by se vězeň obrátil ke katolické 
víře, ale starý Svoboda byl nepohnutelný. Proto také 
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byla poprava vykonána a jeho tělo spáleno. Jeho tři 
synové a dvě dcery (Barbora a Zuzana) smýšleli po 
nekatolicku také, proto bylo proti nim zakročeno a 
byli nuceni chodit na katolické bohoslužby. Proto se 
dvaceti příbuznými uprchli ze země. (Rezek, Dějiny 
prostonárodního hnutí v Čechách, str. 74). 

Z těchto tří synů zde přichází v úvahu Jan, naro-
zený 1700 v Zelené Lhotě, okres Jičín. Vystěhoval 
se do Velkého Hennersdorfu. Zde mu zemřela 
první žena. Ačkoliv byl uchvácen živým svědec-
tvím tamních českých kazatelů Simonida a Liberdy, 
musel často bojovat s těžkomyslností. Jednou si 
chtěl vzít život a byl před tím zachráněn zvláštním 
Božím řízením. Roku 1742 vstoupil do služeb pána 
z Gersdorfu na Trebuzu a 5. června se nastěhoval 
i se svojí dcerou do bytu při poplužním dvoře. Po 
založení Nízkého se Svoboda oženil podruhé. Jeho 
manželkou byla Češka, Dorota, roz. Ducháčková. 
Vzdal se myslivectví a byl učitelem a výběrčím 
daně z potravin v Nízkém. Vážený ode všech a 
velice ctěn mládeží, umřel roku 1763. Geler, Um des 
Evangeliums willen, str. 33.

45) Srovnej s epištolou s. Pavla Židům 4:15.
46) Na obecních pozemcích berthesdorfských začali 

17. června 1722 stavět emigranti z Fulnecka a Štram-
berska na Moravě osadu Herrnhut (Ochranov).

Zde, pod vedením L. M. ze Zinzendorfu vznikla 
obnovená Jednota bratrská (Ochranovská), která 
po mnohém kolísání a vnitřním zápase navazuje na 
někdejší Jednotu bratrskou v Čechách a na Moravě, 
ne sice ve všem, ale přece po mnohé stránce.

Zinzendorf byl dotázán: „Je to pravda, že se 
nynější bratři odchylují od starých českých bratří?“ 
Odpověděl: „Je pravda, že si nevážou ve všem ruce, 
poněvadž staří bratři si výslovně vymiňovali, že je 
potřeba se čas od času měnit. Všechny podstatné 
zásady staré Jednoty se u nás svatě zachovávají.“

V obnovené Jednotě bratrské v Herrnhutě i v ji-
ných osadách splynulo české bratrství s němec-kým 
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a švýcarským pietizmem a na Lužici mimoto i s lu-
žickými všeobecnými řády.

47) Snad z rodu Ondřeje Felixe, bratrského kněze, 
který se ukrýval ještě roku 1643 v úkrytech na 
Vsetínsku.

Mikuláš Felix byl rovněž mezi těmi, kteří se pode-
-psali pod žádost o přijetí českých bratrských souvěr-
ců, kteří byli rozptýleni po Sasku, Lužici a v Berlíně, 
do Moravské církve bratrské, později přejmenované 
na Jednotu bratrskou, také Obnovenou jednotu bra-
trs-kou, krátce Jednotu ochranovskou. Viz. také pozn. 
37).

48) Srovnej se Zinzendorfovou písní: Kristova krev 
a spravedlnost.

49) Ješek (Ješík, Ješín, Ješina) z Jech, které má 
původ ve jménu Jan.

50) Jan Jílek chápal večeři Páně va smyslu Luterském, 
tj. chléb a víno jsou při večeři Páně „tělesným spojením 
s tělem a krví Páně“. Reformované učení je takové, že 
chléb je posvátně tělem, kalich posvátně krví Páně, 
tj. znamením a pečetí toho, jak Kristus duchovně sytí 
věřící. Římské učení: chléb se proměňuje v tělo a víno 
se proměňuje v krev Kristovu.

51) Ondřej Grassmann byl starším Jednoty ochra-
novské.

52) Akoluti se v Jednotě bratrské nazývali mlá-
denci, kteří byli oddáni službě v církvi, kteří byli na 
sy-nodu připouštěni k prvnímu stupni církevního 
povolání. V tom stupni (nazývaném také učednic-
tvím) přisluhovali doma starším služebníkům círk-
ve (cvičení mládeže, konání domácích pobožností, 
kázání) a cestovat s nimi. Z těch, kteří se dobře 
osvědčili, se zřizovali jáhnové nebo také diakoni.

53) Srovnej Zjevení 5:9 a 7:9 – 17.
545) Srovnej Izaiáš 35:10.
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PŘEHLED VÝZNAMNĚJŠÍCH 
UDÁLOSTÍ 

ČESKÉ REFORMACE.

Prvokřesťanské období v Čechách a na Moravě:

Rastislav přijímá slovanské věrozvěsty Cyrila 
a Metoděje na Velehradě na Moravě.
Bořivoj, český kníže, byl i s manželkou Ludmilou 
pokřtěn od Metoděje.

Předchůdcové Husovy reformace:

První valdenští se objevují v Čechách.
8. prosince zemřel Konrád Waldhauser (nar. asi v 
roce 1326).
8. prosince zemřel Jan Milíč z Kroměříže.
30. prosince zemřel Matěj z Janova (u Mostu, též 
Mistr Matěj z Čech), nar. asi 1350 až 1355.
Zřejmě zemřel Tomáš Štítný, nar. 1331.

Česká reformace:

Jan Hus, narozen v Husinci (6. července?).
Založení Betlémské kaple.
Hus ustanoven kazatelem v Betlémské kapli.
Hus kázal proti odpustkům papeže Jana XXIII. 
6. července Hus upálen v Kostnici.
30. května Jeroným Pražský upálen v Kostnici.
Založeno město Tábor.
(Táboři měli svého vlastního biskupa. Učili, že 
Písmo sv. je jediným měřítkem víry, že Kristus 
ustanovil pouze dvě svátosti).
Pražský arcibiskup Kunrád se přidal k husitům. 
Husitské války.
(Husité vítězí nad křižáky v bitvě u Prahy 1420, 
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u Žatce 1421, u Něm. Brodu 1422, u Ústí nad 
Labem 1426, u Stříbra 1427 a u Domažlic 1431).
Zřízena pražská konsistoř (dolejší).
11. října zemřel před Přibyslaví Jan Žižka.
Kompaktáta rozdělují český národ na stranu roz-
hod-nější (Tábory) a na stranu mírnější (Pražany).
Znění basilejských kompaktát:
1. aby přijímání přebožské svátosti večeře Páně uži-
tečné a spasitelné pod obojí způsobu, chleba totiž 
a vína, všem křesťanům v Čechách, v Moravě a 
kdekoliv jejich přivrženci bydlí, od kněží svobodně 
přisluhováno bylo.
2. aby všichni hříchové smrtelní a zvláště zjevní 
skrze ty, na kteréž se sluší, rozumně a vedle záko-
na Božího byli stavováni, trestáni a vymítáni.
3. aby slovo Boží od kněží Páně a jáhnův hodných 
svobodně a věrně bylo kázáno.
4. že nesluší kněžstvu za času zákona milosti nad 
zbožím pozemským světsky panovati.
30. května byli Táboři poraženi od kališníků a 
katolíků v bitvě u Lipan (Prokop Veliký i Malý 
padli). 
Tábor dobyt Jiřím z Poděbrad, Táboři rozehnáni.
Zemřel Petr Chelčický, duchovní zakladatel 
Jednoty bratrské, narozen asi 1390.
(Základem víry je vůle Boží, zjevená v Písmu sva-
tém. V něm je tedy pramen vší dokonalosti a vše, 
co v něm není obsaženo, i když je to samo o sobě 
dobré, je nepřípustné. Chelčického názory se staly 
základem učení Jednoty bratrské, která z Chelčic-
kého vznikla, ale nevzrostla skrze něj; pokud chtěla 
přetrvat, musela se vyrovnat se životem, pokud 
chtěla být církví „obecnou“).
Bratří Chelčičtí, stoupenci učení Petra Chelčického
Bratří vilémovští (Vilémov u Golčova Jeníkova)
Jan Rokycana, zvolený arcibiskup podobojí (od r. 
1448 farář týnský v Praze).
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Jednota Rokycanových posluchačů a Kališnická 
bratrstva, zůstávají ve svazku s církví podobojí.
Rokycana vymohl svým posluchačům a stoupen-
cům Petra Chelčického, aby se mohli usadit na 
panství litic-kém pánů z Poděbrad.
(Hlavním sídlem Bratrů byl Kunvald u Žamberka)
Jiří z Poděbrad českým králem.
Kněz Jakub v Divišově.
Br. Řehoř, bývalý řeholník v klášteře církve podo-
bojí v Praze Na Slovanech, laik, zakladatel Jednoty 
bratrské (bratrstvo Řehořovo).
Michal, žamberský farář.
Kněz Martin v Krčíně.
K bratrstvu Řehořovu se připojují někteří Chelčičtí 
bratři, Moravští bratři, kteří byli posluchači kněze 
Štěpána v Kroměříži (vypuzení z Moravy) a pi-
kharti (přijímají se teprve po předběžné zkoušce).
První pronásledovaní Bratrů.
Jan Rychnovský z Rychnova, ochránce Bratrů.
Synod Bratrů ve Lhotě u Rychnova.
(Založení vlastního kněžského řádu – volba 
kněží losem. Vylosovaní bratři – Matěj, sedlák v 
Kunvaldě, Eliáš, mlynář z Chřenovic u Kojetína 
na Moravě, Tůma, krejčí z Přelouče, byli posvěce-
ni valdenským starším, snad Martinem Němcem, 
pobývajícím nějaký čas v Chotěboři, za kněze 
Jednoty. Týž valdenský kněz vysvětil Bratrům 
jejich posla, br. Michala žamberského).
Bratří zamýšlejí připojit se k některé již stávající 
církvi (valdenské, pravoslavné řecké nebo ruské, 
arménské). Michalu žamberskému byla valden-
ským biskupem Štěpánem udělena biskupská 
pravomoc. Michal žamberský ji přenáší na první-
ho bratrského biskupa Matěje, dvacetipětiletého 
sedláka v Kunvaldě.
Rokycana se veřejně zříká Bratrů (nesouhlasí, aby 
Bratři měli vlastního biskupa).



Druhé pronásledování Bratrů – sedm mučedníků. 
Veřejné slyšení Bratrů s pražskými mistry.
Zemřel br. Řehoř.
Nové slyšení v Karlově koleji.
Bratři se pokoušejí o styk s církvemi řeckého 
vyznání. Starý rigorismus podléhá „novým smě-
rům“.
(Br. Matěj zůstává i nadále biskupem, ale jen s pra-
vomocí ordinovat kněží, kdežto správu Jednoty 
bratrské přejímá jako sudí br. Prokop).
Usnesení v Rychnově nad Kněžnou, že „bezvými-
nečná vážnost přísluší jen Písmu svatému a niko-
liv spisům, které do té doby z Jednoty bratrské 
vyšly“.
Jednota opouští asketický směr br. Řehoře, drží se 
samotného Písma a nabírá nový směr, svobodnější 
a světu otevřenější (žít ve světě, ale ne světácky).
Stoupenci starého Amose ve Vodňanech nepři-
stupují na smír a zakládají Menší stránku, tzv. 
Amosence.
Umírá biskup Matěj.
Bratrský katechismus „Dětinské otázky“.
Svatojakubský mandát krále Vladislava namířený 
proti Bratřím.
Zvoleni čtyři biskupové (starší). Biskup, který je 
v úřadě nejstarší, má být zároveň sudím. 1. Lukáš 
Pražský v Mladé Boleslavi. 2. Ambrož ve Štěkni 
u Strakonic v prácheňském kraji. 3. Tůma v Přero-
vě na Moravě.
Lukáš Pražský, ustavitel a zákonodárce Jednoty 
bratrské oprošťuje Jednotu od některých extrémů 
br. Řehoře a Chelčického.
Pronásledování Bratří zastaveno asi působením 
pana Rendla z Oušavy a knížete Bartoloměje 
z Minstrberka.
Br. Lukáš navazuje kontakty s reformátorem dr. 
Martinem Lutherem.
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(Luther se narodil 10. listopadu 1483, zemřel 18. 
února 1546. Prostředníci styků Lukáše s Lutherem 
byli Pavel Sperát, tehdy jihlavský kazatel a Beneš 
Optát, kteří byli Lutherovi přívrženci).
Br. Lukáš odsuzuje Zwingliho učení, šířené v Jedno-
tě bývalým vratislavským mnichem Čížkem.
(Oldřich Zwingli, nar. 1. ledna 1484, padl v bitvě 
u Kappelu 11. října 1531).
11. prosince zemřel Lukáš, bratrský biskup (nar. 
1460).
(Martin Škoda, Lukášův nástupce, vede správu 
Jednoty spolu se třemi seniory).
Zemřel br. Škoda.
Zvoleni biskupové Roh, Beneš Javorinský, Vít 
Michalec a Jan Augusta
Bratrská konfese, podepsaná 12 bratrskými pány a 
30 rytíři, byla poslána králi Ferdinandovi I.
Pronásledování Bratrů.
Matěj Červenka, písař Jednoty, sprostředkuje 
Augustovi styky s Capitonem, Kalvínem, též 
Bucerem – počátek spojení Bratrů s reformovanou 
církví.
(Jan Kalvín, nar. 10. července 1509, zemřel 27. květ-
na 1564).
Pronásledování Bratrů.
Pronásledování Bratrů.
Ferdinand I. obnovil Vladislavův mandát z r. 1508 
po krvavém sněmu v Praze 8. října 1547.
Augusta zrádně zajat se svým pomocníkem 
Jakubem Bílkem (vězněn na Křivoklátě 1548 
– 1564).
Bratři vypovězeni z královských statků a měst 
5. května 1548. (Uchýlili se do Poznaně, a když 
odtud byli vypuzeni, do Prus. Byly však nuceni se 
přizpůsobit luterské pruské církvi).
Br. Mach Sionský pruským bratrským biskupem.
Bratři se vracejí z Prus na Moravu, kde nenastala 
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žádná změna v náboženství z politického hlediska.
Zemřel br. Mach Sionský.
Jan Černý v Mladé Boleslavi a Matěj Červenka v Pře-
rově byli zvoleni za biskupy Jednoty bratrské. 
Jiří Izrael (z Uher. Brodu) se usazuje v Poznani jako 
bratrský správce (Jednota se šíří ve Velkopolsku).
Synod Bratrů a reformovaných Poláků v Kožmin-
ku. 
Ferdinand I. povolává jezuity do Čech.
Synoda v Žeravicích na Moravě.
Synoda ve Slezanech 24. srpna 1557.
Jan Blahoslav (v Ivančicích) a Jiří Izrael zvoleni za 
biskupy (Izrael měl správu bratrských sborů v Pol-
sku a Prusku).
Br. Rokyta a Petr Herbert cestují do Švýcarska, 
aby jednali se švýcarskými bohoslovci (Kalvín, 
Muskulus, Beza).
Českobratrský kancionál, tzv. Šamotulský 
(Šamotuly v Poznaňsku) vydaný redakcí Černého, 
Blahoslava a Šturma.
Biskup Augusta vyloučen z Jednoty bratrské (za 
to, že se přihlásil zprvu s některými výhradami, 
potom bezvýjimečně k utrakvistickému vyznání). 
Biskup Jan Augusta propuštěn z vězení na 
Křivoklátě (na synodě v Lipníku se smířil s Jedno-
tou a bylo mu přiznáno nejvyšší místo v Jednotě, 
úřad sudího, kterého byl zbaven v říjnu 1571).
Synoda v Přerově zamítá Augustovy návrhy.
(Bratří nebudou proti spojení s reformovanými 
a luterskými, podrží však svou starou konfesi).
Král Maximilián povoluje na sněmu v Praze, aby 
byla ze zemských výsad vypuštěna kompaktá-
ta a za jediné měřítko ve věcech víry bylo bráno 
Písmo svaté.
Synod sandoměřský – spojení Bratrů s reformova-
nými a luterány v Polsku a na Litvě, jedni druhé 
uznávají za pravověrné, každá strana si podrží 
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svůj řád a konfesi.
24. listopadu zemřel Blahoslav, bratrský biskup.
13. ledna zemřel Augusta, bratrský biskup (nar. r. 
1500 v Praze).
Pruští luteráni zakazují bratrské bohoslužby. Bratři 
se proto stěhují z Prus do Polska.
Sněm v Praze, spojení strany podobojí s Bratry, 
společná česká konfese.
Vydán bratrský kancionál v Ivančicích u Brna.
Nový překlad Písma z původních jazyků na hradě 
Jana Žerotína v Kralicích u Náměště n. Oslavou 
– kralická Šestidílka, text s výklady.
Druhé vydání bratrského kancionálu v Ivančicích. 
Zemřel bratrský biskup Jiří Izrael (nar. asi 1500). 
Bratrský biskup Šimon Theofil Turnovský jedná 
o spojení Bratrů s církví řeckou jako protiváhu 
proti unii breštské z r. 1596, kterou se pravoslavní 
v Polsku sjednotili s církví římskou.
Štěpán Theofil Turnovský se stává prvním seniorem 
Jednoty se sídlem v Polsku, po boku mu v Čechách a 
na Moravě stojí Jan Efraim (zemřel 1600 v Praze). Po 
něm byl Bartoloměj Němčanský (zemřel 16.11.1609) 
a Jakub Narcissus Vrchopolský (nar. 1548, zemřel 
27.2. 1611).
Obnoven mandát proti pikhardům.
Na synodě v Žeravicích zavrženo učení 
Turnovského o večeři Páně a přijato učení 
Kalvínovo.
Usnesení v tom smyslu, že Bratři a podobojí 
v Čechách tvoří nadále jednu církev podobojí, 
jíž v čele je administrátor podobojí a bratrský 
senior. Bratřím se však i nadále ponechává jejich 
řád a kázeň (Bratří jsou jakási církvička v církvi 
– ecclesiola inecclesia).
Jednota bratrská na Moravě (pod vlá-
dou Matyášovou – Čechy byly pod vládou 
Rudolfovou) trvá na svém od-dělení od církve 
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podobojí.
Rudolfův majestát, vydaný 9. července 1609, zaru-
čuje v Čechách svobodné a nerušené vykonávání 
náboženství všem třem evangelickým stavům 
(společný název pro ně byl utrakvisté).
Arcibiskup Jan Lohelius odebral evangelíkům 
jejich kostel v Hrobě a dal jej zbořit. 
Poslední všeobecný bratrský synod v Žeravicích 
u Kyjova na Moravě přijímá Ratio disciplinae ordi-
nisque ecclesiastici in unitate fratrum Bohemorum.
Evangelický kostel v Broumově byl uzavřen brou-
movským opatem Volfgangem Selendrem.
Vilém Slavata, Jaroslav z Martinic a písař Filip 
Fabricius byli vyhozeni z oken zelené světnice 
Pražského hradu.
23. května 1618 – začátek třicetileté války.
Bratrský senior Jan Cyril, člen konsistoře podobojí, a 
Jiří Dikast, administrátor konsistoře podobojí, koru-
nují Fridricha Falckého za českého krále.
8. listopadu Ferdinand II. vítězí v bitvě na Bílé 
hoře nad českými stavy a stranou podobojí.
21. června poprava 27 předních vůdců povstání.
Bratrští a kalvínští kněží vypovězeni ze země.
Všichni ostatní nekatoličtí kazatelé se vypovídají 
nejen z Čech, ale i z Moravy, která se povstání 
přímo nezúčastnila; evangelický lid a kazatelé se 
stěhují do Saska , Uher a Polska.
Vyšším stavům je nařízeno, aby se do šesti měsí-
ců obrátili na katolictví, jinak aby se vyprodali a 
vystěhovali ze země. Bratři a evangelíci vůbec se 
stěhují do Saska, Braniborska, Holandska, Polska 
a Uher.
Polská větev Jednoty se sloučila s vyznáním refor-
movaným. Od té doby reformované vyznání zani-
ká ve vyznání českobratrském.
Dvě větve jednoty Polsku – polská s biskupem 
Martinem Gratianem Gertichem a česká s bisku-
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py (seniory) Janem Cyrilem, Pavlem Fabriciem a Jiřím 
Erastem.
(Českých bratrských exulantů bylo r. 1633 v Polsku, 
Slezsku a Uhrách asi 4000 a 104 bratrských kněží).
Dojednáno spojení Bratrů (biskupové Gertich a Turnov-
ský) s reformovanými (senior D. Mikolajevský a konsenior 
Jakub Gembic) v jednu „Jednotu Bratří“ se společnou sprá-
vou a řádem.
16. listopadu padl v bitvě u Licna (Lützen) Gustav Adolf, 
švédský král (nar. 9.12.1594).
Na synodě v Lešně zvoleni po Cyrilově smrti další čtyři 
biskupové, mezi nimi také Komenský.
Jan Amos Komenský, učitel a rektor na provinciální 
bratrské škole v Lešně, byl zřízen na biskupa Jednoty 
v Lešně (narozen v Uher. Brodě 28. března 1592, zemřel 
v Amsterodamě 15. listopadu 1670 a pochován v 
Naardenu).
9. října zemřel v Přerově Karel z Žerotína.
Komenský zvolen předním biskupem Jednoty české.
Jediný zbylý senior polské větve Jednoty bratrské Jan 
Bythner ordinoval za biskupa polské větve Mikuláše 
Gesticha, za biskupa větve českomoravské, tehdy již 
rozptýlené, zetě Komenského Petra Figula nebo také 
Jablonského, gdánského kazatele (název Jablonski přijal 
od rodné vsi Jablonky).
Daniel Arnošt Jablonski vysvěcen svým otcem Petrem na 
biskupa církve Bratrů českých.
Vydáno josefinské hrdelní nařízení.
Čechové se usazují v exulantských sborech v Gross-Hen-
nersdorfu a Gerlachsheimu v saském horno-lužickém 
markrabství.
Němečtí evangeličtí Moravané se pod vedením Kristiána 
Davida stěhují do saského lužického markrabství a zakládají 
na pozemcích berthelsdorfské obce vlastní osadu Herrnhut, 
t. j. Ochranov. 
Jan Tobianus, český kazatel bratrského sboru v Treppeln 
u Krosna v Braniborsku.
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