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Anotace

Bakalářská práce se věnuje Johance z Krajku, šlechtičně doby jagellonské, která je známá

díky své podpoře Jednoty bratrské a následnému vstupu do tohoto společenství. Práce obsa-

huje dvě části, z nichž se každá snaží nahlížet na postavu paní z Krajku z jiné perspektivy.

První část zpracovává ucelenou biografii šlechtičny s přihlédnutím k dobovému dění, kte-

ré život Johanky formovalo. Druhá část se zabývá problematikou Jednoty bratrské a jejího

vztahu k Johance z Krajku. Po krátkém úvodu do složitého vztahu této mladé církve a svět-

ské moci je úsilí směřováno k postižení projevů osobní zbožnosti a jejich specifik v rámci

bratrské věrouky (zejména na základě rozboru Johančina Vyznání víry). Okrajově se práce

dotýká otázek genderu a postavení ženy v době před nástupem Habsburků.

Annotation

This thesis is focused on the personality of Johanka Kraiger of Kraig, a noblewoman in the

times of Jagiellon’s reign, who is known for her support of Czech brothers and for the later

joining the Unitas Fratrum. This thesis is split into two parts, each of parts tries to describe a

lady of Kraig from a different perspective. The first part is a comprehensive biography with

noticing of important events in the Czech kingdom, which formed the life of Johanka. The

second part is dedicated to the Unitas fratrum and their relationship to Johanka of Kraig. The

thesis tries to describe complicated relations between Czech brothers and the nobility and the

question of personal devoutness — mainly on the analysis of the Creed by Johanka.
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1. Předmluva

Kdo se uprostřed běžných starostí zamýšlí nad tím, že každým krokem, každým rozhodnutím,

každým činem vytváří dějiny? Vznikají nepozorovaně za našimi zády. Do mozaiky složitých

obrazců skládá neviditelná ruka drobné skutky, velké státnické činy, války i epidemie, léta

tučná i léta hubená. Prozřetelnost, říká Zdeněk Kalista.1

Po desítkách či stovkách let přicházejí historici k této mozaice, snaží se zbavit pestro-

barevný obraz nánosů prachu, chtějí odhalit krásu, která zde byla ukrytá. Nehledají všichni

totéž. Někteří jsou fascinováni oslnivým světlem krvavých bitev, paprsky odvahy a stateč-

nosti, velkými činy geniálních duchů. Jiní nalézají potěšení v pokojných fragmentech mod-

liteb mnichů. V pečlivě vyměřených ornamentech z parních strojů, továren a technických

vynálezů. V mísících se temných odstínech zoufalství se zářivými tóny velkých nadějí re-

volucí 19. století…

Nemálo z nás je fascinováno tím, co do střípků nepřidává člověk. Jsme zaujati „událostmi,

které jsou nečitelným textem, napsaným tajemnou řečí“.2 Obdivujeme zručnost, s jakou jsou

jednotlivé úlomky barevných skel poskládány k sobě. Do celku, ve kterém zdánlivě nahodile

umístěné části vytváří soulad. Příběh lidstva je dlouhou řadou dominových kostek, jejichž

pád je vypočítán s milimetrovou přesností.

Tato práce nemá za cíl ukazovat na přítomnost oné neviditelné ruky v dějinách a její au-

tor si to nemůže (na rozdíl od výše citovaného Kalisty) dovolit bez rizika, že bude obviněn

z nevědeckosti a blouznění. Vzhledem ke zvolenému tématu je ale téměř nemožné se tomu

zcela vyhnout — budeme se zabývat životy lidí, kteří o tom, že jejich kroky řídí Bůh, ani

1KALISTA, „Prozřetelnost v dějinách”.

Při citování se až na několik výjimek držím úzu Českého časopisu historického. Předně při zkrácené citaci

uvádím pouze příjmení a název díla. První písmeno z křestního jména je přidáno pouze v případě více autorů

stejného příjmení (např. J. HALAMA, Sociálnı́ učenı́ českých bratřı́ 1464-1618). Oproti úzu odlišuji samostatné

publikace od menších částí — knihy, samostatné studie apod. jsou sázeny bez uvozovek kurzivním fontem

(např. MAŤA, Svět české aristokracie); články ve sbornících, časopisech, kapitoly rozsáhlejších publikací pak

běžným fontem v uvozovkách (např. ČORNEJ, „K otázce životnı́ho stylu nižšı́ šlechty před Bı́lou horou”).

2HUGO, Bı́dnı́ci, s. 124.
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v nejmenším nepochybovali. Tato jistota formovala jejich uvažování a jejich život byl vyty-

čen eschatologickou nadějí. Nad vlivem Boha na osudy světa se na přelomu 15. a 16. století

příliš nepochybovalo. Velká část obyvatel Evropy prahla po záchraně — vždyť mnoho zou-

falých činů bylo motivováno touhou po spasení, která se neslučovala s domnělou zkažeností

církve a vírou, že od velkého papežského schizmatu nevešel nikdo do ráje. Představa o stvo-

řiteli se nezměnila ve vesmírného hodináře osmnáctého století, nebyl z dějin vyškrtnut jako

ve století dvacátém. Pokud odsuneme přítomnost Boha stranou, nebudeme moci nikdy plně

pochopit, proč aktéři našeho příběhu jednali, tak jak jednali. Hledali bychom falešné motivy

jejich činů, pro pohnutky racionálnější vysvětlení a do jejich hlav bychom vkládali vzorce,

které by jim byly úplně cizí.

Čtenář se možná začíná obávat — pokud autor práce sdílí s předměty svého bádání mnoho

životních východisek, neprojeví se přirozená tendence jejich činy obhajovat, podávat v lep-

ším světle než se skutečně odehrály, vytvářet z nich idoly? Nestane se z odhalované mozaiky

kýč? Od účelového zkreslování historie chrání autora jedna důležitá věc — jistota, že ona

neviditelná ruka poskládala obraz dokonale.3

3Pro ucelenější představu pojetí dějin, které je mi blízké, odkazuji na tyto teoretické statě:

KALISTA, Cesty historikova myšlenı́ ; Jaroslav MAREK, O historismu a dějepisectvı́ ; VÁLKA, „Co vlastně

pı́šeme”.
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2. Metodika

„Útulku ve městě Boleslava Mladého vymohli bratřím Krajířové a to podnětem paní Johan-

ky Krajířové z Krajku, paní ušlechtilé, vysoce osvícené, ozdoby ženského pohlaví věku svého

[…] horlivé vyznavačky víry bratrské…“4 „Nad bratrskou Mladou Boleslaví a Turnovem

září světlý zjev patronky a přímluvkyně bratří […] Johanka Krajířka z Krajku byla vynika-

jící ochránkyní […] zapsala se zlatým písmem do bratrských letopisů…“5 „Pod statečnou

ochranou rodu Krajířů se stala Boleslav bratrským Římem…“6

Takto oslavnými slovy hodnotí život Johanky nemálo ze starší literatury. Autoři opěvu-

jí život šlechtičny, která se přes zjevná nebezpečí rozhodla podporovat a chránit skupinu

psanců, naslouchat jejich přísným radám a nakonec se stát jednou z nich. Vytváří kolem její

postavy aureolu hrdinky a někdy až mučednice.

Není podobný obraz přehnaný? Byla Johanka skutečně takovou bojovnicí za náboženské

svobody v Českých zemích, jak ji popisuje evangelická historiografie? Cílem této práce je

znovu kriticky zhodnotit život paní z Krajku a zamyslet se nad tím, zda doopravdy překračo-

vala dobové postavení ženy a sama aktivně vstupovala do společenského a politického dění.

O tom, že se se ještě před Lutherovým reformačním hnutím rozhodla zastat těch, kteří byli

nazýváni kacíři, bludaři a heretiky, není pochyb. Přesto nás v průběhu bádání může překvapit

zjištění, že Johanka nebyla v rámci dění v království natolik významná, jak tvrdili starší au-

toři. Můžeme odhalit, že se jednalo o průměrnou šlechtičnu doby jagellonské, která se až na

výjimky držela role, která jí byla společností předurčena. Neztratí pak tato práce svůj smysl?

Zjistíme, že Johanka v mnoha ohledech průměrná skutečně byla. Tato zdánlivá nevýhoda

a ztráta zajímavosti se však může stát velmi přínosnou. Právě pro její průměrnost mizí řada

obvyklých motivů, kvůli kterým se šlechta přikláněla na stranu reformace. V pozadí nestojí

mocenské boje, revolta proti panovníkovi či spory o majetek s katolickým klérem.

4T. NOVÁKOVÁ, Slavı́n žen českých, s. 145-146.

5CÍSAŘOVÁ-KOLÁŘOVÁ, Žena v Jednotě Bratrské, s. 273-277.

6MOLNÁR, Boleslavštı́ Bratřı́, s. 24.
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„Na průměrném jedinci,“ píše Carlo Ginzburg, „nijak zvlášť významném a právě proto

reprezentativním, je možno jako v mikrokosmu zkoumat charakteristické rysy celé sociální

vrstvy v určitém historickém období.“7 Johanka není se svým vstupem do Jednoty bratrské8

ojedinělá — můžeme prohlásit, že rostoucí náklonnost k podobným nábožensky radikálním

skupinám byla charakteristickým rysem její sociální skupiny. Ke stejnému postoji dospěla

řada šlechticů, s Jednotou byli ve styku i dva z Johančiných vlastních bratrů. Paní z Krajku

nám může pomoci pochopit důvody, které je k tomuto postoji vedly.

Abychom byli schopni zodpovědět otázku vstupu do Jednoty a postoje k bratřím, musíme

nejdříve zjistit, kdo ona šlechtična byla — první část práce proto věnujeme biografickému

zpracování Johančina života — tedy sesbírání faktů o jejím životě a jejich roztřídění. Přesto-

že se ve velké míře budeme opírat o dochovaný pramenný materiál, není možné se vyhnout

zařazení poznatků do širších kontextů ani jejich interpretaci. „Každý historik […] bývá v po-

kušení vylíčit život některého muže (či ženy) minulosti,“ říká Jacques Le Goff v předmluvě

knihy o svatém Františkovi z Assisi, „napsat životopis, který se bude snažit přiblížit prav-

dě.“9 Avšak dodává, že spíše než Františka skutečného popisuje svého Františka. Představu

o něm, která se postupně rodila v myšlenkách a kterou nevytvářel „jen na základě ‚faktů‘

vyvozených z pramenů, ale také jako příběh v rámci určité vize světa, kterou měl dříve, než

7GINZBURG, Sýr a červi, s. 17.

8Při psaní této práce jsem dlouho řešil otázku, zda se držet úzu, který prosazují současné jazykové příručky,

a psát jednota bratrská s malým počátečním písmenem, nebo se přiklonit k starší formě s písmenem velkým.

I současné stanovisko ÚJČ AV připouští, že jsou možné obě varianty (Internetová jazyková přı́ručka, heslo

„jednota“). Malé písmeno by mělo svou oporu ve shodnosti s konstrukcemi typu katolická církev nebo husité

a zároveň historické zdůvodnění v tom, že se bratří (alespoň zpočátku) nepovažovali za samostatnou církev —

jednotu bratří zákona Kristova považovali za součást jediné Kristovy církve, součástí které pak byla i jednota

římská nebo jednota česká — tedy husité (MÜLLER, Dějiny Jednoty bratrské. I, přeložil F. M. Bartoš, s. 34-38).

K psaní velkého písmena by bylo možné přistoupit vzhledem k institucionální podobě, do které se společenství

brzy zformovalo. Při konečném rozhodnutí hrálo klíčovou roli hledisko funkční, kdy psaní velkého písmena

usnadní srozumitelnost i ve zkrácené formě ve spojeních typu šlechta v Jednotě, otázka Jednoty apod., kde je

díky němu i bez kontextu zřejmé, že se nejednalo o prostou shodu v názorech.

Oproti tomu při psaní čeští bratří, bratr Lukáš apod. se držím jednotně psaní malých písmen ve shodě s ja-

zykovými příručkami, protože se domnívám, že zde je pravděpodobnost záměny nízká.

9LE GOFF, Svatý František z Assisi, s. 9.
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začal psát“.10 Možná že i Johanka v této práci bude spíše mou, pevný faktografický základ

by však měl uchránit od hrubých zkreslení.

K odpovědi na otázku, proč mezi šlechtou této doby nacházíme tak výraznou podporu

Jednoty bratrské, směřuje druhá část práce. Ta bude úzce souviset s tématem osobní zbož-

nosti v době jagellonské, v tomto případě v rámci reformačního hnutí, na které je možné na-

hlížet jak z celoevropského pohledu a širšího společenského proudu, tak i z výhradně české

perspektivy, protože většina popisovaných událostí začátek reformace evropské předchází.

Právě tím může být bádání zajímavé — přináší doklady o šlechtické podpoře reformačních

skupin ještě před tím, než podobné jednání mohlo přinést politické body, prestiž nebo vliv.

Doklady o podpoře v době, kdy naopak hrozilo, že si tito ochránci i přes své postavení mo-

hou pro své otevřeně vyjádřené názory pohoršit.

Při blízkých vztazích s Jednotou nás bude zajímat, jaké konkrétní ohlasy jejího pojetí

křesťanství nacházíme u paní z Krajku. Učení bratří si po dlouhou dobu zachovávalo svá

výrazná specifika, která Jednotu odlišovala od ostatních reformovaných skupin. Díky tomu

by mělo být možné u Johanky odhalit konkrétní projevy bratrských nauk, případně i po-

zůstatky názorů, které jí zůstaly z katolického prostředí, ve němž byla vychována, a které

se s názory Jednoty rozcházely.

Vzhledem k tomu, že hlavní postavou našeho bádání bude žena, nabízelo by se věnovat

samostatnou kapitolu problematice genderu a postavení ženy v době jagellonské v souvislosti

s Johankou z Krajku, případně i v rámci Jednoty bratrské. Od tohoto záměru jsem nakonec

upustil — především z důvodu „pochybností, nakolik má smysl klást otázky, na něž prameny

evidentně poskytují odpovědi jen kusé“.11 Z práce se však toto téma neztratilo — otázky spo-

jené s postavením šlechtičny na přelomu 15. a 16. století byly začleněny do kapitoly o životě

Johanky, problematika vztahu s bratřími pak do části věnované zbožnosti.

10VÁLKA, „Co vlastně pı́šeme”, s. 12.

11ŠIMŮNEK, „Žena na dvoře a žena ve dvoře”, s. 85.
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2.1 Pramenná základna

Dochovaného pramenného materiálu k Johance z Krajku není mnoho. Nezachoval se nám

téměř žádný materiál osobní povahy — nedisponujeme žádným dopisem, deníkem ani glo-

sami na okrajích stránek knih. Jediným pozůstatkem tohoto typu je Johančino osobní vyznání

víry.12 I to je však pouze v opisu z konce 16. století a přestože jeho autenticita nebyla nikdy

zpochybňována, postrádáme řadu důležitých informací o jeho vzniku.

O něco lépe jsme na tom s doklady Johančiných obchodních záležitostí. V edici Archi-

vu českého13 vyšly zejména dokumenty týkající se majetkových transferů na moravských

panstvích a to především s Vilémem z Pernštejna. Z ostatních panství se zachovaly jen stříp-

ky. Nemáme přístupný ucelený archivní fond k Mladé Boleslavi14 a Brandýsu nad Labem.15

Dostupný je fond Hrubého Rohozce,16 který ale nenabízí žádný zajímavý materiál. I archi-

válií v rodovém fondu z Nové Bystřice je v důsledku požárů poskrovnu.17 Většinu zacho-

vaných listin je možné nalézt v Soupisu česky psaných listin, který téměř přesně pokrývá

námi zkoumané období.18

12FRINTA, „Johanka z Krajku, Vyznánı́ vı́ry”.

13Dále citováno pod zkratkou AČ.

14Fond Archiv města Mladá Boleslav (SOkA Mladá Boleslav) je dosud nezpracovaný a z tohoto důvodu ne-

přístupný. Vycházel z něho František Bareš (BAREŠ, Paměti města Ml. Boleslavě), konkrétní použité prameny

však neuvádí.

Pro získání informací o fondech a jejich dostupnosti jsem používal databázi Ministerstva vnitra České repub-

liky (http://aplikace.mvcr.cz/archivni-fondy-cr/).

15Fond Archiv města Brandýs nad Labem (SOkA Praha-východ) také není zpracovaný, především však

nepokrývá námi zkoumané období — první listina je datována až k roku 1558.

16Fond Rodinný archiv Desfours - Walderodů, Hrubý Rohozec (SOA Litoměřice). Pokrývá až období od roku

1503 a obsahuje listiny, které jsou edičně zpracované.

17S. NOVÁKOVÁ, Krajı́řové z Krajku, s. 8.

18Dále citováno zkratkou SČPL.
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Nejvíce dochovaných pramenů vzniklo v souvislosti s činností Jednoty bratrské a jejích

snah o uchování dokladů z vlastní historie.19 Díky Dekretům20 a Aktům Jednoty bratrské,21

si můžeme udělat ucelenou představu o proměnách vztahu mezi bratrskými představenými

a šlechtou. V neposlední řadě se mnoho záznamů dochovalo díky snaze bratrských historiků

věrně popsat vznik a vývoj Jednoty. I Johančino vyznání víry je zachováno prací neznámého

historika, který cítil potřebu dát dohromady doklady o bratrských snahách přesvědčit o své

pravověrnosti krále Vladislava Jagellonského a dosáhnout zrušení tzv. svatojakubského man-

dátu, který byl namířen v první řadě proti nim. Důležité je i dílo kronikáře z okruhu Krajířů,22

který zaznamenal Johančin spor s Kolovraty a který byl později převzat a rozšířen v Historia

Fratrum Bohemicarum.23

I přesto, že bratrská historiografie nabízí k poznání Johančina života cenné materiály, je

nutno dodat, že zachycení života šlechtičny nebylo nikdy prvořadým cílem. Práce spisova-

telů se zde ani v náznaku nepřibližuje hagiografickým spisům o středověkých šlechtičnách-

světicích. Primární snahou byla u bratří vždy věroučná obhajoba a historií podložená opráv-

něnost existence mladé církve.

2.2 Dosavadní výzkum

Osobě Johance z Krajku nebyla zatím věnována žádná samostatná studie. Historii celého rodu

Krajířů z Krajku s úspěchem zmapovala ve své monografii Stanislava Nováková.24 Biogra-

fická fakta o životě Johanky jsou v této práci zpracována kvalitně, nicméně pro jejich širší

interpretaci v rámci dobového kontextu nezbyl prostor. Stejně tak i vztah Johanky k Jednotě

19O problematice bratrské historiografie podrobněji KROFTA, O bratrském dějepisectvı́.

20Pro citování bude dále použita zkratka D.

21Citováno jako A I a A II.

22Knihovna Národnı́ho muzea, sign. I D 5, „Rozmlouvánı́ přátelské…“.

23Dále citováno pod zkratkou HFB.

24S. NOVÁKOVÁ, Krajı́řové z Krajku.
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bratrské je pojednán zkratkovitě a nenabízí o mnoho více než základní fakta. Pokud se autor-

ka do interpretace pouští (např. v otázkách vstupu Johanky do Jednoty, důvodů přenechání

správy majetku Konrádovi apod.), nejsou závěry příliš rozvedeny a zdůvodněny.

S odlišným zpracováním přichází již starší dílo Anny Císařové-Kolářové.25 V Ženách

v Jednotě bratrské se přes nepokrytě sympatizující a v některých místech až přehnaně glo-

rifikující pohled daří autorce zpracovat obsáhlou problematiku ženy v Jednotě bratrské —

v první části uceleně z pohledu bratrského učení a vidění světa, v druhé části pak na me-

dailoncích významných žen v historii Jednoty, mezi které řadí i Johanku. O té je pojednáno

stručně a Císařová-Kolářová nepřináší kromě oslavných slov příliš cenného. Tato práce nám

poslouží zejména k získání širších souvislostí a pomůže pochopit představy o ženství v pro-

středí Jednoty bratrské.

Při zkoumání vztahu Johanky k Jednotě bude přínosnou monografie Amedea Molnára

Boleslavští bratří,26 která erudovaně objasňuje působení Jednoty v oblasti Mladé Boleslavi

a nabízí jak vhled do fungování tohoto církevního společenství, tak i vysvětlení bratrského

vztahu k šlechtě a vývoje bratrské teologie v otázce vztahu k vnějšímu světu — zejména ve

spojitosti s osobou Lukáše Pražského. Více o působení Lukáše v Mladé Boleslavi přináší

studie téhož autora,27 tu budeme používat spíše okrajově k doplnění souvislostí a především

k odhalení zdrojů Johančiných názorů obsažených ve Vyznání. Lukášův vliv na vznik tohoto

textu mohl být klíčový, porozumět jeho teologickým názorům proto může být klíčové.

Pro zařazení Johančina vztahu k Jednotě do širších souvislostí nám poslouží syntetizující

práce o historii Jednoty bratrské — kromě klasických děl Gindelyho28 a Golla29 budeme

25CÍSAŘOVÁ-KOLÁŘOVÁ, Žena v Jednotě Bratrské.

26MOLNÁR, Boleslavštı́ Bratřı́.

27MOLNÁR, Bratr Lukáš, bohoslovec Jednoty.

28GINDELY, Geschichte der Böhmischen Brüder, I. 1450-1564.

29GOLL, Chelčický a Jednota v XV. stoletı́. Nový otisk pracı́: Petr Chelčický a jeho učenı́, Jednota bratrská

v XV. stoletı́, Nové spisy o Valdenských.
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vycházet ze zpracování dějin Jednoty Josefem T. Müllerem v překladu doplněném F. M.

Bartošem30 a s Dějinami Jednoty bratrské Rudolfa Říčana.31

V otázce osobní zbožnosti a jejích specifik v případě námi zkoumané osoby budou nápo-

mocny jak zmíněné práce Amedea Molnára, tak především syntetická práce o náboženských

a duchovních dějinách Čech za doby vlády Jagellonců od Josefa Macka,32 která nám poskytne

vhled za hranice úzce vymezeného věroučného prostředí Jednoty bratrské.

Při pokusu nastínit Johančin životopis nebude bez užitku ani bádání Jiřího Juroka33 o ma-

jetkových a sociálních strukturách české šlechty středověku a raného novověku. Díky němu

budeme moci postavení Johanky a jejích manželů upevnit v otázce společenského posta-

vení v rámci české šlechtické společnosti, určit relativní majetkovou zámožnost vzhledem

k ostatním rodům a v neposlední řadě i jejich mocenský vliv. K ukotvení Johančina života

do celospolečenského dění se ukázaly nepostradatelnými Velké dějiny zemí Koruny české,

především pak jejich šestý díl od Petra Čorneje a Mileny Bartlové.34

U otázek spojených s problematikou genderu, které budou zasahovat do obou částí práce,

nelze opominout rozsáhlé dílo Jacques Le Goffa Muži a ženy středověku.35 V českém pro-

středí se stejnému tématu věnoval Josef Janáček,36 který se ale zabýval o něco mladší dobou

než tato práce. Mimo to budeme vycházet z edic vyšlých zásluhou historiček Jany Ratajové a

Lucie Storchové,37 které nám budou užitečné nejen množstvím zpřístupněných pramenů, ale

30MÜLLER, Dějiny Jednoty bratrské. I, přeložil F. M. Bartoš.

31ŘÍČAN, Dějiny Jednoty bratrské.

32MACEK, Vı́ra a zbožnost jagellonského věku.

33JUROK, Česká šlechta a feudalita ve středověku a raném novověku.

34ČORNEJ — BARTLOVÁ, Velké dějiny zemı́ Koruny české.

35LE GOFF, Muži a ženy středověku.

36JANÁČEK, Ženy české renesance.

37RATAJOVÁ — STORCHOVÁ, Nádoby mdlé, hlavy nemajı́cı́? Diskursy panenstvı́ a vdovstvı́ v české lite-

ratuře raného novověku; RATAJOVÁ — STORCHOVÁ, Žena nenı́ přı́šera, ale nejmilejšı́ stvořenı́ božı́. Dis-

kursy manželstvı́ v české literatuře raného novověku.
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i svými odbornými statěmi, které poskytnou potřebnou teoretickou základnu pro zodpovězení

otázek vztahů obou pohlaví, jejich interakcí a myšlenkových modelů, které se s nimi pojí.

2.3 Metodický přístup

Již jsme nastínili tři okruhy, kterým by při historickém bádání o životě Johanky z Krajku

měla být věnována pozornost — jde o biografické zpracování, téma osobní zbožnosti a otáz-

ky genderu. Prvním dvěma okruhům budou věnované samostatné kapitoly. Každá z nich si

vyžádá jiný metodický přístup — i obsáhlost výstupů bude odlišná.

První část, která se bude věnovat Johančinu životu, bude více než druhá část záviset na in-

tenzivním sběru historických pramenů, jejich klasifikaci a roztřídění. Nosným bude zejména

střední věk Johanky — o jejím mládí ani době, kdy se ke konci svého života stáhla do ústraní,

se příliš mnoho nedozvíme. Ze stínu poprvé vychází vstupem do svého prvního manželství,

avšak až doba, kdy se stala vdovou, nám nabízí dostatek materiálu k bádání.

Úzce to souvisí s dobovým postavení ženy, která byla po narození plně podřízena vůli

otce, po svatbě vůli manžela a až pokud se stala vdovou, získala právo svobodně nakládat

se svým životem. Neznamená to, že by jako manželka Jaroše z Cimburka nemohla proje-

vit vůbec žádnou iniciativu. Můžeme se tázat, zda za aktivitami Jaroše nespatříme v pozadí

vliv jeho ženy.

Poté, co Johanka ovdověla, se její společenské postavení zásadně změnilo. Vdovství sice

ženě přinášelo právo nakládat se svým životem podle vlastní vůle, často ale tato teoretická

možnost nebyla fakticky uplatněna — šlechtičny i nadále zůstávaly v područí politických

zájmů svých rodů a pod vlivem otců nebo bratrů. Můžeme se proto ptát, zda rozhodnutí

provdat se za Jana ze Šelmberka byla skutečně její volba, nebo zda do hry vstoupil vliv

příbuzenstva či ekonomických a společenských faktorů.

Závěr Johančina života, tedy období druhého vdovství, je charakteristický sbližováním

s Jednotou bratrskou. V první části práce věnované Johančině biografii se budeme věnovat

zejména otázkám, které se v souvislosti s Jednotou pojí se společenským postavením a po-

kusíme se poodhalit, jaké důsledky měly pro Johanku přátelské vztahy s bratřími. Měla její

neskrývaná podpora své dopady — ať už po stránce politické nebo hospodářské? Vrátíme se
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k výše vznesené otázce — byl pozdější vstup do této náboženské skupiny odvážný? Mohl Jo-

hance i přes její postavení přinést problémy, nebo byla dobová nálada už natolik konfesijně

uvolněná, že tento krok nevyvolal vážnější konflikty?

Druhá část věnovaná problematice osobní zbožnosti se neobejde bez širšího úvodu — je

potřeba alespoň stručně postihnout složitý vývoj Jednoty ve vztahu k světské moci, protože

období sbližování Johanky s bratřími probíhá v době, kdy tento vztah není ještě vyjasněn a

uvnitř společenství se střetává více názorových proudů, které tuto otázku řeší naprosto odliš-

ně. I způsob prožívání zbožnosti v Jednotě bratrské měl svá specifika, která je třeba objasnit

— vystihnout, čím bylo toto společenství typické, jaké byly konkrétní projevy náboženského

života a jaké teologické postoje bratří zastávali. Na základě tohoto širšího úvodu se pokusíme

nalézt odpověď na otázku, v jaké míře se bratrská zbožnost projevovala u Johanky z Krajku,

ve kterých oblastech náročným požadavkům vyhovovala a v jakých je naopak nenaplňovala.

Samostatnou podkapitolu věnujeme Johančinu Vyznání víry. Pokusíme se zde přiblížit,

jakou roli hrála různá vyznání a konfese napříč církevními dějinami, z jakých důvodů a za

jakým účelem byla sepisována. Kromě vyznání většinově uznávaných přihlédneme i k exis-

tenci vyznání osobních — tedy k prohlášením vytvořeným jednou osobou, která se jím snaží

obhájit a vysvětlit své postoje, zejména dojde-li ke konfliktu s autoritami — ať již církevními

nebo světskými. Vzhledem k důležitosti a výjimečnosti samotného vyznání se důkladně za-

měříme na jeho obsahovou stránku. Pokusíme se určit jeho pretexty, vlivy, které jeho podobu

určovaly i jeho postavení v rámci bratrské teologie, a naopak i to, čím se vymezovalo oproti

dominantní katolické resp. utrakvistické věrouce. Neopomenutelný je u tohoto dokumentu ta-

ké historický kontext, v jakém vznikl, a konkrétní důvody, které k sepsání vedly — je důležité

ho zařadit mezi dobové obrany Jednoty a snahu o legalizaci. Zajímavou otázkou jistě bude i

to, nakolik je vyznání autentickým dílem Johanky a nakolik skrze ni mluví bratrští kazatelé.
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3. „Šlechtična“

Život urozené ženy v době jagellonské

3.1 Krajířové z Krajku

Původ rodu Krajířů Jen krátce se zmiňme o historii rodu, ze kterého Johanka pocházela.

Z Krajířů nám jako první ze stínu vystupuje roku 1091 Dietrich von Kriwig. Sídlil tehdy na

území dnešních Korutan. Během let se potomkům Dietricha dařilo získávat hmotné statky i

důležité úřady a rod tak postupně nabýval na významu.

V českých dějinách se s Krajíři setkáváme poprvé v roce 1270, kdy se jistý Vilém Kra-

jíř přiklonil na stranu Přemysla Otakara II. a uznal ho za vévodu korutanského. Ani mezi

příbuznými však nepanovala v této otázce shoda — na straně Přemyslových protivníků mů-

žeme nalézt dalšího Krajíře, Friedricha.38

Ve 14. století již Krajířové patřili mezi nejvlivnější korutanské rody a významně zasaho-

vali do celoevropských záležitostí. V rodovém sídle Kraigu nechali založit kolegiátní kapi-

tulu, v roce 1355 se účastnili obléhání Curychu a na konci 60. let stáli po boku Habsburkům

při jejich soupeření s korutanským rodem Aufensteinů.

Krajířové v Čechách Do Čech přišli členové rodu ke konci vlády Karla IV. a význam-

né úřady se jim podařilo získat hned za následujícího panovníka — Konrád I.39 Krajíř byl

v letech 1378-1385 královským hofmistrem na dvoře Václava IV.40

Konrád I. byl patrně zdatný diplomat — roku 1381 ho nacházíme v poselstvu, které má

domluvit sňatek české princezny Anny s anglickým králem Richardem II. K sňatku skutečně

38S. NOVÁKOVÁ, Krajı́řové z Krajku, s. 10-12.

39Vzhledem množství Konrádů a dalších často se opakujících jmen v rodu Krajířů se pro srozumitelnost

držím číslování, které používá Stanislava Nováková. (ibid.)

40Ibid., s. 13-14.
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došlo a jedním z mnoha důsledků tohoto sblížení s Anglií bylo i rychlejší pronikání myšle-

nek Jana Viklefa do Čech. Konrád I. tak stál u samého počátku událostí, které více či méně

přispěly k působení Jana Husa, husitským válkám i k prvním českým bratřím. Po svém ná-

vratu do Čech získal v léno hrad Landštejn a Novou Bystřici, které se na dlouhou dobu staly

hlavním sídlem Krajířů. Pro hledání příčin pozdějších událostí není bez zajímavosti ani to,

že se Konrád v roce 1383 vypravil do Itálie, aby pomohl dobýt město Treviso. Jak uvidíme,

není to poslední setkání Krajířů s místy, kde právě propuká renesance.41

I páni z Krajku byli zasaženi výbuchem husitské revoluce. Rozhodně se postavili po bok

Zikmunda a zbylé katolické šlechty. Syn Konráda, Lipolt I., zaútočil v roce 1420 na Tábor.

Odplatou za toto nezdařené obléhání husitská vojska vypálila Novou Bystřici. Kromě boje

s husity rozvíjel Lipolt I. čilou loupežnickou činnost, která mu dopomohla k značnému ma-

jetku. V těchto aktivitách pokračoval po smrti Lipolta i jeho bratr Jan I. z Krajku, kterého

moravské stavy dokonce označily za zemského nepřítele.42

Volfgang I. Krajíř Státotvornější politiku zastávala až další generace a ve snaze stabilizo-

vat poměry stáli Krajířové u korunování Ladislava Pohrobka za českého krále. Jediný, kdo

do českých záležitostí příliš nevstupoval, byl Volfgang I. Ten se namísto toho pohyboval

dlouhou dobu v okruhu císařského dvora — byl součástí doprovodu Eleonory Portugalské,

přihlížel svatbě s císařem Fridrichem III., účastnil se i následné korunovace v roce 1452.43

Po dvou letech se ale ocitl v jižních Čechách — důvodem byl majetek, který mu na zá-

kladě císařem potvrzené rodové smlouvy připadl. Stanislava Nováková se domnívá, že s ná-

vratem do Čech původně nepočítal a že ho dědictví mohlo zaskočit. Proti tomu však mluví

několik okolností jeho návratu — zaprvé císařův podpis pod vyjasněním majetkových zále-

žitostí Krajířů. Právě Volfgang I., který byl ze svého rodu císaři nejblíže, mohl mít významný

vliv na to, zda císař tuto listinu potvrdí, či nikoli. Můžeme se tedy domnívat, že se tak stalo

ne-li na jeho přání, pak alespoň s jeho souhlasem. Druhým důvodem k domněnce, že pře-

sun do Čech byl Volfgangovým promyšleným plánem, je jeho svatba s Eliškou z Boskovic,

41S. NOVÁKOVÁ, Krajı́řové z Krajku, s. 14-17.

42Ibid., s. 20-30.

43Ibid., s. 31-34.
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ke které došlo patrně krátce po jeho přesídlení. Manželství provázely nadstandardní vztahy

s tchánem Vaňkem z Boskovic, jedním z předních představitelů moravských stavů. S Vaň-

kem se Volfgang znal již z císařské korunovační jízdy a především díky němu se v Čechách

a na Moravě velmi rychle uchytil. Volfgang si tedy mohl být předem jist, že do Čech přichází

za příznivých podmínek.44

3.2 Mládí, svatba a první vdovství

Kdy se Johanka narodila? Mnozí historikové jsou „posedlí počátky“.45 Pátrání po tom,

kdy námi zkoumané osoby spatřily poprvé světlo světa, patří mezi ně. Často však bývá od-

pověď na tuto otázku zcela nepodstatná. A tak je tomu i v případě Johanky.

O jejích prvních letech nevíme téměř nic. Již jsme výše vyslovili domněnku, že k svatbě

rodičů došlo v době Volfgangova přesídlení do Čech, tedy kolem roku 1454. Datum narození

by tak mohlo být nejdříve o rok později. Ani tím si však nemůžeme být zcela jisti. Johanka

byla nejstarší potomek, tedy alespoň z dětí, které se dožily dospělosti a o kterých máme

zprávy. K určení, jak dlouho po svatbě rodičů se narodila, nás vede jediný nepřímý údaj —

datum svatby s Jarošem Tovačovským. Jak bude ukázáno níže (s. 24), došlo k ní v listopadu

roku 1475. Bylo obvyklé, aby se svatba neodehrávala před patnáctým rokem nevěsty.46 Z toho

můžeme usuzovat, že Johanka se narodila před rokem 1460.

Více zpřesnit možné rozmezí roků narození se nám nepodaří. Není to však ani potřeba —

informace, že se Johanka s největší pravděpodobností narodila mezi lety 1455 a 1460 nám

dává dostatečnou přesnost k tomu, abychom mohli většinu jejích životních událostí spojit

s věkem, ve kterém k nim došlo.

Proniknout se nám nepodaří ani k dětství Johanky. Lze předpokládat, že vyrůstala v Nové

Bystřici, kde sídlil její otec. To, jak mohla probíhat výchova, můžeme jen tušit na základě

dobových naučení rodičům. Nabízí se možnost, že Volfgang byl ovlivněn svým pobytem

44S. NOVÁKOVÁ, Krajı́řové z Krajku, s. 34-40.

45BLOCH, Obrana historie aneb historik a jeho řemeslo, s. 33-38.

46HOLÝ, „Šlechtické sňatky v českých zemı́ch v letech 1500 až 1650”, s. 15.
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na císařském dvoře i cestou do Itálie a že jeho výchova čerpala z humanistických tendencí

více, než bylo v Čechách obvyklé. Jádro však zůstávalo stejné — hlavním cílem výchovy

dívek bylo, aby z nich vyrostly dobré manželky — zbožné, moudré a ctnostné stejně tak

jako střídmé a bez sklonům k přílišnému povídání.47 Patrně se Johance dostalo i základního

vzdělání, ke kterému byly urozené ženy vedeny jak z praktických důvodů, tak i proto, „aby

si mohly ve volném čase číst příběhy a čerpat z nich nejen vzory, ale rovněž příjemně krátit

dlouhé chvíle“.48 Že Johanka číst uměla, můžeme říct s jistotou.49

Dvě svatby roku 1475 Na podzim roku 1475 zažilo České království dvě významné spo-

lečenské události. Zdeněk ze Šternberka vdával na zámku Zelená Hora svou dceru Kunku.

Jejím ženichem byl příslušník neméně významného rodu — Hynek ze Švamberka. Spřízně-

nost těchto dvou rodů měla své kořeny v nedávných politických událostech. Na Zelené Hoře

se v roce 1465 zformoval odboj proti Jiřímu z Poděbrad, známý jako jednota zelenohorská.

Zámek tehdy patřil Bohuslavovi ze Švamberka, otci Hynka, a do čela jednoty se postavil již

zmíněný Zdeněk ze Šternberka. V roce 1471 pak Bohuslav Zelenou Horu Zdeňkovi prodal.50

A právě na tomto zámku se 12. listopadu 1475 svatba jejich dětí uskutečnila.51

O druhé významné události se dozvídáme také od Zdeňka ze Šternberka. Ten se totiž v do-

pise ze začátku října 1475 omlouvá Vokovi z Rožmberka, že k němu nemůže poslat jistého

47Srov. s pozdějším Naučením rodičů od Ludvíka z Pernštýna (Z PERNŠTEJNA, Naučenı́ rodičům). Zde je

obsažena jak výzva ke zbožnosti („…tu prosím, rač o mne pilně dbáti, | urozenú a ctnú manželku že mi optáš, |

učiníc to pro tu lásku, kterúž ke mně máš. | Byť pak bohata i příliš krásna nebyla, | jedné múdrosti a ctnosti ať jest

mila, | pána boha milujíce a svú poctivost.“, ibid., s. 15), tak i k životu ve střídmosti a bez zbytečných kratochvil

(„Střídmost jest ctnost, slušíť znamenati, | všeho ve všem mírně užívati […] Naučiž, prosím, kterak ji mám vésti,

| pokudž by mohla bez obtížení snésti, | kterak by v ničemž neměla kratochvíle, | při čemž by státi měla na omyle;

| v řeči a v procházkách ať není omylna | pokud má býti před pomlúváním výstrahy pilna.“, ibid., s. 17-18).

48BLECHOVÁ, „Výchova dı́těte podle knı́žecı́ch zrcadel”, s. 25.

49Hlavně na základě věnování od Viktorina Kornela ze Všehrd (o tom pak dále na s. 48).

50K Zdeňkovi ze Šternberka Ottův slovnı́k naučný, sv. XXIV, s. 781, „ze Šternberka“, k Bohuslavovi a Hyn-

kovi ze Švamberka ibid., sv. XXIV, s. 850, „ze Švamberka“.

51Kartotéky Augusta Sedláčka, B09D, č. 1477. Sedláček zde odkazuje na Březanův vývod rodu Šternberků.
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svého služebníka, protože potřebuje, aby přichystal svatbu jeho dcery. On sám se příprav

účastnit nemůže, na Zelenou Horu dorazí až těsně před svatbou. Důvodem jeho zdržení by-

la svatba Jaroše Tovačovského s Johankou z Krajku.52 K té tedy muselo dojít jen o pár dní

dříve — jistě začátkem listopadu.53

Nastávající manžel Johanky Jaroš Tovačovský byl v té době již pár let vdovcem. Neví-

me, kdy jeho první manželka Magdalena z Michalovic zemřela,54 jisté však je, že s její smrtí

zdědil Jaroš rozsáhlé michalovické panství, ke kterému kromě již neobývaného hradu Micha-

lovice náležela i Mladá Boleslav, Brandýs nad Labem, zástavní panství Bezděz55 a další.56

Jaroš se výrazně zapojil do politického dění v Českých zemí. Zatímco na Moravě byl před-

stavitelem kališnické šlechty jeho bratr Ctibor, on sám se postavil do čela českých husitských

pánů. Zatímco „katoličtí páni […] spojovali své náboženské přesvědčení s vyhraněnými poli-

tickými cíli“ a „byli ochotni i bojovat se zbraní v ruce proti jiným členům panského stavu“,57

Cimburkové usilovali spíše o zmírnění náboženských rozepří a nestáli o jejich další rozdmý-

chávání. A k myšlence usmíření se posléze přidávali i někteří páni z katolické strany.

Tím lze vysvětlit i na první pohled neočekávané jednání Zdeňka ze Šternberka, který se

jako představitel katolického panstva zúčastnil svatby politického protivníka Jaroše Tovačov-

ského, vůdce utrakvistů.58 Tento rozpor je ovšem jen zdánlivý, pokud si uvědomíme, že na

52AČ, sv. IX, s. 143, č. 757.

53Nováková uvádí bez uvedení zdroje dataci svatby v roce 1476 (S. NOVÁKOVÁ, Krajı́řové z Krajku, s. 75)

a na jiném místě taktéž bez uvedení zdroje rok 1477 (ibid., s. 234). Takto pozdě k ní určitě dojít nemohlo,

protože už z roku 1476 máme zprávy o incidentu v Mladé Boleslavi s Janem Ležkou, kterému byla Johanka

jistě přítomna (více o incidentu s Ležkou na straně 46).

54Jistě to bylo až po roce 1469, v tomto roce manželé ještě společně potvrdili Mladé Boleslavi práva a výsady

(CIM III, s. 534, č. 307).

55SEDLÁČEK, Hrady, zámky a tvrze královstvı́ českého, heslo „Bezděz (hrad)“.

56S. NOVÁKOVÁ, Krajı́řové z Krajku, s. 75.

57MACEK, Jagellonský věk v českých zemı́ch, s. 38.

58Nad přítomností Zdeňka ze Šternberka se pozastavuje komentář v Archivu českém (AČ, sv. IX, s. 143,

č. 757): „S podivením jen jest, že pan Zdeněk ze Šternberka zván byl v těchto dobách na svatbu do domu

náčelníka strany podobojí.“
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obou stranách se v této době objevovaly snahy o řešení situace a o „cestu k mírovému dorozu-

mění“.59 Přítomnost Zdeňka tak může být chápána jako akt dobré vůle a potvrzení sbližova-

cích úmyslů, přestože ke smíření nakonec došlo o mnoho později, až v době po Jarošově smrti.

Volfgang Krajíř byl patrně celý život věrný katolické víře, ve které byl vychován a kterou

přítomnost u císařského dvora mohla jen posílit. Potvrzují to náznaky v jeho testamentu a

fakt, že dvě z jeho dcer se staly jeptiškami.60 Přesto stál ve sporu v Českém království na

straně Jiřího z Poděbrad a utrakvistických šlechticů.61 Stejně tak šly stranou veškeré věrouč-

né rozdíly při rozhodování, za koho provdat nejstarší dceru. Zde se projevilo pragmatické

přemýšlení Volfganga, který od svého usazení v Čechách sledoval jediný cíl — povznést rod

a upevnit jeho postavení. A Jaroš Tovačovský byl v tomto ohledu rozhodně výtečná partie.62

Nedlouho po smrti Volfganga se ukázalo, že to byl daleko lepší tah, než se dalo zpočátku

předpokládat — smrtí Jaroše a posléze i Adama Tovačovského celý mladoboleslavský ma-

jetek přešel do rukou rodu Krajířů.63

Sňatek byl ale výhodný pro obě strany — Jaroš měl z předchozího manželství s Magdale-

nou z Michalovic pouze dcery a mladá Johanka dávala novou naději na mužského potomka.

Toho se Jaroš skutečně dočkal, zachránit rod se mu však podařilo jen na velmi krátký čas.

O Jarošovi Tovačovském z Cimburka Jak se na své provdání dívala Johanka, nevíme a

můžeme se pouze dohadovat. Rozhodnutí nebylo na ní, ocitala se zcela v rukou svého otce —

59MACEK, Jagellonský věk v českých zemı́ch, s. 40.

60ŠIMŮNEK, „Pozůstalost Wolfganga z Krajku († 1491). Sı́delnı́, krajinná a administrativnı́ struktura šlech-

tického dominia v pozdnı́m středověku”, s. 85.

61S. NOVÁKOVÁ, Krajı́řové z Krajku, s. 34n.

62Srov. s JUROK, Česká šlechta a feudalita ve středověku a raném novověku, s. 108. V tomto srovnání se

pohybují Tovačovští z Cimburka kolem desátého místa, zatímco Krajířové se objevují až hluboko pod nimi —

na 34. až 51. místě.

63Hlavně díky němu se Konrád z Krajku dostal mezi deset nejbohatších šlechticů (ibid., s. 103) a jeho syn

Arnošt byl dokonce nejzámožnější mezi odbojnými stavy roku 1547 (ibid., s. 341).
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i v souladu s představou, že „muži jsou zodpovědní za ochranu ženy“,64 bylo Volfgangovou

povinností zajistit, aby se jeho dcera dobře provdala a aby byl manžel schopen ji zabezpečit

po všech stránkách. Jisté však je, že tento šlechtic-rytíř,65 který sotva překročil věk třiceti let66

a byl ještě plný síly, nebyl nejhorší variantou, která mohla mladou dívku potkat. Historie nám

zaznamenává řadu dokladů o méně šťastných až tragických sňatcích.67

V historiografii zůstává Jaroš Tovačovský poněkud ve stínu svého staršího bratra Ctibo-

ra. Na soudobé politické dění měl ale podobně významný vliv, jeho role v řešení husitsko-

katolického napětí v Čechách již byla zmíněna. Ve svých politických aktivitách pokračoval i

po svatbě s Johankou — na mírovém jednání, které se uskutečnilo roku 1478 v Brně, zastu-

poval krále Vladislava proti přívržencům Matyáše Korvína;68 a když situace začala v 80. le-

tech eskalovat, stal se hlavním mluvčím utrakvistické šlechty. I přes drobné náznaky ochoty

ke smíru v dřívějších letech, jejichž konkrétní příklad jsme mohli vidět v účasti Zdeňka ze

Štemberka na svatbě Jaroše, k odstranění napětí nedošlo a když rozhodující vliv na počátku

Vladislavovy vlády získali katolíci, cítila se druhá strana ohrožená definitivní ztrátou moci

možná více než nejistotou svých náboženských svobod.69

I z tohoto důvodu se v říjnu 1482 uskutečnil kališnický sjezd ve Slaném. Nejvyšší kancléř

Jan ze Šelmberka, sám umírněný katolík, na něj přijel s návrhem, aby bylo z každé strany

určeno deset zástupců, kteří vyjednají podmínky náboženského míru v Čechách. Do čela

delegace utrakvistů byl zvolen Jaroš Tovačovský.70 Autoritu si získal možná nejen svými

64RYANTOVÁ, „Život raně novověké šlechtičny v Českém královstvı́”, s. 108.

65MACEK, Jagellonský věk v českých zemı́ch, s. 210.

66Věk odhadujeme podle narození jeho bratra Ctibora, ke kterému došlo okolo roku 1437 (Ottův slovnı́k

naučný, heslo „Cimburkové“) a podle toho, že se Jaroš roku 1463 poprvé ženil.

67RYANTOVÁ, „Život raně novověké šlechtičny v Českém královstvı́”, s. 108.

68ČORNEJ — BARTLOVÁ, Velké dějiny zemı́ Koruny české, s. 441.

69Ibid., s. 442.

70Ibid., s. 447.
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diplomatickými schopnostmi, ale i fyzickou silou — zhruba ve stejné době se totiž stal nej-

úspěšnějším účastníkem turnaje v Praze, během kterého ani jednou nespadl z koně.71

O to větší šok muselo vyvolat, když v polovině listopadu následujícího roku (1483) Ja-

roš zemřel.72 Příčiny jeho smrti se patrně nepodaří nikdy uspokojivě zodpovědět. Podstatné

však bylo, že s jeho úmrtím ztratil husitský tábor svou nejvýraznější osobnost. Jaroš odešel

v okamžiku, kdy smíření vypadalo nedosažitelně. Naopak na síle nabíraly vzájemné uráž-

ky. To, že se situaci nakonec podaří vyřešit až po propuknutí bouří v Praze, patrně vůbec

nepředpokládal.73

Při bádání o Johance z Krajku nás přirozeně napadá otázka, zda u Jaroše Tovačovského

platí rčení, že za každým velkým mužem stojí žena. O tom, že nebyla pouhou pasivní účastnicí

dění svědčí snad jen aféra s Janem Ležkou (s. 46). Až na tuto ojedinělou událost však nemůže-

me říct, že by Johanka překračovala ještě středověké pojetí ženy, která se vzorně stará o chod

domácnosti, ale do záležitostí svého manžela nezasahuje.74 Johančin vliv nemůžeme doložit

ani proměnou Jarošových postojů — jeho politika zůstávala konzistentní, po druhé svatbě

neprošla žádnými výraznějšími změnami a i v názorech byl Jaroš stálý po celý svůj život.

Adam Tovačovský z Cimburka Pro domněnku, že úmrtí Jaroše bylo nečekané, svědčí i

fakt, že po sobě nezanechal žádný kšaft. A protože Adam, jediný syn Jaroše a Johanky, byl

ještě dítětem, panství se ujal starší z rodu Tovačovských — bratr Ctibor. Když však i ten po

pár letech v roce 1494 zemřel a Adam stále ještě nedosáhl dospělosti, k převzetí zděděné-

ho majetku mu král plnoletost musel udělit svým výnosem.75 Kolik přesně Adamovi bylo,

71MACEK, Jagellonský věk v českých zemı́ch, s. 210.

72VOREL, Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu erbu zubřı́ hlavy v dějinách Čech a Moravy, s. 103.

73ČORNEJ — BARTLOVÁ, Velké dějiny zemı́ Koruny české, s. 448-452.

74Srov. MALANÍKOVÁ, „Ženy, muži a středověká úvaha nad možnostmi a limity využitı́ genderu v me-

dievistice”; ŠIMŮNEK, „Žena na dvoře a žena ve dvoře” a DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, „Žena a dı́tě z pohledu

dvorského výzkumu v Českých zemı́ch” (zvláště pak „lze totiž konstatovat, že ženy a děti působily primárně

sice jako aktéři, ale rozhodováno o nich bylo mužskými protějšky, jak plně odpovídalo právním zvyklostem do-

by“, ibid., s. 11).

75S. NOVÁKOVÁ, Krajı́řové z Krajku, s. 77.
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nevíme — mohl se narodit kdykoli mezi svatbou svých rodičů a úmrtím Jaroše Tovačov-

ského. Badatelé se přiklánějí k názoru, že byl v době, kdy se ujal dědictví, stále ještě velmi

mladý.76 Tomu by nasvědčoval fakt, že většinu důležitých rozhodnutí v prvních letech spra-

vování svého majetku dělal Adam se souhlasem své matky,77 později — alespoň podle jmen

na listinách — už úřadoval sám.78

Objevují se názory,79 že do Adamových záležitostí více než Johanka zasahoval jeho bu-

doucí otčím Jan ze Šelmberka. Nemůžeme to potvrdit. O možném sňatku s Johankou Šelm-

berk možná teprve začínal uvažovat,80 určitější obrysy měla plánovaná svatba jeho dcery

Veroniky právě s Adamem Tovačovským.81

K plánované svatbě Adama však nakonec nedošlo. Patrně už na přelomu století bylo zřej-

mé, že se vysokého věku nedožije. Po dvou letech, v roce 1502, začal připravovat své majet-

kové záležitosti pro odchod z tohoto světa. Jeho jednoznačným cílem bylo odkázat veškerý

svůj majetek matce Johance. Cesta k tomu však nebyla ani jednoduchá ani přímočará. Když

Adam na začátku prosince 1502 zemřel82 a štít se znakem byl vložen do rodinné hrobky Cim-

burků i s posledním mužským příslušníkem rodu,83 majetkové záležitosti mezi pozůstalými

se rozeběhly na plné obrátky.

76Petr Vorel má za to, že Adamovi mohlo být 12 let (VOREL, Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu erbu

zubřı́ hlavy v dějinách Čech a Moravy, s. 103).

77Ať už šlo o známé darování Karmelu bratřím nebo o udílení nejrůznějších výsad a privilegií (SČPL, č. 4069,

č. 4815).

78ŠIMŮNEK, „Čtyři kšafty a devatenáct věřitelů. Několik šlechtických přı́běhů z pozdně středověkého Tur-

novska”, s. 383.

79VOREL, Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu erbu zubřı́ hlavy v dějinách Čech a Moravy, s. 103.

80Jeho první manželka Johanka ze Stráže umřela v roce 1495 (Ota HALAMA — Jaroslav MAREK, „Smrt a

pohřby bratrské šlechty v polovině 16. stoletı́”, s. 126).

81ŠIMŮNEK, „Čtyři kšafty a devatenáct věřitelů. Několik šlechtických přı́běhů z pozdně středověkého Tur-

novska”, s. 382.

82BAREŠ, Paměti města Ml. Boleslavě, s. 27; KASÍK, „Znaky na arkýři zámku v Brandýse nad Labem”, s. 95.

83MACEK, Jagellonský věk v českých zemı́ch, s. 28.
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Zdálo se, že jednodušší vypořádání bude s Adamovými moravskými statky. Po strýci Cti-

borovi zde zdědil tovačovské panství a nedaleký Kojetín, který ale už dříve musel z finančních

důvodů zastavit. K těmto statkům měl Adam patrně list mocný a tedy právo je svobodně od-

kázat, protože se zdá, že je Johance přenechal v závěti. Objevila se však komplikace — závěť

nebyla ve svém originálu k nalezení a text kšaftu byl znám pouze z výpovědi svědků. Tato

nepříjemnost nijak neovlivnila vůli Johanky a Jana ze Šelmberka ujmout se správy zdědě-

ného majetku.84 Hned v březnu 1503 se Johanka rozhodla prodat moravské statky Vilémovi

z Pernštejna.85 Byl to nečekaně rychlý prodej čerstvě nabytých panství, zvláště vzhledem

k faktu, že otázka kšaftu a právoplatnosti dědění nebyla ještě dořešena.86 Král Vladislav sice

už v únoru potvrdil platnost Adamovy závěti a to aniž by měl k dispozici originál — postačil

si v tomto případě s písemnými výpověďmi svědků87 — proti právoplatnosti Johančiny držby

Tovačova a Kojetína ale sotva vznesla odpor další příbuzná — Johanka z Cimburka.

Ta je poněkud zahalena tajemstvím. Netušíme, jaký byl její příbuzenský vztah k Adamo-

vi.88 Všechny známé genealogie rodu Cimburků o ní mlčí, stejně tak dostupné prameny.89

84Už v únoru vyjasnili otázku držení Kojetína s Janem z Kunovic a na Bystřici (AČ, sv. VI, s. 541, č. 372) a

s Hynkem z Rokytnice dojednali přesné podmínky o kácení lesů okolo Tovačova (AČ, sv. XVII, s. 26, č. 792).

85AČ, sv. XVII, s. 27, č. 793.

86Zatímco motivace Viléma z Pernštejna jsou zřejmé (VOREL, Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu erbu

zubřı́ hlavy v dějinách Čech a Moravy, s. 100-109), co přesně k prodeji vedlo Johanku, asi nezjistíme. Kromě

finanční stránky prodeje a faktu, že Vilém z Pernštejna byl rodinným přítelem Krajířů i Šelmberků, se můžeme

zamyslet nad čistě subjektivními preferencemi Johanky. Dětství strávila uprostřed Javořické vrchoviny, v do-

spělosti nejraději pobývala na Hrubém Rohozci v Jičínské pahorkatině… (S. NOVÁKOVÁ, Krajı́řové z Kraj-

ku, s. 87; Ota HALAMA — Jaroslav MAREK, „Smrt a pohřby bratrské šlechty v polovině 16. stoletı́”, s. 127)

Je možné, že s prodejem Tovačova neváhala mimo jiné z toho důvodu, že rovinatá moravská krajina — celá

k přehlédnutí z tovačovské zámecké věže — se jí nelíbila. Z pramenů to ovšem dokázat nemůžeme.

87VOREL, Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu erbu zubřı́ hlavy v dějinách Čech a Moravy, s. 105.

88Petr Vorel na jedné straně uvádí, že se „o práva přihlásila vzdálená Adamova příbuzná“, o něco později

ale tvrdí, že Johanka byla neteří Ctibora — tedy dcerou Jaroše Tovačovského a nevlastní sestrou Adama (ibid.,

s. 104-105).

89Jistá Johanka se objevuje jako sestra Jana st. z Cimburka a Tovačova, jde však o listinu z roku 1459 a

nevíme, jestli k roku 1502 byla tato Johanka ještě naživu (SČPL, č. 1740).
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Její stížnost je každopádně rychle smetena ze stolu a Johanka z Cimburka definitivně mizí

z dějin. Za rychlým vyřešením sporu můžeme tušit zájmy Viléma z Pernštejna, který v této

době již panství koupil a chtěl co nejrychleji všechny záležitosti spojené s převodem ma-

jetku dokončit.90

Zatímco pro moravské statky sepsal Adam kšaft, v Čechách patrně listem mocným ne-

disponoval a musel si poradit právní kličkou — převést svůj majetek na matku pod zástěrkou

dluhu. „Pod stereotypní formou dlužního úpisu zde evidentně vysvítá snaha stanovit dědickou

posloupnost — král Vladislav se sice o pár let dříve vzdal svého odúmrtního práva (1497),

avšak i nadále musel mít šlechtic, který hodlal pořídit kšaft, od panovníka vystavený ‚list

mocný‘.“91 Takovéto obejití platných nařízení nebylo neobvyklé, „praxe určování dědické

posloupnosti ve formě fiktivních dluhů […] se v 16. století značně rozmohla“;92 a jak uvidíme

níže, není to naposledy, co se u Johanky z Krajku setkáváme se závětí schovanou za fiktivní

dluh. Zdá se, že bylo podobné řešení i spolehlivější než klasické uspořádání odkazu závětí

— alespoň se zde na rozdíl od moravských statků nesetkáváme se žádným sporem.93

3.3 Od druhé svatby až do konce života

Důvody k druhé svatbě Již bylo zmíněno, že namísto plánovaného sňatku Adama s Vero-

nikou ze Šelmberka se uskutečnila svatba jejich rodičů. Jan ze Šelmberka nebyl úplný cizinec

— s Jarošem Tovačovským se podílel na stabilizaci poměrů v Českých zemích a jako soudce

rozsoudil v roce 1491 spory potomků Volfganga Krajíře o jeho pozůstalost.94

90Srov. s VOREL, Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu erbu zubřı́ hlavy v dějinách Čech a Moravy, s. 103-

106.

91ŠIMŮNEK, „Čtyři kšafty a devatenáct věřitelů. Několik šlechtických přı́běhů z pozdně středověkého Tur-

novska”, s. 390.

92Ibid., s. 390.

93Edici Adamova dlužního úpisu lze nalézt v ibid., s. 395.

94SČPL, č. 3779.
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Opět nám schází prameny k tomu, abychom mohli říci, kdy ke svatbě Johanky a Jana do-

šlo. Většina literatury má za to, že se svatba odehrála už kolem roku 1500. K tomuto tvrzení

nemáme však žádné přímé doklady. Zajímavé by v této otázce mohlo být, že Jan ze Šelm-

berka usiloval ve stejné době o koupi Hrubého Rohozce od Adama Tovačovského. Z tohoto

obchodu nakonec sešlo, protože si Šelmberk nemohl nákup z finančních důvodů dovolit.95

Proč vůbec uvažoval o koupi Rohozce? Jednou ze spíše hypotetických možností je, že by už

v této době byl ženatý s Johankou a její oblíbené sídlo by kupoval kvůli ní. Skutečnou jistotu

o tom, že si Jan Johanku vzal máme až z doby poté, co Adam Tovačovský zemřel. Jan ze

Šelmberka je jako manžel Johanky uváděn na listině z 7. února 1503.96 Starší dokumenty, na

kterých by Johanka byla uvedena, nám pro tuto dobu scházejí.

Důvody k uzavření druhého sňatku nejsou natolik jednoznačné, jako tomu bylo u svatby

s Jarošem Tovačovským.97 Zatímco tehdy rozhodoval Volfgang jako otec, nyní měla Johanka

jako vdova právo rozhodnout se svobodně, alespoň teoreticky. V konečném důsledku mohla

být podstatná vůle rodiny — v situaci, kdy byl Volfgang již po smrti, měli rozhodující slovo

bratři.98 Nemáme však doklady o tom, že by tomu tak zde skutečně bylo, spíše naopak, styky

Johanky s jejími sourozenci nebyly patrně příliš živé.

Zdá se tedy, že vstup do manželství se uskutečnil z Johančiny vlastní vůle. Jaké k němu

mohla mít ona sama důvody, pomineme-li možnou osobní blízkost s Janem ze Šelmberka,

kterou nemáme jak dokázat? Klíčem k rozhodnutí se zdá být špatný zdravotní stav Adama

95První informace o možném prodeji Hrubého Rohozce je z 9. března 1500; zpráva o tom, že Šelmberk na

koupi nemá, pak ze srpna téhož roku (Kartotéky Augusta Sedláčka, B083, č. 165; B08C, č. 167).

96AČ, sv. VI, s. 541, č. 372. Manželé zde potvrzují zastavení Kojetína Janovi z Kunovic a na Bystřici.

97Ovdovělé ženy měly ve středověku i v počátcích novověku tři možnosti — „dožití v klášterním ústraní“,

„zachování tzv. věrného vdovství“ a nové manželství. Nejuznávanějším modelem bylo věrné vdovství, jehož

vzor byl vytvořen už v prvotní církvi (KOPIČKOVÁ, „Ideálnı́ modely života ovdovělých královen, kněžen a

šlechtičen v českém středověku ve světle reality”, s. 225n). Tento ideál přetrvával i v prostředí Jednoty bratrské

(CÍSAŘOVÁ-KOLÁŘOVÁ, Žena v Jednotě Bratrské, s. 173). Nový sňatek nedoporučoval ani Lukáš Pražský,

zcela zapovězen ale nebyl, zvláště v případě mladších vdov (KRÁL, „Vdovy ve šlechtické společnosti raného

novověku”, s. 144).

98RYANTOVÁ, „Život raně novověké šlechtičny v Českém královstvı́”, s. 108.
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— zatímco dosud žila Johanka pod ochranou svého syna a starosti spojené s velkým majet-

kem na ni nedoléhaly, po jeho smrti by se ocitla v postavení jedné z nejmocnějších šlechtičen

v království — a tomu se patrně chtěla vyhnout. Je však možné, že při rozhodování myslela i

na širší souvislosti — jako vdova by neměla nejjistější postavení a pro potencionální nepřá-

tele by nebylo těžké kus z jejího dědictví urvat (jak se o to později skutečně pokusil Albrecht

Libštejnský, viz s. 34). Z těchto nejistot vyplývalo, že by nemohla zajistit dostatečnou ochra-

nu bratřím na svých panstvích. Schopný manžel by měl o mnoho jistější pozici, musel však

splnit základní podmínku — být nakloněn činnosti Jednoty bratrské. Toto kritérium Jan ze

Šelmberka splňoval a o jeho schopnostech nebylo pochyb.

A pán ze Šelmberka očekáváním dostál. Náboženské svobody společně s Johankou po-

tvrdili krátce poté, co se panství po Adamovi ujali (21. června 1503),99 a ve stejném měsíci

se Šelmberk spolu s Vilémem z Pernštejna postavil za bratry před králem. „Zvláště boleslav-

ský pán neschvaloval pronásledování pro víru a prohlašoval, že na svých statcích nedovolí

útisk bratří.“100 A tohoto svého postoje se držel i nadále — když se ke konci roku chys-

tal Lukáš Pražský na obhajobu Jednoty, činil tak s vědomím Šelmberka a i v Praze našel

útočiště v jeho domě.101

Svatojakubský mandát Jednota se po vítězství Velké stránky (k tomuto sporu viz s. 42)

stala pro mnoho lidí přístupnější a touha po hlubší zbožnosti, kterou oproti lidové katolické,

resp. husitské církvi nabízelo toto vyznavačské společenství, přivedla mnoho lidí ke vstupu.

Počet bratří se během dvaceti let více než zdvojnásobil.102

V protikladu k tomu obsazovaly důležité úřady čím dál více zástupci katolického panstva.

Po smrti bratrů Tovačovských byli představitelé utrakvistické strany tvořeni převážně nižší

99CIM III, s. 986-990, č. 572.

100MOLNÁR, Boleslavštı́ Bratřı́, s. 58.

101Ibid., s. 61n.

102V roce 1480 měla Jednota okolo 2 000 členů (ČORNEJ — BARTLOVÁ, Velké dějiny zemı́ Koruny české,

s. 553), při přelomu století už 5 000 (ibid., s. 555).
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šlechtou.103 V katolickém táboře se navíc vliv přesouval z nábožensky tolerantních šlechticů,

vedených Vilémem z Pernštejna a Janem ze Šelmberka, na radikálnější pány reprezentované

Petrem z Rožmberka a Albrechtem Libštejnským z Kolovrat.104 Právě na podnět Albrechta

Libštejnského, který byl v letech 1503-1510 kancléřem království,105 došlo k nové vlně perze-

kuce vůči Jednotě. V červenci 1503 bylo nařízeno královským městům, aby kacíře trestala, a

bratrští kněží měli být odsuzování k trestu smrti na hranici. Kromě upálení šesti bratří v Újez-

du u Domažlic se však hon na kacíře nekonal a snaha pána z Kolovrat vyzněla naprázdno.106

Ten ale ve svém úsilí nepolevil. V roce 1507 vyvolalo protesty jeho nařízení, že členové

Jednoty se mají dostavit ke konci roku do Prahy k nápravě. Marta z Boskovic v této souvislos-

ti zaslala Vladislavovi Jagellonskému stížní list, králova odpověď však nebyla uspokojivá.

Vše vyvrcholilo v červenci 1508 vydáním tzv. svatojakubského mandátu,107 který Jednotě

zakazoval veškerou činnost.

Boj o Brandýs Ve stejné době zemřel Jan ze Šelmberka,108 manžel Johanky a natolik vý-

znamný královský úředník, že by pro něj patrně nebyl problém ochránit členy Jednoty na

103Srov. MACEK, Jagellonský věk v českých zemı́ch, s. 39; ČORNEJ — BARTLOVÁ, Velké dějiny zemı́

Koruny české, s. 452.

104MACEK, Jagellonský věk v českých zemı́ch, s. 41.

105PALACKÝ, Přehled současný nejvyššı́ch důstojnı́ků a úřednı́ků zemských i dvorských v královstvı́ českém

od nejstaršı́ch časů až do nynějška, s. 361.

106ČORNEJ — BARTLOVÁ, Velké dějiny zemı́ Koruny české, s. 556.

107Zkrácenou edici svatojakubského mandátu lze nalézt např. v MOLNÁR, Slovem obnovená: čtenı́ o refor-

maci.

108Podle Palackého už v roce 1507 (PALACKÝ, Přehled současný nejvyššı́ch důstojnı́ků a úřednı́ků zemských

i dvorských v královstvı́ českém od nejstaršı́ch časů až do nynějška, s. 361), podle jiných na začátku roku 1508.

S jistotou můžeme říci, že 21. února 1508 už mrtvý byl, nefiguruje totiž v listině, kterou dává Johanka měšťanům

Mladé Boleslavi právo vybírat clo (CIM III, s. 1064-1066, č. 602).
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svých panstvích i za zhoršující se situace.109 Jeho smrtí se ale z vdovy a jejích zděděných

majetků stala snadná kořist, alespoň na první pohled. Johance přitěžoval její vztah s bratřími

— níže se dostaneme k otázce, jestli už v této době byla přijata za sestru (s. 53) a přestože

dojedeme k závěru, že patrně ne, s Jednotou jednoznačně byla spojována.

Této situace se pokusil využít již zmiňovaný Albrecht Libštejnský. Na základě tvrzení,

že je Johanka kacířka, která nemá nárok na právní ochranu, se rozhodl obsadit Brandýs nad

Labem a začal za tímto účelem shromažďovat vojsko. Patrně se domníval, že Johanka sama

nebude schopna se ubránit a že nikdo nebude mít odvahu se v tomto sporu za ni postavit. Když

však Johanka hrad v Brandýse obsadila svou posádkou a podporu jí vyslovil mocný Vilém

z Pernštejna a další páni z okolních krajů, Albrecht od plánovaného útoku raději upustil.110

Spor s Kateřinou ze Smiřic Albrecht z Kolovrat sice zemřel nedlouho poté v roce 1510,111

protibratrský zákon se ale nad Jednotou hrozivě vznášel po celé století. Ke skutečnému proná-

sledování docházelo sice velmi zřídka, pro bratry však znamenal mandát mnoho drobnějších

nepříjemností podobného charakteru, jako byl útok Libštejnského — jako kacíři neměli dojít

právní ochrany. Toho zkusila využít i vdova po Albrechtovi Kateřina ze Smiřic. Když její

109Přesnější by možná bylo říci, že by podobnou situaci vůbec nedopustil. Srov. s tvrzením Molnára: „Dokud

byl ve vládě boleslavský pán Jan ze Šelmberka, staral se o to, aby královy výnosy nenabyly platnosti zákona.“

(MOLNÁR, Boleslavštı́ Bratřı́, s. 69).

110„A tu podle toho majestátu … pan kancléř z Kolovrat sbíral lidi služebné na Mělníce chtěje mocí Brandejs

vzíti; a tato paní Krajířová majíc radu od přátel, také Brandejs osadila. A tak pan Vilém z Pernšteina, a z kraje

Hradeckého, Chrudimského a jiných krajů páni a dobří lidé paní psaní učinili, též i z kraje Litoměřického, aby

se paní na ně ubezpečila, že paní neopustí. A tak pan kancléř z Kolovrat vida, že by nic nezjednal, musil tak

nechati.“ (AČ, sv. XVII, s. 97, č.876)

Jediné informace, které k akci Albrechta z Kolovrat máme, jsou z pera bratrských dějepisců. Vylíčení příběhu

nacházíme nejdříve u neznámého autora z okruhu Krajířů (Knihovna Národnı́ho muzea, sign. I D 5, „Rozmlou-

vánı́ přátelské…“; k otázce původu tohoto spisu KROFTA, „T. zv. Blahoslavova Historia fratrum a rozmlou-

vánı́ starého Čecha s rytı́řem”), později v HFB, fol. 167r-180r (odtud pochází i výše citovaná edice v Archivu

českém). Slouží zde zejména jako utvrzení bratrské víry — všichni, kdo stáli za svatojakubským mandátem a

kdo se i postavili proti Johance, velmi brzy zemřeli, za čímž bratří viděli Boží jednání a trest.

111PALACKÝ, Přehled současný nejvyššı́ch důstojnı́ků a úřednı́ků zemských i dvorských v královstvı́ českém

od nejstaršı́ch časů až do nynějška, s. 361.
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úředníci vybírali neprávem clo od poddaných Johanky a když ji za to paní z Krajku pohnala

k zemskému soudu, odmítla se prý Kateřina dostavit se slovy, že není povinna se zodpo-

vídat kacířce.

Král Vladislav však již v roce 1512 vydal list, ve kterém potvrzuje Johance její právo se

bránit a ve kterém Kateřinu ze Smiřic napomíná a nařizuje jí, aby se k soudu dostavila. Paní

ze Smiřic se však nehodlala vzdát — Johanku přímo obvinila z kacířství. Podle jejího tvrzení

se totiž paní z Krajku účastnila o Vánocích roku 1512 bratrského shromáždění a večeře Páně.

Král však i zde dal za pravdu Johance a 8. prosince 1514 tuto žalobu definitivně zrušil, možná

i díky přímluvě jejích přátel, na kterých byl finančně závislý.112 Je ale možné, že se spor poda-

řilo ukončit i díky tomu, že Kateřina od svých obvinění a neoprávněného vybírání cla raději

ustoupila — v této době již přešel boleslavský majetek na Konráda z Krajku (k převodu viz

s. 37) a o spor s takto mocným mužem už Kateřina nestála.113 To dosvědčuje i pozdější doho-

da Johanky a Kondráda s paní ze Smiřic, podle které boleslavští nadále clo platit nemusí.114

Případ kradených koní Ze všech běžných starostí, které život Johanky provázely a které

mohly ovlivnit její rozhodnutí svěřit veškerý majetek bratru Konrádovi, se nám zachoval

jediný střípek.

Vše začalo kolem roku 1511, když jistý Jiřík Hrúň ukradl čtyři koně. Poškozeným byl

Pavel, rychtář v Luštěnicích — v obci, která náležela k mladoboleslavskému panství. Hrúň

koně odvedl k Bakrlovi do Ředhoště, kterému koně prodal. Je možné, že se kradením koní

živil. Chytit se ho podařilo v Českém Brodě — nevíme, jestli kvůli Pavlovým koním nebo

kvůli jinému přestupku. Zde ještě před svou smrtí na mučidlech stihl vypovědět, že Bakrle

o tom, že koně jsou kradené, věděl.115

112Tak se alespoň dohaduje Císařová-Kolářová (CÍSAŘOVÁ-KOLÁŘOVÁ, Žena v Jednotě Bratrské, s. 280).

113O sporu s Kolovraty pojednává často i starší literatura. Srov. S. NOVÁKOVÁ, Krajı́řové z Krajku, s. 81-

82; CÍSAŘOVÁ-KOLÁŘOVÁ, Žena v Jednotě Bratrské, s. 279-280; GINDELY, Geschichte der Böhmischen

Brüder, I. 1450-1564, s. 150-151.

114SČPL, č. 5998.

115AČ, sv. XIII, s. 436, č. 1823.
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Tím spor neskončil. Johanka, která zastupovala rychtáře Pavla, trvala na tom, aby Bakrle

za ukradené koně zaplatil. Ten se patrně hájil tím, že o ničem nevěděl a že za ně platil již

jednou. Spor se táhl po celé čtyři roky. Až v listopadu 1515 vydal soud konečné rozhodnutí,

ve kterém se přiklonil na stranu Johanky a nařídil Bakrlovi dát Pavlovi z Luštěnic za kradené

koně požadovaný obnos.116

Patrně se jednalo jen o drobnou epizodu bez větších důsledků. Podobných sporů, o kte-

rých se nám zmínky nedochovaly, mohla být celá řada. Můžeme se domnívat, že se Johanka

snažila upřímně zasazovat o dobro svých poddaných, jak ji k tomu vybízeli bratří, a že ty-

to starosti nebrala na lehkou váhu. Pro stárnoucí paní to mohl být jeden z mnoha důvodů,

proč se své moci vzdát.

Předání majetku Konrádovi Konečné rozhodnutí vzdát se svého majetku a svěřit ho do

rukou Konráda nepřišlo nečekaně. Již jsme některé důvody zmínili — vyčerpávající spo-

ry s Kolovraty, běžné starosti vyplývající ze zodpovědnosti a obecně požadavky, na které

patrně osamělá vdova nepociťovala dostatek sil. Náboženské důvody, které toto rozhodnu-

tí podporovaly, rozvedeme později (s. 49), v této kapitole se zmíníme o okolnostech, který

tento velký majetkový přesun provázely.

K přesunu majetku na Konráda měla Johanka ještě jeden pádný důvod. Zděděné panství

bylo velmi lákavé pro řadu příbuzných. Už roku 1506 vyhrála spor o majetek s nevlastními

dcerami,117 o něco dříve se jí povedlo vysoudit i Tovačov — jak již bylo zmíněno, patrně

zásluhou Viléma z Pernštejna. Protože Johanka neměla na svůj majetek list mocný118 a ne-

mohla ho tak v závěti odkázat komukoliv podle své vůle — strhla by se v případě její smrti

o bývalé michalovické panství bitva. Statky už nepřipadaly královské komoře, ale podle plat-

ných nařízení by si je dělili příbuzní zůstavitele.119 A těch bylo hodně — své nároky mohly

116AČ, sv. XIX, s. 273, č. 2501.

117Ota HALAMA — Jaroslav MAREK, „Smrt a pohřby bratrské šlechty v polovině 16. stoletı́”, s. 127.

118ŠIMŮNEK, „Čtyři kšafty a devatenáct věřitelů. Několik šlechtických přı́běhů z pozdně středověkého Tur-

novska”, s. 390.

119Ottův slovnı́k naučný, heslo „list mocný“.
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uplatňovat jak dcery Jaroše Tovačovského z prvního manželství, potomci Jana ze Šelmber-

ka, tak i příbuzní Krajířové. Je pravděpodobné, že se těmto sporům chtěla Johanka vyhnout,

a patrně jí nebylo ani příliš po chuti, aby majetek zdědily její nevlastní dcery, se kterými

neměla nejlepší vztahy.

I tento důvod by naznačoval špatný zdravotní stav Johanky. Sbližování s Jednotou, se-

psání vyznání, zpráva Lukáše Pražského o posledních věcech člověka a ono předání správy

panství Konrádovi, které je velmi podobné způsobu, jakým před svou smrtí vyřešil otázku

dědictví Adam Tovačovský, mohou naznačovat, že se i Johanka připravovala na odchod z to-

hoto světa. Otázku, kdy Johanka zemřela, ještě podrobněji rozvedeme (s. 39).

K přesunu na Konráda došlo pod záminkou dluhu, za jehož splacení Johanka postoupila

Mladou Boleslav, Brandýs nad Labem, Rohozec a svou polovinu Turnova. Tím se zajisti-

lo právoplatné vlastnictví nového majitele. Sourozenci spravovali majetek ještě několik let

společně,120 později už se v listinách objevuje pouze jméno Konráda.121

Konrád se na Mladou Boleslav přesunul ke konci roku 1512122 a v této době se Johanka

už pevně rozhodla vzdát svého panství. V první polovině listopadu si vyžádala radu bratr-

ských starších, kteří souhlasili s tím, že se svého postavení nemusí vzdávat zcela, jen vybízí

k tomu, aby se ona i bratr Konrád nadále řídili zprávou, „kteráž [byla] vydána urozeným a

moci světa požívajícím“.123 To, že se Konrád v Boleslavi objevil hned následujícího měsíce,

nasvědčuje tomu, že s ním byla tato otázka dříve projednána. Svůj majetek v jižních Čechách

předal synovcům a usadil se na panstvích své sestry. K samotnému převodu majetku došlo

až v srpnu roku 1513.124

120Ještě z roku 1516 máme zmínku o tom, že Johanka společně s Konrádem uzavírají smlouvu s Kateřinou

z Kolovrat, podle které mohou mladoboleslavští projíždět Byšicemi bez placení cla (SČPL, č. 5998).

121První listinou, na kterou figuruje jenom Konrád, je potvrzení mladoboleslavských privilegií (SČPL,

č. 6195).

122Ota HALAMA — Jaroslav MAREK, „Smrt a pohřby bratrské šlechty v polovině 16. stoletı́”, s. 126.

123D, s. 88-89.

124ŠIMŮNEK, „Čtyři kšafty a devatenáct věřitelů. Několik šlechtických přı́běhů z pozdně středověkého Tur-

novska”, s. 398n.
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Kdy Johanka zemřela? Ještě více než v otázce narození tápeme s hledáním odpovědi na

otázku, kdy Johanka zemřela. Starší literatura má v tomto kupodivu jasno — bez naznačení

pochybností se setkáváme s tvrzením, že Johanka zemřela v březnu roku 1531.125 Dožila

by se tedy úctyhodného věku okolo sedmdesáti let. Problém je, že k tomuto roku nemáme

žádné doklady. Poslední listina, na které se objevuje jméno Johanky, je z roku 1516126 —

z pozdějších let máme pouze vidima starších Johančiných privilegií.127 Zajímavá je zejména

listina z února 1519, ve které Konrád Krajíř potvrzuje mladoboleslavským jejich náboženské

svobody.128 Jedná se totiž o stejný akt, který před ním provedli všichni noví majitelé města.129

Na základě toho se zdá, že se v této době Konrád plně ujal spravování města.

Potvrzení výsad novým vlastníkem, předešlé předání majetku formou velmi blízkou ke

kšaftu, vstup do Jednoty, zpráva Lukáše Pražského s radami do posledních okamžiků po-

zemského života — to vše nasvědčuje tomu, že se Johanka připravovala na smrt. Pokud se

neobjeví zdroj, ze kterého starší autoři ohledně Johančina odchodu ze života čerpali, může-

me se domnívat, že zemřela o mnoho dříve a to nejpravděpodobněji v roce 1518 ve věku

okolo šedesáti let.

125Toto tvrzení poprvé přinesla Císařová-Kolářová, ale nepodložila ho žádným pramenem (CÍSAŘOVÁ-

KOLÁŘOVÁ, Žena v Jednotě Bratrské, s. 281). Odtud informaci patrně převzal Amedeo Molnár (MOLNÁR,

Slovem obnovená: čtenı́ o reformaci, s. 140) a od něho posléze i Nováková (S. NOVÁKOVÁ, Krajı́řové z Kraj-

ku, s. 85).

126Jde o již citovanou dohodu s Kateřinou z Kolovrat (SČPL, č. 5998).

127Císařová-Kolářová (CÍSAŘOVÁ-KOLÁŘOVÁ, Žena v Jednotě Bratrské, s. 277) chybně udává, že listina

z 1. července 1519 je vydaná Johankou — ve skutečnosti se jedná pouze o potvrzení starších privilegií (SČPL,

č. 6223).

128SČPL, č. 6195. Listinu si nechávají ještě ten rok měšťané potvrdit od pražského purkmistra. (SČPL,

č. 6223). Co je k tomuto činu vedlo, není jasné. Je dost možné, že si nebyli jisti ochotou v té době ještě pravo-

věrného katolíka Konráda jejich náboženská privilegia zachovávat. To by dávalo smysl zejména za situace, že

již Johanka zemřela a s ní odešla i jistota, že se bude jejich výsad zastávat.

129Jindřich z Michalovic v roce 1439 (CIM III, s. 223, č. 129), Jaroš Tovačovský roku 1469 (CIM III, s. 534n,

č. 307), v roce 1484 Ctibor Tovačovský (CIM III, s. 753n, č. 440), Jan ze Šelmberka spolu s Johankou 1503

(CIM III, s. 988nn, č. 572; s. 991n, č. 573) a Johanka ještě jednou sama osm let později (CIM III, s. 1102-1106,
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č. 619). Z tohoto vyčerpávajícího výčtu je zřejmé, že boleslavští měšťané s potvrzením svých práv nikdy dlouho

neváhali.

40



4. „Sestra“

Bratrská zbožnost na příkladu paní z Krajku

4.1 Jednota bratrská a šlechta

Vztah Jednoty ke šlechtě v jejích počátcích Když se kolem Řehoře začal v 50. letech

15. století formovat kroužek těch, kteří jsou po několik dalších staletí známí jako čeští bratří,

patrně je nenapadlo příliš se zabývat otázkou, jaký postoj zaujmout k šlechticům, kteří by

chtěli vstoupit do jejich řad. Sociální prostředí, ze kterého bratří vzešli, mělo patrně pramálo

společného s vyššími vrstvami.130

To, že posléze téměř bez výhrad přejímali učení Petra Chelčického a s ním i ostře odmíta-

vý postoj vůči světské moci,131 nelze chápat jako odpor vůči jednotlivcům, ale jako odmítání

společenského řádu, o kterém se domnívali, že je proti Božím principům. Ve vztahu k jed-

notlivcům Jednota už od počátku zastávala postoj křesťanské rovnosti a bratrství.132

Protože se v prvních letech své existence Jednota bratrská formovala „na venkově, kam

se dobrovolně utekla,“133 nebyla otázka přijímání či nepříjímání šlechticů do jejích řad příliš

aktuální. Pokud už v této době urozenější do Jednoty vstupovali, šlo spíše o malý počet těch,

kteří se dobrovolně svého majetku a světské moci vzdávali.134

130O tom, kdo byli první bratří, víme vlastně velmi málo. Sám Řehoř byl snad příbuzným Rokycany, o ostat-

ních však můžeme říci jen to, že se pohybovali v prostředí Emauzského kláštera na Slovanech (MÜLLER, Dě-

jiny Jednoty bratrské. I, přeložil F. M. Bartoš, s. 19-30).

131O postoji Chelčického ke světské moci viz J. HALAMA, Sociálnı́ učenı́ českých bratřı́ 1464-1618, s. 16n.

132Vliv učení Petra Chelčického na první generaci bratří srov. s MOLNÁR, „K otázce bratrské odpovědnosti

za svět”, s. 27-30 a J. HALAMA, Sociálnı́ učenı́ českých bratřı́ 1464-1618, s. 23-40.

133MOLNÁR, Boleslavštı́ Bratřı́, s. 28.

134Některé příklady uvádí Ota HALAMA — Jaroslav MAREK, „Smrt a pohřby bratrské šlechty v polovině

16. stoletı́”, s. 123 a J. HALAMA, Sociálnı́ učenı́ českých bratřı́ 1464-1618, s. 31.
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Nezbytné pro přežití mladého společenstvím se s časem stávalo hledání ochránců, zejmé-

na pak od doby, kdy král Jiří Poděbrad, ve snaze zbavit se zcela v českém království radikál-

ních náboženských skupin, začal bratry potlačovat a perzekvovat. Nalézt pomoc se Jednotě

podařilo poměrně záhy. Na Boleslavsku nad nimi držel ochranou ruku Jaroš Tovačovský, na

Moravě jeho bratr Ctibor a v okolí Litomyšle Kostkové z Postupic.135

Přehodnocování postoje ke světu Postupem času, během kterého se bratří stále více ote-

vírali okolnímu světu a těžiště jejich činnosti se přesunovalo z venkova do měst, docházelo

k setkávání se šlechtici v mnohem větší míře, než tomu bylo doposud.

Je samozřejmé, že zejména ti páni, kteří Jednotu na svých panstvích tolerovali či dokonce

kladně přijímali, se o tuto netypickou náboženskou společnost začínali zajímat. Bylo přiro-

zenou snahou šlechty zjistit, jaký postoj vůči ní bratří zaujímají.

Jednota si dlouhou dobu udržovala odstup. Přijetí šlechtice možné bylo, ale za již zmí-

něné podmínky, že se vzdá svého postavení. Změnu tohoto postoje přinesl až rozkol uvnitř

mladé církve, který se do dějin zapsal jako spor Velké a Malé stránky. Konflikt se týkal celé

řady různých témat, ale měl společné jádro — zda se mají bratři věrně držet učení Petra Chel-

čického a první generace Jednoty, nebo zda jejich názory mohou přehodnocovat a měnit.136

Příčiny tohoto sporu byly jak ryze praktické — odmítnutí přísahy vylučovalo členy ze

života společnosti, odpor k městskému prostředí zbavoval mnoha možných zdrojů obživy —

tak i teologické — má být základem učení Jednoty pouze Bible, nebo je třeba zachovávat věr-

ně i „odkaz otců“? Spor táhnoucí se dlouhá léta ukončilo vítězství Velké stránky a postupný

odchod příznivců tradičnějšího pojetí.137

S možností přehodnotit své názory a více se otevřít světu přichází i potřeba jasněji vymezit

vztah Jednoty vůči šlechticům, kteří projevovali touhu stát se bratry. Představitelé Jednoty

vyřešili problém v poplatnosti své době, která uznává zejména věci staré, časem osvědčené

135HREJSA, Dějiny křesťanstvı́ v Československu IV, s. 21 a J. HALAMA, Sociálnı́ učenı́ českých bratřı́ 1464-

1618, s. 43.

136MOLNÁR, „K otázce bratrské odpovědnosti za svět”, s. 30n.

137ŘÍČAN, Dějiny Jednoty bratrské, s. 94-100.

42



a na cokoliv nového se dívá s nedůvěrou,138 a překládají svým podporovatelům část díla

sv. Augustina.139 Tento text udává hlavní rysy budoucího vývoje vztahu Jednoty bratrské vůči

urozeným — důraz je kladen na nezbytnou pokoru a připomínáno je rovné postavení všech

lidí před Bohem bez ohledu na urozenost. Šlechtici jsou varováni před zneužíváním své moci,

která je jim ostatně Bohem pouze svěřena. Zcela jednoznačně odmítá Jednota zasahování

světské moci do věcí víry a nepřipouští prosazování svých myšlenek silou.140

Vztah boleslavských pánů k Jednotě Příznivé podmínky v Mladé Boleslavi, které vedly

k tomu, že se město stalo na čas hlavním centrem českých bratří, úzce souvisejí s vývojem

od dob husitských válek. Boleslav se k husitům připojila poté, co ji Žižka na jaře 1421 dobyl,

a od té doby zachovávalo město Husovým myšlenkám věrnost. Nová náboženská orienta-

ce ale nevyhovovala dřívějšímu vlastníkovi, Janovi z Michalovic, který se usilovně snažil

o opětovné získání města. Toho se sám nedožil, město bylo navráceno až jeho synovi Petrovi

z Michalovic poté, co se v roce 1436 vzdalo císařským vojskům. Petr měl silný zájem na

tom, aby rozbouřenou situaci zklidnil a patrně nebyl ani tak silný odpůrce husitství, jako byl

jeho otec. Proto stejného roku vydává tzv. michalovické privilegium,141 ve kterém nejenže

138JANÁČEK, České dějiny I. Doba předbělohorská, s. 82.

139Konkrétně šlo o 24. kapitolu páté části „De civitate Dei“. Překlad vznikl patrně brzy po roce 1494 (ŘÍČAN,

Dějiny Jednoty bratrské, s. 95), možná roku 1498 (J. HALAMA, Sociálnı́ učenı́ českých bratřı́ 1464-1618,

s. 59). Edice textu je součástí materiálů z pozůstalosti Rudolfa Říčana (ŘÍČAN, Zprávy, naučenı́ a napomenutı́

Jednoty bratrské (podle rukopisu UK ETF II K 12 538), s. 132).

140Srov. s J. HALAMA, Sociálnı́ učenı́ českých bratřı́ 1464-1618, s. 59-63.

Odlišný názor na účast světské moci ve věcech víry byl později jeden z klíčových bodů, ve kterém se učení

Jednoty rozcházelo s názory Martina Luthera. Ten naopak zastával názor, že vrchnost je zodpovědná za své

poddané i v těchto oblastech a má právo poslušnost vynucovat silou (srov. SMOLÍK, „Tradice tichých v zemi”,

s. 50n a J. HALAMA, Sociálnı́ učenı́ českých bratřı́ 1464-1618, s. 98).

141CIM III, č. 87, s. 136n.
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slibuje zapomenout na minulé sváry,142 ale přistupuje i na to, že ve městě budou pouze kně-

ží podávající pod obojí.143 Umožňuje také odchod těm, kteří s tímto nesouhlasí144 a naopak

měšťané, kteří během válek odešli a chtěli by se vrátit, musí přestoupit k husitské víře.145

Petr sice krátce po získání Mladé Boleslavi zemřel a panství zdědil jeho synovec Jindřich,

privilegium však zůstalo v platnosti dlouhá desetiletí.146

Na další vývoj mělo privilegium významný dopad. Nejenže „zajistilo v Mladé Bolesla-

vi vládu kalicha“,147 ale tím, že město otevřelo jen pro utrakvisty a příznivcům strany pod

jednou zapovědělo vstup, vytvořilo dobré podmínky pro myšlenkové pokračovatele husit-

ství. Jednota bratrská se v okolí uchytila nejdříve ve Vinařicích, vísce vzdálené asi hodinu

chůze od Boleslavi. Jejím majitelem byl v této době nejspíše Hynek z Vinařic.148 O tomto

muži ani o jeho vztahu k Jednotě nic nevíme. Byl patrně příslušníkem nižší šlechty, která

hospodářsky i politicky závisela na mladoboleslavských pánech. I proto může být důležité,

že první zmínky o bratřích pocházejí z doby, kdy boleslavské panství převzal Jaroš Tova-

čovský z Cimburka. Jindřich totiž v roce 1468 zemřel a s ním po meči vymřel i rod pánů

142„Já Petr z Michalovic […] vyznávám tiemto listem […], že o to zaštie a nechuti všeckny, kteréž jsú vzešly

s prvupočátku těchto válek až do této chvíle […] jim ani jich budúcím nemám ničímž zlým ani kterýmkoli škod-

ným vymyšleným obyčejem věčně spomínati; ale ta všecka záštie, kterakkoli znikla, dobrotivě prominul jsem a

mocí tohoto listu svú dobrú, čistú vierú v časy budúcí slibuji prominúti a nikdy toho nezpomínati.“

143„A kněží nemám jim jiných dávati ani jich trpěti, leč by rozdávali tělo boží a krev boží pod obojí zpósobú

lidu obecniemu všěm jednostajně bez proměny.“

144„…nelíbilo-li by jsě komu z měšťan neb z předměštie města svrchu psaného tu zuostati, tehdá nemám jich

útiskem žádným držeti…“

145„…kteříž jsú z města neb z předměstie svrchu psaného za těchto válek vyšli neb vyběhli, těch nemám zasě

přijímati, leč by v pravdách božích svrchu jmenovaných jsě s obcí srovnávali…“

146Srov. MOLNÁR, Boleslavštı́ Bratřı́, s. 8-24. Kapitolu o historii Mladé Boleslavi napsal F. M. Bartoš, který

je v hodnocení vývoje města silně prohusitský a protiněmecký („…slovanský živel byl utlačován německými

městy…“, ibid., s. 12), přesto mu nelze upřít věcnost a informační přínosnost.

147CÍSAŘOVÁ-KOLÁŘOVÁ, Žena v Jednotě Bratrské, s. 273.

148SEDLÁČEK, Hrady, zámky a tvrze královstvı́ českého, s. 338.
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z Michalovic, město i s okolím proto připadlo manželovi Jindřichovy sestry Magdaleny.149

Že se bratří usazují nejdříve mimo město, není překvapivé — již bylo výše uvedeno, že z te-

ologických důvodů se celá Jednota bratrská situovala z počátku na venkov a že se do měst

začala přesouvat až v 90. letech 15. století.

4.2 Johanka a Jednota bratrská

Byla Johanka zbožná od dětství? Středověká katolická hagiografie používá dvou různých

schémat k vylíčení života světců a světic. Zatímco muži prožívají často hýřivé mládí, po

kterém dochází k výraznému náboženskému přerodu, u žen je běžné, aby projevovaly svou

hlubokou víru od samého dětství.150

Podobné tendence si můžeme povšimnout i v evangelické historiografii. Stejně jako se

světice rodily doslova s modlitbou na rtech, objevuje se i u Johanky snaha prokázat, že se její

zbožnost projevovala od dětství. Podle některých autorů151 získala „náklonnost k hloubavému

životu náboženskému“152 v jižních Čechách, kde se již během svého mládí setkala s učením

valdenských, případně táborů. Pro tuto hypotézu však nemáme žádné důkazy. Valdenští sice

v okolí Nové Bystřice kdysi patrně působili,153 ale jejich možný vliv na formování Johančina

smýšlení je zanedbatelný. Zvláštní by byl i rozpor mezi tím, že zatímco Johanka byla od mladí

přívrženkyní reformace, její bratr Konrád až do roku 1513154 aktivně podporoval katolickou

149Srov. MOLNÁR, Boleslavštı́ Bratřı́, s. 27-29.

150NODL, „Středověké dilema ženské svatosti”, s. 113.

151Myšlenka, že se Johanka setkala v jižních Čechách s valdenskými, se poprvé objevuje u Císařové-Kolářové

(CÍSAŘOVÁ-KOLÁŘOVÁ, Žena v Jednotě Bratrské, s. 273). Ostatní ji přejímají většinou právě odtud.

152Ibid., s. 273.

153Bez uvedení pramenu to tvrdí Rudolf Říčan (ŘÍČAN, Dějiny Jednoty bratrské, s. 17).

154Tohoto roku byl „Konrád přijat do duchovního společenství paulánského řádu“ (Ota HALAMA — Jaro-

slav MAREK, „Smrt a pohřby bratrské šlechty v polovině 16. stoletı́”, s. 126n). Stalo se tak pár měsíců poté, co
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církev (na svém panství nechal založit paulánský klášter155) a dvě z jejich sester se staly jeptiš-

kami.156 Pravděpodobnější je domněnka, že do výchovy dětí Volfganga Krajíře už pronikaly

myšlenky humanistické tolerance, které jim usnadnily přijetí neortodoxních názorů. Dlouho-

dobé styky Volfganga s císařským dvorem a renesanční Itálií, o kterých jsme se zmiňovali

v předchozích kapitolách, mohly pronikání humanismu do českého prostředí jen urychlit.

Případ Jana Ležky S Jednotou bratrskou se Johanka setkala patrně až po svém přícho-

du do Mladé Boleslavi. Přivdala se sem v roce 1475 a hned z následujícího roku pochází

první zpráva o jejím setkání s bratry. Ve městě se tehdy objevil jistý Jan z Teplic, později

bratřími přezdívaný Ležka. Ten dlouhou dobu zneužíval přílišné důvěřivosti bratří — dařilo

se mu to však jen do chvíle, než před ním vypsali varování.157 Patrně ztráta snadné obživy

způsobila, že vůči nim zahořkl a začal šířit pomluvy. Poté, co přišel do Boleslavi, si získal

přízeň boleslavského děkana podobojí Václava Korbéze z Hněvušic. Pomoci jejich sblížení

mohla právě sdílená nevraživost vůči Jednotě. Děkan umožnil Janovi veřejný projev v kos-

tele, během kterého mísil Ležka polopravdy se zjevnými nesmysly158 — předně však vylíčil

pohádkové bohatství bratří tak barvitě, že se dav téměř vydal do Vinařic, kde bratří sídli-

li, aby je „šacovali“.

přesídlil do Mladé Boleslavi. Zajímavé na tom je, že jeho podpora paulánů nijak nevadila bratrským duchov-

ním, kteří Johance doporučili svěřit Konrádovi správu svých panství. Možnost, že by o ní nevěděli, je neprav-

děpodobná. Molnár sice tvrdí (MOLNÁR, Boleslavštı́ Bratřı́, s. 78), že byl Konrád již v této době počínajícím

členem Jednoty, neexistují pro to však žádné doklady. Naopak proti tomu vyznívá fakt, že zastánkyní bratří zů-

stávala více Johanka, než její bratr — i Lukáš Pražský ze svého janovického zajetí píše nejdříve jí. Pokud by si

byl jistý pomocí od Konráda, bylo by jednodušší psát přímo jemu (ibid., s. 81).

155KADLEC, „Pavláni v jižnı́ch Čechách”, s. 43n.

156S. NOVÁKOVÁ, Krajı́řové z Krajku, s. 235.

157„A potom sou Bratří vypisovali cedule po krajích, oznamujíc osobu jeho, jaká by byla, aby se ho stříhli.“

(GOLL, „Spisek Vı́ta z Krupé proti Bratřı́m”, s. 163). Později bratři sepsali ještě pojednání „O původu toho

Jana Ležky, odkud by byl a kde býval, co činil a od koho k tomu naveden byl.“ (HFB, fol. 117v).

158Co tvrdil v boleslavském kostele, víme jen v útržcích, kompletně se nám ale zachovaly jeho výroky pozděj-

ší, když svoje obvinění vůči bratřím opakoval u Víta z Krupé. Zajímavostí je, že jeho vyprávění v mnohém od-

povídá tradičním exemplům, která měla sloužit za důkaz katolické dogmatice. „I stalo se jest, že jest přineseno
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V tuto chvíli rázně zasáhl boleslavský pán Jaroš Tovačovský, který Jana Ležku z města

vypověděl a děkanovi vyčetl, že k hlásání takových lží svolil. Tím ale ještě vše neskončilo —

děkan Václav svolal kněžskou poradu do Hradce Králové a zde Jan Ležka opakoval svá ob-

vinění. Nezdá se ale, že by událost měla vážnější dohru — o Ležkovi už od té doby neslyšíme

a kdyby zprávu bratří nezařadili do svých Akt, možná bychom o něm nevěděli vůbec. Na Jo-

hanku z Krajku jeho křivá obvinění nezapůsobila a když došlo v kostele k rvačce, do které se

zapojili i kněží podobojí, okomentovala prý výstup slovy: „To-li jsou apoštolé Kristovi?“159

Otázka vstupu do Jednoty poprvé Po tomto incidentu není dlouho slyšet, že by se Johanka

s bratřími stýkala. Objevují se sice názory, že se sestrou stala už v roce 1490, případně o čtyři

roky později,160 a v roce 1496 ji během tzv. rozmlouvání v Chlumci přívrženci Malé stránky za

sestru označili přímo.161 O vstupu do Jednoty však chybějí důkazy. Existuje ještě jeden důvod

domnívat se, že ke vstupu došlo až později — na přelomu století se Johanka podruhé vda-

la, tentokrát za Jana ze Šelmberka, tedy katolického šlechtice.162 Kdyby v této době již byla

členkou Jednoty, patrně by se starších zeptala na jejich názor a svolení, stejně jako tomu uči-

nila později před vzdáním se svého panství. Nezpochybnitelné však je, že už v této době byla

božie tělo i vysuto jest na stuol. Tehdy starší naši třeli jsú jej rukama a lámali a potom to, vzemše nuož, i řezali, že

ihned krev skočila z tělo božieho, a nějaký divný blesk ukázal se…“ (GOLL, „Spisek Vı́ta z Krupé proti Bratřı́m”,

s. 166n). Příklad s krvácející hostií, která „byla od středověku neoficiálním znakem římského pravověří“, je zce-

la typický (SOUKUP, „Zraněná těla. Protižidovské násilı́ v profanačnı́ch legendách českého středověku”, s. 10).

159O incidentu informuje Vavřinec Krasonický (Knihovna Národnı́ho muzea, sign. V F 41, „Ve Jméno Božı́

Amen…“, s. 343n) a Odpověď bratrská na vyznání Jana Ležky (GOLL, „Spisek Vı́ta z Krupé proti Bratřı́m”),

další informace přidává na základě neuvedených rukopisů František Bareš (BAREŠ, Paměti města Ml. Bolesla-

vě). Srov. MOLNÁR, Boleslavštı́ Bratřı́, s. 29-31, S. NOVÁKOVÁ, Krajı́řové z Krajku, s. 83, CÍSAŘOVÁ-

KOLÁŘOVÁ, Žena v Jednotě Bratrské, s. 275.

160Tak se domnívá Goll a na základě něho i Císařová-Kolářová, kteří mají za to, že do Jednoty mohla vstoupit

společně s Bohušem Kostkou z Postupic (ibid., s. 274).

161„Paní Boleslavská, vaše výborná sestra, větší popravy činí než jiní pánové.“ (ibid., s. 78) Toto jistě zají-

mavé tvrzení naráží na nedostatek pramenného materiálu. Nemáme žádné zprávy o popravách na Johančiných

panstvích, které by toto obvinění potvrzovaly. Nemůžeme ovšem ani s jistotou říci, že k nim nedocházelo.

162MACEK, Jagellonský věk v českých zemı́ch, s. 41.
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bratřím nakloněna — ve stejném roce, kdy byla nařknuta z četných poprav, darovala s Ada-

mem mladoboleslavských bratřím pustý klášter minoritů.163 Nakolik však tento čin podnítily

vřelé vztahy a nakolik byl způsoben pragmatickou úvahou, nevíme — osadit znovu zpustlé

budovy a místo oživit mělo jistě i své pozitivní ekonomické důsledky. Zvláště pak poté, co

zde bratři otevřeli školu a alumnát a z nedalekého Podolce sem později přesunuli i tiskár-

nu.164 Rozhodně však toto dobře situované středisko dopomohlo k tomu, aby se pod vedením

Lukáše Pražského stala Boleslav na dlouhou dobu hlavním bratrským centrem v Čechách.

Zhruba ve stejné době přeložil děkan pražské univerzity Viktorin Kornel ze Všehrd po-

jednání sv. Cypriána o modlitbě Páně. Tento text, který Viktorin uvádí skromnými slovy, aby

veškeré nedostatky nebyly přičítány Cypriánovi, ale „hlúposti a neumělosti“165 překladatele,

je věnován Johance z Krajku.166 Z našeho pohledu není ani tolik zajímavý překlad samotný,

jako právě Viktorinova předmluva k němu. Ta je cílena přímo na Johanku — a dost možná i

na aktuální dění v Jednotě. Autor zde mluví pochvalně o prvních generacích křesťanů, kteří

se své víry nezdávali ani v těžkých chvílích.167 Dnešní doba mu naopak připadá prohnilá —

lidé odvrhují pravou víru a namísto toho vymýšlejí nová učení.168 Mrzet nás může jen to, že

163Ten byl v té době pustý již sedmdesát let. (VLČEK — SOMMER — FOLTÝN, Encyklopedie českých

klášterů, s. 371)

164HREJSA, Dějiny křesťanstvı́ v Československu IV, s. 137, 283.

165Národnı́ knihovna České republiky, sign. 54.G.87, konvolut 3 českých tisků, fol. 219v.

166„[U]rozené paní paní Johance z Krajku Viktorin ze Všehrd pozdravení. Starodávného učitele křesťanského

a velikého mučedlníka Cypriana na modlitbu Páně výklad — ode mne ne — nyní z latinského jazyku v český

obracenv, komu bych raději dal, než tvé milosti, urozená paní paní milá…“ (ibid., fol. 217r). Tento překlad a

jeho předmluva zůstávala dosud historiky zabývajícími se Johankou nepovšimnuta a na své hlubší zpracování

v podobě kritické edice čeká.

167„…než s tvrdú odplatú neb statku stracení neb s obývání svého vyhnání neb těžkého vězení neb smrti každé-

ho služba boží stála. Aniž sú tak vtipní tehdáž a tak múdří a tak umělí křesťané byli, aby uměli když protivenstí

[sic] přišlo své víry jiné rozumy a výklady rychlé nalézati.“ (ibid., fol. 218r)

168„A tak kolik protivenství povstane, tolik nových naučení vydávají. Toliko prvních naučení svých za neuži-

tečná zavrhúce a odstupovati od své víry a učení svého se nestydí.“ (ibid., fol. 218v)
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neuvádí, proti komu je jeho útok namířen169 — nevíme, zda měl na mysli některého z bra-

trských kněží kolem Johanky. Vzhledem k jeho sympatiím k Jednotě se patrně nejednalo

o útok na mladou církev jako takovou.

Johančino Vyznání víry Jako první informoval o Johančině Vyznání Václav Flajšhans,170

když ho nalezl v ruské knihovně jako součást rukopisného kodexu. Ten podle něho vznikl

po roce 1609, ale jak se dostal do carské knihovny, nezjistil. Kodex obsahuje pestrou škálu

dokumentů, od inventáře privilegií na Karlštejně, přes vyznání víry Petra Kányše z doby

husitských válek až po spisy Sixta z Ottersdorfu. Při bádání o životě Johanky by mohly být

zajímavé přepisy listů krále Vladislava z let 1512 a 1513 — je ale možné, že se jedná o ty

samé, které jsou obsaženy v HFB. Edici Vyznání později zpracoval Antonín Frinta.171

Jednodušší než pátrání po vzniku opisu je určení historických souvislostí sepsání tohoto

textu. Od vydání tzv. svatojakubského mandátu zesílilo úsilí Jednoty získat na svou stranu

krále Vladislava a dosáhnout zrušení tohoto zákona. Johančino Vyznání je jedním z celé řa-

dy spisů, které se snaží přesvědčit krále a politickou reprezentaci země, že učení Jednoty je

v souladu s pravou křesťanskou vírou.172 Kromě obhajob před panovníkem se bratří museli

bránit i útokům celé řady učenců — Lukáš Pražský oponoval Bohuslavovi Hasištejnskému,

jeho bratr Jan Černý doktoru Augustinovi Käsenbrotovi.173 I Johanka sama se později stala

169„Ale já žádného nejmenuji, protož se žádný na mě hněvati nemůže, lečby kdo sám sebe svědom jsa sobě

prvé vyhlásiti chtěl. Já takovú nestálost a časté sem i tam klácení znaje při některých nových učiteléch [sic],

kteříž sami se nenaučivše, pletú život lidský…“ (Národnı́ knihovna České republiky, sign. 54.G.87, konvolut 3

českých tisků, fol. 218v)

170FLAJŠHANS, Knihy české v knihovnách švédských a ruských.

171FRINTA, „Johanka z Krajku, Vyznánı́ vı́ry”. Ve své práci jsem bohužel měl k dispozici pouze tuto edici.

Při snaze dostat se k originálu dokumentu jsem byl neúspěšný v komunikaci s ruskými archivy, od kterých se

mi nepodařilo získat informaci, zda se kodex zachoval a jaké je jeho současné umístění a signatura. Ta, kterou

uvádí Frinta (sign. Češsk. IV. F. N0), již očividně neplatí.

172MÜLLER, Dějiny Jednoty bratrské. I, přeložil F. M. Bartoš, s. 245; MOLNÁR, Boleslavštı́ Bratřı́, s. 69-79.

173Ibid., s. 57n.
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obětí podobných útoků.174 Ve výsledku však neměly tyto snahy úspěch — bratří sice na svou

stranu získávali více a více zástupců šlechty, zrušení mandátu však nedosáhli. I snaha pře-

svědčit názorové odpůrce vyzněla naprázdno — hlubokou nevraživost nepomohly vyvrátit

ani sebedokonalejší teologické argumenty.

Vyznání a bratrská teologie Charakteristická pro většinu apologetických textů je snaha

zaštítit své názory vyšší, obecně uznávanou autoritou. V Jednotě bratrské — podobně jako ve

většině reformačních proudů v historii křesťanství175 — byl důraz kladen především na učení

Nového zákona. Nemusí nás tedy překvapovat, že hned v první větě Vyznání nalézáme odkaz

na apoštola Pavla.176 Celá první polovina Vyznání se nese v podobném duchu — po odkázání

se na sv. Pavla je zdůrazněno, že víra, kterou Johanka zastává, není ničím novým, ale že jde

o tu samou víru, které je „z mladosti od svých starších vyučená“. Následující pasáž je tvořena

jednotlivými články apoštolského vyznání víry, které jsou v krátkosti rozvedeny.177 Právě

tyto doplňky k obecně uznávaným tezím jsou obzvláště zajímavé, protože skrze ně proniká

leckterý z postojů, kterými se Jednota vymezovala vůči katolické církvi i vůči utrakvistům.

Hned první bod z apoštolského vyznání178 je doplněn zkrácenou citací druhého přikázání

z Desatera179 — přikázání o tom, že lidé nemají mít jiného boha kromě Hospodina. Na to, že

174MENČÍK, Zápisky kněze Václava Rosy, s. 36.

175Nemuselo jít nutně o reformační proudy mimo katolickou církev. Například i sv. František z Assisi se opíral

především o evangelia, zatímco různé církevní autority citoval velmi málo (LE GOFF, Svatý František z Assisi,

s. 93).

176„Bez víry pravé křesťanské, jakož apoštol svatý Pavel praví, žádný se P(ánu) Bohu líbit nemůže, a jakož

kdo srdcem věří, tak také i ústy vyznávati má.“ Jde patrně o odkaz a parafrázi na Římanům 10,9-10: „Vyznáš-li

svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Srdcem se věří

k spravedlnosti a ústy se vyznává k záchraně.“

177Že bylo za základ vzato právě apoštolské vyznání, není překvapivé. Podobně ho zamýšlel pro svou obhajobu

využít při pražském slyšení Lukáš Pražský na začátku roku 1504. Z něho však nakonec za bouřlivých okolností

sešlo (MOLNÁR, Boleslavštı́ Bratřı́, s. 63).

178„Věřím v Boha Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země…“

179Exodus 20,3-5.
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nikomu jinému člověk nemá sloužit ani nikoho jiného uctívat, je kladen silný důraz. Vyme-

zení se vůči zbožšťování kohokoli a čehokoli, ať už v podobě uctívání ostatků světců, Panny

Marie nebo i papeže či panovníka, je jedním ze základních rysů teologie bratří.

Ve spojitosti s tím není bez zajímavosti, že po třetím bodu následuje projev mariánské

úcty,180 který se vcelku shoduje s tradiční katolickou dogmatikou. Je z toho zřejmé, že aver-

ze reformovaných kruhů vůči katolickému pojetí úcty k Panně Marii nebyla zdaleka tak silná

a nedorostla takových rozměrů jako v dobách pozdějších. Zároveň může jít o hledání kom-

promisu v otázce, ve které se obě věrouky rozcházely.

Jediná část apoštolského kréda, kterou Johanka z Vyznání vypustila, je zmínka o Kristo-

vě sestoupení do pekel.181 Patrně nejde o opomenutí — ze všech bodů apostolica je právě

tato část nejproblematičtější. K sestupu Ježíše do podsvětí nalezneme v Novém zákoně jen

narážky,182 oproti tomu v různých apokryfech a pozdějších představách jde o námět velmi

oblíbený.183 Jako kdyby zde snaha bratří o biblickou čistotu zašla tak daleko, že myšlenku

sestupu do podsvětí odmítli jako pozdější a nedostatečně podložitelnou Písmem, a proto ji

raději vypustili.184

180„…neb jest Panna čistá, jediná, nade všecky vyvolená, sobě rovné ani podobné nemající, jížto blahoslave-

nou i požehnanou z víry se všemi národy věrnými nazývám, neb i anděl pozdravuje jí, panny blahoslavené…“

181V apoštolském vyznání zní pátý bod „sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých“.

182Jde konkrétně o dva texty, které sestoupení Mesiáše do podsvětí naznačují. První z nich nalezneme v Pav-

lově listu do Efesu („’Vystoupil do výše, odvedl s sebou zajatce a dal dary lidem.’ Co jiného znamená ’vystou-

pil’, než že nejprve i sestoupil do nejnižších částí země? Ten, jenž sestoupil, je také ten, jenž vystoupil vysoko

nad všechna nebesa, aby naplnil všechno.“, Efezským 4,8-10), druhý v Petrově první epištole („Vždyť i Kristus

jednou provždy trpěl za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby vás přivedl k Bohu. V těle byl sice usmrcen,

ale v Duchu obživen. V něm také přišel a vyhlásil zvěst duchům ve vězení, kteří kdysi neuposlechli, když Boží

trpělivost ve dnech Noemových vyčkávala, zatímco byl stavěn koráb, v němž jen několik, to jest osm duší, bylo

zachráněno skrze vodu.“, 1. Petrova 3,18-20).

183Rozsáhlá pasáž je například v Nikodémově evangeliu (DUS — POKORNÝ, „Kristův sestup do pekel,

Nikodémovo evangelium”).

184Tomu ale neodpovídá pojetí Lukáše Pražského, který tvrzení o sestoupení do pekel akceptoval. (MOLNÁR,

Bratr Lukáš, bohoslovec Jednoty, s. 57)
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Po sedmém bodě je zdůrazněno, že jediným přímluvcem lidí před Bohem je Kristus. Opět

v tom můžeme spatřovat podobné vymezení se vůči katolické věrouce, jako tomu bylo v prv-

ním bodu. Bratrské pojetí nevidí smysl v modlitbách ke světcům nebo k Panně Marii i z toho

důvodu, že odmítá jejich dosazení na pozici přímluvců. Za jediného obhájce má právě jenom

Ježíše. Z teologického hlediska je ještě zajímavější následující pasáž — „v nebe se modlím a

to modlitbou jím samým vydanou: ‚Otče náš, jenž jsi v nebesích‘ až do konce říkajíc“. Slovy

až do konce je patrně myšlena závěrečná doxologie „neboť tvé je království i moc i sláva

navěky“, která až do 20. století nebyla součástí římskokatolické liturgie. V pojetí bratří měla

zásadní význam — připomínala světské moci, že je jim vláda pouze svěřena a že skutečným

vládcem tohoto světa je sám Bůh.

Že bratří ani po několika desetiletích neustoupili od názoru, že pravá církev je pouze jed-

na, ač je „po okrsku všeho světa rozprostřena“, a že účast na tomto společenství svatých je

nutnou podmínkou pro dosažení spasení, potvrzuje další odstavec Vyznání. Zajímavě je k to-

mu připojeno čistě bratrské učení o dvojí podobě církve, zde nazývané jako církev podstatná

a církev služebná. Církev podstatná je chápána jako „shromáždění všech vyvolených“185 a

její hlavou je sám Ježíš Kristus. Oproti tomu církev služebná je konkrétním uskupením lidí ve

světě, ve kterém mohou být jak doopravdy věřící, tak i ti, kteří podíl na Kristově pravé církvi

nemají.186 Mimo to je k víře v jednu církev připojeno uznání všech svátostí, z nichž je výslov-

ně zmíněn pouze křest, biřmování, přijímání podobojí a kněžství, ovšem s upřesněním, že jde

pouze o dobré kněze.187 Zvolené pořadí i jednotlivé důrazy odpovídají učení Jednoty.188

Prostřední část Vyznání tvoří zdůvodnění, proč se Johanka rozhodla pro Jednotu. Svou

argumentaci staví na základě biblických varování před falešnými učiteli. Rozlišení pravých

Božích služebníků od ďáblových není možné na základě slov, protože lidská moudrost se

185MOLNÁR, Bratr Lukáš, bohoslovec Jednoty, s. 72.

186Bratrské pojetí církve podstatné a služebné srov. s ibid., s. 72-80.

187„A protož o všech svátostech církve svaté věřím pravé a smýšlím, o křtu sv., o biřmování, i také o svátosti

dobré milosti Těla Božího, a Krve předrahé pod obojí způsobou; s náboženstvím od kněží pořádných na památku

smrti Kristovy přijímajíc a o jiných všech svátostech věřím a dobře smýšlím.“

188K bratrskému učení o svátostech za doby Lukášovy ibid., s. 89-104 a A I, s. 58n. Že bratří zachovávají všech

sedm svátostí katolické církve jim o něco později vyčítal i Martin Luther (MOLNÁR, Boleslavštı́ Bratřı́, s. 96).
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často Boží příčí — jediné možné rozlišení je pro Johanku podle ovoce jejich životů. Je-li ži-

vot dobrý, potvrzuje se tím, že jsou posláni od Boha. Není-li tomu tak, pak je nebezpečné

jim naslouchat.189

U učitelů Jednoty Johanka toto dobré ovoce nalezla. Její kněží jsou „chudí a pokorní,

nepanujíce nad lidem, ale sloužíce lidu jako Pán a Mistr jejich“. K dobru je jim přičítáno

i to, že se své víry nevzdávají při bojích „s mnohým protivenstvím, haněním, bludováním a

kaceřováním“, ale že věrně „Pánu Bohu nebeskému slouží“.

I samotný závěr Vyznání se nese v duchu většiny bratrských obhajob — zdůrazňuje, že

Johanka učení Jednoty zastává ne proto, že by jej považovala za dokonalé, ale proto, že žád-

ného lepšího nenašla. A stejně jako bratří často vyzývají k tomu, aby jim jejich oponenti

ukázali lepší cestu, jak žít podle požadavků evangelia, i Johanka v závěru svého Vyznání

projevuje ochotu postoje změnit.

Otázka vstupu do Jednoty podruhé Výše bylo uvedeno, že Johanka patrně nevstoupila

do Jednoty už v 90. letech 15. století, jak se domnívá starší literatura. Z Vyznání je zřejmé,

že v době jeho vzniku — tedy kolem roku 1513 — už právoplatnou členkou byla. A i když

musíme být opatrní k tvrzení Kateřiny ze Smiřic, je možné, že se její obvinění o účasti na

bratrské večeři Páně zakládalo na pravdě. K určení, zda ke vstupu do Jednoty došlo až v těchto

letech, nebo už dříve blíže k přelomu století, si musíme zrekapitulovat vývoj, kterým vztah

Johanky a bratří prošel.

Zatímco darování Karmelu společně s Adamem může naznačovat pouhé sympatie (a ne-

víme navíc, nakolik pocházelo toto rozhodnutí od Johanky a nakolik od jejího syna), dotaz na

Lukáše Pražského, co musí urozený člověk splňovat, aby mohl vstoupit do Jednoty, a jeho

odpověď z roku 1504,190 nás nenechávají na pochybách, že Johanka o členství uvažovala.

Ke vstupu samotnému se v této době zřejmě ještě neodhodlala, možná jí v něm zabránila i

prozíravost Jana ze Šelmberka, který si jistě uvědomoval komplikace s tím spojené.

189„…jímžto Pán přikazuje nevěřiti a k takovým ani vycházeti, ale pilně se jich vystříhati; a sv. Pavel velí se

takových varovati, z prostředku jich vyjíti, skutkům jich zlým neobcovati…“

190„Uptání jedné Paní o tom, čeho by bylo potřebí lidem těm, kteříž žádají přijati býti.“ (HFB, fol. 117v),

srov. MOLNÁR, Boleslavštı́ Bratřı́, s. 85.
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S největší pravděpodobností se vstup odehrál až v době předání panství Konrádovi.191

Nasvědčovalo by tomu několik okolností — vstupem do Jednoty by se zhoršila Johančina

pozice při ochraně bratří na jejích panstvích a jak už bylo výše řečeno, stejný důvod se mohl

objevit i v pozadí sňatku s Janem ze Šelmberka — proto potřebovala Johanka najít za sebe

jiného vhodného správce, který by nebyl jejím rozhodnutím znevýhodněn. Toho nalezla ve

svém bratrovi. Druhým možným argumentem pro vstup mezi bratří v těchto letech je snaha

vyřešit jak hmotné záležitosti, tak i otázku svého spasení. Jestliže byla Johanka skutečně

nemocná, nemohla již dlouho odkládat plné přijetí učení, o jehož pravosti byla přesvědčena.

Ať už ke vstupu došlo kdykoli, je jisté, že se neuskutečnilo v manifestační podobě, jako

tomu bylo o pár desítek let později se křtem boleslavských pánů.192 To, že se vstup ode-

hrál v tichu, vypovídá i o proměně jeho významu — zatímco v roce 1530 si již bratrští páni

byli vlivem luterské reformace jisti svým postavením a vstup do Jednoty byl považován za

politickou událost, pro Johanku znamenalo přidání se k bratrům dovršení jejího osobního

celoživotního směřování.

Zpráva jedné paní S Johankou se kromě jejího vyznání tradičně spojuje spisek Lukáše

Pražského nazývaný Zpráva jedné paní, jak by člověk věrný, pracující již k smrti a v jaké na-

ději umříti měl.193 Není však jasné, na základě čeho byl tento název určen. Jisti si nemůžeme

být ani tím, že je spisek opravdu z pera Lukáše Pražského. Jedinému zachovalému výtisku

schází titulní list, podle kterého by snad mohl být název a autor určen.194

191Stejně se domnívá např. i Ferdinand Hrejsa (HREJSA, Dějiny křesťanstvı́ v Československu IV, s. 225).

192BARTOŠ, „Na Karmeli r. 1530 (křest bratrských pánů)”.

193Tento název používá na základě HFB, fol. 194v Josef Müller (MÜLLER, Dějiny Jednoty bratrské. I, přeložil

F. M. Bartoš, s. 337). Jaroslav Goll při práci se zhořeleckým rukopisem určil název Sepsání krátké z písem

mnohých vybrané k potěšení nemocným při smrti (GOLL, „Zpráva o českých rukopisech v Zhořelci”, s. 285).

194Knihovna Národnı́ho muzea, sign. KNM 28 G 26, „Zpráva jedné panı́“. Edici textu přikládám jako přílohu

k této práci (s. 73). Kromě tohoto tisku by měl existovat ještě rukopisný přepis z roku 1578, se kterým pracoval

Goll. Ten se mi však nepodařilo dohledat. Rukopis by se měl nacházet v Oberlausitzische Bibliothek der Wis-

senschaften. Signatura, kterou Goll uvádí (Cod. Chart. 8° N. 19), se patrně již nepoužívá, protože v katalozích

nejde dohledat.
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Ověřit hypotézu, že tento text byl určen pro Johanku, nelze ani na základě jeho obsahu.

Svou formou je první část traktátu modlitbou člověka k Bohu, ve které umírající lituje svých

hříchů a přiznává svou nezpůsobilost pro vstup do nebeského království. Proti tomu je však

kladen důraz na ospravedlnění na základě Boží milosti, která je větší než všechna lidská pro-

vinění, a na kterou se člověk může plně spolehnout díky pravdivosti Božích zaslíbení. Do

plačtivých výroků o špatném životě pronikají jasné záblesky naděje věčného života s Bo-

hem, které celému textu dávají optimistické vyznění. To je podtrženo druhou částí traktátu,

která se zaobírá tím, co má umírající „k přátelům a jiným přístojícím mluviti“195 — ti ho

nemají se zbytečnou lítostí oplakávat, protože smrt pro něj je radostnou událostí, která vede

z pozemských starostí k věčné radosti.

Celý text je psán ich-formou v mužském rodu, což ještě nezbytně nemusí vylučovat jeho

věnování paní z Krajku. V samotném textu by se daly nalézt jak narážky, které lze vztahovat

k životu Johanky, tak i pasáže, které tomu odporují. Zdá se, že text je spíše univerzální před-

lohou pro každého umírajícího člověka, než aby byl psán pro jednu konkrétní osobu. Pokud

však text byl určen pro Johanku, potvrzovalo by to, že před rokem 1517 byla natolik váž-

ně nemocná, že se již loučila se životem a hledala pomoc do posledních chvil svého života.

Možné také je, že byl text sepsán již dříve — například před smrtí Adama Tovačovského

nebo Jana ze Šelmberka — a k tisku došlo až po několika letech. I tvrzení, že text byl psán

Lukášem Pražským, by bylo možné zpochybnit. Emotivní až vášnivý styl psaní neodpovídá

suše střízlivému slohu většiny Lukášových spisů.196

Přes tyto otázky, které text vyvolává, je nutno konstatovat, že jde o mimořádně zajímavou

ukázku písemnictví Jednoty, která byla doposud neprávem opomíjena. Ve velmi intimním po-

dání nám nabízí vhled do bratrského smýšlení o smrti, hříchu, milosti i naději věčného života,

v podání rozhodně osobnějším, než je většina pojednání tehdejších teologů o této otázce.

195Knihovna Národnı́ho muzea, sign. KNM 28 G 26, „Zpráva jedné panı́“, fol. 8v.

196Porovnával jsem s texty, které začlenil Molnár do své monografie o Lukášovi, hlavně pak se spisem Bo-

leslavským na rozloučenou, který se svým tématem alespoň trochu blíží Zprávě jedné paní (MOLNÁR, Bratr

Lukáš, bohoslovec Jednoty, s. 133-143).
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4.3 Johančin odkaz a následný vývoj

Vnímání Johanky v dalších generacích Jednoty Na konci této práce se v samotném závě-

ru budeme snažit zhodnotit, jakou důležitost pro Jednotu bratrskou měla osobnost Johanky

z Krajku. Při kladení této otázky není na škodu se nejdříve věnovat pátrání po tom, jak ji

vnímaly následující generace bratří. A musíme přiznat, že se zde ocitáme poněkud v roz-

pacích. Jistě — žena byla v prostředí evangelických církví vnímána odlišně, než tomu bylo

v katolické církvi — svou roli v tom jistě sehrály umírněnější projevy mariánské úcty, snaha

potlačit kult světců a možná i neexistence výhradně mužských komunit, v jejichž prostředí

by se žena vyskytovala pouze v zidealizovaných představách.

Přesto je zarážející, že v dílech pozdějších bratrských kronikářů a historiků nacházíme

zmínky o Johance méně než kusé. Nejobsáhlejší záznam nalezneme ve výše citované Historii

bratří českých,197 která z velké části přejímá práci neznámého kronikáře z okruhu Krajířů.198

Velmi krátkou zmínku o Johance máme u Vavřince Krasonického.199 V ostatních dílech bratr-

ských dějepisců nenacházíme většinou vůbec nic. Zdá se to poněkud málo vzhledem k tomu,

že Johanka měla být jednou z největších ochránkyň Jednoty po dlouhá desetiletí a jen o něco

kratší dobu i plnohodnotnou členkou tohoto společenství.

Možných vysvětlení, proč nemáme více pozdějšího materiálu k této šlechtičně, je několik.

Prvním, které se nabízí a zdá se i nejpravděpodobnější, je to, že vzhledem k cílům, se kte-

rými bratrští historici své práce psali, nebylo vhodné postavu přívrženkyně v řadách šlechty

příliš vyzdvihovat. Naopak — našla by se řada důvodů, proč její přínosy pro Jednotu radě-

ji zamlčet. Bratří bojovali kromě vnějších nepřátel i s pnutím uvnitř církve a vyzdvihovat

zásluhy šlechty neměli zapotřebí.

Druhým možným vysvětlením je, že Johanka nebyla natolik významná, aby vzpomínka

na ni přežila v ústním předávání mezi bratřími. Ve své pozici byla navíc silně znevýhodněna

197HFB, fol. 167r-180r.

198Knihovna Národnı́ho muzea, sign. I D 5, „Rozmlouvánı́ přátelské…“.

199Knihovna Národnı́ho muzea, sign. V F 41, „Ve Jméno Božı́ Amen…“.
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vším, co přišlo po ní — je možné, že vzpomínky na Konráda Krajíře200 a jeho syny spo-

lu s neúspěšným pokusem o odboj během šmalkaldských válek a následným vypovězením

bratří z Boleslavi způsobily, že odkaz Johanky byl doslova vytlačen z paměti nové genera-

ce Jednoty. Proti tomu mluví fakt, že vzpomínka na Johanku úspěšně přežívala u odpůrců

Jednoty — bratři jsou nazýváni Johančinými201 a Václav Rosa ji nazývá babou, kvůli níž se

v Čechách rozmohli pikarti i jiné sekty.202

Jednota a šlechta po vypuknutí evropské reformace Postoj českých šlechticů k Jednotě

bratrské se výrazně změnil poté, co došlo k vystoupení Martina Luthera v Německu. Tomu

se totiž podařilo naklonit si významnou část říšských knížat a tím se z teologických rozporů

učenců stal celospolečenský problém. Dříve nábožensky jednotná Evropa se začala štěpit

na dva tábory, které neměly jen rozdílné názory ve věcech víry, ale v souvislosti s touto

polarizací světa se začaly ostře rozcházet i jejich politické zájmy.

Bylo obtížné zůstat nestranným. Husitská šlechta v Čechách se ocitla v nesnadné situaci.

Přiklonit se na stranu katolického tábora reprezentovaného Habsburky by znamenalo posta-

vit se proti názorově blízkým luteránům. Navíc bylo zřejmé, že v případě porážky protes-

tantského tábora by si ani oni nemohli být jisti svými náboženskými svobodami. Přiklonit se

na stranu příznivců Luthera by znamenalo odepřít poslušnost právoplatnému českému králi

— Ferdinandovi Habsburskému.

Snazší rozhodování měli šlechtici z řad Jednoty. Jejich víra nebyla nikdy Habsburky uzná-

na a oni nemohli ani doufat, že by v případě porážky protestantů dokázali uchránit svou ne-

závislost na katolické církvi.

200O významu Konráda Krajíře vypovídá i dlouhé pojednání o jeho životě v bratrských nekrolozích, kde mu

je věnován srovnatelný prostor jako tehdejšímu hlavnímu představiteli Jednoty, Lukáši Pražskému (Jindřich

MAREK, „Bratrská nauka o poslednı́ch věcech člověka a smrt pana Kunráta Krajı́ře z Krajku (1487-1542)”).

201„Sunt et Johanniani a quadam alti generis vidua Johanna, eorum fautrice et protectrice (ut in libello contro-

versie eorum scribitur.) Hanc alii reproband, ut ibidem scribitur.“ (NEUMANN, České sekty ve stoletı́ 14. a 15.

na základě archivnı́ch pramenů, s. 72)

202„A když tak prázdni byli, baba ta bolelavská poslala, aby, kteří by kdekoli pikarti nalezeni byli na Moravě,

k ní přišli a na jejím panství učili, což se i stalo, neb na Moravě jich několik upálili. O babo, babo, nehodná ty
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Duchovní představitelé Jednoty bratrské se po prvotním „období okouzlení luterstvím“203

začali dívat na vzrůstající aktivitu svých šlechtických přívrženců s nedůvěrou. Jak již bylo vý-

še řečeno, odmítali světské zásahy do náboženských záležitostí a v mnohém si uvědomovali

rizika, která jim neposlušností stavů vůči panovníkovi hrozí. Měli však velmi málo možností,

jak změnit rozhodnutí svých ochránců. Ti projevovali čím dál větší sebedůvěru a ve vítězství

reformace viděli jedinou možnou cestu. 204

Vše vyvrcholilo odbojem v roce 1547, během kterého čeští stavové odmítli vojensky

podpořit Ferdinandovo tažení proti protestantským knížatům a namísto toho se přiklonili na

stranu šmalkaldského spolku. Bitvou u Mühlberka byl však tento spolek poražen a čeští šlech-

tici se ocitli bez spojence, na kterého spoléhali. Králi se podařilo znovu upevnit svou moc a

v důsledku toho i potrestat některé vůdce povstání.205

Pro Jednotu byly důsledky tohoto šlechtického odboje fatální. Potrestáním vůdců se ocitli

bez ochrany, sbory byly zavírány a velká část bratrů odešla do Polska nebo na Moravu. Pro

Mladou Boleslav tím skončila doba, kdy stála vprostřed života Jednoty bratrské.206

babo! Nenáležíť dobré o tobě slovo! Baba v Čechách rozmohla pikarty a tudy posilu měly i jiné sekty a rouhání

proti Bohu.“ (MENČÍK, Zápisky kněze Václava Rosy, s. 36)

203J. HALAMA, Sociálnı́ učenı́ českých bratřı́ 1464-1618, s. 97.

204Srov. s ibid., s. 97n.

205MOLNÁR, Boleslavštı́ Bratřı́, s. 160-169.

206SMOLÍK, „Tradice tichých v zemi”, s. 51n; MOLNÁR, Boleslavštı́ Bratřı́, s. 168n.
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5. Závěr

Na začátku práce přede mnou vyvstával otázník, zda bude moci bádání přinést ještě něco

nového, co dosavadní literatura nevěděla, opomíjela nebo špatně interpretovala. Jednota bra-

trská se těšila dlouhou dobu velké pozornosti historiků, kteří ji (vcelku právem) považovali

za celosvětový unikát, jehož by si náš národ měl vážit jako svého cenného kulturního dědic-

tví — ať už z důvodů krásy jazyka ztělesněné Biblí kralickou, nebo z teologického hlediska,

kdy Jednota o desítky let předběhla světovou reformaci.

Vzhledem k tomuto zájmu se dalo předpokládat, že mnoho nových faktografických úda-

jů práce nepřinese. Objevit dosud neobjevené se povedlo jen v drobnostech — jako první

upřesňuji dataci Johančiny svatby s Jarošem Tovačovským k začátku listopadu 1475 (s. 24).

Patrně nikdo s Johankou dosud nespojil Viktorinův překlad sv. Cypriana o modlitbě Páně

(s. 48). Nová hypotéza byla nadnesena v otázce doby Johančiny smrti (s. 39), ale uvědomuji

si, že je to hypotéza velmi křehká, která může být zbořena s nálezem pramene, na základě

něhož určila datum smrti Císařová-Kolářová. Přínosnější než v nalézání nových informací je

práce v uceleném podání Johančina životopisu, který shrnuje jak znalosti starších autorů,207

tak i posledních monografií a studií.208

Cílem této práce bylo od počátku zpřesnění interpretací a zařazení Johančina života a od-

kazu do širšího historického kontextu. Ve vztahu se starší literaturou byl tento úkol spojen

z velké části s bořením mýtu Johanky, která byla vykreslována jako výrazná postava české

reformace a ve své době největší zastánkyně bratří. Bylo naznačeno, že paní z Krajku byla

spíše průměrnou šlechtičnou své doby. Zcela podle dobových očekávání stála v pozadí svých

manželů, do jejich záležitostí nezasahovala a ani v jejich činech není Johančin vliv nijak znát.

Když na ni jako na vdovu padla odpovědnost starat se o své poddané, svou roli raději pře-

nechala jiným — nejdříve Janovi ze Šelmberka, později svému bratru Konrádovi. I to, že

za jejího života byla Mladá Boleslav hlavním centrem Jednoty a že se bratří nově objevili

207CÍSAŘOVÁ-KOLÁŘOVÁ, Žena v Jednotě Bratrské; MOLNÁR, Boleslavštı́ Bratřı́ a další.

208S. NOVÁKOVÁ, Krajı́řové z Krajku; Ota HALAMA — Jaroslav MAREK, „Smrt a pohřby bratrské šlechty

v polovině 16. stoletı́” atd.
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v Turnově, je spíše shoda okolností a zásluha nábožensky velmi svobodného prostředí zdě-

děného již z dob pánů z Michalovic. Přičítat jí můžeme snad jen darování Karmelu bratřím

a i u tohoto počinu je nejisté, nakolik šlo o její a nakolik o Adamovu myšlenku.

I přesto, že Johance byla patrně vysoká politika naprosto cizí a veškeré hospodářské zá-

ležitosti řešila jen nebylo-li zbytí, v jedné oblasti vyvíjela dlouhodobě značnou aktivitu — to

když se zastávala bratří. Ze své pozice mířila k jiným cílům než později její bratr Konrád a

další šlechtici v Jednotě — uvědomovala si, že její možnosti nejsou ve výrazných politických

úspěších, které by nadobro zbavily Jednotu bratrskou cejchu heretického společenství. Svou

činnost úspěšně směřovala níže — k ochraně jednotlivců. Tím si vysloužila nejenom ostrá

slova svých odpůrců (s. 50), ale i důvěru bratří, kteří se na ni obraceli v nelehkých situacích

(s. 46). V tomto bodě tedy musíme dát zapravdu starší literatuře a přiznat, že role Johanky

jako zastánkyně bratří opravdu nebyla zanedbatelná.

Její životní cesta k tomuto postoji byla však o něco složitější, než badatelé dosud při-

pouštěli. Jak bylo ukázáno, není spolehlivý argument pro tvrzení, že by Johanka vyrůstala

v náklonnosti bratrskému učení již od dětství (s. 45). Blíže je pravdě tvrzení, že k jejím po-

stojům „dopomohlo osudové spojení s prvním manželem Janem Tovačovským“.209 Ale ještě

více než život s tímto tolerantním mužem mohl být rozhodující fakt, že se Johanka v tomto

svobodném prostředí mohla setkat s Jednotou přímo. Není překvapivé, že ženu, o jejíž touze

po pravé zbožnosti nelze příliš pochybovat a o které bylo dobře známo, že se ráda modlí,210

toto čisté učení bratří zaujalo.

K tomuto společenství byla Johanka patrně po dlouhou dobu silně vnitřně přitahována —

mám ale za to, že si velmi dobře uvědomovala komplikace, které s jejím vstupem byly spojeny

(s. 32; s. 53). Že se k Jednotě připojila až v závěru svého života, nelze přičítat váhavosti jako

spíše pragmatické úvaze — k definitivnímu vstupu přikročila až v době, kdy si byla jista, že

tím neohrozí fungování Jednoty bratrské na svých panstvích.

209S. NOVÁKOVÁ, Krajı́řové z Krajku, s. 83.

210„…komu bych raději dal než tvé milosti, urozená paní, paní milá […] o komž sem jist a vím, že se rád

modlí.“ (Národnı́ knihovna České republiky, sign. 54.G.87, konvolut 3 českých tisků, fol. 217r-217v)
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O tom, že se jednalo o pečlivě uvážené rozhodnutí, které bylo podloženo dlouholetým

ověřováním bratrské víry, svědčí i Johančino Vyznání. Dosavadní názor historiků byl, že

jejími ústy promlouvá spíše některý z bratrských kazatelů než ona sama. Tuto domněnku ne-

můžeme patrně spolehlivě vyvrátit, ale lze nalézt několik argumentů mluvících pro opak. Ve

Vyznání lze na jednu stranu spolehlivě nalézt ohlasy bratrské teologie. Ty jsou však ukryty

spíše ve smyslu textu — konkrétní formulace nenasvědčují tomu, že by je sepisoval zkušený

kněz. I kdyby tomu tak bylo, je možné se odvážit tvrdit, že Vyznání je textem, který vystihl

vlastní názory Johanky; postoje, které nejsou jen převzaté bratrských nauky, ale základy víry,

kterým Johanka upřímně věřila — i kdyby je snad nesepsala ona sama.

Svou formou, přímočarostí, ale zároveň hloubkou sdělení je Vyznání poměrně unikátním

počinem. Na rozdíl od mnoha bratrských obhajob je jeho laické podání dobře srozumitelné a

svým vyznění velmi smířlivé — tento tón nebyl u bratří úplně neobvyklý, zde však specifika

Jednoty ustupují naprosto do pozadí a to, na čem si jindy bratří zakládali, nalézáme pouze

v náznacích. Jednalo se jistě zčásti o záměr — cílem Vyznání bylo naklonit si čtenáře a di-

plomatický tón byl tedy namístě. Míra shovívavosti k odlišným názorům je ale o něco vyšší,

než tomu bývá u jiných bratrských polemik, a je v ní možné spatřovat vlastní hlas Johanky

— ženy, jejíž tolerance a otevřenost byla mnohokrát ověřena.

Už v úvodu jsme naznačili, že nechceme z Johanky dělat hrdinku a velikou postavu čes-

kých dějin. Ona sama by to patrně skromně odmítla, stejně jako se vzdala svého postavení

a majetku. A ani tento na první pohled velmi pokorný a ušlechtilý čin nelze přeceňovat —

byl spíše pragmatický a v souladu s dobovou rolí ženy, ze které Johanka příliš nevybočovala.

Zajímavost života paní z Krajku spočívá více než ve velkých skutcích v tom, že byla schopna

konat právě takové dobro, jaké považovala za své poslání. A přestože nevíme, zda skuteč-

ně umírala se slovy „já pak že mám z života smrtedlného, plného nebezpečenství, vykročiti

v naději, raduji se“ (s. 81), můžeme tušit, že její myšlenky nebyly příliš odlišné.
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A. Zpráva jedné paní

Ediční poznámka Zpřístupňuji zde edici textu nejčastěji uváděného pod názvem Zpráva

jedné paní, jak by člověk věrný, pracující již k smrti a v jaké naději umříti měl.1 O jeho zná-

mých exemplářích i o tom, že jeho spojení s Johankou z Krajku je minimálně problematické,

bylo už pojednáno výše (s. 54).

Při transkripci přihlížím k pravidlům, které stanovil Jiří Daňhelka2 a především k zavede-

né praxi Amedeem Molnárem3, Jaroslavem Bidlem4, Otou Halamou a Jaroslavem Markem5

a dalšími. Konkrétně pak provádím tyto změny: ie na í nebo ě (pieseň > píseň, udielaný

> udělaný); uo na ů a pokud následuje hláska v, vypouštím ji (dnuom > dnům, zármutkuov

> zármutků); předponu naj měním na nej (najsladší > nejsladší). Znělost zanechá-

vám podle originálu (spívati) kromě zájmena kdo (kto > kdo). Zkratky (meo > mého)

rozepisuji. Kvantitu doplňuji podle dnešní podoby slov, pokud již byla naznačena zdvojením

hlásky (zlee, v leeta), upozorňuji na to poznámkou. Stejně tak velká písmena použí-

vám v souhlasu se současnými pravidly, doplňuji i interpunkci. Pokud se uchyluji k dalším

zásahům do textu, uvádím originální podobu v poznámce.

Připojuji i stručný slovník výrazů, jejichž význam by nemusel být z kontextu zřejmý. Při

jeho tvorbě jsem využil Vokabulář webový Ústavu pro jazyk český AV ČR.6

1Knihovna Národnı́ho muzea, sign. KNM 28 G 26, „Zpráva jedné panı́“.

2DAŇHELKA, „Směrnice pro vydávánı́ staršı́ch českých textů”.

3Hlavně na základě MOLNÁR, Bratr Lukáš, bohoslovec Jednoty.

4Tak jak je transkribováno v Aktech Jednoty bratrské.

5Ota HALAMA — Jaroslav MAREK, „Smrt a pohřby bratrské šlechty v polovině 16. stoletı́”.

6http://vokabular.ujc.cas.cz/
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2r… | svlažení7. Vejdu do domu Páně s veselím a budu v chrámě jeho s anděly8 spívati

píseň novú, aleluja.

Životem tím živ sem byl, kterýž od Boha vzal sem, a proč sem vzal, oznámil mi jest

Hospodin.9 I s jeho vůlí10 přiběhl sem k této hodině těžké tělu, ale duši jistě radostné. Ó jak

veliký zisk mi jest umříti,11 nebo život můj — Kristus — mi se zjeví, jižto zde v milosti živ

sem byl na čas, ale tam již v slávě věčně. Ej zemský dům tohoto příbytka boří se, aby jiný

místo tohoto — ne rukú udělaný, příbytek věčný v nebi — přišel. Ej smrtedlný oděv svlačím,

abych v slávu oblečen byl.12 Až dosavad putoval sem pod tímto sluncem, již se navracuji do

vlasti živých, jimiž to beránek svítí světlem, nad nimižto temnosti nevycházejí.13 Ej odplatu

beru, k nížto14 na útěk běžel15 jsem. Ej peníz denní dává mi se od šafáře vinice, pronějž na

vinici Páně jsa uveden, pracoval jsem.16 Ej k hříchu přicházím, jehožto přeplavení po nepo-

kojném světa tohoto moři velikú žádostí žádal sem. Ej z temnosti k světlu, z nebezpečenství

k bezpečenství, z chudoby k zboží, z boje k vítězství, z zármutku17 k radosti, z časného živo-

ta k věčnému, z smradu k nejsladší vůni kráčím. Život světa ne život ale smr[t] | 2vjest, život

oklamávatedlný, život plný zármutků, život neduživý, falešný, neustavičný, jehožto dnové

jako stín pomíjejí. Nyní ktve18 a rychle svadne, život zbavující Boha, život křehký nestálý.

Jenž čím více rosteš, tím více scházíš, jak dále v léta19 vcházíš, více se k smrti blížíš. Ó živote

plný osidl, plný smrtedlných žádostí, mnoho lidí na světě svými osidly zlapané držíš k zatra-

cení. Toliko skrze tě již lidé trpí muky pekelné. Kterak blahoslavený, jenž tvá oklamání zná;

blahoslavenější kdož nedbá na tvé marné lahody; nejblahoslavenější, kdož jest tebe zbaven.

Můžu20 v pravdě s prorokem říci: duše má vytržína jest z osidla lovců, osidlo potržíno jest, a

já vysvobozen sem.21 Chval duše má Hospodina a neroď zapomínati všech dobrodiní jeho.22

Ó smrti sladká a vděčná, nejsi v pravdě smrt, jenž k pravému životu vedeš, jenž nedu-

hy a bolesti i všecky bídy dokonáváš. Ó smrti nejspravedlivější, milostivá dobrým a zlým

ostrá, ponižuješ pyšného, bohatého i mocného a pokorného povyšuješ. Ty zlé23 k mukám a

7orig. svlazienie. Vzhledem k chybějícímu kontextu je to možná nesprávná transkripce. 8orig. anjely
9srov. Micheáš 6,8 10orig. volí 11srov. Filipským 1,21 12srov. 2. Korintským 5,1-3

13srov. Zjevení 21,23 14orig. znížto 15orig. běžal 16srov. Matouš 20,8 17orig. zámutku 18kvete
19orig. wleeta 20orig. muož 21srov. Žalm 124,7 22srov. Žalm 103,2 23orig. zlee
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dobré k odplatě přivodíš. Ty od práce vedeš k odplatě, od víry k dojití a kf nasycení [žá-

do]stivú duši vedeš. Ty od naděje k j[i]| 3rstotě, od bázně k bezpečnosti a k dokonalosti, od

nízkosti k vysokým věcem, od tovaryšství24 a přátelství vyvolených, k čelednosti andělů i

všech svatých přivodíš, abych se těšil a radoval, když bych okázal před tváří tvú. Protož ne-

chtěj má smrti meškati, žádostivě žádám tvého navštívení, neb již všickni dnové moji zhynuli

sú a léta má jakožto stín pominula sú, život můj jakožto seno uvadl jest a sláva jeho s léty

odešla jest a jako pára zmizela25. Ó smrti, již jest přišel čas slitování mého, neroď meškati,

pospěš. Nebo duše má ráda by došla chotě svého, jehožto srdečně milovala, žádosti dojití

pracovala. Ó smrti dobrá, skrze tě docházíme ovoce26 dobrých věcí, kteréž zde činíme, po-

znáváme odplatu, o niž zde máme naději; prve než přicházíš, Boha nedokonale poznáváme27,

když přijdeš, dokonale uzdříme jej, jakož jest. Ó smrti hrozná si a kdo tobě odepře? Straš-

livá zajisté králom země. Ty panství nade vše(mi) národy držíš, zákon všem jeden uložila

si, mladého s starým, bohatého s chudým, špatného s urozeným srovnáváš. A není žádného

živého kromě28 tvé císařství. Od[n]ímáš duch knížat a oznamuješ pokorný[m pom]oc tvú. Ej

srážíš [ro]|hy 3vhříšníků a povyšuješ rohu spravedlivých. Zasvítilo se jest blýskání tvé okršku29

země. Viděla jest a pohnula se země.

Žádám míti v pokoji místo své a příbytek můj na Sionu30. Oblup mě z této smrtedlné sukně

mé, kterúž to nesu, abych se oblékl v rúcho veselé, abych mohl najíti milého mého, jehož

na světě hledal sem a srdce mé nemůže31 se upokojiti, dokudž bych jeho nedošel. Budeš-

li dlíti, pomalu zhyne duch můj pro velikost bolestí mých. Již potěšení tvá obveselte duši

mú. Dnes hlas můj slyšeci, nechtěj zatvrzovati srdce mého32, kdyžto přijdu a okáži se před

tváří Boží, abych přebýval v domu jeho v dlúhosti dnů. Byli sú mi v bídě života tohoto slzy

chléb ve dne i v noci, práce pohanění, trápení, bídy, hlad, žízeň, postové, bdění, pokušení,

úzkosti, zármutkové, posmívání, rúhání, utrhání, bolesti, nemoci, pláč, kvílení. Přijmi syna

marnotratného33 v krajině daleké a navrať jej otci svému, přijmi nežidů34 plného, a postav jej

v lůnu Abrahámově35, rozkaž mi vjíti do vinice Pána zástupů, abych nestál tuto prázdný.36

Přijmi mě z ruky nepravosti, a doveď mě [n]a cestě věčné. Vyveď mě z temnosti a stínu smrti,

24orig. tovaryství 25orig. zmirzela 26orig. ovotce 27srov. 1. Korintským 13,9-10 28mimo
29orig. okršlku 30srov. Zachariáš 8,3 31orig. ne muož 32srov. Židům 3,7-8. Jde o parafrázi s opačným

vyzněním oproti originálu. 33srov. Lukáš 15,13 34nežit 35srov. Lukáš 16,20-22 36srov. Matouš 20,6-7
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roztrh[ej] okovy, rozvaž37 | 4rsvázaného, osviť38 slepého, pozdvihni padlého, ostříhej přichoze

a sirotka sedícího v temnostech a v stínu smrti. Ukaž světlo tvé, abych nikdy neusnul na smrti,

srdce k Bohu skrúšeného a pokorného i duch zarmúcený pozdvihna; toto jazykem vynášeti,

milostivý a milosrdný Ježíši, moc má, útočiště mé, přijímač můj a vysvoboditel můj, chvála

má, v tě39 dúfám40, tobě41 sem uvěřil. Tebe42 sem miloval, svrchovaná múdrosti, věže síly

a naděje má od mladosti mé. Povolej43 mě, Otče života mého, a já odpovím tobě — skutek

rukú tvých, kterýž si ty z jílu zemského učinil — stvořiteli všech věcí, jenž si jej žílami

a kostmi spojil, jemuž také život i milosrdenství dal si, umíraje tvé milosti podej pravice.

Rozkaž, Pane, nemeškej, nebo čas jest, aby prach v prach se obrátil44 a duch se navrátil

k tobě, spasiteli, jenž jej poslal sem. Otevřiž jemu dvéře45 života, neb ty máš klíč Davidův,

zavřeš a nižádný nemůže46 otevříti,47 skrze tě ač kdo vejde, pastvu nalezne i nasycení duše

své. Ty jsi cesta k Otci,48 já skrze tě do slávy Otcovy srdečně žádaje. Pracoval sem, tebe49

sem následoval, tebe50 sem se přidržel, abych v tobě našel odpočinutí, u tebe51 jest studnice

života, protož skro[pij] | 4vmě yzopem a nad sníh budu zbílen.52 Toť jest voda ta, kterúž viděl

Ezechiel vychazející z chrámu těla tvého53, z boku pravého a všickni k nimž přišla voda tato,

spaseni učinění sú. Umyj54 mne, Pane,55 abych čistý všel do svatyně svatých, do níž ty vešel

si — biskup přístojící, budúcího dobrého, skrze vylití své krve56, věčné57 vykúpení nalezl si,

stojíš k orodování za ty, ježto dědictví mají s tebú dojíti, jenž svá rúcha zbělili sú ve krvi tvé.58

Přijmiž mne, milosrdný Bože, podle množství slitování tvých. Budiž mi v Bohu obránce59 a

v místo útočiště, nebo utvrzení mé a útočiště mé ty si a pro jméno tvé vůdce60 mi budeš, i

vykrmíš mě, když by zjevil v slávě velebnosti tvé.

Povstaň, proč dřímeš, Pane, povstaň a nezaháněj do konce. Proč tvář tvú odvracuješ,

zapomínáš se nad zármutkem mým? Oči mé vždycky k tobě, nebo ty vytrhneš z osidla nohy

mé61. Vzhlédniž na mě, že jediný a chudý sem já, a sláva mnohá i zboží v domu tvé, Pane,

a jsi bohatý ke všem. Pozdvihl sem očí mých k horám, odkud by mi přišla pomoc má od

Hospodina, jenž učinil nebe i zemi.62 Z hlubokosti volal sem k tobě, Pane, Pane. Uslyš hlas

37orig. rozviez 38orig. osviet 39orig. v tiet 40orig. uffam 41orig. tobiet 42orig. tebet 43orig. povolajž
44srov. Genesis 3,19 45orig. dveerze 46orig. nemoz 47srov. Zjevení 3,7 48srov. Jan 14,6 49orig. tebet
50orig. tebet 51orig. tebet 52srov. Žalm 51,9 53srov. Ezechiel 47,1-2 54orig. umyž 55srov. Jan 13,8-10
56srov. Židům 9,12 57orig. viecnee 58srov. Zjevení 7,14 59orig. v boha obrancy 60orig. vodce
61orig. mee 62srov. Žalm 121,1-2
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můj, buďtež uši tvé nakloněné k hlasu pro| 5rsby mé, budeš-li nepravosti šetřiti, Pane, Pane,

kdo snese, nebo u tebe slitování jest, u tebe milosrdenství, Pane, i hojné vykúpení, rozpomeň

se na slitování tvá, i na milosrdenství tvé, kteréž to od věků jest63, ať nikdy nepanují mi

nepřátelé moji. Vysvoboď mě, Bože izraelský64, ze všech mých úzkostí, a uveď mě do života

vítězného. Abych mohl slyšeti od tebe hlas tento: vzýval jest mne, a já uslyším jeho, vytrhnu

jeho, a oslavím jej, dlúhosti dnů naplním ho, a ukáži jemu spasení mé65, podiž požehnaný,

přijmiž království připravené od otce mého, vejdiž do radosti Pána tvého66.

Ó blahoslavené67 uši, kteréž ten hlas budú slyšeti. Blahoslavenější, kteříž přebývati v do-

mu tvém68 navěky věků, budú tě chváliti, přivedeš je k studnicím vod živých, a zasadíš je za

stolem tvým a chodě budeš jim posluhovati. Ó blahoslavený, kdož bude jísti chléb v králov-

ství tvém69, a víno nové píti v domu otce tvého70, jímž to díš: jezte milí moji a zapíte se71.

Tu72 již setře Bůh všelikú slzu od očí svatých, a již nebude více ani pláč, ani křik, ani která

bolest, nebo první věci pominuly jsú, již to tělo s svými žádostmi, nebude více obtěžovati73.

Svět svými [laho]| 5vdami nebude oklamávati, ďábel osidla nohám nebude líčiti74, všecko to

přestane. Ale pokoj stálý75, bezpečnost, radost, utěšení. Protož jakož jelen žádá k studnici

vod, tak žádá duše má k tobě Bože můj.

Styští76 se zajisté duši mé s životem mým, mluviti budu v hořkosti duše mé77. Proč si mě

postavil, protivného sobě, nemocen sem a v bolestech těžkých, roznemohl se jest v chudobě

život můj, kosti mé jako na rendlíku zpraženy sú a moc má uvadla jako skořepina a život můj

k zemi sklonil se jest. A protož k tobě lékaři běžím, uzdrav mě Pane a uzdraven budu, spasena

mě učiň a spasen budu. Nebo v tě dúfal78 sem, nebudu se styděti. Osviť79 oči mé, abych nikdy

neusnul v smrti, aby někdy neřekl nepřítel: přemohl jsem proti němu. Pane Bože můj, moc

spasení mého, ve dne volal sem a v noci před tebú naklonil se k prosbě mé, nebo ponížen

sem příliš. Vyveď z stráží duši mú, abych chválil jméno tvé. Mne80 očekávají spravedliví,

dokudž by mi nezaplatil81.

63srov. Žalm 25,6 64orig. izdrahelsky 65orig. mee 66srov. Matouš 25,21 67orig. blahoslavenee
68orig. tveem 69srov. Lukáš 14,15 70srov. Matouš 26,29; Lukáš 22,18 71srov. Píseň Šalamounova 5,1
72orig. tut 73orig. obtieizovati 74orig. léčeti 75orig. staaly 763. os. sg. stýskat se 77orig. mee
78orig. uffal 79orig. osviet 80orig. mnet 81srov. Žalm 142,8
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Za jednu věc prosil sem Pána, abych bydlil v domu Páně po všecky dni života mého, abych

viděl vůli Páně a navštívil chrám jeho, v němž to beránek svítí. I co já sem milosrdný Bože,

aby ta smě| 6rle mluvil k tobě, hříšník jsem, v hříších [v]šicek narozený, počatý i vykrmený,

nádob[a] smrdutá a pokrm červům, i co jest člověk, že si se jemu oznámil, anebo syn člověka,

že jej navštěvuješ82. Člověk marnosti podobný učiněn jest, dnové jeho jakožto stín pomíjejí,

jenž pije83 vodu, přebývaje v domu hliněném84, pije85 nepravost jako vodu, spasena mě učiň,

Pane, nebo vešly sú vody až k duši mé. Běda mi, Pane, odpusť mi které vítězství ať bojuje

se mnú, přemohly by mě, jenž sem méně nežli strniště před tváří tvú. Viziž pokoru mú a

práci mú, a odpusť všecky hříchy mé. Vyzdvihni z lejna chudého, nezaháněj k tobě běžícího,

nebo ty si vykupitel můj86. Tělo tvé jest z těla mého a kosti tvé z kostí mých. Protož opustiv

anděly87, přidržel si se člověčenství mého. Učiněn si Bůh i člověk. Ponížil si se, v způsobu

služebničím, hledal si ovce poblúzené a našlu, krví svú očištěnú, do ovčince uvedl jsi je,

zablúdil sem jakožto ovce.88 Hledej služebníka tvého, Pane, nebo nad přik[á]záními tvými

nezapomenul sem se, proto[ž s] dúfáním, přistupuji k stolici milosti tv[é], abych milosrdenství

došel, a milost naše[l] v pomoci příhodné89. Vejdiž prosba m[á] | 6vpřed obličej tvůj, Pane,

aby byla ruka tvá k spasení mému, Pane můj, kdy vzhledná, navrátíš duši mú od zlých činů

(je)jích, a od lvů jedinkú mú. Ó by zavěšeni90 byli hříchové moji, jimižto sem pomsty zaslúžil,

a psota kterúž trpím, navrže91 jakožto písek mořský, hříchové těžší by byli, budeš-li meškati,

zármutek92 a bolest naleznú mě. Ukaž se radost ducha mého, abych měl z tebe potěšení. Zjeviž

mi milosrdenství tvé, vesele srdce mého, abych měl z tebe potěšení. Zjeviž mi milosrdenství

tvé, vesele srdce mého, ať naleznu tebe, jehož miluje duše má, konec žádosti mé. Jakožto

služebník očekává konce práce své, tak i já očekávám tebe.

Ej já ten muž, jenž stupuje do Jericho (sic) jat od lotrů, raněn sem a napůl93 živý ostaven

sem, ty milosdrný samaritáne, přijmiž mě.94 Hřešil sem příliš v životě mém, a zlé95 věci před

tebú činil sem, nedbal sem růsti v milosti, v požívání tvém. Znáti převýšenú lásku tvú a v ní se

vkořeniti a rozmáhati ke všem, obmeškal sem, přikázání tvých nebyl sem vděčen, blízko jsi

všem vzývajícím tě v pravdě, a já nehledal sem s pilností. Častokrát pravdy taj[i]l sem, když

82srov. Žalm 8,5 83orig. pie 84orig. hlinieneem 85orig. pie 86orig. moj 87orig. anjely
88srov. Lukáš 15,1-10 89orig. přihodnee 90Patrně s významem vloženy na Kristův kříž.
91aor. asigm. navrci 92orig. zamutek 93orig. napoly 94srov. Lukáš 10,25-37 95orig. zlee
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si tlúkl na dveře srdce mé[h]o, leni(vý) sem byl, abych tě poctivě přijal, tě| 7rlo porušitedlné,

jenž jakožto stín uchyluje se, přílišnú miloval sem milostí, slovy marnými, ústa poskvrňo-

val96 sem. Mysl má, ne vždycky byla jest v svědectví zákona tvého, neodvracoval sem očí

mých, abych nehleděl na marnosti, uší mých neodpletl sem, aby neslyšely utrhání, ruky mé97

častokrát ku potřebě bližních nevztahoval. Nohy rychle ke zlému98, zpozdile k dobrému.

Postavil si mě za světlo mezi národy99, abych vypravoval předivné věci tvé a abych je

naučil znáti tě. Že ne jiného Boha100 kromě tebe, a já přimýšiv se bláznivým súdom, před

časem v tvé súdy všed, súdil sem je, potupoval odsuzuje. Protož treskceš101 mě pro nepravosti

mé a spasíš mě pro milosrdenství tvé. Co více vyznám od paty nožné až do vrchu hlavy, není

na mně zdraví. Jistě by smrtí umíraje svú, nespomohl mi, hodna jest přebývati v pekle duše

má. Já, milostivý Ježíši, částka sem tak veliké mzdy, pro mě zcedil jsi krev z těla svého,

nezamítejž mne. Já sem ovce, kterážto poblúdilá sem, hledej ji, dobrý pastýři, a uveď ji do

ovčince svého102, aby spravedliv učiněn byl, v řečech tvých. Nebo slíbil si mi, v kterúžkoli

hodinu hříšník [v]zdechl by, spasen bude, žalostivý učiněn | 7vsem, nepravosti mé já znám a

viní mě, před očima mýma stojí proti mně. Jistě nejsem hoden slúti syn tvůj, nebo hřešil sem

proti nebi a před tebú.103 Odvrať tvář svú od hříchů mých, shlaď svú krví nepravosti mé a

z hněvu v milost uveď a se svým otcem smiř. Ne podle hříchů104 mých učiň mi, ani podle105

nepravostí mých, odplácej106 mi, ale spomož mi, Bože spasení mého, a pro čest jména tvého,

vysvoboď mě. Povstaň, pospěš nevěstě, milé duši mé107, a nechtěj šetřiti, že černá a smědá

jest hříchy. Ukaž jí tvář tvú, ať vzní hlas tvůj v uších jejích. Hlas tvůj sladký, tvář tvá krásná,

neodvracej108 ji ode mne, a neuchyluj se v této hodině od služebníka tvého. Očekávám tebe,

Pane, věřím, že uzdřím dobré věci, Pane, v zemi živých, obrať pláč můj109 v radost. Nakloň

ke mně ucha tvého, pospěš, aby z tohoto slzavého110 a bídného údolí111, vytrhl mne. Vylévám

před obličejem tvým, modlitbu mú, a zármutek112 můj, před tebú oznamuji. Volal jsem k tobě,

Pane, řekl sem: Ty si naděje má, částka má v zemi živých, kdežto velmi veliká jest sladkost

tvá113, Pane, kterúž si skryl, bojícím se tebe, a dokonal si ji, dúfajícím v tě. Duch tvůj, dobrý

96orig. poškvrnioval 97orig. mee 98orig. zleemu 99srov. Izaiáš 49,6 100orig. že ne u jineho boha 101trestáš
102orig. sveeho 103srov. Lukáš 15,21 104orig. hřiechuoch 105orig. podlee 106orig. odplacuj 107orig. mee
108orig. neodvracujz 109orig. moj 110orig. slzaveeho 111orig. údole 112orig. zámutek 113orig. tvaa
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Pane, do| 8rvede mě do země pravé, jížto tiší vládnúti budú. Protož zhynulo jest srdce mé i tělo

mé, Bůh srdce mého i částka má Bůh na věky. V tobě samém kochá se srdce mé, v tobě

rozveselila se jest duše má, tebe samého přidržeti se žádá duše má i mysl má.

Nebo kteříž vzdalují114 se od tebe zahynú, ale ty pane nevzdaluj pomoci tvé115 ode mne,

ale tvé116 milosrdné ucho, ke mně nakloň, tebe užívaje chudý i nuzný nasycen budu, bohatí

potřebovali jsú, a lačněli, ale hledající Pána, neumenší se v dobrém, a tehdy živé117 srdce

chváliti bude, abych chodil vprostředku stínu smrti, nebudu se báti zlých věcí, nebo ti se mnú

jsi118. Ej leže v své119 nemoci umírám, milostivý Ježíši, Pane, uslyš hlas pláče mého, kterýmž-

to volám k tobě, smiluj se nade mnú, neodvracej120 tváře121 své ode mne, ani uchyluj se v hně-

vu tvém od služebníka tvého. Pomocníče můj neopúštěj mne, ani zhrzej mnú, Bože spasení

mého, nebo otec a mátě opustili jsú mne, ale Hospodin přijal jest mne, podle milostrdenství

tvého, pomni na mne pro dobrotu tvú, Pane, pro jméno tvé122, Pane, milostiv budeš hříchu

mému123, mnohý zajisté124 jest. Hříchů mladosti mé i nevědomí mých, nevzpomínej.125 V tě,

Pane, doufal126 sem, nebuduť | 8vpohaněn127 na věky, v spravedlnosti tvé, vysvoboď mě, nakloň

ke mně ucho tvé, pospěš, aby vytrhl mě. Budiž mi v Bohu obránce, a v domě útočiště128, aby

mě spasena učinil. Nebo síla má, útočiště mé, ty jsi a pro jméno tvé, provedeš mne, i vykrmíš

mě, vyvedeš mne z osydla tohoto, kteréž skryli sú mi nebo ty si obránce můj. V ruce tvé129

porúčím duch můj, vykúpil si mne, Pane Bože pravdy. Vzhlédni, Pane, na pokoru mú, a ne-

zavírej mne v ruku nepřítele. Dnes s tebú vejdu, do místa stánku předivného, abych přebýval

v domu tvém, v dlúhosti dnů na věky věků. Nyní propustíš, Pane, služebníka tvého v pokoji,

nebo viděli jsú oči mé spasení tvé, kteréž jsi připravil před tváří všech lidí.130 Ej k tobě jdu

milostivý Ježíši, přijmiž obraz svůj, kterýž jsi svú krví obnovil. Vytrhni a vysvoboď mne otci

tvému, jenž stojíš biskup věčný k orodování na věky požehnaný, amen.

114orig. zdaluji 115orig. tvee 116orig. tvee 117orig. živee 118srov. Žalm 23,4a 119orig. svee
120orig. neodvracuj 121orig. tváři 122orig. tvee 123orig. meemu 124orig. zajistee 125srov. Žalm 25,7
126orig. úfal 127orig. pohanin 128orig. v Boha obrancy, a v duom utočištie 129orig. tvee
130srov. Lukáš 2,29-31
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K přátelům a jiným přístojícím, toto mluviti: Vy přátelé moji, jenž okolo mne stojíte,

plačíce, litujíce mého od vás oddělení. Slyšte slova má, byste131 mě pravě milovali, jistě

byste132 se radovali, přítomnost ž[i]| 9rvota, časného tovaryšství133, i přátelství jeho, neužitečné

slzy vylévajíce z očí vašich, pyčete134 mne. Já pak že mám z života smrtedlného, plného

nebezpečenství, vykročiti v naději, raduji se. Nebo že sem živ byl, mé jest nebylo, ale toho

jenž jest v mě vdechl duch života. Počav zde z milosti jeho živ býti, jdu již tam, kdež jest

věčný život, neb tu mi se zjeví Kristus Ježíš, život, radost, i plné mé nasycení.

Protož přestaňte marnými slzami oči své135 smáčeti. Kristus plakal, Lazarovi život navra-

cuje136, a vy že koná jej a mě k sobě beře, lkajíce kvílíte, jistě slzy vaše jemu i mně odporné

jsú. Kvílíce mého zlého, kteréž jest smrtilo duši mú. Litujte provinění mého proti Bohu, mod-

lete se za mě, aby z milosti své, skrze syna svého137, očistil mne od mých nepravostí, a vzácna

učinil otci svému138. A vás žádám pro milosrdenství Boží, buďto že sem toho z vás řečí, nebo

skutkem, nebo nepříkladným obcováním, urazil, abyste139 mi odpustili.

Dúfejte v Hospodina, a v moci síly jeho neroďte se báti, a dojdete od Pána milosrden-

ství, budete-li dúfati140 v něho. Nebo on jest milosrdný a milostivý, a nižádného neopustí,

dúfajícího v se, nebo on vám zákon ustavil, na cestě své141 | 9vzpravit vás k svatosti142 pravé.

Protož zmužile čiňte, a posilni143 se srdce vaše144. Strpte Hospodina, netrapte srdcí vašich,

zármutky a naříkáními, dúfejte v Pána145, a vylijte146 před ním srdce vaše, nebo on pomoc-

ník bude váš. Ač nyní od vás odcházím, opět mě uzdříte, a radovati se budem spolu. Nebo

nemnoho po těchto dnech, kam já jdu, i vy budete moci přijíti, a kde já budu, i vy bude-

te v radosti, kteréžto nižádný od vás neodejme. Pán bude stránka dědictví vašeho i kalicha

vašeho, a on navrátí vám dědictví vaše.

Prosím vás, pečliví buďte zachovati jednotu ducha v svazku pokoje. Otevřiž Bůh srdce

vaše, v zákoně svém147 i v přikázáních svých, abyste148 poznali jej a činili vůli jeho, a nikdy

nebudete opuštěni od něho. Ústa vaše myslte múdrosti, a jazyk váš mluv soud, zákon Boží

v srdci vašem. Pán ostříhej vás, Pán budiž obránce váš, Hospodin ostříhej vás ode všeho

131orig. byšte 132orig. byšte 133orig. tovaristvie 1343. os. pl. pykati 135orig. svee 136srov. Jan 11,32-35
137orig. sveeho 138orig. sveemu 139orig. abyšte 140orig. úfati 141orig. svee 142orig. svattosti
143orig. posilň 144srov. 2. Tesalonickým 2,17 145orig. paana 146orig. vylite 147orig. sveem 148orig. abyšte
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zlého149. Ostříhejž duší vašich Hospodin, když dá sen vám abyste150 se zdřímali. Aj dědictví

Páně, aj Hospodin jde a mzda jeho s ním, i navrátí mzdu prací vašich, [a] provede vás na

cestě divné, a přicházejíce přijdeme s veselím, nesúce snopky své.

Pože| 10rhnejž vás Hospodin z Sionu, abyste151 viděli dobré věci Jeruzaléma, povšecky dni

života vašeho. Požehnejž vás Hospodin, kterýž učinil nebe a zemi. Amen.

Chval duše má Hospodina. Jest žalm stý a druhý, vešken říkati.

Poručenství

Duši Bohu, kterýž jest ji dal i vykúpil. Tělo zemi, z níž pošlo. Ctnosti s jich prací, poručiti

nebi. Zármutky152, starosti lidem putujícím na zemi. Hříchy peklu a ďáblu. Statek přátelům

a zvláště chudým. Beř každý kdo k čemu právo má.

Mikuláš Klaudyán

Tlačeno skrze slovutného Jeronýma Höltzle měštěnína město Normbergka. V sobotu před

svatým Havlem, léta tisícího pěti stého sedmnáctého.

149orig. zleeho 150orig. abyšte 151orig. abyšte 152orig. zamutky
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Slovník

biskup vrchní kněz, velekněz. 76, 80

čelednost důvěrný vztah k někomu, důvěrné

přátelství. 75

jíl hlína, zvl. vodou změkčená, bláto, bahno.

76

lahoda lahodnost, libost; rozkoš, požitek. 74

navrci přivést na mysl, uvést před oči. 78

nežit těžko se hojící vnější zánět, bolák. 75

oblupovati připravit někoho o něco. 75

okršek okrsek, okolek. 75

panství panování nad čím, moc. 75

potržení roztržení, tržná rána. 74

přístojící stojící v těsné blízkosti někoho. 76,

81

psota nouze, chudoba, bída. 78

pykati litovat, želet, mrzet se, horšit se. 81

roh čelo. 75

smědý snědý, osmahlý, tmavý. 79

svlačiti odkládat oděv, svlékat se. 74

šetřiti dbát, hledět na co. 77, 79

skořepina skořápka. 77

tovaryšství společenství, obecenství, přátel-

ství. 75, 81

zapíti se pít společně. 77

zboží statek, majetek, peníze, jmění, bohat-

ství. 74, 76

zhrzeti pohrdat, opovrhovat. 80
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B. Rodokmeny

Při tvorbě rodokmenů vycházím z informací uvedených v práci výše a z rodokmenu Krají-

řů sestaveného Stanislavou Novákovou.153 Data k rodům Tovačovských a Šelmberků jsem

čerpal z pozůstalosti a práce Augusta Sedláčka.154 Pozornost je věnována především Johance

z Krajku a jejím nejbližším příbuzným. Rodokmeny Krajířů jsem proto dovedl jen do čtvrté

generace před ni, rodokmeny Tovačovských a Šelmberků jen do druhé. Z následující gene-

race jsou uvedeny pouze děti Johanky a jejích manželů.

Jednotlivým osobám jsem se snažil přiřadit vyznání, se kterým byl jejich život spjatý.

Zde se ovšem vyskytla celá řada problémů. Prvním z nich je obvyklá potíž s kusostí a neúpl-

ností pramenů, ze kterých nelze vyznání dotyčné osoby spolehlivě určit. Druhá komplikace

byla způsobena množstvím různých postojů — vztah k určité náboženské skupině mohl být

trojí: pasivní členství bez výrazné podpory,155 podpora bez členství156 a aktivní členství.157

V neposlední řadě je celá situace zkomplikována ještě tím, že se tyto postoje během živo-

ta nezřídka měnily.

Pro vyjádření všech možných variant používám zápisuXy, kdeX je katolické (K), utrakvis-

tické (U) nebo bratrské (J) vyznání, a y je míra účasti v daném společenství (znak „+“ pro

aktivní členství, „(+)“ pro podporu bez výslovného připojení a „−“ pro pasivní členství.

Pokud postoj není znám nebo je nejistý, upřesňující znak vypouštím.)

153S. NOVÁKOVÁ, Krajı́řové z Krajku, s. 234-239.

154Kartotéky Augusta Sedláčka; Ottův slovnı́k naučný.

155Zde jde především o příslušnost ke katolické a utrakvistické církvi, kdy bylo členství často jen formální

a nemuselo být nutně spojeno se skutečným náboženským cítěním. Jednalo se spíše o politické zařazení do

jednoho z názorových táborů.

156Podpora bez přímého vstupu do společenství byla obvyklá v případě pánů, kteří byli Jednotě nakloněni, ale

k jejich vstupu nedošlo.

157Za projevy aktivního členství pokládám např. zakládání klášterů a kostelů (Volfgang Krajíř), případně jiné

způsoby materiální pomoci (Konrád Krajíř) nebo politické prosazování náboženských myšlenek (Jaroš Tova-

čovský).
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Pokud se postoj osoby během let měnil, naznačuji vývoj symbolem „→“. Nezřídka však

nastávala situace, kdy podpora jednotlivých skupin byla souběžná. Pro tyto případy používám

značku „+“ a přikládám většinou upřesňující poznámku.
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B.1 Krajířové z Krajku

Johanka
1455—1460

~1518
K

−1
→ U

−2
→

J
(+)

→ J
+

Lipolt (II.)
~1460
~1504
K

3

Jindřich (I.)
po 1460
po 1539

K → J
(+)4

Konrád (III.)
~1470
1542

K
+

→ J
(+)

→ J
+

Jiří (II.)
po 1470

1494—1495
K

Alena
K

+

(jeptiška)5

Anežka Anna Kateřina Markéta
K

+

(jeptiška)5

Zbyňka

Volfgang (I.)
1491
K

+

Marie Konrád
1499

Hartneid Martin

Konrád (II.)
1446

Konrád (I.)
~1400

Konrád
1378 Anna z Ehrenfelsu

Václav z Boskovic
1482

Eliška z Boskovic
U

Vaněk z Boskovic
1465
U

+

Oldřich z Boskovic

Tas z Boskovic
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B.2 Tovačovští z Cimburka

Adam
1476—1483

1502
U + J

(+)

Ctibor
~1437

U
+

+ J
(+)6

Jaroš
po 1437

1483
U

+
+ J

(+)6

Jitka Albrecht

Jan Balšan
II.1464
U

+

Miroslav Anna

Albrecht Anežka z Velhartic

Žoie z Kunštátu
1466

Erhart ze Skal Eliška z Bludova

Johanka z Krajku
XI.1475

Anežka Žoie

Jindřich Kruhlata
z Michalovic

K
+

Magdalena
z Michalovic

po 1469
K

Markéta
z Michalovic

Jan (IV.)
z Michalovic

1436
K

+

Markéta
z Rýzmberka
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B.3 ze Šelmberka

Jan (II.)
1507—1508
K + J

(+)7

Jan (I.)
před 1446

Petr Pavel Milota Jodok
po 1430

Jaroslav
22.X.1453

Markéta

Jaroslav
před 1407

Anna z Rožďalovic

Veronika z Boskovic
po 1466

Vaněk Černohorský
z Boskovic

Eliška ze Šternberka

Johanka z Krajku
před 1503

Jiří
31.V.1475

Jaroslav
11.XI.1480

Veronika
22.V.1483

Kateřina
9.X.1485

Jindřich
8.VI.1487

Magdalena
10.I.1491

19.IV.1508

Johanka ze Stráže
18.II.1495

U
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1Vzhledem ke katolictví otce Volfganga lze předpokládat, že i Johanka byla vychovávána v této víře.

2Je velmi pravděpodobné, že po svatbě s Jarošem Tovačovským převzala Johanka i jeho víru. Jisté je, že

navštěvovala mladoboleslavský kostel, který byl v té době husitský (s. 46).

3O náboženských názorech Lipolta II. nemáme žádné spolehlivé informace. Když Konrád III. stavěl u Bystři-

ce klášter paulánů, záměr mu jeho bratr Lipolt schválil. (S. NOVÁKOVÁ, Krajı́řové z Krajku, s. 73) Vzhledem

k jeho smrti, která následovala nedlouho poté, se lze domnívat, že svou víru nezměnil.

4Jindřich I., stejně jako Lipolt, schválil Konrádovi výstavbu paulánského kláštera. Víme ale, že se o pár

let později stal velkým podporovatelem Jednoty bratrské. Zprávy o tom, že by mezi bratří sám vstoupil, však

nejsou (ibid., s. 53n).

5Alena a Markéta jsou zmíněny v závěti Volfganga Krajíře. Ve kterém konkrétním klášteře působily, však

uvedeno není.

6Jaroš a Ctibor Tovačovský celý život aktivně bojovali za stranu podobojí. Jejich podpora Jednoty však také

nebyla zanedbatelná.

7Podobně jako byli bratři Tovačovští věrni husitskému táboru, stál i Jan ze Šelmberka pevně na straně ka-

tolíků. Zejména v posledních letech svého života se však aktivně zastával i Jednoty bratrské.
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Obrázek C.1: Poslední strana z domnělé Zprávy jedné paní od Lukáše Pražského. Tento tisk

je zachovaný v exempláři, kterému chybí titulní strana. Lze proto obtížně potvrdit

domněnku, že jde o spisek, o kterém se zmiňuje Historie bratří českých.

Zdroj: Knihovna Národnı́ho muzea, sign. KNM 28 G 26, „Zpráva jedné panı́“
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Obrázek C.2: Opis dopisu krále Vladislava Johance v Historia fratrum Bohemicorum. Týká

se kauzy s Kolovraty, kdy Johanku Kateřina ze Smiřic obvinila z kacířství a prohlásila, že

není povinna se s Johankou soudit. Král nakonec veškeré obvinění vůči Johance zamítl.

Zdroj: HFB, fol. 167v
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Obrázek C.3: První strana z překladu O modlitbě Páně sv. Cypriana od Viktorina Kornela

ze Všehrd věnovaného Johance z Krajku. Ta je v předmluvě Viktorina popsána jako zbožný

člověk, který se rád modlí.

Zdroj: Národnı́ knihovna České republiky, sign. 54.G.87, konvolut 3 českých tisků, fol. 217r
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Obrázek C.4: Mědirytina hradu Kraig v Korutanech, rodového sídla Krajířů. Z tohoto místa

rod výrazně ovlivňoval evropské dění. Původní hrad, neboli Hochkreig, stál na nepřístupné

skále (vlevo) a zachoval se z něho pouze románský bergfríd. Z novější stavby (vpravo)

zvané Niederkreig jsou dnes také pouhé rozvaliny. Vyobrazení pochází z druhé poloviny 17.

století.

Zdroj: Johann Weichart Valvasor, Topographia Ducatus Carinthiae
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Obrázek C.5: Mědirytina proboštství v Kraigu, které Krajířové založili okolo roku 1350.

Vyobrazení pochází z druhé poloviny 17. století. V levém horním rohu se nachází erb

krajířského rodu.

Zdroj: Johann Weichart Valvasor, Topographia Ducatus Carinthiae
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Obrázek C.6: Výřez Klaudiánovy mapy Čech, na kterém je znázorněna většina důležitých

sídel Krajířů — Mladá Boleslav, Brandýs nad Labem, Turnov i Hrubý Rohozec. Tato

nejstarší tištěná mapa Čech je zajímavá i z toho důvodu, že její autor byl sám členem

Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi.

Zdroj: Mikuláš Klaudián

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mikulas_claudian_map_cut.jpg
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Obrázek C.7: Letecký pohled na zámek Hrubý Rohozec. Ten byl zrekonstruován do své

současné podoby za života Johanky z Krajku a jejích manželů. Rohozec byl patrně

oblíbeným Johančiným sídlem. Nasvědčuje tomu jak bohatá výzdoba, tak i časté uvedení

místa na listinách vydávaných Johankou.

Zdroj: Zdeněk Fiedler

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Z%C3%A1mek_Hrub%C3%BD_Rohozec.jpg
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Obrázek C.8: Erby nad hlavní branou zámku Hrubý Rohozec. Krajířové „měli štít pokosem

polovičný, stříbrný a červený, nad helmem křídla složená týchž barev anebo černou vysokou

čepici se zlatou kytou.“ (SEDLÁČEK, Českomoravská heraldika, s. 153). Uprostřed se

nachází znak Johanky z Krajku, vpravo pak Jana ze Šelmberka.

Zdroj: David Mikoláš

http://www.ohradech.eu/images/hruby_rohozec/Hruby_rohozec/
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Obrázek C.9: Detail erbu Johanky z Krajku nad hlavní bránou Hrubého Rohozce. Nad

štítem je uvedeno i její jméno.

Zdroj: David Mikoláš

http://www.ohradech.eu/images/hruby_rohozec/Hruby_rohozec/
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Obrázek C.10: Letecký pohled na zámek v Mladé Boleslavi. Jeho současná podoba pochází

z velké části právě z doby Johanky z Krajku. Město bylo nejenom důležitým hospodářským

centrem kraje, ale i ústředním bodem dění náboženského. Z tohoto města řídil Lukáš

Pražský Jednotu a zde se často scházeli i bratrští starší.

Zdroj: Zdeněk Fiedler

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hrad_(Mlad%C3%A1_Boleslav).JPG
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Obrázek C.11: Letecký pohled na zámek v Brandýse nad Labem. Právě tento zámek se

pokusil vojenskou cestou získat Albrecht Libštejnský z Kolovrat, ale díky podpoře Viléma

z Pernštejna a dalších šlechticů nakonec zůstal v rukou Krajířů. Jeho současná podoba

pochází z velké části právě z doby Johanky.

Zdroj: Zdeněk Fiedler

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brand%C3%BDs_nad_Labem_-_z%C3%A1mek.jpg
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Obrázek C.12: Tovačov včetně zámku odkázal Johance její syn Adam. Toto moravské

panství ale Johanka příliš dlouho nevlastnila, ještě téhož roku ho prodala Vilémovi

z Pernštejna. Typická Spanilá věž stála již v této době — z velké části je dílem

Ctibora Tovačovského.

Zdroj: Pavel Vlach

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:(1)_Tova%C4%8Dov.jpg
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