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ÚVOD                
 

 Když jsem listoval v českém překladu knihy zakladatele literárního žánru 

eseje Michela de Montaigne, abych se dozvěděl, jak nejlépe „pro forma“ dostát 

bakalářskému eseji, jak se také někdy o níže psané práci na Fakultě humanitních 

studií hovoří, nalezl jsem, ke své radosti, tuto pasáž: „Athéňané, praví Platón, si 

vyhradili jako svůj podíl péči o hojnost a uhlazenost řeči; Lakedaimoští péči o její 

stručnost a Kréťané spíš úsilí o plodnost myšlenek nežli o výraz: tito volili nejlépe“.1  

Mělo by mi tedy jít především o myšlenkovou jadrnost. Budiž. Ani v dalším bodě bych 

se nechtěl odchýlil od pravidel esejistiky, neboť by se mělo jednat o pojednání 

v umělecké podobě kupříkladu na vědecké téma.  Snad jen ve kvalitách formálních, 

na které se z definice žánru přílišný důraz neklade, bych se  přesto pokusil  proklestit 

si cestu k něčemu takovému, čím je řádně uspořádaný poznámkový aparát.  

 Práce by měla být pokusem o vysledování stop, kterými se do turnovských 

archiválií otiskla mentalita jeho obyvatel v průběhu sedmnáctého století. V první části 

se po úvodním zastavení nad prameny a literaturou, jíž jsem používal, pokusím 

nahlédnout obsah pojmu mentalita, ale též alespoň náznakově (v mezích svých 

možností) reflektovat některé další metodické můstky, pojmy a struktury užívané a 

uvažované v poslední době především (jakkoli nejen) v historiografickém výzkumu.  

Nebude snad na škodu, pokud svůj malý exkurz povedu diachronně.  

 Ve druhé, praktické části bych se přiblížil mocensko-hospodářské situaci a 

náboženským poměrům panujícím v tehdejším Turnově nad Jizerou. Poté se skrze 

dobový právní pramen zaměřím na podstatu zkoumaných případů a pokusím se na 

jeho základě rekonstruovat průběh soudního jednání. Následně provedu sondu do 

mentality tehdejších Turnovanů, která se bude sestávat z rozboru několika případů 

čarodějnictví, hanění a nactiutrhání řešených před městským soudem v Turnově. 

Učiním tak prostřednictvím sekundární literatury, která se konkrétní problematiky 

čar a čarování, honu na čarodějnice či případů na cti utrhání týká, spolu s kritickou 

analýzou textů a srovnáním s obdobným, edičně upraveným, pramenným 

materiálem. Vzhedem k rozsahu studovaných pramenů však půjde spíše o regionální 

mikrosondu, než o regulerní práci z oboru „dějin mentalit". Osa mé práce je však  

                                                   
1 DE MONTAIGNE, Michel. Eseje. Praha: 1995. s. 332. 
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spojena s jejich problematikou, a tak ji budu dále uvádět a reflektovat. Závěrem 

podám vlastní reformulaci pojmu mentalita spolu se střípky jeho dobového obsahu, 

které jsem byl schopen reflektovat či na základě odborné literatury postihnout . 

Pokusím se i o krátkou úvahu na téma, které mne celou prací provázelo.  

 Vrátím-li se ještě k první části, půjde mi především o to, seznámit se s tím, kam 

při bádání o mentalitě dospěli minulí a současní badatelé. Bude proto na místě uvést, 

co již o ní výstižněji sepsali jiní. Má práce nemůže již ze své povahy aspirovat na 

plnohodnotný výzkum studia mentalit. Částečně pro omezení vyplývající z jazykových 

kompetencí a dále s ohledem na úctyhodnou „sumu“  odborných statí, článků, 

sborníků, monografií a encyklopedií, které byly za dobu uplynulou od objevu  

„mentality“ publikovány.   

 Čím jsem byl hned od počátku zaujat, a do jisté míry to byl pro mne ohled 

určující, byl a je mezioborový charakter tématu. Ten koresponduje s postojem 

průkopníka dějin mentalit Luciena Febvra, s nímž se do značné míry ztotožňuji. 

Grečenková ve své studii o dějinách mentalit píše:„ [Febvr vloženo J.L.] se inspiroval 

především psychologií a byl přesvědčen o tom, že historické změny jsou vysvětlitelné 

a pochopitelné na základě rozboru psychologického vývoje společnosti a že 

ekonomické i společenské skutečnosti jsou ve svém základě projevem víry a mínění 

lidí.“ 2   

   

 

           

 

 

 

 

 

 

                                                   
2 GREČENKOVÁ, Martina. Dějiny mentalit a jejich proměny. In Dějiny mentalit a jejich 
recepce v českém prostředí. Sborník Centra pro dějiny vědy při Ústavu pro soudobé dějiny 
AVCR, svazek 6. Praha: 2003. s. 229.  
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               AD FONTES  
  

 V projektu své práce jsem se zaměřil na stopy mentalit v turnovském archivu. 

Měl jsem tehdy na mysli konkrétní budovu, ve které je archiv města Turnova i 

s konkrétními listinami uložen. V případě turnovského městského archivu dále (AM 

Turnov) se v současnosti z větší části jedná o Státní okresní archiv v Semilech (dále 

SOkA Semily). Přímo v Semilech se nachází i menší část turnovského fondu, nejstarší 

listiny a část městských knih, přičemž větší část původního archivu města zůstává i 

nadále v Turnově, kde je deponována. Jistý díl původního archivu, tak jak o něm píše 

v Českém časopise historickém (dále ČČH) Šimák,3 pozůstává i nadále v Okresním 

Muzeu Českého Ráje (dále OMČR Turnov), taktéž v Turnově.  Protože se v případě 

studovaných soudních listin a jiných archiválií jedná o materiál, který dosud není 

badatelsky uspořádán, zůstávám za jeho zpřístupnění zavázán archiváři Davidu 

Markovi a pracovníkům muzea, jejichž cenné pomoci si nejen v tomto ohledu vážím.  

Je třeba ještě uvést, že nejstarší částí turnovského archivu je soubor městských knih 

„acta forensia“ počínajících rokem 1526. V těchto knihách jsou kromě kšaftů, 

trhových smluv a městských nařízení též zkrácená shrnutí některých soudních pří a 

narovnání. Nicméně práce s těmito knihami je nesnadná vzhledem k paleografické 

náročnosti textů, jejich neúplnosti a krátkosti provedených záznamů.4   

 Při vlastním studiu jsem jako s primárními prameny pracoval se soudními akty 

a edicemi, které na přelomu devatenáctého a dvacátého století poprvé důkladněji 

uspořádal právě Josef Vítězslav Šimák se svými žáky. Ten je opatřil i regesty.5 Dvě 

kartotéky s kopiemi těchto lístků jsou uspořádány jednak dle časové osy, jednak podle 

látky. 6 Jednotlivé listiny tak lze dobře dohledat, a to bez toho, aniž by bylo hned z 

počátku nutné pracovat přímo s nimi. Podotýkám, že tímto způsobem je uspořádán 

turnovský archiv od nejstarších listin z konce patnáctého století až do roku 1780.  

Zavedené uspořádání mne tak v případě soudních listin ze sedmnáctého století 
                                                   
3 ŠIMÁK V. Josef. Archiv turnovský roku 1897. In ČČH, roč. 3. Praha: 1897. s. 177-181. 
4 Již zde uvádím, že se dochovala jen část této agendy bez útrpných výslechů a části rozsudků 
městského soudu. V práci se k tomuto problému ještě vrátím.  
5 ŠIMÁK, V. Josef. ARCHIV MĚSTA TURNOVA - KATALOG, 1497-1780. Katalog, s. 0, ev.č. 
70833. 
6 ŠIMÁK, V. Josef. Zpráva o činnosti musejního výboru za l. 1907-1913 a zatím. Kuratoria 
musejního spolku v l. 1914-1918 (s doplňkem za r. 1919) In VIII. Zpráva Muzea turnovského 
za l. 1907-1920. Turnov: 1921. s. 14. 
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odkázalo ponejvíce na kartony se signaturou G I.-XX.,7 které souhrnně pokrývají 

období let 1559-1779. Nicméně jistý díl administrativy se nalézá i v městských 

knihách (acta forensia) a radničních manuálech (liber memorabilia). Tyto materiály 

slibovaly jisté vyhlídky na úspěch co do možnosti vyčíst z nich něco o mentalitě 

občanů turnovských a zvláště pak o případech dobově příznačných, na něž jsem se 

blíže zaměřil. Totiž o čarodějnictví a utrhání na cti či hanění.  Samotná soudní akta 

v případech čarodějnictví obsahovala listiny s částmi výslechů, v nichž byl obviněný 

tázán „v dobrovolnosti“. Jak uvádí Neudertová s Kuthanovou, jednalo se u hrdelního 

deliktu čarodějnictví obvykle o dokumenty z první fáze vyšetřování.8 Přesto však 

v žádném z případů nepřišlo s největší pravděpodobností ke slovu útrpné právo.  

Žádný z nich se mi bohužel nepodařilo dohledat v ortelních manuálech pražského 

apelačního soudu,9 přestože se apelační rozsudky dochovaly v turnovské agendě a je 

tedy nasnadě, že se některými turnovskými procesy apelační soud zabýval.  

 Co do tematicko-právní různorodosti jednotlivých soudních listin, pří a 

protokolů se například ve druhém kartonu,10 obsahujícím přibližně 260 listin, 

objevují mezi nejčastěji řešenými případy „nářky“ (tj.nařčení např. pro „slova zlá“), 

pře majetkoprávní, či žaloby ze smilstva. Dále lze v aktovém materiálu nalézt tzv. 

„svědomí“, tedy svědectví či výpovědi, které svědci vydávali o obžalovaném, nebo ve 

prospěch některé ze svářících se stran, popřípadě v nich uváděli, co oni sami o 

případu ví. V několika procesech lze nalézt též výslechové protokoly a kopie rozsudků 

vynesených pražským apelačním tribunálem.  

 Ačkoli jsem tedy vycházel převážně z pramenného materiálu uloženého 

v turnovském depozitáři, z hlediska dalšího rozšíření pramenné báze jsem mohl 

nahlédnout též do edic pramenů uspořádaných profesorem Josefem Vítězslavem 

Šimákem. Ten ostatně pokročil nejdále ve snaze o celkový dějinný nástin vývoje 

                                                   
7 Ibid. Kartony se soudní agendou z let 1550 až 1700 nesou signatury I.-VI. G. Nejstarší část 
záznamů týkajících se soudní agendy z let 1550 až cca. 1620 a to včetně čarodějnictví, je 
nicméně obsažena právě v knize Acta forensia, která je vzhledem ke své neúplnosti zařazena 
do prvního kartonu se signaturou I. G 21.     
8 NEUDERTOVÁ Michaela – KUTHANOVÁ Lenka. Ke komunikaci apelačního soudu a 
městských hrdelních soudů v době pobělohorské. In FRANCEK, Jindřich. (eddit) Hrdelní 
soudnictví českých zemí 16.-18. století. Sborník příspěvků z konference, konané v Pardubicích 
21.-22.9.1995. Pardubice: 1996, s. 122.  
9 NAR Praha, Apelační soud, kn. 49 z let 1622-24. NAR Praha, Apelační soud, kn. 141 z let 
1658-1671. 
10 SOkA Semily (dále jen SOka), sign. II. G.  Zahrnuje soudní agendu z let 1639 -1655.    



 

- 9 - 

města s přilehlým okolím. Jeho Příběhy města Turnova nad Jizerou11 zůstávají pro 

badatele i po více než sto letech dosud nepřekonanou historiografickou syntézou. 

Šimák  však ve své úctyhodné práci dospěl jen k roku 1620. Druhý plánovaný díl, 

který měl obsáhnout události  od Bílé hory, až do doby nejnovější, již bohužel 

nespatřil světlo světa. Přesto se v OMČR Turnov dochoval v Šimákově pozůstalosti 

rukopis stopující dějiny města až do poloviny sedmnáctého století12. Jistý díl 

zamýšlené práce byl po částech otištěn i v jednotlivých článcích, které Šimák o 

Turnovu publikoval například ve vlastivědném sborníku Od Ještěda k Troskám (dále 

OJKT), jehož byl zakládajícím členem a  v němž mezi válkami hojně publikoval své 

články, statě a drobné nálezy z městského archivu. Nemůžeme také opominout již 

zmíněné edice pramenů vážících se k dějinám školství a listář fary turnovské, jejichž 

prostřednictvím si připravoval půdu ke druhému dílu turnovských příběhů. 

V neposlední řadě musím také zmínit sborník Z Českého ráje a Podkrkonoší, 

vydávaný semilským archivem, ve kterém se periodicky objevují příspěvky k dějinám 

města a k regionální historii vůbec, z nichž jsem mohl čerpat. Ostatně bych rád 

vyzvedl roli této „oblastní“ literatury, ať už v podobě časopisecké či souborné, která 

mi díky své konkrétnosti poskytla cenné údaje. Z výše uvedeného vyplývá, že nám 

bohužel chybí celková odborná historická monografie zabývající se dějinami města od 

jeho počátků, až po doby nedávno minulé. Lze se ostatně domnívat, že s ohledem na  

exponenciální růst počtu pramenů pro doby novější by se jednalo o práci vskutku 

titánskou. 

 Výbornou pomůckou, zvláště v první části práce, byl další sborník, tentokráte 

pro dějiny vědy při  Ústavu soudobých dějin AVČR. Konkrétně jeho 6. svazek, který je 

částečně věnován dějinám mentalit a jejich recepci v českém prostředí.13  

 S ohledem na sekundární literaturu a její knižní část budiž řečeno, že knihy 

Jindřicha Francka, které jsem při  práci použil, mají velikou přednost v tom, že 

poskytují edičně upravené, přesto však takřka přímé pramenné čtení. To zvláště platí 

pro knihu Čarodějnické příběhy,14 která se týká honu na čarodějnice u nás. Na 

druhou stranu jsem v jinak dobře zpracovaných knihách Jindřicha Francka bohužel 

nenalezl podrobněji zpracované případy utrhání na cti, které se mi po studiu 

                                                   
11 ŠIMÁK,  V. Josef. Příběh města Turnova nad Jizerou, Díl I. Od založení města do r. 1620. 
Turnov: 1903. s.350. Dodejme, že se autorovi podařilo vydat ze zamýšlené trilogie i poslední  
díl mapující turnovský místopis.      
12 ŠIMÁK, V. Josef. Příběhy města Turnova 1618 – 1648. sign. P 3VŠ 353. Strojopis. 167 s.   
13 Práce z dějin vědy, svazek 6, Praha: 2003.  
14 FRANCEK, Jindřich. Čarodějnické příběhy. Litomyšl:2005.  
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pramenů v turnovském archivu jeví jako reprezentativní pro období raného 

novověku. Myslím si, že této problematice nebyla dosud věnována zvláštní pozornost. 

Sám jsem kromě Koldínových Městských práv,15 o jejichž editaci jsem bohužel neměl 

tušení, čerpal z Dülmenovy knihy Bezectní lidé,16  která se právě problematikou cti, 

dobového chápání, nactiutrhání a trestů za něj udělovaných týká. Jeho další knihy 

jsem používal, abych získal obecnější přehled o době raného novověku. Podobně je 

tomu s díly Arona Gureviče a Josefa Macka. Na poslední chvíli jsem se seznámil i se 

studií Jany Schwallerové,17 která se otázce cti a jejího utrhání jako součásti dobového 

obrazu světa věnuje. K dalším knihám zahrnutým do sekundární literatury se budu 

vztahovat v samotném průběhu práce. Na posledním místě nesmím opomenout 

elektronickou pomůcku, která mi byla cennou pomocí při pořádání poznámkového 

aparátu, zvláště pak způsobů bibliografických citací.18   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
15 OMČR Turnov, sign. HST 1267/79. KOLDÍN, Kristián Pavel. Práwa Městská Králowstwij 
Czieského. Anno Domini MDLXXIX [=1579]. (Wytisstěno w Starém Městě Pražském  v 
Giřijho Melantrycha z Awentýnu a M. Danyele Adama z Weleslawijna. Léta Páně M. D. Lxxjx 
[=1579]. Tamt. sign. HST 3015. KOLDÍN, Kristián Pavel. Práva Městská království Českého 
v krátkou sumu skrze Pavla Kristiána z Koldína uvedená. Praha: 1579.  Tamt. sign. HST 
3090. KOLDÍN, Kristián Pavel. Praha: 1582. 
16Dülmen van, Richard. Bezectní lidé. O katech, děvkách a mlynářích. Nepočestnost a sociální 
izolace v raném novověku. Praha: 2003.  
17 SCHWALLEROVÁ, Jana. „Život a dobrá čest jedním krokem kráčejí“ Čest a každodennost 
ve Veselí nad Lužnicí v 17. a 18. století. In Kuděj, no. 1., 2006. s. 26 -45. 
18 BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentu podle CSN ISO 690 a CSN 
ISO 690-2: Část 1 – Citace: metodika a obecná pravidla. Verze 3.3. 
c 1999–2004, poslední aktualizace 11.11. 2004. 
URL: <http://www.boldis.cz/citace/citace1.pdf>. 
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         PŘEDCHŮDCI A DĚJINY MENTALIT   
                           „nic není mocnějšího než myšlenka, jejíž čas nadešel“ 

                                                                                                                         Victor Hugo 

  

 Lze předpokládát že to, co se dnes nazývá mentalita, je svým způsobem 

přítomno v celých lidských dějinách. Úvodem bych zde jen krátce zmínil několik 

evropských náhledů, které se k jejímu pozdějšímu pojmovému uchopení svým 

obsahem znatelně blíží.  

 Burke ve své práci o dějinách mentalit uvádí jako příklad „povědomí“ o něčem 

takovém, co se v budoucnu bude nazývat mentalitou, sentenci Charlese de 

Montesquieu o způsobu, jímž přemýšlejí naši otcové (la manière de penser de nos 

pères).19 Již v rámci osvícenství vznikalo i dějepisné dílo Voltairavo, které se v 

Rozpravě o obecných dějinách a o mravech a duchu národů z roku 1769 přiměřeně 

své době věnuje budoucímu tématu mentalit.   

 Havelka dává vznik uvažování o tom, co se později bude nazývat „skupinová 

mentalita“, do souvislosti s dobovým ustavováním hranic „národních“ států tak, jak 

probíhalo po třicetileté válce, ale též se snahou o nové vysvětlení historického vývoje 

evropského umění a ducha. Součástí této nově vznikající alternativy vůči středověkým 

„dějinám spásy“ jsou tzv. národní charaktery. Ty jsou pak souborem vlastností 

typických pro daný národ. Tak je tomu i v případě Nicolase de Fera, královského 

geografa Ludvíka XIV.20    

 V našem krátkém přehledu jsme povinováni uvést také Hegelovu substanciální 

představu ducha národa (Volksgeist), která mu propůjčuje  zvláštní ráz a jehož   

„organizace [...] vnitřního života  vytváří mravy, zákony a ústavu.“21 Z ní ostatně 

vycházela i většina sociologických koncepcí mentality.22  

                                                   
19 BURKE, Peter. The Strengths and Weakneses of the History of Mentalities. In History of 
European Ideas,  roč. 7. č. 5. 1986. s. 440. 
20 HAVELKA, Miloš. Historické a systematické předpoklady tematizace problému mentalit 
v sociologii. In Práce z dějin vědy, Svazek 6, Praha: 2003. s. 258-259.  
21 G. W. F. Hegel, Philosophische Propädeutik. Gymnasialreden und Gutachten über den 
Philosophieunterricht, In GLOCKNER ,Herbert. (eddit), Sämtliche Werke, Jubileumsausgabe 
in zwanzig Bänden, Bd. 3, Stuttgart: 1940, s. 222. citováno dle: HAVELKA, M...s. 261.   
22 Nejen na tuto myšlenku navazuje ve svém díle i PÁLEŠ, Emil. Angelologie dějin 1. 
Synchronicita a periodicita v dějinách. Bratislava: 2004. Ačkoli zde nebudu tuto práci dále 
rozebírat, je nutno ji uvést. Nevychází sice ze současného vědeckého diskurzu a není dosud 
širší vědeckou obcí akceptována, nicméně její autor vychází z děl renomovaných antropologů 
a svá tvrzení zakládá na striktní vědecké exaktnosti, při metodickém ověřování svých závěrů. 
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 Studium mentalit v dějezpytném bádání souviselo s otevřením nových obzorů.  

Nová „pera“ v historiografické „čelence“ oborů se objevují koncem devatenáctého a 

začátkem dvacátého století. Samotný vznik studia mentalit je do jisté míry reakcí na 

tradiční pozitivistické a politické „událostní dějiny“ a dějiny myšlení (idejí) a  jejich 

přístup v němž docházelo k (ahistorickému) vytrhávání dějinných událostí z širšího 

dobového rámce.  Svůj význam tak měla snaha o postihnutí dějin v jejich úplnosti,23 

což zároveň znamená v jejich mnohavrstevnosti.24 Ostatně tento totalismus se 

v historiografii tehdy neobjevil poprvé a ani naposled. Dochází ke vzniku sociálních a 

hospodářských dějin a v rámci těch sociálních, i ke vzniku dějin kulturních – dějin 

mentalit25. Jejich společným určujícím rysem byl oproti tradičním politickým 

dějinám především důraz na kolektivnost a neprivilegovanost zkoumaných 

sociálních vrstev. Nové byly i metody výzkumu – statistické, matematické, s důrazem 

na exaktnost předkládaných výsledků. 

 Za jednu z úplně prvních vlaštovek je možné považovat práci Johana 

Huizingy26 o středověkém symbolismu, kterou poprvé publikoval v roce 1919. Práce je 

do jisté míry ovlivněna i společným studiem s Wilhemem Wundtem. Autor se v ní 

zabýval skupinovými postoji, dějinami cítění a formami myšlení 

(gedachtensvormen), spolu s dobovou tendencí chápat vše  v rámci symbolismu a 

personifikace. Burke upozorňuje na fakt, že podobně o historii uvažoval též Marcel 

Granet a Georges Lefebvre. 27 

                                                                                                                                                               
Skutečnost, že je kniha spíše ostrakizována napovídá, že s pluralitou interpretací vědeckých 
fakt se to má obdobně jako s naší (zvláště badatelskou) bezpředsudečností. 
23 LENDEROVÁ, Miluše. –MACKOVÁ, Michaela. – BEZECNÝ, Zdeněk. – JIRÁNEK, Tomáš. 
Dějiny každodennosti "dlouhého" 19. století II. díl: Život všední i sváteční. Univerzita 
Pardubice: 2005. s.6.  
24 HAVELKA, Miloš. Historické a systematické předpoklady...s. 260, pozn. 14. „Zde  [v 
historiografii vloženo J.L.] byly „mentality“ využívány pro interpretaci a odůvodnění 
smyslu i zvláštní racionality chování jak individuí a skupin, tak i pospolitostí a celých 
civilisací; odpovídají dobovým hierarchizacím hodnot, systémům přesvědčení i 
dominancím předsudků a představuje takový řád prožívání emocí, takové formy reakcí, 
takové orientace a způsoby hodnocení, jež jsou pro lidi určité doby typické. V dějinách 
mentalit se proto historikům nejedná jen o pouhé střídání systémů myšlení či vědění – třeba 
v tom smyslu, jak se tím zabývají dějiny idejí nebo ideologií, ale o zachycení strukturálních 
odlišností různých dob prostřednictvím odlišování zvláštností jim vládnoucích duchovních 
principů.“ 
25 LENDEROVÁ, Miluše. –MACKOVÁ, Michaela. – BEZECNÝ, Zdeněk. – JIRÁNEK, Tomáš. 
Dějiny...s.6. 
26 HUIZINGA, Johan. Podzim středověku. Praha: 1999.  
27 GRANET, Marcel. La pensée chinoise. Paříž: 1934; LEFEBVRE, Georges. La grande peur 
de 1789. Paříž: 1932. 
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 Se vznikajícím pojetím mentalit jsou ale především spjati dva francouzští 

historici: Lucien Febvre a Marc Bloch, ovlivnění ve svém díle novým chápáním 

ekonomie, zeměpisu a rozhodujícím způsobem pak Durkheimovou sociologií, 

etnologií Luciena Lévyho-Bruhla28 a psychologií Charlese Blondela a Henriho 

Wallona.  

  Oba historici patřili k zakladatelům francouzské „školy“ Annales, jejímž 

krédem byla otevřenost vůči novým přístupům a metodám a tehdy obecnější snaha o 

novou syntézu interdisciplinárně pojatých „věd o člověku“ (sciences de l´homme). 29  

Febvre vypracoval jeden ze základních pojmů dějin mentalit. Jednalo se o pojem 

mentálního nástroje (l´outillage mental), s jehož pomocí se pokusil formulovat 

především jazykové, emocionální a vněmové prostředky, kterými danou epochu 

vnímala určitá společnost: „Každá civilizace má svůj mentální nástroj; či ještě 

přesněji každá etapa určité civilizace, každý pokrok, ať technický či vědecký, který jí 

je vlastní, přináší tento nástroj obnovený, v určitých aspektech rozvinutější, v jiných 

méně. Žádná civilizace ovšem nemá vůbec jisté, zda bude moci svůj mentální nástroj 

v celistvosti předat následujícím  epochám; mentální nástroj může být deformován 

nebo se navrátit zpět na předchozí úroveň. Nebo může naopak zaznamenat pokrok, 

být obohacen o nové jevy a souvislosti. Je vždy platný pro civilizaci, která s ním 

splynula, platí pro epochu, jež ho užívá; není však platný na věčnost, ani pro lidstvo 

jako celek. […] Přestože se nám současníci Rabelaise zdají být tak blízcí, jsou nám 

veškerým svým intelektuálním vybavením velice vzdáleni.“30  

 S přibývajícími generacemi historiků se sféra vlivů, okolností a skutečností, 

jejichž prostřednictvím se mentalita utváří, postupně rozšiřuje. Patří do ní  již 

uvedené pocity, vnímání a jazyk. Dále pak prostředí, kterým jsou jednotlivci a 

skupiny obklopeni, čas, který utváří jejich každodenní život, a jeho dělení, dobová 

atmosféra, či klima dané epochy. Ze sociálního hlediska pak preferované zájmy, 

vlastnosti, očekávání, hodnoty, představy a mýty – čili úhel pohledu na sebe a svět, 

vidění světa (vision du monde) – celé společnosti i příslušníků jednotlivých 

sociálních skupin.31 Protože dějiny mentalit nedostaly do vínku žádnou soubornou, 

                                                   
28 LÉVY-BRUHL, Lucien. La mentalité primitive. Paříž: 1922.  
29 IGGERS, G. Georg. Dějepisectví ve 20. století; od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. 
NLN: 2002. s. 51-3. 
30 L. Febvre, Le Problème de l´incroyance, s. 141-142, 394.  Citováno dle GREČENKOVÁ, 
Martina. Dějiny mentalit a jejich proměny... s. 227. 
31 Ibid. s. 228. Srovnej např. BURKE, Peter. The Strengths and Weakneses of the History of 
Mentalities, In History of European Ideas, roč. 7. č. 5. 1986.  
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ucelenou a konkrétní koncepci, došlo po druhé světové válce k postupnému 

rozvětvení a vzniku různých „pod-směrů“.32  

 K podstatnému obnovení zájmu o problematiku mentalit došlo ze strany 

francouzů samých a tentokrát ve zvýšené míře i ze strany zahraničních badatelů, 

v šedesátých letech. Jedním z určujících momentů této vlny byla skutečnost, že se 

pozornost téměř výhradně zúžila na jednání skupin nebo společností, které tak v této 

perspektivě podléhaly diktátu „mentálních struktur“ či jednotných a průměrových 

modelů chování (klerického, šlechtického, sedláckého). Šlo svým způsobem opět o 

reakci, tentokráte na „socio-ekonomickou historii labroussovského typu, které  se 

vytýkal příliš matematický a odlidštěný přístup k dějinám.“33  Ten byl podstatně 

založen na vlivné koncepci dlouhého trvání (longue durée) Ferdinanda Braudela.  

 V jejím základě stálo přesvědčení, že jisté dějinné okolnosti (u Braudela 

především materiální stránky života) se v podobě dlouhodobých a opakujících se 

cyklů mění jen velmi zvolna. Konkrétní historické dění je tak pro Braudela výsledkem 

prolnutím tří základních historických rovin; a sice základní roviny člověka ve vztahu 

k životnímu prostředí (geohistorické), druhé roviny hospodářské, politické a sociální 

a nejvyšší a nejrychleji se měnící roviny událostní. Braudel hovoří o poslední úrovni 

jako o neklidné hladině zpěněných vln nadnášených mohutným proudem dějin.34 

Této hypotéze „relativní temporální stálosti“35 se v rámci dějin mentalit dostalo 

patřičného přijetí, ačkoli, jak uvádí Nešpor a Horský, „z kvantitativního přístupu se 

odklonem od hospodářských a sociálních dějin rázem stala analýza kvalitativní, 

uvažující sice perspektivu dlouhého trvání, avšak právě proto důsledně oddělující 

„starou“ a „novou“ mentalitu, sociální uspořádání, atd.“36  

 Zůstává jistým paradoxem, že v rámci nedávné kritiky dějin mentalit ze strany 

nově nastupující historické antropologie se objevila obdobná (ačkoli ne zcela 

srovnatelná) výtka. Z dějin se tu prý vytrácí onen konkrétní a (vědomě) jednající 

dějinný aktér. To nepochybně souvisí s použitím metod, které byly v obou 

                                                   
32 Ibid. s. 229.  
33 Ibid. s. 230.  
34 Volně citováno dle BURKE, Peter. Francouzská revoluce v dějepisectví. Škola Annales 
(1929 – 1989). NLN: 2004. s.35. 
35 HORSKÝ, Jan – NEŠPOR, R. Zdeněk. Historická antropologie? (metodické problémy a 
paradoxy na pomezí dějepisectví, sociologie a sociální antropologie). In Kuděj. č. 1. 2004. s. 
64. 
36 Ibid.  
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historických přístupech šedesátých let obdobné, postavené na „zvědečtění“ a s ním 

související kvantifikací výzkumu.37     

 Konečně Jacques Le Goff  má za to, že je vhodné „...chápat a užívat pojem 

„mentalita“ k popisu pouze těch přesvědčení, která daný jedinec sdílí s většinou 

současníků.“38 Tímto konstatováním se svým způsobem předchází nebezpečí 

homogenizace; totiž, že nějaké přesvědčení musí v jisté oblasti a daném čase sdílet 

všichni. Je jedním z těch, které jsou s pojetím dějin mentalit spojené. Spočívá v tom, 

že do jisté míry opomíjí možnost postihnout v rámci mentalit proces změny.   

   Z autorů, kteří se věnovali mentalitám ve východním bloku uveďme jen 

významného sovětského medievalistu Arona Gureviče, jehož knihy jsou u nás dobře 

známé, méně již dostupné. Za české badatele, kteří svébytně pracovali  s tímto 

pojetím, mohu uvést snad jen Válkovo skriptum věnované melancholické mentalitě 

manýrismu s jeho nově se objevující skepsí, vnitřním napětím a náboženským 

rozkolem39 a knihu Alchymie Štěstí Jiřího Kroupy.40  K návaznosti na studium 

mentalit se ve svém příspěvku hlásí i Horský se Štefanovou.41 Celkově nám zde tedy 

šlo o krátké představení dějin mentalit s jejich zájmem o to, co bylo ve své době 

nevyslovené, podvědomé a kolektivně žité.   

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                   
37 IGGERS, G. Georg. Dějepisectví...s. 61. 
38 LE GOFF, Jacques. „Les mentalités: une histoire abigue“. In Faire de l´histoire, (eddit). J. 
Le Goff a P. Nora. Paříž: 1974. s. 76-90. Zde volně citováno dle P. Burka, Silné a slabé 
stránky dějin mentalit. 
39 VÁLKA, Josef. Česká společnost v 15.—18. století II. Bělohorská doba. Společnost a kultura 
„manýrismu". Praha 1983, 166 s. (skriptum). 
40 KROUPA, Jiří. Alchymie štěstí. 2. vydání. nakl. Era: 2006.  
41 HORSKÝ, J. – ŠTEFANOVÁ, D. Rekatolizace a rodinné, sociální a kulturní životní světy. 
(panství Frýdlant - sonda do Soupisu podle víry z roku 1651), In Rekatolizace v českých 
zemích (Sborník příspěvků z konference v Jičíně dne 10. září 1993), Pardubice: 1995. s. 131-
144. 
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               RŮZNÉ  STRÁNKY KONCEPTU MENTALIT  
 

 Konglomerát uvedený v nadpise má vyjádřit určitou provázanost, se kterou 

budeme dále postupovat. V následujících řádcích je tak třeba zmínit ony „slabé a silné 

stránky“ konceptu mentalit obecněji, především však ty, které se objevily  v rámci 

studia jejich dějin. Některé z uváděných problémů se takříkajíc „dotýkají“ apriorních 

předpokladů – axiomů dějepisné práce -  což by ostatně nemělo být na škodu. 

 Začít můžeme s kritikou formulovanou v uvedeném článku britského historika 

Petera Burka. Již zmíněným problémem je mu v první řadě předpoklad 

stejnorodosti - homogenizace. Určité přesvědčení je –nejen pro Burka – vždy 

přesvědčením konkrétních jednotlivců.42 Otázkou a tedy i problémem se stává  

skupina součastníků (z dobového hlediska), ale též obyvatel nějaké oblasti (z hlediska 

geografického) sdílejících kupříkladu přesvědčení o divotvorné moci královského 

doteku, nebo jako zde, nutnosti zachovat si dobré jméno. Přitom specifikem „cti“ je 

fakt, že se nejedná o zcela nevědomou nutnost. Spíše se zdá, jako by se „čest“ dostala 

ve sledovaném prostoru a sociální skupině na „pořad dne“. Obecně sdíleným názorem 

zůstává, že způsob uvažování nemusí být pro všechny obyvatele geografické oblasti 

nebo současníky jedné dějinné etapy shodný a že je tento fakt všeobecně reflektován. 

Míra, do níž přemýšlí, cítí nebo jednají určitým způsobem je – takřka evidentně – 

různá. Logicky následující otázkou je: Jak tuto míru blíže určit? Lze ji vůbec 

z pramenů bezpečně stanovit?  

 Druhým bodem kritiky konceptu mentality, kterou zmiňuje Burke, je problém 

změny. Tedy proměny, střídy či ještě jinak zániku jednoho typu „obecného smýšlení“ 

a vzniku či proměny v jiný, zde nominálně pojatý, „ideální typ“. Zde je třeba si 

uvědomit, že koncepty dějin mentalit se právě se změnou skutečně obtížně 

vyrovnávají. Je to  konec konců patrné i ze samotného Burkova článku, který žádné 

jednoznačnější řešení nenabízí, ačkoli zmiňuje Hortonův „obraz změny myšlenkových 

pochodů (modes of thought)“43, který nicméně podrobněji nerozebírá.  Naopak dává 

trvání nějaké mentality v delším časovém úseku do souvislosti s uzavřeným 

                                                   
42 Srov. HORSKÝ, Jan. „Duch doby“ v Českém dějepisectví a Francouzský dějepis mentalit. In 
Dějiny mentalit a jejich recepce v českém prostředí. Sborník Centra pro dějiny vědy při 
Ústavu pro soudobé dějiny AVCR, svazek 6. Praha: 2003. s. 248-49.  
 
43 BURKE, Peter. The Strengths and Weakneses of the History of Mentalities. In History of 
European Ideas, roč. 7, č. 5, 1986. s. 443. 
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systémem, v němž „každá část současně  závisí na ostatních a ty jsou závislé na ní, a 

tak celý systém nepřipouští vyvrácení“.44 Obecnější koncept změny, který pro dějiny 

vědy nabízí Kuhnovo paradigma, však chybí. Jako by obtížnost přechodu mezi 

jedním způsobem myšlení k jinému byla násobena tím, že se v případě mentality 

nejedná o vyslovenou a vědomou volbu dobového aktéra, ale spíše podvědomou řeku, 

do níž je on sám vržen a musí se naučit držet vlastní kurz či s ní alespoň dobově 

splývat. Tím hůře je pak možné změnu proudu vysledovat a postihnout dnes. Nehledě 

k obtížím plynoucím z otázky proč k takové změně vůbec došlo? Burke pak 

v návaznosti na fenomén změny poukazuje na další kritický předpoklad, který podle 

něj dějiny mentalit obsahují. Jedná se o autonomní a (oproti vědomě 

propracovanějším ideologiím) „přímé“ podoby systémů přesvědčení (belief systems) 

a jejich vzájemné vztahování.   

 Coby poslední a zásadní námitku formuluje Burke ve vztahu k nazírání 

mentality jako dichotomií dějících se v pólech primitivního vůči civilizovanému, 

tradičního oproti modernímu, historického proti ahistorickému a nebo jako u 

významného předchůdce dějin mentalit, Lévyho-Bruhla předlogického a logického 

způsobu myšlení. Kritiky dochází též evolucionismus a etnocentrismus.  Obojí je 

totiž obsaženo v prostém rozdělení na nás, kteří jsme dál a tedy „již víme“, že oni 

nahlíželi na svět chybně.45 Horský podotýká, že problém etnocentrismu je vyjádřen již 

u Webera v jeho termínu„vztažení se k hodnotám“ (Wertbeziehung), jejichž 

prostřednictvím si badatel svůj předmět volí a k němu se skrze ně i nutně vztahuje. 

Současně s podrobnějším studiem uvedené kritiky je namístě zmínit i další námitky, 

které se vůči mentalitám objevují. Ty jsou již více méně spojeny s uvedenými čtyřmi 

nebo souvisí s jistými posuny v historickém výzkumu během minulých let.   

 Tak je jedním z podstatných bodů kritiky i výtka, že v rámci dějin mentalit (ale 

i hospodářský dějin aj.) docházelo k nereflektovanému přenosu moderního (např. 

třídního) socio-kulturního rozdělení společnosti do minulých dob, a to bez ohledu na 

tehdejší dobové prožitky jednajících aktérů.  

 Dějinného aktéra by tak bylo třeba nazírat v rámci dobového a kulturního 

kontextu, který je však znovu-vytvářen badatelem samým a zůstává tak do značné 

míry jeho konstruktem. Tento konstrukt sám vzniká na základě znalostí odborné 

                                                   
44 Ibid. s. 444.  
45 Ibid. s. 444-445.  
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literatury46 (řekněme jisté nabídky interpretačních schémat) a subjektivním výběrem 

pramenů provedeným samotným badatelem. Přitom prameny jsou opět již 

subjektivním (jakkoli je subjekt v dějinách nezřídka spolu-konstituován skrze 

skupinu, stav, či společnost) a dobovým konstruktem47. A tak ačkoli historiografie 

jistě je dovedností pramenného dokládání, je na druhou stranu s pomocí „logické 

argumentace“48 vždy dokládáním něčeho námi před–neseného, nějaké hypotézy či 

teorie. S ohledem na ni je badatelem konstrukt vytvářen a jejím prostřednictvím se 

stává metodou tj. cestou vedoucímu k nějakému cíli.  

 Druhým ohledem jsou svrchu uvedené dobové prožitky dějinných aktérů. Ve 

studiu mentalit nešlo totiž, jak už bylo výše uvedeno, o konkrétní chování lidí (jejich 

praktiky a individuální prožitky),  ale o hromadná a kvantitativně uchopitelná data, 

často demografického charakteru a výpovědi se podávaly spíše ze symptomů (z počtu 

zbožných odkazů, závětí či počtů dětí odložených do nalezinců).49 Tuto povahu studia 

modifikovali až italští představitelé mikrohistorie a později i badatelé na poli 

historické antropologie. Ti právě tuto stránku dějin mentalit kritizují a zároveň ji ve 

svých výzkumech nahrazují orientací na konkrétní (a vědomé) jednání konkrétních 

jednotlivců. Němečtí historikové „každodennosti“ se sice ubírali obdobným směrem, 

nicméně přitom do jisté míry používali „zhuštěného popisu“ Cliforda Geertze50 a 

nadále používají i statistické postupy německých sociálních dějin. Všem je společný 

cílený drobnohled při výzkumu, jímž se pokouší rekonstruovat konkrétní dobová 

individuální jednání a samotnými aktéry reflektované prožívání. Například Carlo 

                                                   
46 Která je však v této perspektivě opět jen sumou badatelských (re)konstrukcí, pro něž platí 
to, co je řečeno níže.   
 
47 Srov. IGGERS, G. Georg. Dějepisectví...s. 115, 134. Cituji:„ Dnes nicméně  pohlížíme na 
prameny s větší obezřetností. Jsme si více vědomi toho, že nejsou  přímým odrazem 
historické skutečnosti, nýbrž že jsou samy narativními konstrukcemi, které skutečnost 
rekonstruují, a to nikoli zcela libovolně, nýbrž na základě vědeckých poznatků a vědeckého 
diskurzu.“ s. 134.   
 V tomto případě se domníváme, že zde došlo k překladatelskému posunu významu 
celé věty a smysluplnější by bylo doplnit: Dnes nicméně  pohlížíme na prameny s větší 
obezřetností. Jsme si více vědomi toho, že nejsou  přímým odrazem historické skutečnosti, 
nýbrž že jsou samy narativními konstrukcemi, s jejichž pomocí skutečnost rekonstruujeme, 
a to nikoli zcela libovolně, nýbrž na základě vědeckých poznatků a vědeckého diskurzu.  
48 Ibid. s.116.  
49 HORSKÝ, Jan. Duch doby... s. 248-49. 
50 Kritika „zhuštěného popisu“ viz IGGERS, G. Georg. Dějepisectví... s. 117, který Geertzovu 
konstruktu  vytýká absenci kontrolních mechanismů a z ní plynoucí subjektivní zabarvení 
popisu.  
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Ginzburg51 hledá dobové meze myslitelnosti a průchodnosti určitého jednání a to jak 

z badatelského, tak historického hlediska. Snahou je postupovat případ od případu a 

rekonstruovat všechny sociální vztahy studovaného jedince. Habermasová  se v rámci 

historické antropologie pokouší interpretovat aktérské jednání v kontextu jeho 

vlastních idejí. V těchto případech tak jde nejen o zcela nový badatelský postup, ale 

též o navázání na to, čím dějezpyt obohatilo  studium mentalit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
51 GINZBURG, Carlo. Sýr a červi; svět jednoho mlynáře kolem roku 1600. Argo: 2000.  
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 MENTALITY NA TURNOVSKU                                                   

                              V SEDMNÁCTÉM STOLETÍ    

  
 Přesuneme nyní konečně pozornost od teoretické roviny studia dějin, v našem 

případě toho, jak byla v  rámci historiografie pojednávána mentalita, k samotnému 

poddanskému městu Turnovu na Jizerou sedmnáctého století. Nemám zde 

v úmyslu nic víc, než se prostřednictvím studovaných pramenů, obecnějších znalostí a 

použité sekundární literatury přiblížit dobové atmosféře, v níž obyvatelé prožívali své 

každodenní životy, a dobrat se tak dílčího, takřka žánrového „obrázku“ světa lidí, 

žijících v malém městě na severu Českého království v srdci Evropy za jiné doby než 

té naší.   

 Pokud je nutné věnovat se regionálnímu politickému dění v Turnově během 17. 

století, je za prvé třeba zdůraznit, že právě z této perspektivy jsou dějiny města 

nahlíženy v dílech Justina V. Práška52 a v samotném díle Šimákově. Tato skutečnost 

je zcela pochopitelná, neboť tito badatelé se z dochovaných pramenů pokusili 

rekonstruovat hospodářské a především „mocenské“ přesuny v rámci města 

samotného nebo jednotlivých panství, ke kterým Turnov v době svého rozdělení 

přináležel. Město a okolí bylo prostřednictvím svých vrchností spojeno 

s nejvýznamnějšími dějinnými událostmi soudobého Českého království a potažmo 

celé Evropy. Tato skutečnost měla na druhou stranu nezanedbatelný vliv na chování, 

jednání a tedy i smýšlení soudobých Turnovanů. Než se dostaneme ke konkrétním 

mikro-případům, neopomeneme zmínit krátce i události náboženské a záležitosti 

týkající se právního řádu, podle nějž postupoval turnovský městský soud. 

 Na začátku sedmnáctého století53 byl Turnov poddanským městem 

řemeslnicko-zemědělského charakteru. Rozdělen byl do dvou částí mezi bratry 

Jaroslava z Vartemberka a jeho bratra Karla. Tento rod byl ostatně s dějinami města 

po celou dobu jeho trvání úzce svázán. Po smrti Jaroslava si vdova Anna Kateřina ze 

Smiřic vzala hraběte Šlika. Tomu připadla po její smrti tzv. svijanská strana města, 

které Šlik 30. ledna 1613 dopomohl k obnovení starých práv a svobod a potvrzení 

                                                   
52 PRÁŠEK, V. Justin. Dějiny města Turnova nad Jizerou v Boleslavště. Turnov: 1879.  
53 Srov. též: ŠIMÁK, V. Josef. (eddit) Listář fary turnovské z let 1620-1696. Praha: Královská 
česká společnost nauk, 1910. s.1.  

Odstraněno: ¶
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privilegií54 Vartmberky pokrácených. Ne tak štědrý byl syn Karla Jan Jiří 

z Vartmberka vlastnící tehdy Skalskou stranu města o kterou se však musel se svým 

bratrem Otou Jindřichem po dosažení jeho zletilosti podělit stejně, jako o zboží 

přináležející k Hrubému Rohozci. Město bylo tak rozdrobeno, i co do samosprávy na 

čtvrť přepeřskou, čtvrť rohozeckou (Hrubý Rohozec) a  polovinu svijanskou.55 Rokem 

1615 vstoupil do dějin města přední panský rod Smiřických, když mladý Albrecht Jan 

Smiřický ze Smiřic nejprve koupil přepeřskou část města a následně i svijanskou. Po 

jeho smrti se vlády nad Smiřickou částí Turnova ujala jeho mladší sestra Markéta 

Salomena Smiřická a po ní s pomocí svého budoucího manžela Jindřicha Oty 

z Vartmberka, i její dlouho vězněná starší sestra Eliška Kateřina, která svou 

nešťastnou životní pouť ukončila v sutinách Jičínského zámku. Spolu s ní zahynul i 

manžel mladší rozvaděné sestry Jindřich Slavata z Chlumu a Košumberka. Příčinou 

těchto rozepří bylo obrovské dědictví Smiřických. Proto snad obě zúčastněné strany 

nehleděly na společně hájené zájmy stavovské a staraly se jen o ty rodové a vlastní. 

Jindřich Ota uvězněný mezitím na pražském hradě uprchl do Vídně a jeho statky 

včetně části Turnova si přisvojil jeho bratr Jan Jiří z Vartenberka. To již ale doba 

                                                   
54 ŠIMÁK, V. Josef. Příběhy města... s. 113. 
55 Šimák v uvedené práci píše: „Bohužel i úřad městský dočkal se trapného rozdrobení: tři 
konšelé z přepeřské strany, tři z rohozecké, šest pak svijanských každoročně bylo 
jmenovati; když přišlo přední místo dílům varmberským, tu jeden rok měl býti primas 
rohozecký, kdežto rychtář vzat ze svijanských, konšelé pak, druhý z přepeřských, třetí 
z rohozeckých a tak dále v témže pořadu. Druhý rok, kdy primasství dostalo se konšelu 
strany svijanské, rychtáře měli vartmberští, a tu patrně střídali se obdobím přepeřští a 
rohozečtí. V následující obměně způsob se převrátil. Svízele, které odtud obtěžovaly 
měšťany v letech dřívějších, vzrostly nyní měrou kolikerou.“ In ŠIMÁK, J.V. Příběhy... s. 114.   
 Citaci zde uvádíme především s ohledem na zmínku o učlenění a organizaci tehdejší 
městské samosprávy s dodatkem, že podobné rozdělení města mezi různé vrchnosti nebylo 
v druhé půli uplynulého 16. století nijak řídkým jevem, který se, jak lze dovozovat, neblaze 
podepsal na jeho rozvoji.  
 Ke stavu městské správy po Valdštejnově sloučení Turnova do jednoho celku, možno 
dále uvést: „V obecní správě nezměnilo se mnoho. Každoročně přijížděl hraběcí purkrabí 
z Hrubé Skály, jmenoval 12 konšelův, potvrdil rychtáře a vzal všechny členy městské rady 
do přísahy. Úřad písaře městského nabyl nyní jiného pojmenování, nebo písař, kterýž 
obyčejně vystudoval několik škol na gymnasii jičínském aneb u Piaristův Kosmonoských, 
zván býval, jakož pomocník rychtářův, syndikem. Jemu opatrovati bylo listárnu městskou, 
zápisy gruntovní, seznamy rodilých se, sňatkův a zemřelých, při čemž vykonával i správu 
obecního jmění. Vedlé něho byl biřic vykonavatelem rozsudkův práva městského. Při 
velikých slavnostech církevních, odbývaných pravidelně v chrámu mariánském, přítomni 
byli: rychtář, purkmistr, druhý konšel, ostatní přísedící i syndikus. Na zvláštních křeslech 
sedali rychtář a purkmistr, za nimi pohromadě konšelé a syndikus; biřic měl své místo 
zvláštní, spolu s mistrem popravním v pozadí chrámu.“ In PRÁŠEK, V. Justin. Dějiny 
města... s. 196. 
 



 

- 22 - 

pokročila až na práh třicetileté války. Další významné dění kolem turnovské vrchnosti 

přichází záhy po bitvě na Bílé hoře.         

 V pobělohorském období se dějiny města co do jeho vrchnostenských držitelů 

„zjednodušují“. Podstatnou okolností byla konfiskace zboží Jana Jiřího z Vartmberka 

včetně čvrti Turnova, uprchlého po boku Fridricha Falckého do Branibor. Zbývající tři 

čtvrtiny Markéty Slavatové, rozené Smiřické, připadly - rovněž jako konfiskát - 

královské komoře. Od ní je převzal Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna. Figuroval 

tu jakožto vzdálený, nicméně nejbližší a zároveň loajální příbuzný a zároveň poručník 

nejspíše slaboduchého Jindřicha Smiřického, vězněného až do jeho smrti na Hrubé 

Skále. Od královského fisku vykoupil, v rámci obrovských „tunelářských“ machinací 

na nichž se sám významně podílel, nakonec i zboží zabavené Janu Jiřímu 

z Vartmberka. A to včetně Hrubého Rohozce s poslední čtvrtí Turnova za 49. 244 zl. 

Tak došlo k opětovnému scelení města a snad jen náhoda tomu chtěla, že se Turnov, 

nacházející se v přirozeném středu nově vznikajícího Valdštějnova frýdlantského 

dominia, oné „terra felix“, nestal jeho sídelním městem. S jeho násilnou smrtí 25. 

února 1634 převzala vládu nad celým dominiem správní komise, která však vzápětí 

začala statky podle nového mocenského klíče rozdělovat. Právě od tohoto roku 

dolehly na bývalé frýdlantské državy hrůzy třicetileté války plnou měrou. Frýdlantský 

vévoda je před cizími armádami, ale snad především před svou vlastní, chránil. 

Z toho prostého důvodu, že ke svým válečným podnikům potřeboval válečné 

kontribuce, které jako jeden z prvních válečných podnikatelů zavedl.56 Další vlády 

nad Turnovem a Hrubou Skálou se spolu se zbývajícími lény ujal Albrechtův nejbližší 

mužský příbuzný Maxmilián z Valdštejna.  K tomu došlo až po dvou letech nucené 

správy císařské komory Ferdinanda II., a sice roku 1636. „Tak dostala se Hrubá 

Skála a Turnov, nyní již v jedinou obec spojený, v ruce hrabat z Valdštejna a 

potrvalo panství hraběcího rodu tohoto plné dvě století.“57   

 Během prvních deseti let, následujících po Valdštejnově smrti, se  Turnovem 

šestkrát přelila znepřátelená vojska císařských a protestantů a neustálé kontribuce, 

kterých se obě znesvářené strany domáhaly, sužovaly těžce nejen obyvatele 

samotného Turnova58. Bez nadsázky řečeno se v útrapách střídali jen trýznitelé.  

                                                   
56 VÁLKA, Josef. Česká společnost v 15.—18. století II. Bělohorská doba. Společnost a kultura 
„manýrismu". Praha: 1983, (skriptum). s. 53 
57 PRÁŠEK, Justin. Dějiny města... s. 150. 
58 ŠIMÁK, V. Josef. Příběhy města Turnova 1618 – 1648. OMČR Turnov. sign. P 3VŠ 353. 
rukopis. fol. 65r. 
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Přitom poslední pobyt Švédů znamenal pro město katastrofu nad jiné velikou, neboť  

při něm vypukl v dubnu roku 1643 požár, během něhož vyhořelo 116 domů a 

turnovští přežívali nejhorší chvíle jen  díky pomoci „zvenčí“, například i spřáteleného 

města Jičína. Jistými úlevami a materiálem na výstavbu pomohla Turnovu i sama 

valdštejnská vrchnost. O bídě, která tehdy v samotném městě zavládla, hovoří i 

soupis podle víry z roku 1651, který po deseti letech, dělících tento pramen od 

„švédského“ požáru, vypovídá o tom, že značná část obyvatel přežívala ve značně 

neutěšených podmínkách.59 Závažnost situace tak byla samotným požárem jen 

umocněna. Kategorie lidí postižených požárem totiž: „Tito sousedé poznamenaní, 

kteří po ruině a shoření města někteří na díle sobě povystavěli a někteří v sklepích 

povrchních zůstávati musejí“ tvořila přibližně jednu sedminu (105 osob) z celkového 

počtu 756 obyvatel Turnova. Je třeba doplnit, že v soupise jsou uváděny děti od 11 let 

věku. Za předpokladu, že demografická skupina dětí do 11 let tvořila přibližně 25 

procent z celkového počtu obyvatelstva, se tak celkový počet obyvatel města 

v polovině sedmnáctého století blížil jednomu tisíci.60 To však je necelá polovina 

obyvatel, kteří sídlili ve městě za doby krátkého rozkvětu Turnova na počátku 

století61. Počet obyvatel se počal mírně zvyšovat až v posledních desetiletích 

sedmnáctého století, předbělohorské úrovně však již do jeho konce nedosáhl.   

 Hrabě Maxmilián se zapsal do dějin Turnova především založením 

františkánského kláštera, který měl napomáhat protireformačnímu katolictví.  Roku 

1655  náhle umírá a jeho panství přebírá jeho syn Ferdinand Arnošt, který však také 

umírá již následujícího roku. Panství se poté ujímá jeho ovdovělá choť Marie 

Eleonora, hraběnka z Rottalu, která nadále utužuje nastolenou vrchnostenskou 

správu.  Jedná se hlavně o podporu rekatolizačních snah a rozšiřování vrchnostenské 

moci na úkor předbělohorských městských privilegií. Následně, 13. 9. 1674, přijímá 

její syn Arnošt Josef z Valdštejna od vší obce poslušnost, a tak se stává novou 

Turnovskou vrchností, která ji do konce sedmnáctého století již neopustí a svou vládu 

nad Turnovem a panstvím hruboskalským předá ještě za svého života roku 1706 synu 

Františku Josefovi.       
                                                   
59 PAZDEROVÁ, Alena (eddit). Soupis poddaných podle víry z roku 1651; Boleslavsko 2. 
Státní ústřední archiv: 1994. s.634-6.    
60 Novotný uvádí, že při druhé vizitaci berní ruly v roce 1677  přebývalo ještě 94 obyvatel 
města, z celkového počtu 196(!) v rozbořených či pustých staveních. Z toho počtu bylo 25 
sousedů, 3 chalupníci a 66 zahradníků. Celkový počet poddaných je v berní rule stanoven bez 
podruhů a čeledi. In NOVOTNÝ, R. Robert. Společnost a kultura barokního období v Českém 
ráji a západním Podkrkonoší. Turnov: 2001. s. 26.   
61 ŠIMÁK, V. Josef. Soupisy osob podle víry z r. 1651. In OJKT. Roč.2, Turnov: 1923. s. 182.    
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            SITUACE NÁBOŽENSKÁ                                
 

 V prvních desetiletích před Bílou horou převažovalo ve městě vyznání 

podobojí, přesněji luteránské62. Své místo v  městském  organismu měli nicméně též, 

spíše živořící, čeští bratři spolu s s katolíky a židy.   

 Po Bílé Hoře se v našem městě náboženské poměry zvolna proměňují. Šimák 

uvádí, že ještě roku 1624 se v Turnově zakupuje manželka evangelického děkana a 

jako počátek protireformace pojímá rok 1625.63 Přesto však již roku 1620 je 

císařskými vojáky zpečetěn osud bratrského sboru. Podle téhož autora proběhly na 

Turnovsku tři protireformační vlny, přitom nejmocněji působila příznačně poslední, 

nejdelší a tedy „nejpomalejší“ vlna počínající po roce 1651 a doznívající až s koncem 

století.  Ještě roku 1624 působil ve městě děkan podobojí, Pavel Tychistes 

Černovický,64 nicméně již o Velikonocích téhož roku byly po celém Frýdlantsku 

vydány patenty proti nekatolickým kněžím a počátkem r. 1625 bylo vyhlášeno 

nařízení podle nějž se všichni poddaní měli přihlásit ke katolické víře.65 Přesto se 

v Šimákově rozboru Soupisu podle víry dočítáme, že ještě v roce 1651 bylo v Turnově 

úhrnem přes 64% nekatolíků, počtem 493 osob (319 žen) a z nich u 218 je uvedeno, že 

není naděje na obrácení. Katolíků pak bylo 254 (96 žen).66 Celkový počet obyvatel 

odhadovaný v Příbězích města Turnova pro léta před Bílou horou na 3000, je 

v tomto článku autorem samým opraven jako nadhodnocený a snížen na 2000 

obyvatel. 

 Čteme-li Šimákovi řádky týkající se rekatolizačního úsilí, v nichž píše: „Lid pak 

houževnatě lpějící na víře, málo na ně dbal, dokud nemusil a když musil, jen 

ustoupil násilí; ale se zase odvracel, takže výsledky nebyly žádné“67, jsme s to z nich 

zároveň vyčíst mentalitu autorovy doby, demonstrovanou snahou aktivně se přihlásit 

k vlasti a národu, v případě dr. Šimáka skrze vlastenecké chápání regionálních dějin. 

Jak odlišně zní v porovnání s uvedenými řádky střízlivé hodnocení z dnešních dnů, 

                                                   
62 ŠIMÁK, V. Josef. Náboženské příběhy na Turnovsku v l. 1620-1648. In Od Ještěda 
k Troskám; Vlastivědný sborník českého severu (dále OJKT). Roč. 1, Turnov: 1922. s. 5.   
Ještě v Soupise poddaných podle víry z roku 1651 se 2/3 (!) z více než 750 obyvatel hlásí 
k protestantskému vyznání.   
63Ibid. s.6.   
64 ŠIMÁK, V. Josef. Listář fary turnovské z let 1620 – 1696. Praha: 1910, s.2.  
65 31. července 1630 píše městské radě hejtman Hoberk, aby byli osoby odpírající katolickému 
náboženství, uvězněny. 
66 ŠIMÁK, V. Josef. Soupis podle víry...s. 182.   
67 ŠIMÁK, V. Josef. Náboženské příběhy na Turnovsku ...s.7.  
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v němž Robert R. Novotný píše: „Také klidný průběh rekatolizace celého regionu, na 

kterém se výrazně podíleli roku 1651 do města uvedení františkáni, svědčí o 

přizpůsobivosti místních lidí vůči státem  prosazované náboženské uniformitě.“68 A 

tuto „konformitu“ dává do souvislosti s potřebou těsné spolupráce, která byla dle jeho 

slov „v provinčním městě životní nutností“69. Dodejme ještě, že tentýž autor při 

analýzách turnovských náboženských bratrstev70 dochází zároveň k závěru, že ještě 

dvacet let po vydání Obnoveného zřízení zemského spolupůsobili v jedné 

konfraternitě katolíci a spolu s nimi již i mimo zákon postavení nekatolíci. Přesto 

však byli protestantští měšťané dále nuceni ke konverzím, a to především metodami 

ekonomickými, různými zákazy či pokutami nebo jednoduše ubytováváním vojáků. 

 V druhé polovině 17. století docházelo také v Turnově k oné nejpomalejší vlně 

rekatolizaci, kterou Mikulec nazývá fází stabilizace. Iniciativa přechází z mocensko-

politických kruhů do těch církevních. Mění se i metody. Ustupuje se od nejkřiklavější 

represe – použití vojska či věznění, a jak uvádí Pazderová „k žádným excesům 

nedocházelo a někteří kněží si byli plně vědomi toho, že více se s lidmi spraví po 

dobrém a dobrým příkladem, než po zlém, zamýšleli se nad tíživou situací a hledali 

vhodné cesty k lidským srdcím“.71 Není mým cílem zkoumat zde podíl a působení  

tajných nekatolíků, který se v  regionu rozvinul v následujících dvou staletích, mohu 

jen konstatovat, že se jinověrci napříště měli zvát „blouznivci“ a jejich historii v celé 

oblasti Podkrkonoší mapují jiní.72   

 Tyto okolnosti jistě vystihují stav, který tak neutěšeně popisuje Šimák 

v rukopise druhého dílu Turnovských příběhů.73 Při jeho čtení se člověku neodbytně 

vkrádá myšlenka, nakolik mohli obyvatelé města vést své každodenní životy, když si 

                                                   
68 NOVOTNÝ, R. Robert. Náboženská bratrstva barokního období v Turnově. In  Z Českého 
ráje a Podkrkonoší, svazek 16, Semily 2003. s. 9-59. Zajímavý je i v článku obsažený autorův 
rozbor sousloví „starobylý obyčej“. s.15.     
69 srov. Ibid. 
70 Ibid. s. 15.  
71 PAZDEROVÁ, Alena.(eddit) Soupis poddaných... s.11. O tom jak viděla poddané nová 
vrchnost rohozeckého a semilského panství, hruborohozečtí páni usídlení v bezprostřední 
blízkosti Turnova, svědčí i slova prvního z nich, který přišel s Valdštejnovými pluky na naše 
území z Lotrinska, Mikoláše Desfoura: „Co se lidí nekatolických dotýče, aby se mohla jistá 
zpráva, zdali jaká naděje k zejskání jich anebo ne, to mně věděti jest nemožná, nadto pak 
vejše, aby jaká pochybnost o nich jměla bejti, jsouce od správcův duchovních vyučováni, 
aby k tomu neměli přistoupiti, ale tak pojednou, aby se k tomu měli přivésti, to věc možná 
nejni, poněvadž při těch horách lidé velice zhovadilí a téměř jak divocí jsou“. 
72 NEŠPOR, R., Zdeněk. Víra bez církve? Východočeské toleranční sektářství v 18. a 19. století. 
Ústí nad Labem: 2004. 242s. TÝŽ: Náboženství na prahu nové doby. Česká lidová zbožnost 
18. a 19. století. Ústí nad Labem: 2006. 694 s. ISBN 80-86971-06-6.  
73 ŠIMÁK, V. Josef. Příběhy města Turnova 1618 – 1648. sign. P 3VŠ 353. rukopis.  
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od nich doba žádala tak vysokou daň? V této obecné nejistotě stačilo zřejmě velmi 

málo k projevům agrese, která jen reflektovala obecné pocity zmaru a bezútěšnosti. 

Charakteristickým rysem bylo kolísání mezi otupělostí z vlekoucího se konfliktu a 

nejistotou pramenící v momentálním ohrožení majetku i života. Situace bylo o to 

vážnější a nepřehlednější, že oním (snad) posledním útočištěm, k němuž se lidé mohli 

utéci byla víra formulovaná prostřednictvím jejich vyznání. Právě toto náboženské 

zakotvení, poskytující jim snad jakýsi vyšší smysl prožívaných útrap a tragédií, bylo 

samo zpochybňováno a lze jej označit za jednu z hlavních os probíhající Třicetileté 

války. O to více pak na ně doléhala doba již opět „vymknutá z kloubů“, která části 

svých souputníkům neponechávala ani to nejvlastnější – totiž jejich náboženské 

přesvědčení. 
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      PŘI PRÁVU MĚSTA TURNOVA  

  

 Jak uvádí Francek, byl právní vývoj českých měst nejednotný, a tak bylo 

přirozenou snahou dosáhnout určité právní kodifikace. Kvůli pružnějšímu uplatnění 

práva byla za její základ vzata brněnská právní kniha, která se řídila jihoněmeckým 

právem čerpajícím svá naučení ze Švábského zrcadla, ačkoli např. oblast severních 

Čech včetně Turnova se tehdy ještě řídila severoněmeckým právem magdeburským ze 

zrcadla Saského. Prvním pokusem o celkovou zemskou kodifikaci byl zákoník 

sestavený komisí jmenovanou zemským sněmem. V jejím rámci pak především 

právníkem Brikcím z Licska, který sestavil na základě brněnské právní knihy písaře 

Jana v roce 1534 Práva městská.  Ačkoli nedošlo k oficiálnímu přijetí této právní 

normy, byla nicméně v mnoha městech užívána. Zákoníkem, kterým se v námi 

sledovaném období řídili turnovští konšelé v případech projednávaných před 

městským soudem,74 byla Práva městská Království českého, vydaná poprvé tiskem 

roku 1579. Tato, „na základě římského prává, zemského zřízení, sněmovních 

usnesení i práva Starého Města pražského“ sestavil „jeho kancléř Pavel Kristián 

z Koldína“.75 Částmi tohoto zákoníku se městské soudy řídily v podstatě až do 

devatenáctého století.   

 Pro naše účely spočívá hodnota tohoto pramene především v tom, že se v něm 

nalézají postupy a naučení týkající se průběhu soudního přelíčení, spolu s faktem, že 

jej samotní měšťané a obyvatelé města hojně užívali. Zůstává tedy právním zrcadlem 

dobového obrazu světa. Kromě konkrétních popisů přestupků, zločinů a trestů 

poskytuje i věcné návody, jak postupovat v rámci procesního řízení. Dále nabízí i 

vzory a předlohy, kterými se  obracet na soud, jak žádat o svědectví (ku svědomí), či 

jak podávat žaloby. V níže zachycených případech byly tyto předepsané formy 

dodržovány a také Šimákova regesta dobové právní formulace spíše respektují. Na 

vhodných místech je budu dále citovat.   Případy čar a nactiutrhání (hanění atp.), jimž 

se budeme blíže věnovat, spadají z procesně-právního hlediska do dvou poněkud 

odlišných kategorií.  

                                                   
74  LANDR, Petr. Přehled případů čarodějnictví řešených před právem města Turnova nad 
Jizerou v letech 1621-1680.  In OJKT Roč. 9 (25), č. 1+2, Mnichovo Hradiště 2002. s. 29. 
75 FRANCEK, Jindřich. Čarodějnické příběhy...s. 198.  

Odstraněno:  
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 V případech „nářků cti“ se jedná o tzv. civilní (akuzační) procesy, povahy 

soukromoprávní, v nichž měly obě strany rovnoprávné postavení.76 Důkazními 

prostředky byly obvykle svědecké výpovědi svědků,77 které se zapisovaly a někdy 

vkládaly do knih svědomí. V turnovské soudní agendě se dochovaly jednotlivé listiny 

nadepsané povětšinou jako „svědomí ku potřebě...“. Ty se od obvyklých knih svědomí 

liší tím, že mají formu jednotlivých listin.  

 Na tomto místě se můžeme na základě dochovaných archiválií pokusit částečně 

rekonstruovat průběh soudního řízení. V jeho počátku stálo obvinění, které bylo 

v písemné podobě adresováno například takto:„Před urozených J. W. Hr. Excell, 

pana fiskálního rychtáře, pana purkmistra a pány spoluradní, zde v městě  Turnově 

nad Jizerou. Tato stížnost se přednáší do přítomného Jiříka Dopity, spis žalobní ode 

mne.“78 S obviněním mohl žalující městské radě poslat i tzv. řezanou ceduli, která 

sloužila k potažení (předvolání) svědků. Ty předvolával právě cedulí řezanou 

purkmistr, či rada města, aby se v určený den dostavili ke „svědomí“. Jejich svědectví 

zaznamenal po právní přísaze písař. K jejich svázání do jedné knihy v Turnově již 

nedošlo, a to ani v případě tzv. smolných knih. Poté následovalo rozhodnutí o tom, 

kdy se mají obě strany dostavit k právu. Při stání pak bylo obviněnému přečteno 

obvinění spolu s výpověďmi svědků. Obviněný obvykle dostal čtrnáctidenní lhůtu na 

písemné vyjádření a obhajobu, pakliže se necítil vinen, přičemž je pravděpodobné, že 

i on mohl povolat ku svědomí své svědky. Jak uvádí Schwallová, rozhodující byla 

především hodnověrnost těchto svědků.79 Další průběh procesu pak záležel na 

konkrétní kauze.  

 Důležitou okolností limitující sledování jednotlivých případů je fakt, že se až na 

několik výjimek v turnovském archivu bohužel nedochovaly rozsudky ani konkrétní 

zápisy z jednání rady. To otevírá prostor pro další výzkum vzhledem k tomu, že 

hrdelní pravomoci získal turnovský konšelský soud nejpozději s Valdštejnovým 

                                                   
76 Ibid. s. 28.   
77 Bohumír Roedl upozorňuje, že oproti současnému soudnímu řízení byla svědectví čtena 
písařem a tedy uváděna ze záznamu. Svědkové se již v této roli samotného stání neúčastnili. 
In ROEDL, Bohumír. (eddit) Svědectví z morového času. Kniha svědeckých výpovědí u 
městského soudu v Žatci z let 1580-1587. Edice pramene (=Clavis Monumentorum 
Litterarum Regni Bohemiae, Memorabilia II) Praha: 2003. s. 21.    
78 SOkA Semily, f. AM Turnov, sign. VI. G. 1. Jan M. Štejnar žaluje Jiříka Dopitu o nářek 
poctivosti. 2. ledna 1690. 
79 SCHWALLEROVÁ, Jana. „Život a dobrá čest jedním krokem kráčejí“ Čest a každodennost 
ve Veselí nad Lužnicí v 17. a 18. století. In Kuděj, č. 1., 2006. s. 31. 
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příchodem.80 Pokud se tato část soudní agendy zachovala, je možné, že byla 

převezena ještě v předminulém století do jiného, snad zemského archivu v Praze. 81  

   Procesy, které se týkaly čar, se řídily právem inkvizičním, kdy na základě 

udání došlo k zahájení trestního řízení z povinnosti úřední (ex  officio). V nich byli 

členové rady zároveň žalobci, vyšetřovateli i soudci. Na čarodějnictví se hledělo 

především jako na delikt útočící skrze náboženství na ideologický základ feudálního 

státu.82 Jeho podstatu shrnují Koldínova Práva Městská takto: „Magia sive 

sortilegium, To jest, čarodějnictví a všelijaká jiná škodná kouzla, kterážto pokutou 

meče aneb upálením na pohlaví mužském a na pohlaví ženském zahrabáním, aneb 

též upálením ztrestána býti mají.“83 Obecněji se k čarodějnictví vrátíme ještě 

v závěru práce.   

 O samotných městských soudech (a to jak královských tak poddanských měst) 

můžeme uvést, že v jejich rámci zasedalo v sedmnáctém století obvykle dvanáct členů. 

Soudcové pocházeli z řad radních či konšelů, kteří se rekrutovali jen z plnoprávných a 

bezúhonných měšťanů. Celá městská rada a obsazení soudů se v ideálním případě 

měnilo po uplynutí jednoho roku, po němž následovala renovace spojená s přísahou. 

Při právu města Turnova byly řešeny i případy, které se nestaly přímo ve městě, ale 

odehrávaly se v rámci panství. V radničních protokolech byl pak zaznamenáván 

                                                   
80 ŠIMÁK,  V. Josef. Příběh města... s. 167.    
81 Šimák, ani další z badatelů po této chybějící části, zdá se, nepátrali. V knihách Liber 
memorabilia v nichž se nalézají některé právní zápisy jsem nalezl pouze několik smírčí 
narovnání, týkající se pře vedené turnovskými sousedy. Sám vycházím z trestů a pokut, které 
uvádí Koldínova Městská práva, která jejich výši stanovují. Krátce se o nactiutrhání zmiňuje i 
Francek:„Procesy, jež projednávaly časté nactiutrhání, končily obvykle tzv. přátelským 
narovnáním, v němž byla obnovena čest nařčené osoby, případně krátkodobým vězením. 
Rovněž v případě křivého nařčení bylo výsledkem sporu několikadenní vězení.“ In 
FRANCEK, Jindřich. Chlumecké hrdelní příběhy. Praha – Litomyšl: 1993. s. 63. 
82 Ibid. s.60. 

83 OMČR TURNOV, sign. HST 1267/79. KOLDÍN, Kristián Pavel.Práwa Městská Králowstwij 
Czieského. Anno Domini MDLXXIX [=1579]. (Wytisstěno w Starém Městě Pražském  v 
Giřijho Melantrycha z Awentýnu a M. Danyele Adama z Weleslawijna. Léta Páně M. D. Lxxjx 
[=1579]. fol. 291 r.                                                                                                                     
 V Turnovském muzeu se nacházejí tři exempláře starých tisků Koldínových Práv 
Městských. Krom výše uvedených ještě: sign. HST 3015. Týž. Práva Městská království 
Českého v krátkou sumu skze Pavla Kristiána z Koldína uvedená. Praha: 1579.  A sign. HST 
3090. Toto vydání, které postrádá paragraf o čarodějnictví bylo vydáno v Praze roku  1582. 
Bohužel jsem neměl možnost pracovat s edicí tohoto pramene: JIŘEČEK, Josef. (eddit) Pavel 
Krystian Koldín, Práva městská Království českého a markrabství moravského. Praha: 1876. 
A proto ji ani neuvádím v seznamu použitých zdrojů. 
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průběh jednání rady. Zapisovaly se do nich žaloby a relace o trestných činech, 

korespondence mezi radou a katem, prováděné výslechy, supliky i reversy.  

 Ačkoli bylo obvyklé, že průběh trestního řízení zaznamenával městský písař, 

dostal se například dále uváděný případ Anny Khynové84 do městské knihy až za 3 

léta od uplynutí samotného procesu.   

 Šimák uvádí, že Turnov obdržel, a tedy se i řídil, právy královského města 

Nymburka. Přitom odvolání se ze soudních nálezů přímo k apelačnímu soudu v Praze 

bylo  pravidlem od roku 1671.85 Ten byl jako „nástroj centralizačních snah“86 zřízen 

Ferdinandem Habsburským „roku 1548 jakožto výhradně královská a tedy 

nestavovská vrchní instance“ a jako takový „vyřizoval všechna odvolání z rozsudků 

městských soudů ve všech zemích Koruny České.“ 87 Soud vykonával kontrolu nad 

městským soudnictvím. Skládal se nejprve ze 14 členů (prezident a 13 přísedících), od 

roku 1628 byl jeho počet navýšen na 16. Jeho pravomoc během sedmnáctého století 

postupně sílila. Od roku 1611 pod něj spadala všechna města Čech a Moravy a ve 

druhé polovině století již „potvrzoval a revidoval rozsudky městských soudů [a 

vloženo J.L.] rozhodoval vlastně ve všech důležitých kriminálních procesech“,88 

přičemž se podílel svými instrukcemi i na způsobu a vedení vyšetřování.  

 Částí jeho agendy jsou i ortelní manuály, které obsahují potvrzení (zanechání 

při právě) či revidování (napravení) rozsudku městského soudu spolu se záznamy o 

vedení procesů. A jsou to právě opisy rozsudků, zaslané městskému soudu od apelace, 

které lze ve většině uváděných případů čarodějnictví nalézt mezi turnovskými 

archiváliemi. Ty nám tak podávají spolehlivá svědectví o potrestání obviněných osob. 

Jak jsem již uváděl, byla bohužel lichá má snaha dobrat se rozsudků nebo alespoň 

nějaké zmínky o obviněných přímo v pražských ortelních manuálech.  Na dalších 

stránkách budu uvádět jednotlivé soudní případy čarodějnictví, utrhání na cti,  a dále 

i neobvyklostem, které mne zaujaly a mohou poskytnout představu o dobovém 

mentálním ovzduší. 

                                                   
84 SOkA Semily, f. AM Turnov, sign. III.G 136 a,b,c,d,e,f,g,h,ch,i,j,k. 30. dubna 1661. Akta 
sporu s Annou Khynovou obviněnou z čarodějnictví. Do městské knihy byl případ spolu 
s rozsudkem zanesen až roku 1663.  
85 ŠIMÁK,  V. Josef. Příběh města...s. 167. Uvedeno s odvoláním na městskou knihu V.Liber 
memor. fol. 112r,v.  
86 ŠINDELÁŘ, Bedřich. Hon na čarodějnice: západní a střední Evropa v 16-17. století. 
Praha:1986. s. 171.   
87 Pro naši otázku je též důležité, že jednou z funkcí tohoto soudu bylo i posílení inkvizičního 
způsobu vedení procesů s čarodějnicemi. Viz ŠINDELÁŘ, Bedřich. Hon... s. 171.   
88 FRANCEK, Jindřich. Čarodějnické příběhy... s. 183.  
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        TURNOVSKÁ SOUDNÍ AKTA TÝKAJÍCÍ SE   

ČARODĚJNICTVÍ    

 

„čáry se vyskytují velice sporadicky“  

                                                                            Michel de Montaigne    

 

 Z hlediska klasifikace čarodějných praktik, které jsem nalezl v turnovských 

aktech, lze rozlišit jejich tři základní druhy. Případy týkající se čarování proti dobytku 

či jinému majetku (první a druhý případ), čarování k ochraně téhož (případ třetí a 

pátý). Dále léčebný pokus Jiříka Zumra (čtvrtý případ) a zvláštní případ Anny 

Khynové, kterému se budeme věnovat naposledy. První dochované aktum ze 

sedmnáctého století, vztahující se k čarodějnictví, pochází z roku 1623. Dílem se ještě 

nalézá v městských knihách – Acta forensia.  Jde o žalobu Jiřího Klobásy, 

plnomocníka jistých urozených mužů, mezi nimi též knížete frýdlantského Albrechta 

z Valdštejna, která byla vedena vůči Václavu Stehlíkovi. Obsahuje obvinění, že tento 

muž prováděl prostřednictvím svých včel již dlouhá léta na panství lehkovážné čáry a 

kouzla. Především „odnímání medu včelám“89 jeho hraběcí vrchnosti tím, že „svými 

včelami zacházejíc, odnímáním je měl“. Po zvážení žaloby a prostudování zemských 

zřízení a městských práv došli turnovský purkmistr a rada města k závěru, že Václava 

Stehlíka osvobodí, vykoná-li tento při právu města osvobozující přísahu. Tu Stehlík 

ještě ten den složil a v ní se praví, že: „nikdy na žádném místě, žádným způsobem 

proti přikázání Boha svého stvořitele, při svých, ani cizích včelách nečaroval, ani 

prostředníkem kouzlův, čárův, neb jiných k tomu podobných z satana, ďábla původ 

majících věcí na škodu bližního a svědomí svého obtížení neprovozoval, neužíval a 

neprovozuje až dosavad, ani žádnému člověku poněvadž toho neznám, 

k provozování úmyslně neradil, neukazoval a tak mi toho dopomáhej týž Pán 

všemohoucí. Amen.“90 Zřejmě proto, aby bylo dodáno svědectví potřebné a náležité 

váhy, jsou pod přísahou latinsky uvedeny žalmy a jejich parafráze.   

                                                   
89 SOkA Semily, f. AM Turnov, Acta forensia (sign. I.G.21b) fol. 22v-23r. z 10.ledna r. 1623. 
Václav Stehlík osvobozen od obvinění z čarodějnictví.   
90 SOkA Semily, f. AM Turnov, sign. I. G. 32.  10. února 1623. Přísaha Václava Stehlíka proti 
nařčení Jiřího Klobásy, který jej žaloval, že čaruje.  

Odstraněno: ¶
¶
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 Dalším z obvinění, které se týká čarodějnictví, je případ, na který pohlíží oba 

dřívější badatelé rozdílným způsobem. Šimák jej ve svém článku o drobné turnovské 

šlechtě91 zmiňuje sice pouze pod čarou, nicméně se domnívá, že osud obžalovaného 

Václava Trejbala, který je v dokumentu žalován Václavem starším Dobranovským, 

hejtmanem na Skalách a v Turnově, „byl asi žalostný“92.  Naproti tomu Landr, který 

se věnuje pouze vybraným případům čar z let 1621 až 1680, do nichž spadá i tento 

případ, má za to, že v daném případě nepředpokládá hrdelní trest.93  

 O co se tedy konkrétně jedná? 1. srpna roku 1625 obvinil v Turnově hejtman 

Dobranovský jistého Jiřího Trejbala z Vyskře z toho, „že od dávných časův, skrze 

rozličné čáry a kouzly utrápení lidí i dobytkův zacházeje i mordův se dopouštěti 

měl“.94 Dobranovský přitom  žádal, aby byl „na hrdle, k vostrachu jiným jemu v tom 

podobným za strestání“.95 Protože Jiřík Trejbal „odepřel výpověď a tak podezření na 

sebe uvedl“, rozhodla se městská rada v čele s purkmistrem Havlem Salusem, že „pro 

vyhledání dalších nepravostí a takových nešlechetných skutků jeho spáchaných“ 

použije útrpného práva.  Šimák uvádí, že z vyhledaného průvodu vyplývá, že se 

Trejbal těchto činů vskutku dopouštěl, a tak byl k právu útrpnému vydán katu. Závěr 

kauzy bohužel neznáme, a tak se již nedozvíme, která z obou interpretací je více 

pravděpodobná. 

 Dalším případem, kterému se věnovali již dřívější badatelé,96 je „čarování“ 

ovčáka Loula.97 „Světem schodilý“98 ovčák byl druhého ledna 1652 obviněn 

z čarodějnictví. Jeho čáry by bylo možné podle původu zařadit mezi tzv. ochranou, tj. 

bílou magii, která měla podle jeho výpovědi sloužit k ochraně stáda ovcí před vlky, 

                                                   

91 ŠIMÁK, V. Josef. Erbovní a šlechtické rodiny turnovské v XVI. až XVIII. století. In Časopis 
společnosti přátel starožitností. Roč. 10, Praha: 1902. s. 83-92, 116-142.  
92 Ibid. s. 87.  
93 srov. LANDR, Petr. Přehled případů...s. 30. Autor se domnívá, že v žádném případě 
řešeném při turnovském právu nebyl vynesen rozsudek smrti. Jedinou výjimku tvoří podle 
něj případ čarování Jiříka Zumra, který uvádím níže.  
94 SOkA Semily, f. AM Turnov, sign. I. G. 21b/jinak Acta forensia, fol. 31v-32r. Purkmistr a 
rada města Turnova ukládají torturu Jiřímu Trejbalovi ze vsi Vyskře, obviněnému 
z čarodějnictví a loupeže. 12. září 1625.   
95 Ibid.  
96 Poprvé ŠIMÁK, V. Josef. Kterak ovčák proti vlku čaroval. In Český Lid  Roč.4, Praha:1895, 
s. 57-58. Nověji pak LANDR, Petr. Přehled případů čarodějnictví řešených před právem 
města Turnova nad Jizerou v letech 1621-1680.  In OJKT Roč. 9 (25), č. 1+2, Mnichovo 
Hradiště 2002. s. 29-36. Ten sice píše o ovčáku Saulovi, ale jedná se o stejný případ.  
97 SOkA Semily, f. AM Turnov, sign. II. G. 99. Examen Jiřího Loula, ovčáka obviněného 2. 
ledna 1652 z čarodějství. Totiž aby ovce byly bezpečny před vlkem. [toho zval Štěpánem] 
98 Ibid. 
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pokud se ovšem dá skutečně o čarování hovořit.99  Šimák uvádí, že svými kouzly 

posluhoval i sousedním šlechticům, a že zvláště pan Jaroslav Radvanovský, panský 

důchodní, se nakonec přímluvou zasloužil o jeho propuštění.  

 Nepředbíhejme však: když byl předvolán před turnovské pány radní, vypověděl 

ovčák do zápisu toto: „V službě  že zůstával v domě primasa rovenského,...předtím 

pak... na Moravě za Červenou Řečicí ve vsi Bořeticích...kde...od pastuchy jednoho 

jménem Jakuba to...kouzlo...slyšel,...když...na Proseči dvě léta...zůstával.“100 

 „A ta slova mluvil mu ten Jakub pastucha, aby vzal maso vlčí, kořen toten, 

hanakliku, pruškvorec a mandragoru, vařil v to Zelený Čtvrtek večer a ráno přede 

dnem tou vodou ovce kropil. Z jehněte do slunce vejchodu neb z kapra krev vycedí a 

též do té materie to přidává a kudy dobytek z domu neb z chléva vychází, tím 

pokropuje.“  

 „Potom když mu palečnicemi hroženo bylo, dále to mluvil, že to vaříval 

v studniční vodě a vodu brával v studnici p. Jaroslava, a tak dlouho to vařil, co by 

jen zavřelo, a potom se modlí a kropí tou vodou tak, jak slunce jde,…“  Ovčák pak 

připojil vyznání, ve kterém popíral, že by někomu jinému svěřoval své čarodějné 

umění, a zároveň doznával, kde tyto čáry prováděl:„… žádného tomu že neučil však že 

to dělal u p. Jaroslava i p. Hubryka ve Ktové jedenkráte.“ 

 O obětované ovci, která je vlkovi podána výměnou za klid celého stáda, 

vysvědčil:„Tu ovci obětovanou vezme vlk, kdy se mu namane, jiného více že neví, děj 

se vůle Boží. Ďábla že se i satanáše že se odříká na věky. Pro boží milosrdenství 

svaté žádám, aby mi to odpuštěno bylo.“  Následuje pak ještě bližší popis 

prováděného kouzla s očekávaným účinkem: „Třikráte obejde jak jde slunce okolo 

ovcí, tím je kropí. Ta víška, čím je kropívá, z jedle jest a ji láme ve čtvrtek Zelený. Má 

dva psíky přitom. Která nejni pokropená tou vodou a jí to chybí, kdyby přišel po 

druhé vlk, že ji zase vezme jako i jinou.“101  

 Examen dále pokračuje: „Zaklínám tě skrze Boha živého P[ána] N[ašeho] 

J[ežíše] Krista, aby mi Štepán žádné ovce z toho stáda, jedině tu, kterou ti 

odevzdávám, mi z tohoto stáda  sebral, a to potřikráte jmenuje a dřívěji nežli kropí 

tu ovci mu odevzdává. U pana primasa Rovenského, že toho nikdy nedělal. O tom, 

                                                   
99 Jako čistě spekulativní a snad i nenáležitou hypotézu, vycházející ze snad již pomalu 
míjející „mentality“, lze uvést, že si ovčák těmito „čárami“ s obětovanou ovcí vylepšoval své 
skrovné živobytí na úkor majitele stáda. Viz dále.   
100 SOkA Semily, f. AM Turnov, sign. II. G. 99. Examen Jiřího Loula, ovčáka obviněného 2. 
ledna 1652 z čarodějství. Totiž aby ovce byly bezpečny před vlkem. [toho zval Štěpánem].  
101 Ibid.  
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že rozprávěli p. Primas s Jiříkem Buškem a p. Jaroslavem, ten rok, že nic nedělal 

minulej a p. Primasa loňského roku, že jednu též vzal. Pan Jaroslav že mu dal 

jednou od toho díla 15 kr[ejcarů] . Když příjde vlk a bere tu ovci, že mu toho nebrání, 

čert nech ji sobě vezme.“102 Je tedy patrné, že vlka nazýval Loula Štěpánem. Proč tak 

činil však ze spisu nevyplývá, ledaže proto, že „jest to z mladosti od okolních 

slýchával, aby vlka jmenovali Štepánem, kdo chce, aby mu vlk ovec nebral.“  

     Poslední zápis, provedený na archu, pochází z 26. října 1651, zůstává tedy 

staršího data než předcházející. Byl k tomu z radní síně připsán až po výše uvedeném 

výslechu. Začíná slovy: „Na děkanství mluvil…“. Podle Šimáka se jedná o první 

výpověď, kterou ovčák učinil na děkanství, kam si jej předvolal turnovský děkan 

Blažejovský, když se dozvěděl o Loulových „čárech“. Zápis uvádí: „Na děkanství 

mluvil, kterak ovce před vlkem bezpečně býti mají. Však aby vlk nikdy nebyl 

jmenován než Štepán, totiž aby se vzalo maso Štepánovo, kořen toten103, hanaklika, 

puškvorec, hovno kniežske104, které jej někdy půl zlatého stojí, kteréžto věci do 

vejchodu slunce v Zelený Čtvrtek vařiti se má a Velikej Pátek ráno do vejchodu 

Slunce ovce kropiti. Z toho stáda že se dává jeden nejšpatnější kus Štepánovi jakožto 

věrnému služebníkovi105. Zachovej mě pánbůh, abych měl jmenovati vlka vlkem než 

Štepánem.  Byv několik vlků k stádu přišlo, že jen řekne se „The“ a zatřese rukou, 

vlci odejdou.“106  

 To je vše, co nám zůstalo uchováno z ovčákových výpovědí o jeho čarování. Na 

přípisu rubu výpovědního archu je uvedeno, že „kdyby budoucně jej kdo chtěl viniti, 

měl se vykázat rukojemstvím od pánů Malostranských“, z čehož lze se Šimákem 

                                                   
102 Ibid. 
103  Jedná se nejspíše o krvavec toten (Sanguisorba officinalis). Vytrvalou bylinu s 
lichozpeřenými jemně zelenými listy. Květy jsou čtyřčetné, oboupohlavné, temně nachové. 
Roste na loukách. Využívá se z ní podzemní část (Rhizoma sanguisorbae officinalis).   
104 V tomto případě se zřejmě nejedná o nějaký lidový název rostliny, ale půjde spíše skutečně 
o exkrement ctihodného pána. Tomu by nasvědčovalo i Šimákovo zdvořilé vynechání této 
ingredience v jeho článku. Zároveň by o tom svědčilo i Loulovo pozdější vyznání před 
konšely, že totiž „na děkanství byl opilej“ a zároveň i to, že v seznamu použitých ingrediencí 
uváděných do zápisu před pány konšely je nahrazuje mandragorou.  
105 Tato pasáž je zajímavá z několika ohledů. Jednak by z uvedené citace bylo možné podpořit 
zmíněnou hypotézu, že si ovčák onou „nejšpatnější ovcí“ sám přilepšoval. Vysvětlovalo by to 
jeho slova, v nichž jmenuje vlka-Štěpána věrným služebníkem(?), kterým by zřejmě sám 
ovčák v očích vrchnosti rád byl. Okolnost, že výše uvedené sdělil ve stavu podnapilosti, a tedy 
„povolnějšího jazyka“, je též vhodné vzít v potaz. A naposledy pak fakt, že ve výčtu surovin je 
jmenována i jehněčí krev, kterou bylo třeba někde získat. Tímto závěrem si nicméně 
nemůžeme být jisti.            
106 SOkA Semily, f. AM Turnov, sign. II. G. 99.  
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dovozovat, „že  ovčák Loula vyvázl bez pohromy“107 a i přes pohrůžky nebylo zřejmě 

v průběhu výslechu užito ani útrpného práva.       

  Ke srovnání se zde opět nabízí několik případů z Čarodějnických příběhů. 

Takřka profesionální čarodějnice Apolena (Anka Tlustá) byla v roce 1566 stíhána pro 

krádeže, travičství, milostnou magii a čarodějnictví.108 Za své provinění byla 

odsouzena městským soudem k zahrabání zaživa. Tato žena kromě jiných deliktů též 

poradila jednomu ovčákovi, aby si opatřil  vlčí chřtán, prolil jím vodu a tou kropil 

cestu před svým stádem. Tím měl své ovce napřesrok ochránit před vlky. S Loulovým 

čarováním má uvedený návod společný motiv vykrápění, který mohl být převzat 

z křesťanského kropení svěcenou vodou. To samo symbolizovalo smývání hříchů.

 V roce 1619 byla na Veselském panství v Lipníku souzena jistá Kateřina 

Crbonka pro delikt  čarodějnictví, jehož hlavní náplní bylo travičství za pomoci 

kouzelného prášku z ropuch. Ve své výpovědi nicméně uvedla i praktiky, které podle 

ní pomáhaly chránit dobytek před vlky. Poté, co se stádo vyhnalo na pastvu, bylo 

třeba jej obejít a „takové stádo že jest zámkem zamkla, užívajíce těchto slov: Toho mi 

dopomáhej Bůh Otec, Syn i Duch svatý, na věky požehnaný, amen.“ Podobně jako 

Loul si  také ona při čarování vypomáhala křesťanskou modlitbou. „A to, že jest proto 

činila, aby mohlo stádo od vlků bezpečně býti, a že takovým zamknutím v těch 

horách všem vlkom ústa zamčeni býti, že sou nemohli nic stádu uškoditi. A takový 

dobytek že jsou masem vlčím vaří [v] vodě, z něho pokropovaly, aby mohl od vlků 

bezpečen býti, aby se jim při stádě žádná ztráta nečinila a nedála.“109  

 Případ, týkající se čarování jistého Jiříka Zumra, jenž má spolky se samotným 

čertem, kterého jmenuje diblíčkem,110 pochází z července roku 1659. Slovo diblíček či 

diblík je v Ottově slovníku naučném uvedeno jako zdrobnělina slova ďábel. Jedná se 

též o jméno démonických bytostí (skřítků či bůžků), které někdy bývaly pokládány za 

duše zemřelých nekřtěňátek.         

 Zumr se s pomocí jednoho takového pokoušel třikráte léčit Annu 

Karbanovou z Přepeř, leč neúspěšně. O tom svědčí skutečnost, že ho matka léčené  

Mariana udala svijanskému purkrabímu Václavu Čupíkovi , když se Annin zdravotní 

                                                   
107 ŠIMÁK, V. Josef. Kterak ovčák proti vlku čaroval. In ČL.,  Roč.4, Praha:1895, s. 58. 
108 FRANCEK, Jindřich. Čarodějnické...s. 45-46.  
109 Marada, M. (ed.). Smolná kniha města Lipníka. s. 34-35, 46-48. Zde citováno dle Francek 
J. čarodějnické...s. 119.  
110SOkA Semily, f. AM Turnov, sign. III. G. 100 a-ch. S diblíkem zacházel. Ze 3. července 1659. 
Případu se ve své knize na straně 141-2 věnuje též:  FRANCEK, Jindřich. Čarodějnické 
příběhy...s. 141-142.  
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stav nelepšil. Právě na základě tohoto udání žádal purkrabí při právu města Turnova 

o jeho uvěznění. Z výpovědi Anny se dozvídáme o tom, jak Zumr při léčbě postupoval. 

Bohužel se podstatná část popisu jeho léčení v aktech nedochovala. Před prvním 

setkáním si Annina matka, zoufající si nad chorobou své dcery, vyžádala Jiřího 

Zumra, aby se jí pokusil pomoci. Ten hned při první návštěvě prohlásil: „já dobře 

vím, co je jí“.111 V jeho vinně mu zřejmě přitížila  skutečnost, že „když ke mně jednoho 

času nočního přišel, matce mé světlo přinésti kázal, a maje on svou nějakou 

voskovou svíci, jí rozsvítil a tato rozsvícená lojová sama od sebe zhasla“.  

 Dále následuje popis několika návštěv, které u ní Zumr se střídavým 

úspěchem vykonal. Slouží mu ke cti, že za své léčení, krom úvodního tolaru, odmítal 

honorář s tím, že počká, než bude Anna zdráva. Tak když přišel „dal mi na levou ruku 

dřevěný tři...(a cosi voskového na pravou nohu) a ptal se, jeli mi lépeji, já pravila, že 

mně nic nebolí a také nebolelo, a majíce ve džbánku pivo, řekl, že mi musí připít a 

také připil a jak ode mne...odešel, hned mi zase jak předešle hůře bylo. Podruhé pak 

když u mě byl, pravil a poroučel, že když potřetí ke mně příjde, aby mu uchystali 

netopýra a psího vína, že mi udělá, že budu mocti spáti a že mi také lépe bude a 

posavad ke mně nejde.           

 Víceji nic jiného nevím, nežli že bych vinšovala, aby mi Pán Bůh mých bolestí a toho 

trápení ukrátiti a z tohoto světa k sobě do radosti věčné povolati řácil a poněvadž 

mi týž Jiřík Zumr špatně pravil, že ví, co mi škodí a kdy takvá nemoc na mne přišla, 

když on se v tom, jak sám praví, tak dobře zná, z té tehdy příčiny já také na žádného 

jiného nenaříkám a naříkati nemohu, nežli na něho, že od něho to trápení mám, a 

jestli mi Bůh všemohoucí z mý těžkosti býti neráčí. Z toho světa příčinou jeho sjíti 

musím.“112 Těmito slovy uzavřela Anna, která byla nemocná již osm týdnů, svou 

výpověď a my se bohužel nedozvídáme, jaký byl její další osud.  

 V rozsudku je spolu se Zumrem uvedeno i jméno Kryštofa Zlatníka, který byl 

odsouzen za stejný zločin. V turnovských aktech se již nedochovaly jiné listiny než ty, 

ve kterých Zlatník obesílá některé sousedy o svědomí. Žádá je, aby mu dosvědčili, že 

se „vždycky dobře, chvalitebně a beze vší úhony, a na poctivosti urážky choval“.113   

A také aby popřeli, že by jej viděli s diblíkem nějakým způsobem zacházet, někam ho 

posílat či ho při sobě nosit. Jejich svědectví však nebyla dostatečná, protože pražský 

apelační soud Zlatníka spolu se Zumrem odsoudil svým rozsudkem z 2. července 
                                                   
111 SOkA Semily, f. AM Turnov, sign. III. G. 100. 
112 Ibid.  
113 LANDR, Petr. Přehled případů čarodějnictví...s. 35. 
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1660 k čtyřtýdennímu vězení o chlebu a vodě, hodině na pranýři a následnému 

sepsání hrdelního reversu a vypovězení z města a panství.114  

  Určitou raritou v rámci turnovského depozita je pak nedávno objevená 

písemnost, která obsahuje konkrétní návod ke kouzlení. Obsahuje přesný popis jeho 

provedení včetně naznačení úkonů, které je třeba během pronášení vykonávat.       

 Samotné kouzlo se primárně týká ochrany proti požáru. Jde o „umění cikánský 

však křesťanský ohně žehnání, kteréž jest mnohokráte v potřebách ohně 

vycházejícího zkušena.“115  V návodu je uvedeno, aby byl oheň několikrát zaříkáván 

spolu s křižováním a následnou trojí motlitbou Otčenáše. Pro začátek je nicméně 

oheň náležitě přijat: „Vítám tě ohni hoste.“ Ale dále se již praví: „nevycházej dále, 

nežli jak jsi obsáhl, to já tobě zapovídám k pokání“. Poté následuje křižování a další 

zaříkávání, v němž se po ohni žádá, aby se ve jménu Krista zastavil, poté aby „ukrotil“ 

svůj plamen „jakož jest Panna Maria pravé panenství své zachovala“ a aby jeho 

pokrmem byla pokora. Dále pak aby pro Kristovu krev ukrotil své uhly. Ke zdárnému 

zdolání ohně je ještě třeba nabrat za zády tři hrsti země a vhodit je do ohně. „Tak se 

ten oheň brzo zastaví a dále hořeti nebude.“116  

 Takový byl tedy ritus  provádění samotného kouzla. Jeho účinnost se nicméně 

nevyčerpává jen stavěním ohně a v písemnosti je dále uvedeno, že „kdo tento list 

v domě svém má, z toho domu žádný ohěň vyjíti mocti nebude.“ Poněkud překvapivě 

však „toto umění a tato cedulka“ zabraňuje též zlému duchu obtěžovat těhotnou ženu 

při porodu a po devíti dnech nošení pomáhá také smyslů zbavenému, aby byl zdráv. 

Naposledy se pak hodí i pro člověka stiženého padoucnicí, který s její pomocí po 

devíti dnech jejího nošení na hrdle bude zdráv „a dokud živ, pokušení víc míti nebude 

z boží pomocí. Říkej tři otčenáše.“ Z návodu k provedení kouzla se tak stává jistým 

způsobem amulet, který svého držitele chrání na několik způsobů.        

 Posledním případem čarodějnictví ze sledovaného období, v němž je uveden 

i záznam konkrétní praktiky, je ten, který se odbýval na Hruboskalském panství 

v roce 1695.117 Z výslechových protokolů, které jsou s ohledem na turnovskou 

čarodějnickou agendu mimořádně vedeny ve formě záznamu otázek a odpovědí, 

vyplývá, že se Václav Adamička naučil čarovat v Praze, kde ještě jako pacholek chodil 

                                                   
114 SOkA Semily, f. AM Turnov, sign. III. G. 100 ch.   
115 Dále citováno dle LANDR, Petr. Přehled případů čarodějnictví.. s. 35.  
116 Ibid. 
117 SOkA Semily, f. AM Turnov, sign. VI. G 91 a,b,c,d,e,f,g,h,ch. Červenec 1695. Proti Václavu 
Adamičkovi a Martinu Štepánovi jinak Sudkovi (unikli z arestu, čarovali).   
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do panského domu na robotu. Bylo tomu tehdy již dvacet pět let, ale Adamička si 

přesto vzpomněl, že se o čarování něco dozvěděl od starého kočího v domě u Slunce 

na Malé Straně při jakési pitce. Z dalších otázek vysvítá, že Adamička poradil jistému 

Václavu Klazanovi, sedlákovi poblíž Rovenska pod Troskami, jak se má na příště 

zabezpečit proti zlodějům, poté, co si mu Klaban stěžoval, že jej okradli: „Vem umrlčí 

hlavu a jdi na komoru a lehni na ni. A on šel na krchov, vzal hlavu a udělal tak, jak 

sem mu pověděl.“118 Načež do protokolu přesvědčeně dodal: „A jestli tomu páni 

nevěříte, zkuste to, a sami uhlídáte“ a pro úplnost ještě uvedl, že se „něco k tomu 

musí říkat, třebas Otčenáš.“ Na otázku, k čemu takové čáry užíval a komu jimi ublížil, 

odpověděl, že jimi nikomu neublížil. Dále byl ještě dotazován na to, od koho se naučil, 

„že když ručnici chlebem nabiješ, každého festa (tloušťku) prostřeliti musíš?“ Na to 

odpověděl: „nemám to od žádného a neměl jsem jak živ ručnici v hrsti“119 I v tomto 

případě se dochoval rozsudek od apelačního soudu v Praze, který zněl, aby pro únik 

z vězení a jiné přečiny při právu města Turnova pracovali oba odsouzení v poutech a 

řetězech půl roku, krom nedělních a svátečních dnů.   

 Svým způsobem mezní je actum, kterému se opět, byť jen krátce, věnoval již 

J.V. Šimák,120 který píše, že roku 1661 nařkl turnovský soused Jiří ml. Jelínek Annu 

Khynovou, manželku Kašpara Khyna ze vsi Záborčí, a její dceru Rozinu  

z čarodějství.121 Lepší však bude uvést přesné znění žaloby, neboť tak se nám věc 

ukáže v poněkud jiném světle. Žalující Jiřík ml. Jelínek při interogatoriu 

vypověděl:„...toho že povědom jest, poněvadž jest o tom Zikmundovi Krinitovy 

[řekl], že otčímovi jeho Janovi Abrahámovi z Líšnýho diblík překážel a aby mu 

mohlo zpomoženo býti, že jest Alinu Habrovou z též vsi pro Annu Khynovou posílal 

a dukát dáti se uvozoval. Ona však nechtěla nežli krávu a když ji krávy dáti nechtěl, 

od téhož diblíka, že jest umříti musel. A víceji o tom, cokoliv o tom povědom jest, 

vysvědčiti má.“122 Spíše než o samotný fakt čarování se tu tedy jedná o to, že Khynová 

v Jiříkových očích požadovala za své „umění“ nepřiměřený honorář. Ten byl pravým 

důvodem podání žaloby. Protože Jan Abraham odmítl dát krávu, musel podle Jiříka 

na nemoc způsobenou diblíkem zemřít. 

                                                   
118 SOkA Semily, f. AM Turnov, sign. VI. G 91 f.  27.července 1695. Druhý examen Václava 
Adamičky. 
119 Ibid. 
120 ŠIMÁK,V. Josef. Co stál nářek z čarodějství? OJKT, roč. 3, Turnov:1925, s. 64.  
121 SOkA Semily, f. AM Turnov, sign. III.G 136 a,b,c,d,e,f,g,h,ch,i,j,k. 30. dubna 1661. Akta 
sporu s Annou Khynovou obviněnou z čarodějnictví. 
122 Ibid. sign. III.G 136 i.   
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 Nakonec tedy věc nabírá poněkud jiný spád, neboť žaloba je podána kvůli 

tomu, že Khynová diblíka neodčarovala.  Ačkoliv z dalších výpovědí vyplývá, že 

Abraham „když v nemoci zůstával, že jest říkával, kdo by mu od té nemoci pomohl, 

že by zato krávu dal“,123 což  nám ostatně dnes zní věrohodněji, přesto je právě 

Jiříkova žaloba ukázkou toho, jak se on sám spoléhal a doposud vězel v mentalitě, 

která pokládala za možné, ne-li samozřejmé, že existují diblíci, kteří mohou způsobit 

smrt, a naopak jsou i taková kouzla a čáry, které od jejich působení mohou odpomoci. 

Nemůžeme však vynechat ani domněnku zcela opačnou, že Jiřík na diblíka nevěřil a 

že se mu stal pouze prostředkem, jímž se chtěl (z nám neznámých důvodů) vypořádat 

s matkou a dcerou Khynovými. Ostatně pravda by mohla spočívat v onom 

nepostihnutelném „ani ani“, totiž že Jiřík na diblíka sice věřil, ale již ne tak docela, ale 

přesto se jej v rámci dobově přijímaného obrazu světa pokusil použít pro svůj záměr. 

V tomto ohledu by nebyl první ani poslední. Zůstává otázkou, nakolik odpovídá fakt, 

že se se zlou potázal, posunu v dobové mentalitě.  

 Obě ženy jej však prostřednictvím českodubského a frýdštejnského hejtmana 

pana Václava Ludvíka Šimonovského za toto nařčení zažalovaly. Hejtman je poté 

vyslal do Turnova, aby se mohly domoci práva a „...pánům uctivě přednésti..., aby jí i 

dceři její proti takové veliké urážce za spravedlivé učiněno bylo...“.124 Případ se 

rozbíhá a následuje několik svědomí o tom, že Anna Khynová měla již dříve určité 

neshody se sousedy z Železného Brodu a z Malého Rohozce u Turnova. Byla již před 

devíti lety nařčena Annou Jagrovou, ženou malorohozeckého pekaře, z čarodějnictví. 

Ta však své tvrzení před soudem následně odvolala a nakonec se „smířily v Dobrém, 

pod pokutou 3 kop k záduší kostelnímu, kdyby která to druhé vzpomněla.“125 

Následuje svrchu psané Jelínkovo svědectví a naposledy ještě v Turnově 25. května 

1661  vypovídá Václav Karel Hybler, turnovský soused: „...i byvše já toho času na 

zámku Rohozci mě se to dobře snáší, že jest výšepsaná Anna též komornici nějaké 

koření, aby na ní galáni laskaví byli přinesla, však co jest byla zač, to v paměti 

nemám. Jeho milost paní hraběnka dovědouce se toho, ihned takové koření pryč 

vzíti ráčila a při mně abych panu hejtmanu Dubskému, aby táž Anna skrze takovou 

věc k strestání přišla, napsati hleděl, naříditi jest ráčila. A do zámku, aby více 

nepřicházela zapovědíno jí bylo.“126 Ať tak či tak, jedno je jisté. Jak píše J.V. Šimák: 

                                                   
123Ibid. 
124Ibid. sign.III.G 136 b. 
125 Ibid. sign.III.G 136 c. 
126 Ibid. sign. III.G 136 f. 
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„Jelínek chtěl dokazovati, nedokázal; odsouzen byv, se odvolal, ale rozsudek od 

práva vyššího potvrzen. Dne 4. října musil odprositi a zaplatiti 50 zl. 36 kr. do 

slunce západu 8. října.“127 A dodává:„ Za ty peníze se tehdy kupoval už slušný 

domek.“128 Ačkoliv tedy byla Khynová již jednou z čarodějnictví nařčena (třebaže 

s následným odvoláním), vyvázla i tentokrát bez úhony a navíc ještě se slušným 

jměním. Přitom Hyblerovo svědectví týkající se bylin, po nichž by na komornou byli 

laskaví snad i panští „galáni“, znamenalo v obdobném případu pohnání k „právu 

outrpnému“. Tak se totiž vedlo jisté Marjáně, která sloužila zchudlému šlechtici Janu 

Běšínu z Běšan. Zchudlý šlechtic ji za čarování z lásky, jehož předmětem měl být on 

sám, dohnal zřejmě až na hranici.129  

 Závěrem můžeme připojit jeden více méně zástupný příklad toho, že víra 

v čarodějné praktiky a magii jako takovou zcela nevymizela v našem prostředí ani do 

konce devatenáctého století. O tom vypovídá skutečnost, že praktiky a pověry 

podobné těm ze 17. století jsou doloženy i v rámci regionálních sběrů, uskutečněných 

na území tehdejšího turnovského okresu v prvních desetiletích dvacátého století. Tak 

je v článku Z lidového čarodějství130 připomínána nebožka maminka Petra Matouška 

z Kotelska, která byla schopna ulevit dobytku od různých obtíží. A tak když U Šmejců 

dojili místo mléka krev, byla její rada takováto: hospodář měl za lichý krejcar koupit 

hrníček, který byl z lichého počtu. Dále za další lichý krejcar nakoupil čertova lejna131, 

které vložil do hrnku a v lichý den zakopal pod práh chléva. Již druhý den pak přišla 

sousedka a naříkala, aby ji už netrápili a co jim udělala, aby jí odpustili. Byla to tedy 

ona, která je podle vypravěče očarovala. Neboť poté, co hrnek vykopali, bolesti 

sousedce ustoupily a krávy začaly dojit jako dříve.  

 Pro krátké srovnání můžeme opět uvést jeden z Čarodějnických příběhů, 

tentokráte z roku 1630, nazvaný „Pro štěstí v domě“.132  V něm se dočítáme, že při 

útrpném výslechu se Kateřina Shánělová přiznala k mazání manželových bot 

exkrementy její  sokyně, která se pokoušela rozvrátit její manželství. Dále pak též 

doznala, co se podobá výše uvedenému příkladu, totiž že „moč kravský sbírala a 

zacpajíc do džbánu při ohni smažila do třetího dne proto, aby se mohla dovědět, kdo 
                                                   
127 ŠIMÁK,V. Josef. Co stál...s. 64. 
128 Ibid. 
129 Případ uvádí FRANCEK, Jindřich. Čarodějnické příběhy...s. 59-60. Případ z roku 1576 se 
přesto poněkud liší již proto, že čarováním měl být poškozen právě uvedený šlechtic, který se 
proti původnímu mírnějšímu rozsudku plzeňského městského soudu důsledně odvolal.    
130 Z lidového čarodějství. In Lomnicko, no. 1, Lomnice nad Popelkou 1920 – 21. s. 41 a 111.   
131 Asa smrdutá. Jedná se o obří fenykl zvaný čertovo lejno (Ferula assa-foetida).  
132 FRANCEK Jindřich., Čarodějnické příběhy...s.122-124.  
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jejím kravám přeškodil. A když se potom roznemohla kráva Jakubcový z tej příčiny, 

že na ni o krávy naříkaly.“133 Cílem provádění obou čarodějných praktik tedy bylo 

dozvědět se, kdo stojí za nemocí, či lépe řečeno uhranutím dobytka. Oproti nebožce 

Matouškové byla však nebohá Kateřina za tyto a obdobné delikty v roce 1630 z milosti 

práva odsouzena k trestu smrti stětím.  

 Čarodějnictví v 17. století, jak se nám podává z turnovských soudních akt, 

spadá do druhé  vlny procesů s čaroději134 a čarodějnicemi. Kouzla, která čarodějové a 

čarodějnice souzené před právem města Turnova prováděli, „nebyla žádnou vysokou 

magií neoplatoniků renesance.“135 Naopak motivem čarování byly celkem prozaické 

pohnutky. Šlo o nejběžnější důvody, kvůli kterým se u nás v oné době „čarovalo“.136  

Byly to zcela konkrétní a pozemské starosti o zdraví, jako v případě Zumrova léčení, 

nebo o krásu a získání přízně, jako v případě  Anny Khynové a jejích bylin. Dále pak 

starosti o majetek, například v podobě stáda ovcí, či obavy z okradení lupiči. 

Obviněným je pak až na Trejbala společné to, že se primárně nepokoušeli někomu 

uškodit. Tím se vlastně podle Koldínových Práv městských Království českého 

nedopustili zločinu čarodějství, a tak městský soud, podobně jako apelační, shlížel 

snad na jejich „čarování“ (s výjimkou Zumra) jako na babské pověry. Již proto, že 

delikt čarodějství byl podmíněn právě „škodou“.  Závažnost či odsouzení neškodných 

kouzel byly na uvážení soudu. Jediný Trejbalův případ, ke kterému bohužel nemáme 

obsáhlejší dokumentaci, by snad bylo z dobového hlediska možné považovat za 

opravdové maleficium (škodlivá kouzla), ačkoliv v žalobě se zároveň objevilo i 

obvinění z úkladného zabití. To by již samo o sobě mohlo být důvodem špatného 

konce jeho původce. Bohužel nám v tomto případě prameny nenabízejí konkrétní 

popis čarodějných praktik.   

                                                   
133 Ibid.  
134 Je na místě uvést, že například Landr, který se odvolává na práci Martiny Havlůjové 
[HAVLŮJOVÁ,M. Černé duše knih smolných aneb čarodějnice, kouzelnice a jiné baby. 
dipl.práce Historický ústav Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity:1998.] uvádí, že se 
čarodějnictví dopouštěli z víc než ¼ muži. Čehož jsou ostatně turnovská akta více než 
dobrým důkazem.   
135 LEVACK, P. Brian. Čarodějnice. In Barokní člověk a jeho svět. 1. vyd. Jihlava: Vyšehrad, 
2004. Kapitola IX., s. 231 -252.  
136 FRANCEK, Jindřich. Zločin a trest v Českých dějinách. Praha: 1999.  s. 215. Podobně píše  
týž autor na přebalu knihy Čarodějnické příběhy, že ...„v Čechách nabylo čarodějnictví 
podoby poněkud odlišné od sousedních zemí, neboť k jeho provozování docházelo spolu 
s trestnou činností proti majetku, životu a zdraví.“    
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 Je-li možné v některých záznamech z výslechů číst pohrůžku, týkající se užití 

útrpného práva, nedošlo zřejmě, kromě Trejbala, ani v jednom z uvedených případů k 

mučení. Podobně ani tresty nebyly zvláště vysoké (nemluvě o Khynové), uvážíme-li,  

jaké „monster-procesy“ se z pouhého nařčení z čarodějnictví mohly stát.  

 Na závěr této části bych se ještě vrátil k úvahám o dnešním chápání „honu na 

čarodějnice“ jakožto jedné z významných oblastí studia dějin mentalit. Učiním tak 

vědomě i přes to, že se v turnovském archivu neobjevují „stopy“ monster-procesů tak, 

jak se u nás spíše výjimečně objevují například ve Velkých Losinách. Přesto jsou i 

turnovská obvinění, vyznaná svědomí a záznamy výslechů spolu s rozsudky jistě 

nepopiratelným svědectvím dobového obrazu světa, v němž čarodějnictví mělo, ale 

snad nemělo mít, své místo.   

 O samotném čarodějnictví se dá uvažovat  z různých úhlů pohledu. Pokusím se 

zde ve zkratce uvést jen ty úvahy o daném jevu, které směřují k pochopení jeho 

mnohavrstevnosti a komplexnosti, a jedině tak mohou nabídnout přiměřená 

vysvětlení. Podle mne zůstává určitým handicapem současného bádání nedůsledná 

snaha vyrovnat se vědeckými metodami s touto oblastí výzkumu. A to i přes to, že v 

takřka každé vědecké publikaci z poslední doby, týkající se čarodějnických procesů, je 

zmíněna skutečnost, že víra v magii a okultní praktiky provází lidstvo již odnepaměti. 

Možná je to tím, že problematika těchto praktik přesahuje oborový rámec 

historiografie a směřuje někam k psychologickým či parapsychologickým přesahům, 

které nejsou z hlediska současné vědy plně reflektovány, neboť dosud schází 

objektivní metody, kterými by se daly tyto oblasti probádat.137  

 Přiblížím zde tedy krátce několik vědeckých koncepcí, které se snaží fenomén 

čarodějnictví ve spojení s honem na čarodějnice svým způsobem postihnout. Uvedu 

jen na začátek, že jakkoli se stíhání čarodějnic mohlo stát pro různé „kliky“ jen 

zástěrkou jejich mocensko-politických ambicí či případně společenským nebo 

náboženským prostředkem k řešení sociálních nerovností, nemyslím si, že by tyto 

                                                   
137 Například v encyklopedii Universum je k tomuto tématu uvedeno následující: „Předmětem 
diskuse už tedy není, zda vůbec existují či nikoli, abstrahujeme-li od některých jevů, které 
jsou zahrnovány do okultisticky orientované psychologie (okultismus) – jako např. údajné 
materializace. Dnes se diskutuje spíše výklad těchto jevů, pro nějž mnozí parapsychologové 
postulují existenci zvláštního psychického pole (tzv. „psí pole“, podle řec. písmene „psí“, jímž 
začíná psané slovo „psyché“), které existuje vedle dosud známých fyzikálních polí.“ In 
KOLEKTIV AUTORŮ. Všeobecná encyklopedie UNIVERSUM 3.1 (aktualizované vydání) 
[program na CD-ROM]. Verze 20040721. Praha:  Euromedia Group k.s. 2001-2003, citováno 
[2006-01-05]. Dostupné z URL http://www.universum.cz . 
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důvody problém „honu na čarodějnice“ bezezbytku vysvětlovaly. Pomineme-li 

protentokrát takováto „ošidná“ vysvětlení138,  nabízí se tu několik koncepcí, které se 

pokoušejí daný problém lépe uchopit.  

 Jeden z autorů, zabývajících se problematikou mentalit, Peter Dinzelbacher  ve 

své knize, srovnávající čarodějnice se světicemi, píše: „ať už se magické jednání 

praktikuje v kontaktu se zlými nebo dobrými bytostmi, je v principu jedním a týmž 

jednáním, jak ukazují mnohé podrobnosti.“ 139 V případě čarodějnictví se podle něj 

jedná o fenomén „longue durée“, který provází celou lidskou historii. Co se pak dle 

Dinzelbachera proměňuje, je postoj „myšlenkových elit“ – v novověku intelektuálů - , 

který je „v jednotlivých dobách různý“.140 Tito intelektuálové pak dospívají se 

vznikem osvícenství [snad vůbec poprvé v dějinách]141 k přesvědčení, že magie je ve 

svém působení neúčinná. Tato konkrétní proměna mentální struktury je pak 

důvodem a příčinou ukončení čarodějnických procesů. 

 Thomas Munck ve své práci věnované evropským dějinám 17. století142 o honu 

na čarodějnice uvádí, že jeho příčinou mohla být nově vzniklá představa „smlouvy 

s ďáblem“. Ta podle něj vedla k vypracování nových trestních řádů, které „měly za 

následek masové popravy typické pro hon na čarodějnice v počátcích moderní 

doby.“143 V případě pronásledovaných žen hovoří o tzv. „nízké magii“, kterou 

provozovaly nevzdělané čarodějnice „na základě vlastních zkušeností“144. Oproti nim 

stála například alchymie či astrologie, které se věnovali tehdejší učenci - zakladatelé 

rodící se experimentální vědy, mezi jinými i Johannes Kepler. Ten ostatně vypracoval 

horoskop i pro Albrechta z Valdštejna. Keplerův horoskop zapadá nejen do obrazu 

dobové mentality, ale díky shodě se skutečností se snad též náhodou zcela věcně týkal 

například i osudů tehdejších Turnovanů.  

 Za významnou považuje Munck okolnost, že se žalobci pokoušeli čarodějnicím 

prokázat spojení se satanem, a tím dokládat jeho rozrůstající se moc. Výhrůžkami 

                                                   
138 Za všechna obdobná „vyřešení“ problému uveďme krátkou citaci z Šindelářovy, 
faktograficky snad jistým způsobem přínosné, publikace: „I v tomto případě platí, že 
pravdivých a plně uspokojivých výsledků při zkoumání dané problematiky může dosáhnout 
pouze marxisticko-leninské dějepisectví.“ In ŠINDELÁŘ, Bedřich. Hon na čarodějnice, 
západní a střední Evropa v 16-17. století. Praha: 1986. s. 18.  
139 DINZELBACHER, Peter. Světice, nebo čarodějky? Osudy „jiných“ žen ve středověku a 
novověku. Praha: 2003. s. 174.   
140 Ibid. s. 175.  
141 Vloženo autorem.  
142 MUNCK, Thomas. Evropa XVII. století. Vyšehrad. Praha: 2002.  
143 Ibid. s.290. 
144 Ibid. s.290.  
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nebo přímo mučením od svých obětí získávali seznamy jeho pomocníků a pomocnic. 

Klíčový rozpor shledává Munck v postoji běžných lidí, přirozeně tíhnoucích pod 

tlakem těžké doby k zájmu o čarování, a v představě kolektivního odpadlictví, 

reprezentovaného  v očích vrchností přímo čarodějnickým sabatem. Právě tato obava 

lidí z vyšších společenských kruhů o hromadné odpadlictví, spolu se zesvětštěním 

původně inkvizičních soudů, pak podle Muncka hraje klíčovou úlohu v nastalém 

„honu“. Z pohledu prostých farníků lze pak ospravedlnit nárůst případů sugestivní 

atmosférou procesů a dlouhodobým vštěpováním pocitu viny spolu s vědomím 

tradice čarodějných praktik.  

 V otázce důvodů, vedoucích k ukončení honu na čarodějnice, zůstává Munck 

poněkud nerozhodný. Tvrdí, že svou roli sehrála politická stabilizace druhé poloviny 

17. století, přísnější forma vedení procesů s důrazem na justiční důkazy, jakož i 

striktní užívání tortury, a v neposlední řadě též odhalené podvody. Změnily se i 

intelektuální postoje, a to především těch, kteří měli rozhodující slovo. „Nakonec je 

těžké nedospět k závěru“, píše Munck, „že i když čarodějnictví a víra v nadpřirozené 

síly tkvěly hlubokými kořeny v lidové kultuře, byly to právě postoje mocných, které 

proměnily bezvýznamné maleficium v hromadné popravy a veřejnou hysterii.“145 

Jak vidno, spojuje tedy i Munck hlavní vlnu honu na čarodějnice s přesvědčením 

vrchností – dodejme, že ovlivněných soudobými vzdělanci – intelektuály. Dle Muncka 

hrála tedy rozhodující úlohu konkrétní obava, že by mohlo dojít ke kolektivnímu 

přestoupení na „satanskou“ víru.  

 Podobný, ne-li stejný, názor zastává též Robert Muchembled, editor souboru 

prací věnovaných cele tématu „honu na čarodějnice“.146 Muchembled uvádí, že to byli 

zvláště soudní úředníci, kteří hledali přívržence takové satanské sekty či 

démonologického učení, které by mohlo ohrozit křesťany. Počátky víry v existenci 

takové sekty podle něj spadají mezi léta 1428-1430, v nichž se počalo veřejně hlásat, 

„jakých strašných hanebností se [její příslušníci vloženo J.L.] dopouštějí.“147  

K tomuto učení se váže i „znovuvzkříšená“ myšlenka sabatu. Kieckhefer ve svém 

příspěvku148 upozorňuje na to, že rituální činnost na sabatu měla svůj původ 

                                                   
145 Ibid. s.294. 
146 MUCHEMBLED, Robert a kol. Magie a čarodějnictví v Evropě: od středověku po 
současnost. Praha: 1997.   
147 MUCHEMBLED, Robert a kol. Magie a čarodějnictví...s. 9.  
148 KIECKHEFER, Richard. Magie a čarodějnictví ve středověké Evropě. In Magie a 
čarodějnictví v Evropě: od středověku po současnost. Praha: 1997. Kapitola I., s. 15-37.   
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v ranějších stereotypech, které se obecně vztahovaly k náboženským úchylkám.149 Tak 

byli na základě tohoto stereotypu obviňováni kataři z toho, že se schází k nočním 

orgiím, kde uctívají ďábla. Snad by bylo možné nalézt podobná obvinění, vztahující se 

k husitům, pakliže prokazatelná zůstávají  proti Valdénským. Ještě dříve se však 

obdobně argumentovalo vůči prvním křesťanům ze strany pohanů.  

  Souhrnně jsou jako příčiny honu na čarodějnice v encyklopedii novověkých 

dějin150 uváděny náboženské války, rostoucí „vliv moderního státu a rozvoj 

kapitalistického podnikání provázeného řadou sociálních i kulturních konfliktů.“  

Dále též snahy vymýtit pohanství, odpor ke kontrole porodnosti, latentní 

antifeminismus a změny v právu.  Roli hrál i větší vliv učeného skepticismu a šok 

z reformace, „kdy reformátoři vyhlásili válku magii a intenzivnější christianizace 

napomohla ke kultivaci pocitů kolektivní viny“.151  

 Protože u případů čar souzených při právu města Turnova  nejde prokazatelně 

o nějakou organisovanou sektu, (nebo jinými slovy řečeno: nebylo nikoho, kdo by ji 

v prefabrikované podobě hledal) a nebyla prokázána žádná škoda,152 zbývá 

vyzvednout jako rozhodující roli soudců. Skutečnost, že byly přesunuty pravomoce 

pro vedení trestního řízení proti čarodějnicím z církevní půdy na půdu světskou,153 se 

zde ukazuje být jednou z rozhodujících podmínek.  Tento přesun „pravomocí“ však 

sám ukazuje na hlubší pohyb zesvětštění, který v novověku probíhal nejpozději od 

dob reformace. Budiž tak přičteno turnovským konšelům ke cti, že postupovali s 

rozvahou a svého nově nabytého práva, jak je z této práce patrné, nezneužívali.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
149 KIECKHEFER, R. Magie a čarodějnictví...s. 31. 
150 HROCH, Miroslav a kol. Encyklopedie dějin novověku 1492-1815. nakl. Libri: 2005. s. 65.  
151 Ibid.  
152 V té podobě, jak je definována v Klaudiánových Městských právech. 
153 „Lze posoudit, jak katastrofický dopad mělo zjevně to, že koncem středověku vyvstala 
pro všechny světské soudy nová možnost někoho ze zákona pronásledovat pro obvinění 
z čarodějnictví, kterých se využívalo odedávna, ale až do této chvíle se řídila jen magickými 
postupy lidového zaříkávání.“ In KLANICZAY, Gábor. Pozdní hranice ve střední a východní 
Evropě. In Magie a čarodějnictví v Evropě: od středověku po současnost. Praha: 1997.  s. 199.    
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                 NACTIUTRHÁNÍ, SLOVA ZLÁ A HANLIVÁ   

 

  „Nic nebylo pro muže i ženy v raném novověku cennější než 

„dobrá pověst“, osobní bezúhonnost a čest.“154  

 

Když jsem před více než rokem začínal psát svou původně seminární práci 

zabývající se případy čar v turnovském archivu, překvapilo mne množství aktového 

materiálu vztahujícího se k otázce cti, jejího „utrhání“, či naopak zachování. Protože 

jsem až na jedinou výjimku155 nenalezl práci zabývající se tímto tématem v českém 

prostředí, budou mé výsledky dosti kusé. Existuje nicméně i jistá návaznost mezi 

případy čar a „nářků na cti“, což demonstruji hned v dalším případě. Tento i 

následující jsou pro dobu, v níž se udály, řekněme „typické“. 156 Případy nactiutrhání 

se na celkovém počtu soudní agendy ze sedmnáctého století, dochované v 

turnovském depozitu podílí nezanedbatelným dílem.157 Jde o akta nadepsaná jako 

„slova zlá“, „hanlivá“, „nářky na cti“, „na poctivosti“, nebo též „zhanění“.“ O co v 

takových případech nejčastěji šlo, dokládá nejlépe jedno z Šimákem vybraných 

uvození: „nadali si znamenitě“. Nebudu zde podrobněji rozebírat formy a způsoby 

jimiž se tak dělo, ani samotné nadávky. Vybral jsem jen několik případů, které mi 

zcela konkrétně, nicméně spíše zběžně, přiblížily tuto problematiku.       

 Z hlediska geneze tohoto trestně-právního deliktu mohu uvést, že i tento 

právní přečin měl podobně jako čarodějnictví svůj předobraz v Písmu, a to hned 

v několika podobách: Lv 19,16: „Nebudeš se chovat k svému lidu jako utrhač, nebudeš 

ukládat svému bližnímu o život.“ Sir 21,28: „Klevetník poskvrňuje sám sebe.“ Žl 14,3: 

„Kdo smí bydlet na tvé svaté hoře? Kdo nekydá na svého druha hanbu.“ Přís 22,1: 

„Lepší je dobré jméno než veliké bohatství.“ Kaz 7,1: „Dobré jméno je jako výborný 

olej.“a vztahuje se k němu i osmé přikázání.158  

                                                   
154DÜLMEN van, Richard. Bezectní lidé. O katech, děvkách a mlynářích.  Nepočestnost a 
sociální izolace v raném novověku. Praha: 2003. s. 7.   
155 Tou je studie: SCHWALLEROVÁ, Jana. „Život a dobrá čest jedním krokem kráčejí“ Čest a 
každodennost ve Veselí nad Lužnicí v 17. a 18. století. In Kuděj, no. 1., 2006. s. 26 -45. Na 
tuto práci jsem nejen ke své škodě narazil víceméně náhodou několik dní před odevzdáním 
vlastní práce.  
156 Toto uvádím především s ohledem na výše zmíněnou Dülmenovu knihu.  
157 Schwallerová určuje jejich počet v poněkud menším poddanském městě Veselí na Lužicí, 
na 73,4% ze všech projednávaných trestněprávních deliktů. Varuje nicméně před 
zobecňováním těchto čísel. In SCHWALLEROVÁ, Jana. „Život a dobrá čest...s. 34.  
158 BIBLE, Písmo svaté Starého a Nového zákona. Praha: 1991.  



 

- 48 - 

 Zachovalost na cti byla v raném novověku též něčím podstatnějším než je 

řekněme dnes. Byla jednou ze základních podmínek právní způsobilosti. Tedy 

záležitostí navýsost praktickou a z jistého pohledu tedy nutnou. Zároveň byla i 

ukazatelem zdraví „společenského organismu“ a jednou z podmínek udržení 

sociálního smíru.159 Dle Dülmena se jednalo o sociální postavení jedince v rámci 

rodiny, cechu a obce jako celku. V neposlední řadě i o hledisko ekonomické, neboť i to 

bylo úzce svázáno s dobrým jménem například řemeslníka či kupce. 

  Havelka v již zmiňované práci uvádí, že v dějinách mentalit šlo „o zachycení 

strukturálních odlišností různých dob prostřednictvím odlišování zvláštností jim 

vládnoucích duchovních principů.“160 Citované případy jsou drobným dokladem, že 

snaha o zachování dobrého jména a cti ve studovaném prostředí byla jedním z nich.   

 Koldín definuje v Právech městských Království českého nářek cti takto: 

„Učitelé práva, Iniuriam to jest ublížení jedněm od druhých, skutkem i řečí, nazývají 

všechno to, čímž dobře zachovalému člověku, v důstojenství v pověsti, a v dobrém 

jménu bezprávně se ubližuje. Protož to slovíčko, bezprávně, se dostavuje, aby rozdíl 

byl mezi úmyslem zlým škodným a úmyslem dobrým, žertovným a přátelským.“161  

A dále v paragrafu 17. se uvádí: „Za nářek pak slova taková počtena buďte kdož by 

komu zrádce dával, aneb ho tím nařkl, aneb naříkal, že cti aneb poctivosti nemá, 

aneb že by něco zlého, proti své cti učinil, a také že by něco oukladně aneb podvodně 

zlého učinil, aneb  že by nevyvedený psanec byl, aneb když by komu zjevně 

zkurvysynu, falešníky, aneb pankharty dával, aneb ženskému pohlaví kurvy, zjevné 

zlodějce.“162 

 Stanovena je též náležitá podoba omluvy, v případě že nedošlo k průkazu toho, 

z čeho byla obžalovaná strana nařčena: „Tehdy má ten (kdož by takový nedůvodný 

nářek učinil) nařčeného odprositi. Pro Bůh, pro Matku Boží, aby mu to odpustil, že 

mu svou řečí křivdu učinil.“ Trest za takový nedůvodný nářek se skládá ze dvou 

částí:„A dvě neděle ve věži seděti a nadto škody útratný a nákladný pro tu při (což 

by jich provedl) zaplatiti.“163 Mezi oběma stranami mohlo však dojít k dohodě, kterou 

jako první východisko nabízela i Městská práva. Z jiných pramenů je patrné, že se tak 
                                                   
159 viz: SCHWALLEROVÁ, Jana. „Život a dobrá čest...s. 33.  
160 HAVELKA, Miloš...s. 260, pozn. 14. Uvedená poznámka (mimochodem takřka na celou 
stránku) se týká dějin mentalit a obsahuje výborný přehledový materiál.   
161 OMČR TURNOV, sign. HST 1267/79. KOLDÍN, Kristián Pavel. Práwa Městská Králowstwij 
Czieského. Melantrich: MDLXXIX [=1579]. 206r-206v.                              
162 Ibid. 
163 OMČR Turnov. sign. HST 3090.KOLDÍN, Kristián Pavel. Práwa Městská Králowstwij 
Czieského. Praha:1582. fol. 116r. 

Naformátováno: Doleva,
Řádkování:  jednoduché, Bez
kontroly osamocených řádků
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dálo nejčastěji. V takovém případě, bylo sepsáno přátelské narovnání a celá věc 

uzavřena rukoudáním soudci a opačné straně, spolu s napomenutím, že kdo by to 

chtěl dále druhému připomínat, čeká jej právem uložená pokuta.    

 V případech zhanění „Než co se pak hanlivých slov dotýče, o to se mají také 

(kdo bude chtíti) poháněti. Čím jest kdo koho zhaněl: I má to zejména do půhonu 

vložiti, co sobě za hanění pokládá.“164Jak vidno, ponechávají Koldínova Práva i 

jistou volnost v tom, co by mohlo být v konkrétních případech za hanění pokládáno. 

Rozdíl mezi případy zhanění a nactiutrhání se tak do jisté míry stírá165 a odstavec o 

hanění jen umožňuje stíhat i jiné než výše jmenované nadávky.   

 Uvedu zde proto nejprve jeden případ, který stojí na pomezí mezi výše 

uváděnými případy čar a nactiutrháním či haněním a následně ještě dva případy, 

kterými tuto část práce uzavřu. Jak jsem v turnovském depozitáři zcela empiricky 

zjistil, spadá tedy do kategorie „zlých slov“  vlastně i část „nářků z čarodějství“, na 

které jsem se v počátku svého bádání prvotně zaměřil. Ze všech dochovaných 

soudních akt ze sedmnáctého století se případy „skutečného“ čarování objevují 

sporadicky. I v případech, kdy je v regestu uvedeno, že šlo o přímé nařčení z čar, 

dojdeme posléze většinou k závěru, že to bylo právě jen pouhé „nařčení“. Což nicméně 

svědčí alespoň o tom, že se i v Turnově více „naříkalo“, než „čarovalo“, a že nařknout 

někoho z čarodějství bylo tehdy hojně užívanou nadávkou.166  

 V tomto případě nařkla Sibyla Hyblerová-Fabriciusová Salomenu Klofcovou 

z čarodějnictví.167  Salomena vzápětí obvinila Sibylu Hyblerovou, že ji za čarodějnici 

vyhlašuje. Když si pak Sibyla spis přečetla, odmítla jej s tím, že jen napomenula 

Salomenina synka, Jiříka, „který ze suchánkovského spáleniště nějakým 

smradlavým vejcetem hodil, od kteréhož pak veliký smrad pocházel.“168 Když pak 

viděla, že bylo vše Jiříkovi jeho matkou bez obtíží prominuto, prohlásila Sybilla: 

„…paní kmotra to nejni k ničemu dobrému nežli k ňákým čárům“.169 Pravděpodobně 

jen z této věty vznikla celá pře mezi dvěma sousedkami. Výsledkem bylo, že byly obě 

odsouzeny ke dvěma dnům šatlavy. V podstatě proto, že neprokázanou žalobou a 

následným oboustranným obviňováním jen zbytečně zaneprazdňovaly městský soud. 

                                                   
164 Ibid.  
165 srov. SCHWALLEROVÁ, Jana. „Život a dobrá čest...s. 35.  
166 Dülmen van, Richard. Bezectní lidé. Praha: 2003. s.13.  
167 SOkA Semily, f. AM Turnov, sign. III.G. 64 a,b,c,d,e,f,g. 8. června 1657.  Pře Salomeny 
Klofcové a Sibylly Hyblerové/Fabriciusové. Sibylla nařkla Salomenu z čarodějnictví. 
168 Ibid. 
169 Ibid. 
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Tento příklad ilustruje myslím dobře tenkou hranici, která dělila kategorii „nářku 

z čarodějství“ od „slov zlých“ a také to, jak málo někdy stačilo, aby bylo u městského 

soudu podána žaloba pro jednu či druhou věc.170 Jak důležité bylo zbavit se v očích 

obce nařčení z čar nebo z diblictví, potvrzují kromě již uvedeného případu Anny 

Khynové i řezané cedule, kterými Daniel Svoboda poháněl nejprve Václava Koláře171 a 

později Václava Resla172 o svědomí, kvůli nařčení, že s diblíky zacházel. Stejného rázu 

jsou i žádosti o svědomí zachovalosti Krištofa Zlatníka směřované Václavu Blažekovi, 

konšelu rychty Novoměstské173 a turnovskému sousedu Krištofu Budečinskému.174    

 Takřka ukázkový příklad hanění jsem ostatně nalezl v Listáři fary 

turnovské175. Jedná se o případ  z 6. května 1697176. Tehdy obvinili příbuzní zesnulého 

již Adama Fišera Lidmilu, manželku učitele Václava Zymlera, z toho, že před soudem 

nazvala jejich otce „rozepsancem“.177 Dále se prý ona sama a také její matka 

„mnohonásobně a před mnohými lidmi nám vytýkati se nestyděla, že prej děd náš 

sám o hrdo se připravil, patrně tudy ukazujíc, jakou bychom my skrze to na cti a 

dobrém jménu našem nějakou ouhonu nésti povinni byli.“178 Z výše uvedené 

formulace vyplývá, že příbuzní nevěnovali zvláštní pozornost tomu, že jejich otec 

spáchal sebevraždu, jako spíš skutečnosti, že by proto mělo utrpět dobré jméno jejich 

rodiny. 

 V odpovědi, kterou obeslal pány radní Václav Zymler,179 manžel žalované, 

jmenovaný popírá, že by jeho manželka tvrdila, že „se sám o hrdlo připravil“,180 a 

vrací se k jádru a počátku sporu, který se týká Jana Fišera. Ten prý povážlivě urážel 

Lidmilu Zymlerovou, neboť „přijdouce ona k sousedovi vedlejšímu, maje kousek 

pečeně v hrsti, jí jest ji vyrazil, a kam sáhati nesluší, jest sáhl; v tom jemu „sviňáků a 

                                                   
170 Podobně též: SOkA Semily, f. AM Turnov, sign. VI. G 178-184. 25. ledna 1697. Tomáš 
Bušek proti Adamu Buškovi (ženy jejich nadaly si  čarodějnic). A dále: SOkA Semily, f. AM 
Turnov, sign . IV. G 25.  Svědomí ku potřebě Davida  Svobody.  
171 SOkA Semily, f. AM Turnov, sign. IV. G 159. 
172 SOkA Semily, f. AM Turnov, sign. IV. G. 160.   
173 SOkA Semily, f. AM Turnov, sign. III. G. 100. f. 18. října 1659.   
174 SOkA Semily, f. AM Turnov, sign. III. G. 100. c. 23. října 1659.  
175 ŠIMÁK, V. Josef. (eddit) Listář k dějinám školství na Turnovsku. Turnov:1908. s. 78-80.   
176 SOkA Semily, f. AM Turnov, sign. I F 186.  Dědicové po Adamu Fišerovi, viní Lidmilu, choť 
kantora Václ. Zymlera z hanění. 6. května 1696. 
177 Důvod sporu, kvůli kterému stanuli původně oba před soudem vyplyne z následujícího 
akta.   
178 Ibid. 
179 Okolnost, že ženy zastupoval ve přích často manžel či jiný příslušník opačného pohlaví 
uvádí též na několika místech: SCHWALLEROVÁ, Jana. „Život a dobrá čest...s.28-45. 
180 SOkA Semily, f. AM Turnov, sign. I F 187. Kantor turnovský Zymler odpovídá na žalobu 
Jana Fišera, který zhaněl a ztýral jeho manželku. 20. května 1697. 
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krobijánů“ nadala, on pak jí „bestijí a k...v“, že jí pěstí dá“. Když pak „rychtářové, 

chtíce zvěděti, kdo by komu křiv byl“ poslali pro jeho ženu, ta se po přívalu nadávek, 

které jí byly zopakovány, odvolávala na spor, který spolu měli jejich otcové (uvedený 

Adam a otec Zymlera) a který zřejmě skončil také před soudem, neboť museli sepsat 

„narovnání“. Závěrem kantor poslušně žádá pány radní, „aby povážíce začátek a 

křivdu mé manželce učiněnou, náležité zastání učiniti sobě oblíbili a slovo, 

z nerozumných, dětinských a ženských úst promluvené, milostivě vážili, 

připovídajíc, že nikdy toho více mluviti a vytejkati nechce.“181 Uvedené citace 

napovídají něco o tom, jak blízko k sobě  tehdy měly v očích turnovského kantora 

ženy a děti a jak se turnovská společnost mohla dívat na pozůstalé po (eventuálním) 

sebevrahovi. Protože ani zde se výsledek pře nedochoval, lze dovozovat, že byli oba 

protagonisté krátkodobě uvězněni, pokud ovšem nedošlo k smírčí smlouvě, která se 

jako první řešení takovýchto sporů nabízí v Koldínových Městských Právech. 

 Přiblížit se skutkové podstatě na cti utrhání a hanobení, tak jak jej vnímali 

turnovští sousedé, můžeme i přímo slovy jednoho z nich. V následujícím aktu je 

popsán touto krásnou větou:„...soused zdejší,mne beze vší příčiny, na ulici, veřejně 

mluvíce, ze cti loupil.“ 182  Tato část také určuje nejčastější dějiště nářku, kterým bylo 

veřejné prostranství.183 Tím „na cti loupeným“ byl v tomto případě mladší rychtář Jan 

Apolo Štejnar. Ten svou žalobu směřoval turnovskému fiskálnímu rychtáři spolu s 

městskou radou. Nactiutrhačem byl místní kovář a řezník Jiří Dopita. Dále se 

dočítáme, co bylo obsahem oné utrhačné řeči: „že sem pánem celého města, a že  chci 

býti a že sem, již město o mnoho připravil a že chci a pomejšlim o více připraviti. 

Abych od nich domy koupil a že nejsem než zrádce celého města.“ Následuje výzva, 

aby Jiřík tato slova „podle práva hleděl prokázati“.  

 Dokladem toho, že se nejednalo o první nářek dobrého jména rychtáře 

Štejnara, je následující pasáž: „nechtíce já na sobě takového těžkého nářku nechati, 

poněvadž již jednou prve, sem byl pohaněn, na to pak od milostivé vrchnosti 

dekretace přišla. A na takovou dekretaci pak nic nechtíce dbáti a mě beze vší mé 

příčiny taková slova mluvil, to vše což svrchu psáno jest an by toho potřeba 

ukazovala hodnověrnýma lidmi prokázati to povinen bude a také všechny škody a 

                                                   
181 Ibid.  
182 SOkA Semily, f. AM Turnov, sign. VI. G.1. Jan Apolo Štejnar žaluje Jiříka Dopitu o nářek 
poctivosti. 2. leden 1690. 
183 srov. SCHWALLEROVÁ, Jana. „Život a dobrá čest...s. 38. 
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útraty mé podle práva sobě opovídám.“184 Jak vidno, mladší rychtář si byl dobře 

vědom svých „napadených“ práv a jal se je také náležitě hájit. Vyzval proto dva 

incidentu přítomné sousedy, aby vydali svá „svědomí“.185 Tato svědomí se nám 

zachovala. Oba svědci potvrzují Štajnerova slova, takže je nanejvýš pravděpodobné, 

že byl Jiřík Dopita podle práva potrestán. Podobný případ zhanění mladšího 

chlumeckého rychtáře, který však málem skončil rychtářovým zabitím, uvádí i 

Jindřich Francek. Zbývá dodat, že i turnovský případ potvrzuje Franckovu tezi o 

zhoršeném postavení rychtářů oproti starší době.186   

 Podobných nářků na cti se v turnovské agendě ze sedmnáctého století 

dochovaly desítky. Svědčí o nutnosti ohradit se proti slovnímu napadení, které by 

mělo za následek ztrátu cti se všemi konotacemi, které s ní byly v raném novověku 

spojeny. V příloze je připojen přepis žaloby Václava Mrázka, na němž je dobře patrná 

okolnost, které si ve svém článku všímá i Schwallerová, a sice četnost výskytu slova 

čest a jeho spřízněný mutací.    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
184 Ibid.  
185 SOkA Semily, f. AM Turnov, sign. VI.G. 3. Svědomí Alexe Klofce a Jana Hrubeše ku 
potřebě Jana Apola Štejnara. 20. ledna 1690. 
186 FRANCEK, Jindřich. Chlumecké...s. 23.  
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            MENTALITA ANEB  „STŘÍPKY MOZAIKY“   
  

 V rámci své práce jsem, spíše než k obecnému a dobovému pohledu na 

mentalitu Turnovanů v sedmnáctém století, dospěl k několika málo drobným 

střípkům, kterými je možné se jí přiblížit, méně však ji uceleněji postihnout. Je to 

nakonec dáno i způsobem, jímž jsem postupoval. Před samotným závěrem bych ještě 

připojil několik málo dobových postřehů a pokus o souvislejší výklad mentality, jak 

jsem jej použil sám.  

 Jedním z jejích rysů, přímo spojených s tehdejšími Čechy a jejich exulanty, 

byla častá proroctví,187 která se objevovala i na Turnovsku, nebo se i Turnova přímo 

týkala. Snad jen pro zajímavost zde můžeme zmínit Šimákův postřeh, že se tehdejší 

„prorocké blouznění“ v  následující době svébytným způsobem přelilo do 

„podkérkonošské“ mentality, totiž do tradice podkrkonošského spiritismu, jímž byl 

celý kraj zvláště v devatenáctém století obecně znám.188   

Pozoruhodný je i závěrečný dokument týkající se zatmění.189 Václav Králík, 

regent hruboskalského panství v něm varuje turnovské měšťany před nastávajícím 

zatměním Slunce. Nařizuje jim, aby „celý den žádný dobytek koňský, rohatý, ovčí, 

svinský na pastvu nevyháněl, ani se s koňským potahem anebo volmi tažnými 

nedělalo, ale všechen ten dobytek aby zavřený v svém obydlí zůstaval.“ Podobně je 

dále nabádá, aby zakryli všechny studny, „aby se to nejmenší nakažení do nich 

dostati nemohlo. Nicméněji při jednom každým dvoře, pokudž možné bude, aby se 

všechna obilí ozimá před tím vejš jmenovaným dnem sklidila, do stodol svezla a na 

polích ležeti nezanechala.“ Podobně by ani poddaní jeho excelence neměli v tento den 

opouštět své obydlí. „Vím o tom, že se mnozí tomuto nařízení Jeho Excelence 

z velikého nerozumu snad i posmívati budou. Ale nechť bedlivě posoudí všichni ti, co 

                                                   
187 Tomuto tématu se v dobovém kontextu blíže věnuje např.: URBÁNEK, Vladimír. 
Proroctví, astrologie a chronologie v dílech exulantů Paula Felgenhauera a Šimona 
Partlice. In Víra nebo vlast? Exil v českých dějinách raného novověku. Ústí nad Labem: 2001. 
s. 156-172.  
188 Prof. Šimák v již citovaném článku píše: „A mezi prostým lidem vznikali blouznivci, (do 
dnes Podkrkonoší jest mysticismu oddáno), kteří ve vytržených visích prorokovali o brzkém 
vítězství pravdy a u krajanů plnou víru měli. Vždyť pověstná Kristina Poniatowská r. 1627 
pobývala na sousedním panství jilemnickém a r. 1629, 1630 a 1636 slyšíme o nových a 
nových revellacích na samém Turnovsku.“ Dále uvádí případ z Jindřichohradeckého archivu 
v němž popisuje vidění jistého děvčete prorokujícího návrat emigrantů, jemuž prý turnovští 
spílali: „Šelmo proročí“. In ŠIMÁK, V. Josef. Náboženské příběhy na Turnovsku ... s.8.   
189 SOkA Semily, f. AM Turnov, sign. I. E 79. Ze dne 16.3. 1654. KAŠPÁREK, Zdeněk. Obavy 
ze zatmění. In Z Českého ráje a Podkrkonoší, svazek 3, SOkA Semily 1989. s. 117-118.  
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o tom převelikém zatmění astronomus Gebler v kalendáři svém píše:“ Poslední 

uvedená věta opět naznačuje na možný rozpor v chápání - v tomto případě 

astronomického jevu – mezi „poučenou“ vrchností a řekněme městskou „lidovou“ 

kulturou.  

Velká část aktového materiálu zůstala neprobádána, nezmínil jsem ani 

z hlediska dějin mentalit často využívané listiny kšaftů, které se v turnovském fondu 

také dochovaly.190 A to i přesto, že se ve výčtu odkazovaného majetku objevují kromě 

nemovitostí, kusů nábytku, šatstva a věcí denní potřeby i knihy.191 Jejich bližší 

studium by notně rozšířilo představu o duševním obzoru Turnovanů. Předpokladem 

náležitého studia by však byla jejich konkrétní znalost a v neposlední řadě i 

obeznámenost s tím, jak je četli oni sami.192 Je však nezpochybnitelným faktem, že 

byly  významným zdrojem informací, a mohu si zde jen položit otázku, do jaké míry 

ovlivnila individuální i kolektivní mentalitu turnovských sousedů tehdy již sto let 

fungující Gutenbergova galaxie knihtisku. Z dochovaných pramenů vyplývá, že jistá, a 

to ne malá část turnovské obce byla gramotná. Další výzkum by tato čísla spolu 

s údaji demografickými a hospodářskými zcela jistě „zkonkretizoval“.193 V závěru tedy 

opět narážíme na potřebu vědecké monografie věnované Turnovu, důstojně 

navazující na díla Šimákova.  

Uvedl jsem zde některé výklady týkající se honu na čarodějnice; odpovědi 

konkrétních badatelů na otázku, proč k honu na čarodějnice vůbec došlo, a proč právě 

v Evropě na přelomu středověku a novověku. Snad byl hon na čarodějnice jedním 

z ukazatelem proměny která se udála v mentalitě středoevropanů během několika 

                                                   
190 Dále jsem zcela pominul například otázku četnosti výskytu biblických  slov ve sledových 
pramenech, ačkoli by ve sledované době jistě byla namístě, nehledě k tomu, co by z ní bylo 
možno dále vyvozovat.        
191 Například v testamentu po Václavu st. Cibulákovi jsou uvedeny tyto knihy: Kalendář 
historický,Kniha putování svatých otců, Police (?),Bible malá, Sirouh kniha velká, Evangelia, 
Postila malá, Žalmy malé, Knížka Kruciusova, Kalendář Patriciusův, 
Extrakt právní , Práva malá. In SOkA Semily, f. AM Turnov, sign. I.S.66a. 22. listopad 1699.  
inventář po Václavu st. Cibulákovi.  
 V pozůstalosti Václava Žamberského jsou to knihy:  Postilla Slovaciusova s oběma 
díly, Kronika turecká, Nový zákon, Putování Haranta, Politica. In SOkA Semily, f. AM 
Turnov, sign. I.S.38. 20. únor 1647.  
 Po Jiříku Jaroškovi zůstalo celkem 6 knih: Postilla Špangeberci na Epištoly, Žaltář sv. 
Davida in folio, Titulář, Kniha Flamia Josefa, Šebestiána Costalia rozmlouvání a Malá práva. 
In SOkA Semily, f. AM Turnov, sign. I.S.29. 4. července 1635. Inventář po Jiříkovi Jaroškovi.  
192 Ke složení (pražských) měšťanských knihoven a způsobům četby: FEJTOVÁ, Olga. 
Měšťanský čtenář 17. století a recepce aktuální barokní literatury. In Barokní Praha – barokní 
Čechie 1620 – 1740, Praha: 2004. s. 629 – 640.  
193 V současné době pracuje další studentka na své diplomové práci týkající se hospodaření 
města v sedmnáctém století.    
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staletí. Proměny, explicitně vyjádřené v závěrečném příkladu čarování proti dobytku: 

jak došlo k tomu, že jedna a ta samá praktika byla jednou obecně pojímána jako 

natolik nebezpečná, že bylo nutné její původce trestat nejhoršími způsoby, které si 

nezadaly s mučením křesťanských světců, zatímco za pár století byla  opět chápána 

jako pouhá pověra?  

 Přitom slovo „opět“ je zde, mám zato, zcela namístě, protože právě pověra se 

objevila v 15. století jako pojem, jímž katolická církev označovala, v kontrastu ke 

svému vlastní dogmatické věrouce, náboženské představy tehdejších Evropanů a sice 

přetrvávající pohanství včetně magických praktik, ale také judaismus nebo islám.  

Bylo mi třeba si uvědomit, že ještě v raném středověku nebylo zřejmě křesťanství na 

území Čech tím jediným náboženstvím a ony „budoucí“ pověry se, v rámci pohanství, 

týkaly nemalé části obyvatelstva. Dušan Třeštík v této souvislosti vysvětluje obtížné 

pronikání křesťanství do slovanské části Evropy tak, že se muselo utkat s něčím 

takovým, co nazývá obecným pohanským povědomím věčného řádu (v případě 

Slovanů tzv. „Míru“), s formou jakési archaické totality, týkající se všech dimenzí 

prožívání a chápání světa a tedy nejen náboženství. 194 Tato totalita přitom reálně 

existovala jako tradice obecně akceptovatelných obrazů světa195, norem, zvyků a 

zákonů – jako mentalita. Další autoři hovoří v období vlády Přemyslovců o reálném 

dvojvěří. Jestliže je tímto způsobem možné uvažovat o mentalitě a vědomí 

středověkého obyvatele Čech, pak je pravděpodobné, že se oficiální náboženské 

vyznání, a to jak katolické tak protestantské,  muselo potýkat s pozůstatky pohanství, 

degenerovaného do podoby přežitků a pověr ještě u samých bran novověku. Ostatně i 

Zikmund Winter píše o konci šestnáctého století, že: „Byl pověrou za onoho času 

                                                   
194 TŘEŠTÍK, Dušan. Christianizace Slovanů; Křest nařízením shora? In Vesmír no.5, 
roč.1997. s. 285 -287. Podobně i přední moskevský medievalista Aron Gurevič hledá  původ 
rituálů, obyčejů, ordálů či čar, spolu se symbolickým chápáním světa ve středověké Evropě v 
archaickém prvobytném vědomí. Srov.: GUREVIČ, Aron. Kategorie středověké kultury. 
Mladá Fronta, Praha:1978. s. 230.  
195 V podobném smyslu lze chápat i následující úryvek: „Musíme dodat, že tato tradiční 
koncepce obrany proti dějinám, tento způsob jak snášet historické události, převládal ve 
světě až do doby velmi blízké naší a že je ještě i dnes útěchou pro evropské zemědělské (tj. 
tradiční) společnosti, které si trvrdošíjně zachovávají antihistorický postoj a jsou proto 
vystaveny zuřivým útokům všech revolučních ideologií. Křesťanství evropských lidových 
vrstev se nikdy nepodařilo potlačit ani teorii archetypu (která měnila historickou osobnost 
v exemplárního hrdinu a historickou událost v mytickou kategorii), ani cyklické a astrální 
teorie (podle nichž jsou dějiny ospravedlněny a utrpení způsobená historickým tlakem 
nabyla eschatologického smyslu).“  In ELIADE, Mircea. Mýtus o věčném návratu. (archetypy 
a opakování) Oykoymenh, Praha: 1993. s. 91-2.  
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takřka všecek vzduch naplněn.“196 Druhá fáze honu na čarodějnice, která se tehdy 

počínala, by pak mohla být jedním z posledních násilných pokusů církví a soudobé 

vyšší kultury skoncovat se struskami oné archaické totality předtím, než se tomuto 

nazírání samy definitivně odcizily.  

 Mohli bychom se však spolu s Jánem Mišovičem dále ptát, zda se jedná o 

relikty předkřesťanských praktik, nebo o „stejné způsoby myšlení v různých dobách a 

situacích“. 197 Bohužel soudobá vědecká monografie zpracovávající problematiku 

čarodějnictví a v jeho rámci i honu na čarodějnice v Čechách na přelomu středověku a 

novověku, která by mohla postavit hypotézu tohoto typu na pevnou zemi náležité 

interpretace faktů, nebo ji naopak vyvrátit, zatím chybí.    
 Samotné „odkouzlování“ souviselo s postupným nástupem jiného, a sice před-

mětného chápání skutečnosti.198 Během následujících století došlo k mohutnému 

nástupu experimentálních věd, které přes své středověké dědictví směřovaly k 

mechanistickému a později pozitivistickému – na jasné a zřetelné evidenci 

založenému – pojetí. Ve filosofii se objevily pokusy oprostit se od metafyzických 

konstruktů středověké scholastiky – studia všeobecně zaměřeného na věci 

nadsmyslové. Součástí tohoto posunu byly i počátky vědecké revoluce, nicméně také 

hon na čarodějnice. Na základě prostudované literatury se nedomnívám, že by 

k tomuto souběhu došlo zcela náhodně a na sobě nezávisle.   

 Obojí svým způsobem souvisí právě se ztrátou důvěry v magii – totiž ve 

schopnosti  ovládat či působit pomocí přirozených či nadpřirozených sil. V mentalitě 

naprosté  většiny středověkých Evropanů bylo takové působení dlouho chápáno jako 

zcela reálné. Oproti tomu se nejpozději s reformací199 začalo pomalu prosazovat 

chápání, které takové působení postupně buď zcela zneuznalo (věda), nebo je 

odkázalo do oblasti kacířství či pověry (církev).  

 Jakkoli nemůže být výčet posunů probíhajících v raně novověké Evropě 

v různě dlouhých vlnách, v různých hlavách různě, úplný, je namístě zmínit zde ještě 

jeden takový, který má přímý vztah k turnovským reáliím. Ne však s ohledem na 

jejich výjimečnost, ale právě naopak vzhledem k jejich všednosti. Tento posun se týká 

(jakkoli nejen) právě otázky cti. Myslím si, že na této kategorii lze poměrně dobře 

                                                   
196WINTER, Zikmund. Zlatá doba měst českých. Praha: 1991. s. 86. Srovnej též MIŠOVIČ, 
Ján. Víra v dějinách zemí Koruny České. Sociologické nakladatelství; Praha:2001. s. 48.  
197 MIŠOVIČ, Ján. Víra v dějinách...s. 35.  
198 Srov. PEŠKOVÁ, Jaroslava. Role vědomí v dějinách. Praha: 1998.  
199 A to snad dokonce již od té první, tedy husitské.   
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zachytit proces individuace probíhající v Evropě během posledních staletí. Čest, ve 

středověku jedna ze základních ctností dobrého rytíře a šlechtice, se postupně stává 

důležitou složkou konstituující se osobnosti městského člověka, a to nejen měšťana, 

ale takřka každého příslušníka obce. Takový posun200 je zároveň nemyslitelný, bez 

pokročilého a pevně kodifikovaného zákonodárství (Městská práva) a soudních 

orgánů s náležitými pravomocemi a znalostmi, které v případě „utrhání“ zakročí. 

Nemalou roli hraje vůbec i schopnost „sepsat“ žalobu (gramotnost) a následně i sám 

stanout před právem.201 Vzájemná provázanost těchto „prubířských kamenů“ 

individualizujících se osobností je něčím takovým jako dobovým mentálním 

ovzduším, či duchem doby, pro který jsem v práci volil pojem mentalita. 

 Jakoby se otázka cti postupně dostávala do sféry sebereflexe, vnímání či 

vědomí, čím dál tím širšího okruhu uvědomujících se lidských „osobností“202. Jakoby 

v této době a právě jejím prostřednictvím, pohlížely a nalézaly sebe samé a 

postupovaly tak na krkolomné cestě203 vedoucí přes revoluční zvolání „Liberté, 

Egalité, Fraternité“ až k dnešním, více či méně vyspělým evropským demokraciím. 

K těm demokraciím, s jejichž povinnostmi a svobodami si ještě dnes mnozí z nás 

nevědí rady.   
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
200 Mezi související a spolupůsobící „badatelsky zrekonstruované“ procesy by bylo možné 
zahrnout i pojmy disciplinace či zcírkevnění.  
201 Čest chápe jako vymezující sociální „hrací/jednací prostoru“ v knize Bezectní lidé i  
Richard van Dülmen. Sám chápu otázku cti a zachování dobrého jména jako sociální 
dovednost, kterou bylo v té době třeba si osvojit, aby se jednotlivec přizpůsobil dobovým 
nárokům.      
202 Přestože stále platilo, že: „Individuum není samo o sobě ctné, ale základem cti jsou 
mínění, která mají o hodnotě člověka v prvé řadě jiní.“ InSCHWALLEROVÁ, Jana. Život a 
dobrá čest...s.27.  
203 Jistěže v dalších fázích tohoto procesu nastoupila na místo cti jiná kategorie, jejíž 
zvýznamnění přinesla doba. Zároveň s otázkou cti se samozřejmě objevovali jiné (snad i  
významnější) mentální konstrukce, diskurzy a představy, které byly dobově příznačné. 
Některé z nich jsem se pokusil uvést výše.     
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                        ZÁVĚREM...    
  

  Pakliže jsem na začátku práce v části věnované pramenům uváděl, že 

turnovský archiv není badatelsky uspořádán, je na tomto místě již zřejmé, že svým 

způsobem uspořádán je. Listiny sice nejsou uloženy v „kartonech“, ale v krabicích, 

nicméně celkový přehled o většině mnou studovaných pramenů je více než 

uspokojivý. Po návštěvě jiných archivů s již uspořádanými materiály jsem dokonce 

získal dojem, že se v turnovském depozitu Státního okresního archivu v Semilech lze 

orientovat lépe.   

 Při rozboru pramenů jsem si pokládal otázku, do jaké míry by mohly konkrétní 

rukopisy jednotlivých turnovských sousedů vypovídat něco konkrétnějšího o nich 

samých. Neměl jsem však na mysli formální (jazykovou) či obsahovou stránku 

jednotlivých listin, ačkoli ta zůstává jádrem rozborů, ale sám způsob zápisu. 

Představil jsem si historika-grafologa, pro kterého vše duševní nachází v těle svůj 

dešifrovatelný výraz, a dosud nenacházím odpověď, jaká okolnost nám zabraňuje 

postoupit dál i tímto směrem. Vždyť stop, kterými se do pramenů otiskla minulá 

doba, je ohromné množství.   

 V odborné literatuře jsem zvláště v otázkách nactiutrhání částečně opomenul 

zahraniční produkci. Základní údaje jsem si doplnil hlavně ze článku Jany 

Schwallerové. Něco zůstávám též dlužen studiu starého českého soudnictví.  Na konci 

této práce vidím zřetelněji, že náležité studium pramenů a sekundární literatury je 

běh na velice dlouhou trať. Neměl jsem sice v počátcích studia jasno v tom, co přesně 

by mělo být mým „oborovým předmětem“. Přesto se mi problematika  mentalit a 

jejího pramenného dokládání postupně čím dál víc jevila coby vhodná náplň 

závěrečné práce. Možná bych se napříště soustředil pouze na problém konceptu 

„mentality“. Psychologická stránka mentality a její vztah k podvědomým či 

„nevědomým“ obsahům mysli zůstává trvalým předmětem mého zájmu. Na úplný 

závěr přidávám drobnou úvahu, ve které jsem se pokusil ukázat, co mne vede k zájmu 

o tuto oblast a zároveň dostát té v úvodu zmíněné myšlenkové jadrnosti.   

 Připadá mi totiž do jisté míry zásadní a lehce paradoxní fakt, že vycházím z oné 

subjektivity, která není cele dostupná nejen badatelům v oblasti historie. Vždyť 

jednou z uváděných premis historické antropologie je konstatování, že jsou nám 

Odstraněno: ¶
¶
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„konkrétní myšlenky a jednání lidí badatelsky nedostupná“. Badatelův výklad je tak 

vlastně interpretací v lepším případě konkrétního pramene, který je ovšem, například 

ve své psané podobě, sám chtě nechtě sice primárním, ale opět již jistým 

„přetlumočením“ nějaké myšlenky, události či aktérského jednání, nebo je 

uchopením a navázáním na badatelskou práci jiných historiků – tedy jejich vlastních 

(sekundárních) interpretací, interpretací primárních tj. pramenů, a v takovém 

případě se pak dokonce jedná o výklad z hlediska aktérova zamýšleného jednání 

terciální (rovina většiny seminárních prací).  

  V této souvislosti je myslím zvláště pozoruhodné uvědomit si skutečnost, že 

svrchu uvedená premisa vlastně platí i ve vztahu k badateli samotnému. Jistým a 

svým způsobem dosud ne plně reflektovaným faktem, který by si zasloužil náležitou 

pozornost, se tak stává i osoba badatele samotného. Nikoli však co do jeho oborových 

znalostí, šíře probádané látky atp. (jakkoli tyto jistě zásadní okolnosti mohou hrát a 

hrají svou vysoce důležitou roli), ale co se týká jeho „předvědeckých“ názorů, 

předsudků a koneckonců právě i „dobové mentality“, která se do jeho práce -  pakliže 

na tento „badatelský konstrukt“ přistoupíme - z definice „nevědomě“ promítá. 204 

 Budu-li tuto úvahu rozvíjet ještě chvíli daným směrem, mohl bych možná dojít 

až k poněkud kacířským a snad i zavádějícím závěrům. Když si totiž představíme, že 

v nějaké hypotéze a teorii, která byla „sestrojena“ k tomu, aby vysvětlila nebo 

porozuměla dané oblasti skutečnosti, existuje „skulina“, jíž do ní nevědomě vniká byť 

pouhá stopa nezdůvodněných, protože „předem pojatých předpokladů a před-sudků“ 

– jak by řekli fenomenologové „spolumínění“,205 v podobě přejatých názorů, 

přesvědčení, tradic, atavismů nebo mentalit a v horších případech pak přímo 

v osobnosti badatele přítomných neuróz či patologických projekcí, které jsou v rámci 

podávaného vysvětlení tak zvaně „při díle“; a pokud se toto děje nezávisle na vůli, či 

                                                   
204  Námětem pro následující mini-úvahu mi byli tyto řádky: „V pozadí úvah jdoucích tímto 
směrem stojí důležitý postřeh, že naše individuální i kolektivní jednání nejsou ani zdaleka 
tolik určována skutečností samou a často ani reálnou identifikací problémů, ale že jsou 
opřeny o zkušenost kulturně zprostředkovanou: výchovou, tradicemi, sociálními a 
politickými zájmy, národními konflikty a zejména médii. Vytváří se tak zvláštní druh 
kolektivních „obrazů“, v nichž na místě skutečnosti samé působí spíše způsoby jejího 
vnímání, představy, iluze a předsudky, které si o ní vytváříme, očekávání, s nimiž si realitu 
spojujeme a přesvědčení, jimž ji hodnotíme.“ In HAVELKA, Miloš. Historické a systematické 
předpoklady tematizace problému mentalit v sociologii. In Práce z dějin vědy, svazek 6, 
Praha: 2003. s. 260.  
205 Je s podivem, že obdobné problémy se zásadněji otevírají často takřka „součastně“.  
Příkladem mohu uvést právě pojem mentalita, či nevědomí, které bych si s trochou 
filosofické nadsázky dovolil nazvat „věcí o sobě“ vědomí samého.   
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schopnosti odhalit tyto „kazy“ samotným badatelem nebo jeho následovníky206, a to 

kupříkladu vlastní reflexí, či okamžitým neúspěchem testované hypotézy při aplikaci 

na faktografický materiál, mohou být následky takového postupu nejen pro samotnou 

vědu (h)různé.207  

 Mám za to, že cosi podstatného dlužím onomu „bádajícímu aktérovi“, který 

ačkoli se nalézá vzhledem k předmětu svého výzkumu v rovině teoretické, sám jej 

s pomocí vlastních metod bádání zároveň spoluutváří. Nenachází se tedy nikdy 

v modu pouhého „nazírání“, ale vždy již do látky něco svého i vnáší. Studium 

mentality a spřízněných konceptů mne vede k závěru, že se tak neděje vždy zcela 

úmyslně a potud jsme řečeno slovy Freudovými „žiti silami, které předstíráme znát.“  

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
206 Kteří mohou navíc sami přilévat smoly „před-pojatosti“ po svém vlastním způsobu.    
207 „Skutečnost, že ve člověku je kromě jeho vědomé záměrnosti (intoncionality) ještě další, 
nevědomá (případně více takových), která může jít i zcela proti intencionalitě vědomé, byl 
pro přelom století zcela šokující a nezevšednil zcela dodnes.“ In KOMÁREK, Stanislav. 
Příroda a kultura. svět jevů a svět interpretací aneb jak je to doopravdy. Praha: 2001. s. 20.  
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             POUŽITÉ ZDROJE  
 
 
 
Prameny:  
 
 
Státní Okresní Archiv Semily (dále SOkA), f. Archiv Města (dále AM) 
Turnov, sign. I. G. 32. Přísaha Václava Stehlíka proti nařčení Jiřího 
Klobásy, který jej žaloval, že čaruje. 10. února 1623. 
 
SOkA Semily, f. AM Turnov, sign. I. G. 21b/jinak Acta forensia, fol. 31v-
32r. Purkmistr a rada města Turnova ukládají torturu Jiřímu  Trejbalovi 
ze vsi Vyskře obviněného z čarodějnictví a loupeže. 12. září 1625.   
 
SOkA Semily, f. AM Turnov, sign. II. G. 99. Examen Jiřího Loula, ovčáka 
obviněného čarodějství. Aby ovce byly bezpečny před vlkem. [toho zval 
Štěpánem] 2. ledna 1652.  
 
SOkA Semily, f. AM Turnov, sign. III. G. 100 a-ch. S diblíkem zacházel. 3. 
července 1659. 
 
SOkA Semily, f. AM Turnov, sign. VI. G 91 a-ch. Proti Václavu 
Adamičkovi a Martinu Štepánovi jinak Sudkovi (unikli z arestu, čarovali). 
7. července 1695. 
 
SOkA Semily, f. AM Turnov, sign. III.G 136 a-k. Akta sporu s Annou 
Khynovou obviněnou z čarodějnictví. 30. dubna 1661. 
 
SOkA Semily, f. AM Turnov, sign. III.G. 64 a,b,c,d,e,f,g. Pře Salomeny 
Klofcové a Sibylly Hyblerové/Fabriciusové. Sibylla nařkla Salomenu 
z čarodějnictví. 8. června 1657.   
 
SOkA Semily, f. AM Turnov, sign. IV. G 159. Daniel Svoboda pohání 
Václava Koláře o svědomí.  20. října 1668.  
 
SOkA Semily, f. AM Turnov, sign. IV. G. 160. Daniel Svoboda pohání o 
svědomí Václava Resla. 20. října 1668.  
 
SOkA Semily, f. AM Turnov, sign. III. G. 100. f. Žádost o svědomí o 
zachovalosti na cti Krištofa Zlatníka. 18. října 1659.   

Odstraněno: ¶
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SOkA Semily, f. AM Turnov, sign. III. G. 100. c. Žádost o svědomí o 
zachovalosti na cti Krištofa Zlatníka. 23. října 1659. 
 
SOkA Semily, f. AM Turnov, sign. I. F 186. Dědicové po Adamu Fišerovi, 
viní Lidmilu, choť kantora Václáva Zymlera z hanění. 6. května 1696. 
 
SOkA Semily, f. AM Turnov, sign. I. F 187. Kantor turnovský Zymler 
odpovídá na žalobu Jana Fišera, který zhaněl a ztýral jeho manželku. 20. 
května 1697. 
SOkA Semily, f. AM Turnov, sign. VI. G. 1. Jan M. Štejnar žaluje Jiříka 
Dopitu o nářek poctivosti. 2. ledna 1690. 
 
SokA Semily, f. AM Turnov, sign. VI.G. 3. Svědomí Alexe Klofce a Jana 
Hrubeše ku potřebě Jana Apola Štejnara. 20. ledna 1690. 
 
SOkA Semily, f. AM Turnov, sign. I.S.66a. 22. listopad 1699.  Inventář po 
Václavu st. Cibulákovi.  
 
SOkA Semily, f. AM Turnov, sign. I.S.38. 20. únor 1647. 
 
SOkA Semily, f. AM Turnov, sign. I. E 79. Ze dne 16.3. 1654. 
 
SOkA Semily, f. AM Turnov, sign. I.S.29. 4. července 1635. Inventář po 
Jiříkovi Jaroškovi.  
 
SOkA Semily, f. AM Turnov, Kn. 26. manuál turnovský.  
 
SOkA Semily, f. AM Turnov, sign. VI. G 178-184. Tomáš Bušek proti 
Adamu Buškovi (ženy jejich nadaly si  čarodějnic).  25. ledna 1697. 
 
SOkA Semily, f. AM Turnov, sign . IV. G 25.  Svědomí ku potřebě Davida  
Svobody proti Anně Zvoníčkové (nařkla jeho ženu z diblictví). 14. ledna 
1664.  
  
Národní Archiv Praha, Apelační soud, ortelní manuály, kn. 49. Léta 1622-
24.  
 
Národní Archiv Praha, Apelační soud, ortelní manuály, kn. 141.  Léta 
1658-1671. 
 
Okresní Muzeum Českého Ráje v Turnově, ŠIMÁK, V. Josef. Dějiny 
města Turnova, díl.II. 1618 – 1648. signatura P 3VŠ 353, Strojopis 167 s.  
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Okresní Muzeum Českého Ráje v Turnově, Sbírka rukopisů, Meissnerovy 
paměti, sign. R -131.  
 
Okresní Muzeum Českého Ráje v Turnově, sign. HST 1267/79. KOLDÍN, 
Kristián Pavel. Práwa Městská Králowstwij Czieského. Anno Domini 
MDLXXIX [=1579]. (Wytisstěno w Starém Městě Pražském  v Giřijho 
Melantrycha z Awentýnu a M. Danyele Adama z Weleslawijna. Léta Páně 
M. D. Lxxjx [=1579]. 
 
Okresní Muzeum Českého Ráje v Turnově sign. HST 3015. KOLDÍN, 
Kristián Pavel. Práva Městská království Českého v krátkou sumu skze 
Pavla Kristiána z Koldína uvedená. Praha: 1579.   
 
Okresní Muzeum Českého Ráje v Turnově sign. HST 3090. KOLDÍN, 
Kristián Pavel. Praha: 1582. 
 
 
Edice pramenů: 
 
 
PAZDEROVÁ, Alena.(eddit) Soupis poddaných podle víry z roku 1651; 
Boleslavsko 2. Státní ústřední archiv:1994. ISBN 80-85475–14-6.  
 
ROEDL, Bohumír. (eddit) Svědectví z morového času. Kniha svědeckých 
výpovědí u městského soudu v Žatci z let 1580-1587. Edice pramene 
(=Clavis Monumentorum Litterarum Regni Bohemiae, Memorabilia II) 
Praha: 2003. 
 
ŠIMÁK, V. Josef.(eddit) Listář fary turnovské z let 1620-1696. Královská 
česká společnost nauk, (Věstník Královské české společnosti nauk. Tř. 
historická) Praha:1910. s.154.  
 
ŠIMÁK, V. Josef. (eddit) Listář k dějinám školství na Turnovsku. 
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s.125.  
 
    
Bibliografie:  
 
BLOCH, Marc. Obrana historie aneb historik a jeho řemeslo. Svoboda: 
1967.   
 
BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentu podle CSN ISO 690 a 
CSN 



 

- 64 - 

ISO 690-2: Část 1 – Citace: metodika a obecná pravidla. Verze 3.3. 
c 1999–2004, poslední aktualizace 11.11. 2004. 
URL: <http://www.boldis.cz/citace/citace1.pdf>. 
 
BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentu podle CSN ISO 690 a 
CSN ISO 690-2: Část 2 – Modely a příklady citací u jednotlivých typů 
dokumentů. Verze 3.0 (2004). c 1999–2004, poslední aktualizace 11. 11. 
2004. URL: <http://www.boldis.cz/citace/citace2.pdf>. 
 
BURKE, Peter. The Strengths and Weakneses of the History of 
Mentalities, In: History of Europena Ideas, Vol. 7, No. 5, 1986 
 
BURKE, Peter. Francouzská revoluce v dějepisectví. Škola Annales (1929 
– 1989). NLN: 2004.  
 
DARNTON, Robert. The Great Cat Massacre and Other Episodes in 
French Cultural History. Basic Books, New York, 1984, s.74-104. 
 
DARNTON, Robert. The Symbolic Element in History, Journal of 
Modern History, 58, 1986, s. 218-34. 
 
DINZELBACHER, Peter. Světice, nebo čarodějky? Osudy „jiných“ žen ve 
středověku a novověku.Vyšehrad; Praha: 2003. s. 288. ISBN 80-7021-
650-6.    
 
DVOŘÁK, Karel. Nejstarší české pohádky,Praha: 2001. 
 
DÚMEZIL, George. Bohové a mýty Indoevropanů; Praha: 1997. 
 
DÜLMEN van, Richard. Bezectní lidé. O katech, děvkách a mlynářích. 
Nepočestnost a sociální izolace v raném novověku. Praha: 2003. 
 
DÜLMEN van, Richard. Historická antropologie. Vývoj, problémy, úkoly. 
Praha: 2002. 
 
DÜLMEN van, Richard. Kultura a každodenní život v raném novověku 
(16.-18. stol.): dům a jeho lidé. Díl 1. Praha: 1999. 
 
ERIKSON, H. Erik.Mladý muž Luther. Psychoanalitické nakladatelství: 
1996.  
 
ELIADE, Mircea. Mýtus o věčném návratu (Archetypy a opakování). Oikoymenh: 
1993.   
 



 

- 65 - 

FELDMANN, Christian. Friedrich Spee – Procesy s čarodějnicemi. 
Velehrad: 2003. s. 245. ISBN 80-86715-12-4.   
 
FERNANDEZ, James. Historians Tell Tales: Of Cartesian Cats and 
Gallic Cockfights, Journal of Modern History, 60, 1988, s. 113-127.   
 
FRANCEK, Jindřich. Zločin a trest v Českých dějinách. Praha: 1999. s. 
463. ISBN 80-86182-91-6.  
 
FRANCEK, Jindřich. Chlumecké hrdelní příběhy. Praha – Litomyšl: 
1993.  
  
FRANCEK, Jindřich. Čarodějnické příběhy. Litomyšl: 2005.  
 
GEERTZ, Clifford. Interpretace kultur, Vybrané eseje. Praha: 2000. 
 
GINZBURG, Carlo. Sýr a červi; svět jednoho mlynáře kolem roku 1600. 
Argo: 2000.  
 
GREČENKOVÁ, Martina. Dějiny Mentalit a jejich proměny. In Dějiny 
mentalit a jejich recepce v českém prostředí. Sborník Centra pro dějiny 
vědy při Ústavu pro soudobé dějiny AVČR, svazek 6. Praha: 2003. ISBN 
80-7285-025-3 s. 219-234    
 
GUREVIČ, J.Aron. Kategorie středověké kultury; Mladá Fronta, Praha 
1978.  
 
GUREVIČ, J.Aron. Nebe, peklo, svět; H&H, Jinočany 2002.  
 
HANZAL, Josef. MARIÁNSKÝ KULT V BAROKNÍCH ČECHÁCH. In 
Rekatolizace v Českých zemích (Sborník příspěvků z konference v Jičíně 
dne 10. září 1993). Vydal: Městský úřad Jičín ve spolupráci s Pekařovou 
společností Českého ráje Turnov a Historickým klubem – pobočka 
Pardubice, Pardubice:1995. s. 17-28.  
 
HAVELKA, Miloš. Historické a systematické předpoklady tematizace 
problému mentalit v sociologii. In Práce z dějin vědy, SVAZEK 6, PRAHA 
2003. ISBN 80-7285-025-3. s.253-290.    
 
HLEDÍKOVÁ, Zdena – JANÁK, Josef. Dějiny správy v českých zemích do 
roku 1945. Praha: 1989, s. 248. 
 
HORSKÝ, Jan. „Duch doby“ v Českém dějepisectví a Francouzský dějepis 
mentalit. In Dějiny mentalit a jejich recepce v českém prostředí. Sborník 



 

- 66 - 

Centra pro dějiny vědy při Ústavu pro soudobé dějiny AVCR, svazek 6. 
Praha: 2003. ISBN 80-7285-025-3. s.235-252 
 
HORSKÝ, Jan. Historická antropologie a mikrohistorie; studijní 
materiál: 2005.  
 
HORSKÝ, Jan. Historická antropologie (Úvahy a poznámky na okraj 
mezinárodního kursu, konaného v Otzenhausenu ve dnech 27.2. - 
15.3.1993), in: Historická demografie 17, vyd.Sociologický ústav AV ČR, 
Praha 1993, s. 241-270, ISSN 0323-0937. 
 
HORSKÝ, Jan – NEŠPOR, R. Zdeněk. Historická antropologie? 
Metodické problémy a paradoxy na pomezí dějepisectví, sociologie a 
sociální antropologie. In Kuděj, no. 1., 2004. s. 61 -79.   
 
HROCH, Miroslav a kol. Encyklopedie dějin novověku 1492-1815. nakl. 
Libri: 2005. ISBN  80-7277-246-5. 
 

HUPTYCH, Miloslav. Kdo pije vlčí mlíko aneb Jak se léčilo za 
starodávna. Léčebné návody, pověrečné léčení, čáry a zaříkávadla od 
XIV. do XIX. století. Argo: 2005.  
 
CHARTIER, Roger. Text, symbols, and Frenchness, Journal of Modern 
History, 57, Chicago III., University of Chicago Press; 0022-2801, 1985, 
s.682-95. 
IGGERS, G. Georg. Dějepisectví ve 20. století; od vědecké objektivity k 
postmoderní výzvě. NLN 2002. ISBN 80-7106-504-8. 
 
KALISTA, Zdeněk. Tvář Baroka. Londýn 1983. 
 
KALWEIT, Holger. Když se šílenství stává požehnáním: Poselství 
šamanismu. In Krize duchovního vývoje. Když se osobní transformace 
promění v krizi. Praha: 1999. část 2. Různé formy psychospirituálních 
krizí. s. 90-108.  
 
KAŠPÁREK, Zdeněk. Obavy ze zatmění. In Z Českého ráje a Podkrkonoší, 
svazek 3, SOkA Semily:1989. s. 117-118.  
 
KLANICZAY, Gábor. Pozdní hranice ve střední a východní Evropě.In 
Magie a čarodějnictví v Evropě: od středověku po současnost. Praha: 
1997. Kapitola 8. s. 185-197.     
 
 



 

- 67 - 

KOLDINSKÁ, Marie. „Manýristická mentalita“: K užívání jednoho pojmu 
v soudobém českém dějepisectví. In Práce z dějin vědy, SVAZEK 6, 
PRAHA 2003. ISBN 80-7285-025-3. s. 291-309.  
 
KOMENSKÝ, A. Jan. Labyrint světa a ráj srdce. Praha: 1953.  
 
LANDR, Petr. Přehled případů čarodějnictví řešených před právem 
města Turnova nad Jizerou v letech 1621-1680.  In OJKT Roč. 9 (25), č. 
1+2, Mnichovo Hradiště 2002. s. 29-36.  
 
LE GOFF, Jacques. Středověká imaginace. Argo; Praha: 1998.  

LE ROY LADURIE, Emmanuel. Masopust v Romansu. Praha: 2001.  

LEVACK, P. Brian. Čarodějnice. In Barokní člověk a jeho svět. 1. vyd. 
Jihlava: Vyšehrad, 2004. Kapitola IX., s. 231 -252.  
 
LENDEROVÁ Milena –MACKOVÁ Marie – BEZECNÝ Zdeněk – 
JIRÁNEK Tomáš. Dějiny každodennosti "dlouhého" 19. století II. díl: 
Život všední i sváteční. Univerzita Pardubice: 2005.  
 
MACEK, Josef. Jagellonský věk v českých zemích, díl 3., Města. Praha 
1999.  
 
MACEK, Josef. Jagellonský věk v českých zemích, díl 4. Praha 1999. 
 
MACEK, Josef. Víra a zbožnost Jagellonského věku. nakl. Argo: 2001. 
 
MAH, Harold. Suppressing the Text: the Metaphysics of Ethnographic 
History in Darntons’ Great Cat Massacre. In History Workshop, No. 31, 
1991, ISSN 0309-2984, s. 1-20. 
 
MIŠOVIČ, Ján. Víra v dějinách zemí Koruny České. Sociologické 
nakladatelství. Praha: 2001.  
 
MUCHEMBLED, Robert a kol. Magie a čarodějnictví v Evropě: od 
středověku po současnost. Praha: 1997. s. 277. ISBN 80-7207-035-5.   
 
MUNCK, Thomas. Evropa XVII. století. Vyšehrad. Praha: 2002. ISBN: 
80-7021-508-9.  
 
NAKONEČNÝ,Milan. sociální psychologie Praha: 1999. 
 
NEUDERTOVÁ Michaela – KUTHANOVÁ Lenka. Ke komunikaci 



 

- 68 - 

apelačního soudu a městských hrdelních soudů v době pobělohorské. s. 
119-132. In Hrdelní soudnictví českých zemí 16.-18. století. (Sborník 
příspěvků z konference, konané v Pardubicích 21.-22.9.1995). 
Východočeské muzeum v Pardubicích a Historický klub – pobočka 
Pardubice, Pardubice: 1996. 192s. ISBN 80-86046-06-0. 
 
NOVOTNÝ, R. Robert. Náboženská bratrstva barokního období 
v Turnově. In  Z Českého ráje a Podkrkonoší, svazek 16, Semily 2003. s. 
9-59.  
 
NOVOTNÝ, R. Robert. Společnost a kultura barokního období v Českém 
ráji a západním Podkrkonoší. Doprovodný text ke stejnojmenné výstavě 
v rámci projektu Deum et musas laudamus. (Svět baroka v Českém ráji). 
Turnov: 2001.  
 

PÁLEŠ, Emil. Angelologie dějin 1., synchronicita a periodicita 
v dějinách. Bratislava: 2004. ISBN 80-968045-5-3. 
 
PEŠKOVÁ, Jaroslava. Role vědomí v dějinách. nakl. Lidových Novin, 
Praha: 1998. 
 
PIRENNE, Henri. Středověká města. Praha: 1928.  
 
PRÁŠEK, V. Justin. Dějiny města Turnova nad Jizerou v Boleslavště. 
Turnov: 1879. 392 s. 
 
SPURNÝ, František. Čarodějnické procesy 16. a 17. století a jejich právní 
aspekty, str. 133-140. In Hrdelní soudnictví českých zemí 16.-18. století. 
(Sborník příspěvků z konference, konané v Pardubicích 21.-22.9.1995). 
Východočeské muzeum v Pardubicích a Historický klub – pobočka 
Pardubice, Pardubice, 1996, 192s., ISBN 80-86046-06-0. 
 
ŠIMÁK,  V. Josef. Příběh města Turnova nad Jizerou, Díl I. Od založení 
města do r. 1620. Turnov: 1903. s.350.    
 
ŠIMÁK, V. Josef. Náboženské příběhy na Turnovsku v l. 1620-1648. In 
Od Ještěda k Troskám; Vlastivědný sborník českého severu(dále OJKT). 
Roč. 1, Turnov: 1922. s. 5-8, 17-24.  
 
ŠIMÁK, V. Josef. Soupisy osob podle víry z r. 1651. In OJKT. Roč.2, 
Turnov: 1923.s. 174-182.    
 
ŠIMÁK, V. Josef. Paměti Václava Antonína Meissnara, souseda 



 

- 69 - 

turnovského, z let 1538-1744. In  OJKT. Roč. 1, Turnov:1922-1923. s. 174-
182, 214-219. 
 
ŠIMÁK,V. Josef. Co stál nářek z čarodějství? In OJKT, Roč. 3, Turnov: 
1924 -1925, s. 64. 
 
 ŠIMÁK, V. Josef. Kterak ovčák proti vlku čaroval. In Český Lid  Roč. 4., 
Praha:1895, s. 57-58. 
 
ŠIMÁK, V. Josef. Archiv turnovský roku 1897. In Český časopis 
historický. roč. 3. Praha: 1897. s. 177-181. 

ŠIMÁK, V. Josef. Erbovní a šlechtické rodiny turnovské v XVI. až XVIII. 
století. In Časopis společnosti přátel starožitností. Roč. 10, Praha: 1902. 
s. 83-92, 116-142.  

ŠIMÁK, V. Josef. Zpráva o činnosti musejního výboru za l. 1907-1913 a 
zatím. Kuratoria musejního spolku v l. 1914-1918 (s doplňkem za r. 1919) 
In VIII. Zpráva Muzea turnovského za l. 1907-1920. Turnov: 1921. 
 
ŠIMÁK, V. Josef. ARCHIV MĚSTA TURNOVA - KATALOG, 1497-1780. 
Katalog, s. 0, ev.č. 70833. 
 
ŠINDELÁŘ, Bedřich. Hon na čarodějnice. Západní a střední Evropa v 16-
17. století. Praha: 1986.   
 
TŘEŠTÍK Dušan, Christianizace Slovanů; Křest nařízením shora? In 
Vesmír no.5, roč.1997. s. 285 -287. 
 
ŠTEFANOVÁ, Dana – HORSKÝ, Jan. Rekatolizace a rodinné, sociální a 
kulturní životní světy (panství Frýdlant – sonda do soupisu podle víry 
z roku 1651). In Rekatolizace v Českých zemích (Sborník příspěvků 
z konference v Jičíně dne 10. září 1993). Vydal: Městský úřad Jičín ve 
spolupráci s Pekařovou společností Českého ráje Turnov a Historickým 
klubem – pobočka Pardubice. Pardubice:1995. s. 131-144.   
 
SCHWALLEROVÁ, Jana. „Život a dobrá čest jedním krokem kráčejí“ 
Čest a každodennost ve Veselí nad Lužnicí v 17. a 18. století. In Kuděj, no. 
1., 2006. s. 26 -45.   
 
TINKOVÁ, Daniela.Koncepty kolektivní mentality a problém jejich 
proměn v čase na příkladě symbolické interpretace dobrovolné smrti. In 
Dějiny mentalit a jejich recepce v českém prostředí. Sborník Centra pro 



 

- 70 - 

dějiny vědy při Ústavu pro soudobé dějiny AVCR, svazek 6. Praha: 2003. 
ISBN 80-7285-025-3. s. 311-334. 
 
VÁLKA, Josef. Česká společnost v 15.—18. století II. Bělohorská doba. 
Společnost a kultura „manýrismu". Praha: 1983. 166 s. (skriptum). 
 
URBÁNEK, Václav. Proroctví, astrologie a chronologie v dílech exulantů 
Paula Felgenhauera a Šimona Partlice. In Víra nebo vlast? Exil v českých 
dějinách raného novověku. Ústí nad Labem: 2001, s. 156-172.  
 
VILLARRI Rosario (eddit) Barokní člověk a jeho svět. Vyšehrad, Praha: 
2004. s. 328. ISBN 80-7021-683-2.   
 
WEBER, Max. Metodologie, sociologie a politika. Oikoymenh. Praha: 
1998. ISBN 80-86005-48-8. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 71 - 

                                                                               PŘÍLOHY      

 

seznam příloh:  
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Příloha 1. - Nejstarší známé vyobrazení města z přelomu osmnáctého a 

devatenáctého století.  
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Příloha 2. - Turnovská radnice na fotografii z první poloviny sedmdesátých let 

devatenáctého století. Původně raně renesanční stavba postavena roku 1526. O sto let 

později byla přestavěna v pozdně renesančním slohu a v roce 1894 přestavěna do 

současné novorenesanční podoby.  
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Příloha 3. – Fotokopie repliky Václava Mrázka proti Václavu Svobodovi. In SOkA 

Semily, f. AM Turnov, sign. II.G 61. A její přepis.  

 

 

 

 

Před slovutné poctivosti pana purkmistra, pány radní města Turnova nad Jizerou, 

ochránce své dobrotivé tuto repliku přednášíme.208 

 

Před Slovutne poctivosti V[ašim] M[ilostem] pane purkmistře páni radní ke mně 

dobrotiví.  

Jakou odpověď p. Václav Svoboda proti ohlášení mému (v příčině nařknutí mně od 

něho a zhajování  [obraně] mého svědomí, kteréž jsem proti němu k straně Tobiáše 

Jelínka též souseda zdejšího při právě V[ašim] P[octivostem] vydal) dnes dvě neděle 

před V[aše] P[octivosti] položil, z vejpisu mně daného všemu jsem vyrozuměl.  

                                                   
208 SOkA Semily, f. AM Turnov, sign. II.G 61. Replika Václava Mrázka proti Václavu Svobodovi (nářek) 
24. ledna 1650. 
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       Proti kteréžto, ač bych mohl zase rozšířeně replicírovati209 však pro vyšetření 

V[ašim] P[octivostem] a dalšího zaneprázdnění (neb beztoho původem jeho dosti 

daremně obtíženi býti ráčíte) toto toliko před V[aše] M[ilosti] přednáším.  

      Divím se tomu, jakožto člověk sprostnej, a p. Václava Svoboda jsa od mnoha let v 

povinnostech rozumnej a zběhlej v právích, že  proti  vyměření právnímu na 

nějakou hlavní při mezi (pry) mnou a ním při právě V[ašich] P[octivostí] vedenou, 

vejpovědí od V[ašich] P[octivostí] žádati smí. Ježto o tom věděti ráčíte, že on se 

mnou a já s ním žádné rozepře právní (mimo této postranní) jakž živ jsem neměl a 

nemám. Jestli on s Tobiášem Jelínkem před V[ašimi] M[ilostmi] co činiti má, nejsa 

já od něho do toho potažen, na ten čas v té příčině ke mně žádného práva nemá a 

vejpověď na mne se vztahovati nemůže.  

Nežli co se této postranní pře a nářku těžkého dotejče v té příčině bylť jest povinen 

vedle práva městského210 bez všeljakejch úskoků a přednášení neužitečnejch spisův 

pokračovati, leč se domnívá, že mně těmi svejmi fraškami jak bude chtíti odbude a 

spokojí, ale zmejlí jej naděje nebo abych měl tak těžký nářek jeho na sobě nechati 

poněvadž dosavad pod tímto naším se přením od něho pokoje užíti nemohu i když s 

ním z těchto míst právních vycházím, on mně přece na cti utrhá a co nejhoršího 

mluví, toho učiniti nemíním, když mně tak snadně a lehce naříkati mohl a naříká, 

nechť to také, jakž naleží a vedle podvolení svého na mně prokazuje. Prve když 

svědomí mé čísti bránil, zavázal se V[ašim] M[ilostem], že to na mně v času  

právním náležitě prokázati chce.      

          Když pak k tomu přišlo, místo prokazovaní ledajaké pletichy k smíchu téměř 

podobné přednáší a věc tu kterou na sebe vzal k konci nevede. I nemoha já na tom 

přestáti žádám J[eho] P[octivosti], že jej ráčíte k tomu předržeti, aby vedle práva 

nářek ten na mně prokazoval tak abych já budoucně věděl jak mám po své 

poctivosti státi, přičemž se V[ašim] M[ilostem]  k dobrotivé ochraně poručeného 

činím.  

Actum v městě Turnově nad Jizerou, 2. January letha 1650    

V[ašim] M[ilostem]  

                              Pod ochranu a správu přináležející 

      Václav Mrázek soused zde v městě Turnově  

 
                                                   
209 Marginální přípis: „a k zdvíhání toho všeho B 36. rozdíl 3.vésti.“    
210 marginálie: „B. 37.“  S největší pravděpodobností se jedná o odkaz na paragrafy Klaudiánových 
Městských práv. 
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Příloha 4. – Kostel sv. Františka spolu s přiléhající budovou bývalého kláštera se 
nalézá v horní části náměstí Českého ráje. Byl založen v roce 1651 Maxmilián z 
Valdštejna. V letech 1707 a 1803 byl objekt dvakrát zničen ohněm. Svou nynější 
podobu získal během poslední přestavby v letech 1803-22. Průčelí kostela zdobí 
portál s kamenným erbem rodu Valdštejnů a ve výklenku nad ním můžeme vidět 
sochu sv. Františka z Assisi. 
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Příloha 5. – Okresní Muzeum Českého Ráje v Turnově sign. HST 3090. KOLDÍN, 
Kristián Pavel. Praha: 1582. Strana 118. týkající se hanění.  
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Příloha 6. – SOkA Semily, f. AM Turnov, sign. VI. G. 1. Jan M. Štejnar žaluje Jiříka 
Dopitu o nářek poctivosti. 2. ledna 1690. 
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Příloha 7. – Okresní Muzeum Českého Ráje v Turnově. sign. HST 3015. KOLDÍN, 

Kristián Pavel. Práva Městská království Českého v krátkou sumu skze Pavla 

Kristiána z Koldína uvedená. Praha: 1579.  „Kapesní vydání“ Městských práv  

s odstavci věnovanými nářku cti a hanění.   

 Odstraněno: ¶
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¶


