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Anotace

Tato bakalářská práce Memorandum Puncta Bohemiae se zabývá prosbou

českých tajných evangelíků z roku 1723 k pruskému králi Fridrichu Vilému I.,

aby  se přimluvil  za zatavení  jejich  pronásledování  a  jejich  práva  u císaře.

V práci jsou analyzovány čtyři  dokumenty,  které se pojí  k této žádosti,  které

přepsal  a  ve svém  archivu  uložil  Daniel  Arnošt  Jablonský.  Práce  se ptá

po přínosu těchto dokumentů pro historické bádání. To je založeno na důkladné

analýza samotných dokumentů a nejtěsnějších historických souvislostí.  Mezi

hlavní  témata  patří  struktura,  způsob fungování  a  vnitřní  propojení  tehdejší

tajné  evangelické  církve  a  kazatel  Martin  Rohlíček.  Součástí  práce  je  také

doslovný přepis zkoumaných dokumentů a jejich překlad do češtiny.
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Rohlíček, Daniel Arnošt Jablonský.

Summary

This bachelor thesis  Memorandum Pucnta Bohemiae is  concerned with a

request of Czech secret protestants from 1723. They ask the king of Prussia

Frederick William I. for an intercession for their rights and for stopping of their

persecution by the emperor. In the thesis are analyzed four documents, which

relate  to  this  intercession.  These  documents  were  copied  by  Daniel  Ernst

Jablonsky and stored in his archive. The thesis asks for a contribution of this

documents for a historical research. This is accompanied by detailed analysis of

texts and the nearest historical context. The main topics are the structure, the

way of  functioning and the inner connection of the Czech secret  protestant

church and preacher Martin Rohlíček. The thesis contains also a transcription

of documents and their translation into the Czech language.
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Úvod

Tato  bakalářská  práce  se zabývá  historickým  pramenem,  který  vešel

do literatury pod názvem memorandum Puncta Bohemiae.  Jde o soubor čtyř

dokumentů  z první  poloviny  18.  století,  které  vydávají  svědectví  o situaci

tajných  evangelíků  v zemích  Koruny  české  během  pronásledování

za protireformace.  Dokumenty  vypovídají  o poselstvu  vyslaném  tajnými

evangelíky do Berlína, aby pruského krále požádalo o pomoc v jejich těžkém

postavení.  Prosí,  aby se král  přimluvil  u rakouského císaře za zlepšení jejich

situace. Prameny nás zpravují o politickém úsilí českých protestantů a osudu

pronásledovaných v Čechách a na Moravě. Dokumenty byly poprvé uveřejněny

v roce 1896 Jánem Kvačalou1 a to ve zkrácené podobě. Veškerá další literatura

se odkazuje na Kvačalův text2 a žádná se nezabývá originálem. I proto se tato

práce chce vrátit k původnímu textu v jeho celém znění.

Cílem  této  práce  je  analyzovat  tyto  prameny a  přinést  posouzení  jejich

významu.  Nabízí  se několik  otázek  k výzkumu.  Nejprve  je  to  otázka

po důvěryhodnosti dokumentu. Musíme se ptát, zda informace, které obsahuje,

jsou  potvrditelné.  Další  otázkou  je,  kdo  je  vlastně  autorem  a  iniciátorem

memoranda a  poselstva.  Dokument  je  podepsán ve jménu všech evangelíků

v Čechách  a  na Moravě.  Je  však  možné  blíže  určit,  kdo  přesně  byli  tito

iniciátoři?  Z toho  vyplývá  i další  otázka,  zda  dokumenty  přinášejí  nové

informace o fungování a aktivitě skryté církve. Zajímavé také bude posoudit,

jak  reálná  byla  očekávání  autorů  memoranda,  že by  pruský  král  mohl

ve prospěch evangelíků opravdu nějak zasáhnout. Samozřejmá je také otázka

po celkovém významu dokumentů a jejich přínosu pro historický výzkum.

Výchozím  spisem  je  článek  Jána  Kvačaly  Eine  böhmische  evang.

Gesandtschaft  in  Berlin  1723,  ve kterém  bylo  memorandum  poprvé

uveřejněno.  Související  informace  a  pojednání  o memorandu  se nacházejí

v knize Z dějin české emigrace od Gustava Adolfa Skalského, který přináší asi

nejpodrobnější  rozbor.  Ve své  knize  reaguje  na článek  Josefa  Volfa  Soupis

nekatolíků uprchlých z Čech r. 1736, kde jsou k nalezení informace především

o Martinu Rohlíčkovi, známém kazateli, který je pod dokumentem podepsán,

1 KVACSALA, Gesandschaft, 1896.
2 Seznam viz níže.



ale i o memorandu. Souhrnným průvodcem dobou i životem tajných evangelíků

je  článek Ilji  Buriana  Die Gegenreformation  in  den tschechischen Ländern.

Ze současné literatury je třeba jmenovat také knihu Evy Melmukové  Patent

zvaný  toleranční a  první  díl  sborníku  Evangelíci  v rané  toleranční  době

v Čechách  a  na Moravě  (1781-1789),  který  vypracovali  autoři  Komise  pro

toleranční  přihlášky.  Otázkou  tajných  evangelíků  v protireformační  době

se zabývá také  Ondřej  Macek,  zde jmenujme články  Geheimprotestanten  in

Böhmen und Mähren im 17. und 18. Jahrhundert  a  Tajné evangelictví  jako

následek Vestfálského míru? Pokus o charakteristiku jednoho fenoménu.

Práce začíná stručným popisem doby a nejdůležitějšího kontextu týkajícího

se vyslání poselstva. Pak následují přepisy listin a jejich překlad a podrobná

analýza dokumentů. V závěrečné kapitole pak jsou shrnuty zjištěné informace a

zhodnocen význam dokumentu.
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1. Historický kontext

Vestfálský mír uzavřený 24. října 1648 ustanovil ve Svaté říši římské zásadu

„cuius  regio,  eius  religio“  V zemích  Koruny  české,  které  podléhaly

rakouskému císaři,  tak definitivně  až do vydání  tolerančního patentu  získalo

na vrchu katolictví.  Vládce i církev tak měli  volnou roku k provádění  tvrdé

protireformace a rekatolizace. Jen Slezané získali za pomoci švédské královny

výjimku,  která  jim  měla  zaručit  svobodu  vyznání  a  možnost  vycházet

za hranice  k bohoslužbám  svého  vyznání.  Tato  výjimka  nebyla  ale  zcela

dodržována.3

Situace  evangelíků  byla  ve všech  zemích  Koruny  české  těžká.  Byl  na ně

vyvíjen všemožný nátlak, jak psychický, tak hospodářský, ale i fyzické mučení

a  šikana,  aby  se vzdali  své  víry.  Byly  vydávány  rozličné  patenty,  které

zakazovaly evangelickou víru, vykazovaly ze země jak kazatele, tak obyčejné

věřící, byl zabavován majek a nařizována povinná zpověď, skrze kterou bylo

obyvatelstvo  kontrolováno,  zemí  procházeli  katoličtí  misionáři  v doprovodu

vojsk,  byla  zabavována  literatura  pašovaná  ze zahraničí  atd.  Pronásledovaní

evangelíci praktikovali svou víru tajně. Místy ale také usilovali o svobodu své

víry. První odpor propukl hned po bitvě na Bílé Hoře na Valašsku. K vlně bouří

pak došlo na začátku osmdesátých let 17. století, které začaly na Boleslavsku a

zachvátily polovinu Čech a rozšířily se i na Moravu a do Slezska.4

Za vlády Josefa I. (1705-1711) nebyla vydávána nová rekatolizační opatření. To

především proto, že jich již nebylo potřeba, protože dosavadní dostačovala, ale

také proto, že Josef I. byl tolerantnější. Přesto se směr vnitřní rakouské politiky

neměnil.  Stále  také docházelo k porušování  vestfálské výjimky pro Slezsko,

takže i odtamtud museli tajní evangelíci utíkat do zahraničí.5

Za dodržování ujednání se opakovaně od roku 1651 zasazovalo Švédsko a další

evangelická  knížata,  včetně  pruského  krále  Fridricha  I.  V roce  1697  učinil

švédský tzv.  „tajný výbor“  návrh,  aby se král  ujal  utlačovaných  evangelíků

v Uhrách i ve Slezsku. Vzápětí stejnou výzvu vydalo i švédské duchovenstvo

3 KOMISE, Evangelíci, 15 a SKALSKÝ, Emigrace, 43-52.
4 KOMISE, Evangelíci, 15 a OPOČENSKÝ, Protireformace v Čechách, 29-36.
5 OPOČENSKÝ, Protireformace v Čechách, 37 a SKALSKÝ, Emigrace, 44-46.
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na říšském sněmu. V roce 1707, během probíhající Severní války, se naskytla

vhodná  příležitost  a  švédský  král  Karel  XII.  vpadl  s vojskem  do Slezska.

Vystoupil  jako  ručitel  vestfálského  míru  a  od Josefa  I.  žádal,  aby  byla

dodržována  dojednaná  ustanovení.  Bylo  dohodnuto  tzv.  Altranštedtské

ujednání, podle kterého měly být náboženské věci ve Slezsku uspořádány podle

Vestfálského míru a po dalších jednání bylo v roce 1709 zřízeno šest nových

chrámů milosti, ve kterých se mohli evangelíci scházet.6

Evangelíci v Čechách a na Moravě proto doufali, že Karel XII. pomůže i jim.

Ke švédskému králi byly psány žádosti o pomoc. Víme o dvou, jedné z Prahy a

druhé z Litomyšle. O první úspěšné žádosti se dozvídáme díky jiné akci, která

proběhla  o tři  roky později  a selhala.  Druhá žádost  z Litomyšlska byla  také

prozrazena. Stálo na ní několik stovek podpisů a bylo v ní řečeno, že se v okolí

Litomyšle nachází na 7 tis. evangelíků. O tom, jak bylo poselstvo prozrazeno,

bude pojednáno níže,  protože i o tom se dozvídáme ze zkoumaného souboru

listin.  Tehdejší  očekávání  tajných evangelíků,  že by se švédský král  odvážil

porušit úmluvy Vestfálského míru a zasahoval by do sféry vlivu jiné mocnosti,

bylo nereálné.7

V roce  1711 nastoupil  na habsburský trůn  Karel  VI.,  který vládl  až do roku

1740.  Za něj  se mírnější  poměry  změnily.  Ve snaze  sjednotit  náboženství

v celém Rakousku bylo pronásledování opět zesíleno. Represe vyvolala další

bouře nevole, která vyvrcholila v povstání na Opočensku v roce 1732. I to bylo

ale  vojskem rychle  potlačeno.  Změnily se také  mocenské  poměry v Evropě.

V roce 1718 padl Karel XII., jeho dcera Ulrika Eleonora předala vládu svému

manželovi  Fridrichu  I.,  který  v září  1721  podepsal  s Ruským  carstvím

Nystadskou  mírovou  smlouvu.  Švédsko  ztratilo  velkou  část  své  moci  a

Fridrich I. se dále soustředil především na vnitřní záležitosti svého království.

I přesto máme zmínky o tom, že se ke Švédům naděje českých evangelíků stále

upíraly,  jejich hlavním adresátem se však napříště stává pruský král Fridrich

Vilém I.8

6 SKALSKÝ, Emigrace, 43-52.
7 Tamtéž a KOMISE, Evangelíci, 15-16 a MELMUKOVÁ, Patent zvaný toleranční, 75.
8 BOTH,  Friedrich  I.,  OPOČENSKÝ,  Protireformace  v Čechách,  36-38,  SKALSKÝ,

Emigrace, 59-60 a ŠVANKMAJER, Dějiny Ruska, 235-236.
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Poprvé žádali někteří z českých evangelíků pruského krále o pomoc již v roce

1646.  Prosili  ho,  aby se zasadil  o restituci  jejich  majetku,  který  ztratili  při

nuceném odchodu do exilu. V roce 1652 bylo dovoleno českým exulantům, aby

se v Prusku  usadili  za příznivých  podmínek.  Následovalo  několik  dalších

podobných proseb a  objevil  se i zájem ze strany Pruska.  Protestantská země

sympatizovala  s tajnými  protestanty  z důvodů  nejen  náboženských  ale  také

hospodářských.9

V roce 1723 dorazilo do pruského hlavního města Berlína poselstvo vystupující

ve jménu všech českých tajných evangelíků, aby předalo Fridrichu Vilému I.

žádost,  ve kterého  ho  prosí,  aby  se přimluvil  u rakouského  císaře

za náboženská  práva  evangelíků  v Čechách  a  na Moravě.  Jedná  se o první

doloženou iniciativu českých evangelíků směřovaný k pruskému vladaři. Právě

touto  žádostí  je  memorandum  Puncta  Bohemiae,  které  bude  v této  práci

zkoumáno.10

9 SKALSKÝ, Emigrace, 147-152.
10 Tamtéž, 151.
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2. Pramen

Pramenem je soubor čtyř textů, které pro historiky objevil a poprvé uveřejnil

slovenský církevní historik Ján Kvačala11 v roce 1986 v článku nazvaném Eine

böhmische evang. Gesandschaft in Berlin 172312, který vyšel v Jahrbuch der

Gesselschaft für die Geschichte des Protestantismus in Österreich13. V článku

cituje  čtyři  dokumenty,  které  nalezl  ve sbírkách  listin  Daniele  Arnošta

Jablonského14 uložených v královském Státním archivu v Poznani.

Prvním dokumentem je přímluva  tajných  českých  evangelíků  adresovaná

pruskému  králi  Bedřichu  Vilému  I.  (Dále  bude  tento  text  nazýván  jen

„přímluva“). Druhým dokumentem je odpověď pruského vyslance Metternicha

(„Metternichova odpověď“) na tuto přímluvu i na třetí dokument, který m jsou

samotná „pucta“. V nich v deseti bodech čeští evangelíci argumentují a prosí,

aby  se král  přimluvil  u císaře  za jejich  náboženskou  svobodu.  Obsahově

se tento text částečně kryje s přímluvou. Posledním textem je vyprávění D. A.

Jablonského o poselstvu, které za ním s těmito prosbami přišlo („Jablonského

vyprávění). Na Metternichově odpovědi nahoře je vepsána Jablonského rukou

poznámka, která sděluje,  že přímluva byla odeslána do Řezna a že následuje

Metternichova odpověď.15

Název souboru „memorandum Puncta Bohemiae“ užívá většina literatury,

která  tyto  dokumenty  zmiňuje.  Vychází  ze třetího  dokumentu  v souboru.

Označení  „memorandum“  určuje  druh  dokumentu.  „Puncta“  je  odvozeno

z dělení  dokumentu  do deseti  bodů.  „Bohemiae“  vychází  z podpisu,  který

11 Ján  Kvačala  (1862-1934)  byl  slovenský filozof,  církevní  historik,  literární  vědec  a
jazykovědec.  Zajímal  se především  o Jana  Amose  Komenského.  Tak  objevil  i jeho
vnuka  Daniela  Arnošta  Jablonského.  Zpracoval  o něm několik  výzkumných  prací  a
pramenných  studií.  V letech  1893-1918  působil  J.  Kvačala  na pobaltské  univerzitě
Dorpat (dnes Univerzita Tartu v Estonsku). Po první světové válce vyučoval v Prešpurku
(Bratislavě). Sepsáno dle BAHLCKE, Působení-recepce-výzkum, 147.

12 „České evangelické poselstvo v Berlíně roku 1723“, překlad autora této práce.
13 Téhož roku byl tento text uveřejněn také v Acta et commentationes Imp. Univesitatis

Jurievensis  (olim  Dorpatensis)  1896,  No  1,  společně  s textem o D.  A.  Jablonském:
Fünfzig Jahre im preussichen Hofpredigerdienste: D. E. Jablonsky. Kvačala.

14 Vice o Danieli Arnoštu Jablonském níže na str. 41.
15 Toto pořadí vychází z řazení dokumentů v pozňanském archivu. Kvačalovo řazení bude

uvedeno níže.
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proklamuje,  že je  dokument  sepsán  všemi  evangelíky  z Čech  i Moravy  (a

Slezska,  jak  je  uvedeno  v prosbě).16 V další  literatuře  je  možno  dohledat

zmínky  o tomto  memorandu  pod  pojmenováními  vytvořenými  podle

Kvačalova  vzoru:  „deputace  Čechů  v Berlíně“17 nebo  jen  „body“18 či

„Puncta“19. O „punctech“ mluví ve svém vyprávění i Jablonský.

16 Tak KOMISE, Evangelíci, 17 a MACEK, Geheimprotestanten, 246 a MELMUKOVÁ,
Patent zvaný toleranční, 77.

17 SKALSKÝ, Emigrace, 49.
18 SKALSKÝ, Emigrace, 153.
19 VOLF, Č. M. K. Č. 1910, 287.
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3. Analýza pramene

Tato část si klade za cíl důkladně rozebrat výchozí pramen. Na tuto analýzu

naváže v další kapitole interpretace a zhodnocení významu textu. Metodický

postup  vychází  z učebnice  Kühneweg:  Proseminar  II  Neues  Testament  –

Kirchengeschite.

3.1 Uložení pramene

Všechna literatura, která zmiňuje tento pramen20, se odkazuje na Kvačalův

článek v již zmíněné ročence z roku 1896. V ní ale Kvačala neuveřejnil celé

původní  znění  dokumentu.  Ze čtyř  částí  pouze  dvě  přepsal  doslovně,  a  to

Jablonského vyprávění  a  Metternichovu odpověď.  Zbylé  dvě  části  zkrátil  a

zveřejnil, jak sám píše, jen nejdůležitější jádro.

V článku  Kvačala  uvádí,  že článek  pochází  ze sbírek  Jablonského

v „Unitätsarchiv,  deponirt  im  kgl.  Staatsarchiv  zu  Posen“21.   Archiv

se v Poznani  stále  nachází,  je  plně  digitalizován  a  přístupný  on-line

na webových  stránkách  Velkoposlké  digitální  knihovny22.  Text  je  uložen

ve sbírce „Akta Braci Czeskich“23 pod názvem „1723, Pismo wypędzonych braci

czeskich skierowane do króla pruskiego i zeznania dwóch Czechów24“. Tam je také možno

do dokumentu nahlédnout. Ukrývá se pod signaturou 255125.

20 Literatura  zmiňující  Memorandum:  BURIAN,  Gegenreformation,  43,  HREJSA,
Exulanti,  152,  KOMISE,  Evangelíci,  17,  KVACSALA,  Gesandschaft,  KVAČALA,
Fünfzig Jahre im preussischen Hofpredigerdienste, MACEK, Geheimprotestanten, 246,
MACEK, Tajní a privilegovaní evangelíci, 80 MELMUKOVÁ, Patent zvaný toleranční,
76-77,82 a SKALSKÝ, Emigrace, 49,59,65,151-153, 306.

21 „Z Archivu Jednoty, deponovaném v královském Státním archivu v Poznani“,  překlad
autora této práce.

22 Wielkopolská Bibliotheka Cyfrowa. Dostupné 
z http://www.wbc.poznan.pl/publication/34865 (Citováno dne 2.4.2015).

23 Původní název zní „Acta Unitatis fratrum“, nebo „Bratrský archiv“ V české literatuře
se o něm píše také pod těmito názvy:  „Akta bratří  českých“,  „Archiv českých bratří
v Lešně“  (Archiv  se většinu  své  existence  nacházel  v Leště.  Viz  další  odstavec.),
„Archiv  jednoty  bratří  českých  v Lešně“,  „Velkopolský  archiv  českých  bratří“,
„Archivum Unitatis“.

24 SPURNÝ-ZEMEK,  Archiv  a nekrologieum,  145 uvádí  český název „Vypuzení  bratří
českých do Pruska, i zápis o dvou Češích, 1723“.

25 Dostupné z oai: www.wbc.poznan.pl: 59267 (Citováno dne 2.4.2015).
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Dnešní fond „Akta Braci Czeskich“ má za sebou dlouhou historii. Začal se utvářet jako

sbírka písemností, které shromažďovali uprchlí čeští bratři, u jednoho ze seniorů Jednoty

Bratrské v Ostrorogu. Jednalo se nejprve o různé správní listiny, např. o záznamy darů, které

jim umožnily se v Polsku usadit. Na začátku 17. stol. se Ostrorog dostal pod katolickou

správu a z města se po sléze odstěhoval i tamější senior, který s sebou vzal také archiv

seniorátu. Odešel do Lešna, které se v té době stalo centrem bratrské emigrace a jedním

z významných kulturních evropských středisek. Mimo jiné zde od roku 1648 působil jako

lešenský senior také J. A. Komenský. Po známém požáru v roce 1656, kdy byla část sbírky

poničena,  putoval  archiv v krátkém sledu několika městy.  Od roku 1658 se nacházel

ve Vratislavi (Wroclav) nebo v Břehu (Breslau) a na přelomu 17. a 18. století byl zpátky

v Lešně. V té době tam také působil D. A. Jablonský jako superintendent (1699-1741), který

přestěhoval část sbírky s sebou do Berlína, když byl povolán na královský dvůr. Po jeho

smrti byla ale přestěhována tato část sbírky zpět a do sbírky se dostaly i některé jeho

dokumenty.  V roce  1842  byla  část  dokumentů  týkajících  se Komenského  prodána

Národnímu museu v Praze. Sbírka byla dále rozdělena, když byla část listin v roce 1881

poprvé deponována ve státním archivu v Poznani. Později byla ale poznaňská část vrácena

zpět do Lešna. Dokumenty byly na začátku druhé světové války odvezeny nacisty a znovu

objeveny  až v roce  1961  v Herrnhutu  a  opět  uloženy  v Poznani,  kde  jsou

dodnes.26Digitalizován byl archiv v roce 2007.27

Kvačala uvádí, že dokument nalezl v Jablonského sbírce. Inventář k Actům vyhotovila

v polštině Janina Bielecka pod názvem  Akta braci czeskich w Wielkopolsce w latach

1507,1557-1817.28 Česky pak je dostupný od pánů Františka Spurného a Metoděje Zemka

článek Archív  českých  bratří  a  českobratrské  nekrologium,  kde  uveřejnili  používané

rozdělení archivu do skupin a také seznam archiválií vztahujících se k našim zemím. Názvy

archiválií jsou zde uvedeny v češtině a opatřeny signaturou. Tak je možné podle inventáře

dohledat, že memorandum Puncta Bohemiae patří do skupiny IVb.: Písemnosti Ernesta

Jablonského.

26 SPURNÝ-ZEMEK, Listiny, 139-140 a SKUTIL, Velkopolský archiv, 283-288.
27 Dle http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication? 

id=34865&from=&dirids=1&tab=1&lp=1&QI=3E25E7E3FABCD3EC05C03334621D
B85D-24.

28 SPURNÝ-ZEMEK, Listiny, 139-140.
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Krom  těchto  Jablonského  písemností  je  ve fondu  obsaženo  mnoho  jeho

dopisů pod označením Ib.: Korespondence.29

3.2 Text

Na rozdíl  od článku Jána Kvačaly je v této práci uveden celý, nezkrácený

text. Oproti Kvačalovi jsou zde také dokumenty řazeny za sebou podle toho,

jak jsou uloženy v archivu. Kvačala je ve svém článku uveřejnil v jiném pořadí,

a  to:  Jablonského  vyprávění,  puncta,  přímluva,  Metternichova  odpověď.

Považoval totiž Jablonského vyprávění za nejzajímavější část.30

Přepis byl proveden na základě již zmíněné digitalizované verze dokumentu.

Některá místa bohužel nejsou čitelná. V přepisu pak místo písmen stojí „x“.

V digitalizované verzi jsou nečitelné podpisy tří vyslanců pod přímluvou. Zde

jsou  napsány v závorce  podle  Kvačalova  přepisu.  Také  není  čitelná  jakási

poznámka  pod  Metternichovou  odpovědí.  V této  práci  je  tato  poznámka

přeskočena, protože ji neuvádí ani Kvačala. Průběžně jsou zde také označena

čísla  listů,  které  odpovídají  číslům digitalizovaného  originálu.  To  by mělo

usnadnit orientaci při případném srovnávání. Pomůckou při čtení písma byly

Kašparova učebnice  Úvod do novověké  latinské  paleografie a  Ebelové  Klíč

k novověké paleografii a také Kvačalův přepis.

29 Tuto skupinu nejlépe popisuje článek SKUTIL, Velkopolský archiv.
30 KVACSALA, Gesandschaft, 223.
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Přímluva

List 3

Allerdurchlauchtigsten Grossmächtigstn König,

Allergnädigsten König und Herr.

Wir  arme bedrengte und verfolgte  Glieder  der  Evangelischen Kirchen in

Böhmen und Mähren, nehmen unsere allerunthste31 Zuflucht zu Ew. Königl.

Majestät und Klagen Ihnen mit verwundeten und zerschlagenen Herzten, wie

dass  wir  von  einigen  Catholischen  sehr  viele  Jahre  her  bedrenget  und  in

unseren Gewissen geängstiget werden, indem und die selben wegen des Wortes

Gottes verfolgt,  unseren Haab und Gut genommen,  viele mit  Peitschen und

Karabatschen bis aufs Blut unbarmherzig tractiret, viele in Ketten und Banden

und ins Gefängniss geworfen (), die Bible und andere geistreiche Bücher uns

weggenommen, verflucht und verbrant, und uns bey schwehren Straffen

(viele vor den Pflug gespannt, dass sie anstatt des viehes den Pflug ziehn

und den acker umbrechen müssen.)32

List 4

verboten, solche fernerhin uns anzuschostxx xxx zulesen. Viele Tausend von

uns sind Zerxxet und aus dem Land verjagt, die meisten müssen ohne Gottes

Wort, ohne Tröst und ohne Geniessung des H. Abendmahl dahin sterben und

sind also geachtet wie die Schlachtschafe. Da wir nun gewiß wersichert, dass

solche  harte  und  schwehre  Proceduren  Ihre  Kaiserl.  Majästät  nicht  bekant,

Dieselbe auf kein Wohlgefalen denn haben, und wir keinen Menschen haben,

der unser Anligen Ihre Majestät verstellet. So hollen wir vor den Thron Ew.

Königl.  Majestät  nieder  und  bitten  um den  Wunden  und  des  Blutes  Jehsu

willen, Sie wollen durch eine allergnadiste Vorschrift bey Ihre Kaiserl. Majestät

ab  dahin  zurichten  suchen,  dass  wir  bey  dem  freyes  Exerciti  unseres

31 Nejspíš má jít o slovo „alleruntertänigste“, které se vyskytuje také v závěru dokumentu.
32 Tento  text  stojí  drobným  písmem  na levém  okraji  stránky  a  do textu  je  vetknut

hvězdičkou.
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Gottesdiensts  in  unser  Religion  xxx  und  von  denen  unaussprechlichen

Drangsalen
List 5

befreyet und errettet werden. Wir wollen Gott fußfällig anflehen, dass er den

Thron Ew.  Königl  Majestät  beherzigen,  Den  Jahren  verlangen und  Sie  mit

guten  gesundheit  und  alle  zeitlichen  und  leiblichen  Wohlsegen  begnadigen

wollen. Wir getrösten uns allergnädisten Erhörung und ersterben

Ew. Königl. Majestät.

Allerunterthänigste

Sämtliche Glieder der Evangelischen Religion in Böhmen,

Mähren und Schlesien,

Berlin, 23. Aug. 1723

(Jacob Pohatscheck,

Martin Rochlitschek,

Nicolaus Wondrascheck

aus der Herrschaft Mirschötz.)33

List 6

Metternichova odpověď

Da obiges  Supplicatum nacher  Regensburg  versandt  worden,  hat  der  H.

Graff  von  Metternich  deshalb  folgende  Relation  abgestattet,  sub  dato

Regensbg. den 13. Sept. 1723.34

Tit.

Habe  ich  wegen  der  in  Böhmen  und  Mähren  sich  befindenden

Evangelischen  nach  Ew.  Königl.  Majesät  allergnädigster  Psto.  vom

4. September  mit  dem  Chur  Braunschweigschen  Gesandten  communicirt.

Unserer  beider  Meinungen geht  dahin,  dass  Ew.  Kïngl.  Majestät  Vorschrifft

33 Tyto podpisy nejsou v digitalizovaných dokumentech čitelné a zde jsou doplněny podle
Kvačalova přepisu.

34 Tato poznámka je napsaná Jablonským nahoře nad Metternichovou odpovědí.
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diesen  guten  Leuten  mehr  Schädlich  als  nützlich  seyen  dürffte,  und  dasz

insonderheit  sie  ihre  gäntzliche  Ausrottung  zu  gewarten,  wann  ihnen  ein

schriftlicher Bescheidt solte gegeben werden, als welcher ohnmöglich in die

länge verborgen bleiben könte; dahero ihnen dann dieses zu bedeuten wäre und

dabey,  dasz  sie  sich  stille  halten,  und  in  Christliche  Gedult  ihre  Errettung

erwarten solten.

Datum ut in relatione humillima Regenspurg den 13 Sept. 1723.

S. Königl. Majesät

in Preussen

Metternich.

Puncta

List 7

Puncta derer Böhmen, welche von denen Papisten wegen der religion

grossen Verfolgung leiden.

1.  Von Hundert  jahrehn her,  werden wir  vertrieben,  aus  dem Königreich

Böhmen und Mähren.

2. Vom Jahre 1716 werden wir verfolget wegen des Wort Gottes, unser haab

und guth nehmen sie Uns, peitschen uns mit scharfen Karbatschen bis aufs blut,

werfen uns in die Gefängnisse, in Ketten und banden. Zu 6 Jahren arrestiren sie

die le'ute, noch in bis dato sitzen ihrer viele wegen der Religion an etlichen

Orten.

3.  Die  Bücher  nehmen  sie  uns,  und vefluchen sie,  viel  Tausend  Bücher

haben sie währender Zeit, als die Heilige Bibel und andere geistliche Bücher

die Papisten verbrandt.

4. Nach Beraubung aller unszrer Güter, bey schwerer Strafe ist uns verboten

worden die bücher zu lesen.

5. Wir sind zerstreuet und verjaget werden

List 8

in  Sachsen,  Schlesien,  und  in  des  Königreich  Ungarn,  aus  Böhmen  und

Mähren viel 1000 gemein Volk.
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6. Hs befinden sich viel tausend Leute, die ohne genniessung des heiligen

Abendmahl  leben,  beten  und  seufzen  zu  dem Lieben  Gott,  um Hülfe  und

Mittel, solches zu erlangen.

7. A0 1719 hat sich befunden, dass auch die 18 000 Menschen in Böhmen

und Mähren durch gewisse Mittel, das hochwürdige Abendmahl unter beyderlei

Gestalt empfangen.

8. Wir allesamt in Böhmen und Mähren alles Gemeine Leute, nehmen unsre

Zuflucht nach Gott zu Ihre Königlichen Majestat in Preussen und bitten um die

Barmherzigkeit  Gottes,  als  die  Kinder ihren Fater,  Ihre Majestät  wolle,  sich

unser annehmen.

9. Weil Ihre Majestat der Kaiser unser allergnadister König jetziger Zeit sich

List 9

in  Prage  befindet,  bitten  demütigste  Ihre  Königl.  Majestat,  sie  werden

wofern es möglich, bey obbeneldter Kaiser. Majestat, um ein freies Exercitium

der Religion und entlicher Kirchen uns einzuräumen angelegen sein lassen.

10. Weil wir gemeine Leute weder Hülfe noch Rath wissen, auf was Art und

Weise wir, solches bey Ihre Kaiserl. Majestat suchen sollen, bitten nochmals

durch Christi Wunden Ihre Königl. Majestat wolle sich unser annehmen, der

Liebe Gott werde diese Hohe Wolthat, Ihre Köngil. Majestat hier Zeitlich und

dort ewiglich vergelten.

Alle Rechtgläubige in Böhmen und Mähren die sich zu der wahren Religion

bekennen.

Jablonského vyprávění

Obige Puncta haben zween Böhmische Männer, welche auch kein deutsch

reden konnten, anhero nach Berlin den 25 Augusti 1723

List 10

überbracht,  und  sich  an  mich  addressiret.  Der  eine  wohnete  numehr  in

Sittau, der andere in Ungarn, dahin sie der Verfolgung wegen entwichen, und

trieben  den  Ackerbau.  Der  eine  hiess  Martin  Rochliczek  und  der  zweite

Mikolaj Wydraczek, dieser letztere ist der inSittau wohnet.
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Diese Leute nachdem sie etwa 8 Wochen dahier sich verweilet und in der

Hrn.  v.  Ilgen  Hand  Memorialien  an  die  Könige  von  Preussen,  Engelland,

Dänemark und Schweden übergeben, zuletzt auch dem K. von Engelland am

tage seiner abreise (d. 13. October 1723) eine neue Abschrift ihrer Supplic in

eigene hände übergeben, verlangten hernach von mir und Propst Reinbeck ein

attestatum des,  so  hier  passieret,  damit  sie  es  ihren  Landsleuten  vorzeigen

könnten. Da solches nun solte von mir gesiegelt werden, baten sie dasz das

Siegel nicht in wachs, sondern eine oblate gedrucket würde. Und das daher,

weil, da auf den grenzen alles so genau visitert würde, sie solch attest nicht

anders  als  in  ein  brodt  gebacken  durchbringen  könnten,  da  den  das  wachs

schmeltzen müste, die oblate aber unversehret bliebe.

Sie erzehleten auch, dasz da Strahlenheim die Religios Affairen zu Bresalu

A0,  tracktirete,  einige  Deputirte  von  diesen  armen  Leuten  nach  Breslau

abgefertiget  worden. Zu welchen aber sich ein listiger apostate gesellet,  Sie

anzuführen und zu recommandiren so heissen, aber anstatt Strahlenheims sie zu

dem  Kais.  Commissario  gebracht,  dem  sie  ihr  Memorial  übergeben,  und

solcher gestalt die Sache verrathen und die armen Leute in Unaussprechliche

Leide gebracht worden.
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3.3 Překlad Textu

Přímluva

List 3

Nejvznešenějšímu nejmocnějšímu králi,

nejmilostivějšímu králi a pánu.

My,  chudí,  utlačovaní  a  pronásledovaní  členové  evangelických  církví

v Čechách  a  na Moravě,  bereme  se k našemu  nejpokornějšímu  útočišti

u Vašeho královského majestátu a žalujeme mu se zraněnými a rozlámanými

srdci,  že jsme od některých katolíků již  mnoho let  utlačováni  a zastrašování

v našem svědomí tak, že tito jsou kvůli Slovu Božímu pronásledováni, jejich

majetek  a  hospodářství  jim  je  odebráno,  mnoho  z nich  je  biči  a  karabáči

až na krev nemilosrdně bito, mnoho v řetězech a poutech vhazováno do vězení

(), Bible a další duchovní knihy jsou nám odebírány, proklety a spáleny a nám

pod těžkými pokutami

(mnoho je zapřaženo do pluhů, že oni musí místo dobytka pluh táhnou a

pole orat)

List 4

zakázáno, tyto kromě toho xxxxx číst. Mnoho tisíc z nás je xxx a vyhnáno

ze země,  většina  musí  bez  Božího  Slova,  bez  potěchy a  bez  přijímání  Sv.

Večeře Páně umírat a je tedy s nimi zacházeno jako s ovcemi na jatkách. Byli

jsme ujištěni, že tyto tvrdé a těžké procesy nejsou Jeho císařskému majestátu

známy,  tito  proto nemají  žádné uspokojení  a my nemáme žádného člověka,

který by naši žádost Jeho majestátu předal. A proto přicházíme poníženě před

trůn Vašeho královského majestátu a prosíme při ranách a krvi Ježíše, aby jste

se uvolil  pokusit  se milostivým  přípisem  obrátit  na Jeho  císařský  majestát,

abychom  byli  svobodným  [vykonáváním]  našich  bohoslužeb  a  našeho

náboženství osvobozeni a zachráněni z toho

List 5
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nevyslovitelného trápení. Chceme Boha pokorně úpěnlivě prosit,  aby měl

na paměti  trůn  Vašeho  královského  majestátu,  jeho  roky  prodloužil  a  Vás

omilostnil dobrým zdravím a vším pozemským a tělesným požehnáním. Jsme

potěšeni nejmilostivějším vyvýšením a do smrti zůstaneme věrní poddaní

Jeho královského majestátu

Pokorně

Všichni členové evangelického náboženství v Čechách,

na Moravě a ve Slezku.
(Jacob Pohatscheck,

Martin Rochlitschek,

Nicolaus Wondrascheck

aus der Herrschaft Mirschötz.)

Metternichova odpověď

Výše uvedená suplika poté byla poslána do Řezna, Pan Graff von Metternich

vypravil proto následující zprávu, sub dato Řezno, 13. září 1723.

Tit.

Komunikoval  jsem  kvůli  PSto.  k Jeho  nejmilostivějšímu  královskému

majestátu  evangelíků  nacházejících  se v Čechách  a  na Moravě  ze 4.  září

s vyslancem  Braunschweigského  kurfiřství.  Mínění  nás  obou  je  takové,

že přípis Jeho královského majestátu by těmto dobrým lidem mohl více uškodit

než být prospěšný, a že by je mohlo očekávat jejich úplné vyhubení, kdyby jim

měla být dána písemná zpráva, která by nemohla dlouho zůstat ukryta; proto je

tedy  toto  dáno  jim  na srozuměnou  a  při  tom,  že by  měli  zůstali  tiší  a

v křesťanské trpělivosti očekávat svou záchranu.

Datum ut in relatione humillima Regenspurg 13. září 1723.

S. královský majestát

V Prusku

Metternich.
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Puncta

List 7

Puncta  těch  Čechů,  kteří  od papistů  kvůli  náboženství  trpí  velkým

pronásledováním.

1. Po sto let jsme vyhánění z Království Českého a Moravského.

2. Od roku 1716 jsme pronásledování kvůli Slovu Božímu, náš majetek a

statky nám zabírají, bičují nás ostrými karabáči do krve, vhazují nás do vězení,

v řetězech a poutech. Po 6 let zatýkají ty lidi, ještě do dnes jich mnoho sedí

kvůli náboženství na několika místech.

3.  Berou nám knihy,  a  proklínají  je,  mnoho tisíc  knih  během času,  jako

Svatou Bibli a další duchovní Knihy, papisti spálili.

4.  Po uloupení  všechno  našich  hospodářství,  nám  bylo  zakázáno  pod

těžkými pokutami číst knihy.

5. Byli jsme, z Čech a Moravy mnoho tisíc lidu, rozptýleni a zahnání

List 8

do Saska, Slezska a do Maďarského království.

6. Hs nachází se mnoho tisíc lidí, kteří bez přijímání Svaté Večeře Páně žijí,

modlí se a úpí k Milému Bohu, aby dosáhli pomoci a prostředky.

7. Roku 1719 se vyskytlo, že také 18 000 lidí v Čechách a na Moravě skrze

jisté prostředky přijímalo ctihodnou Večeři Páně pod obojím způsobem.

8. My, všichni v Čechách a na Moravě všechen lid, utíkáme se podle Boží

vůle k Vašemu královskému majestátu v Prusku a prosíme Milosrdného Boha,

jako děti jeho Otce, aby se Váš majestát uvolil a nás se ujal.

9.  Protože  Jeho  císařský majestát  i náš  nejmilostivější  Král  se toho  času

nachází v Praze,

List 9

prosíme poníženě Váš královský majestát, aby se pokud je to možné, u XXX

císařského  majestátu  pokusil  o svobodné  vykonávání  náboženství  a  zřízení

několika kostelů.

10.  Protože  my lidé  si  ani  pomoci  ani  rady nevíme,  jakým způsobem a

postupem,  čeho  bychom  měli  se pokusit  u jeho  Jeho  císařského  majestátu,
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prosíme ještě jednou pro Kristovy rány Jeho královský majestát, aby se uvolil

nás  ujmout.  Milý Bůh tento  dobrý skutek,  Jeho královskému majestátu  zde

časně a tam věčně odmění.

Všichni pravověrní v Čechách a na Moravě, kteří se hlásí k pravému

náboženství.

Jablonského vyprávění

Výše uvedená puncta přinesli dva muži, kteří také neuměli mluvit německy,

do Berlína 25. srpna 1723,

List 10

a na mě se adresovali. Jeden z nich bydlel nyní v Žitavě, další v Maďarsku,

tam  unikli  kvůli  pronásledování,  a  provozovali  hospodářství.  Jeden

se jmenoval Martin Rochliczek a druhý Mikolaj Wydraczek, tento druhý bydlel

v Žitavě.

Tito  lidé,  potom  co  se tu  asi  8  týdnů  zdrželi  a  do ruky  Pana  z Ilgen

memoriály ke králům Pruska, Anglie, Dánska a Švédska předali, naposled také

předali Králi Anglie v den jeho odjezdu (d. 13. října 1723) nový opis jejich

supliky do vlastních rukou, požadovali  potom od mne a probošta Reinbecka

potvrzení toho, co se zde odehrálo, kterým by se mohli prokázat lidem jejich

země.  To  mělo  být  mou  zapečetěno,  prosili,  aby  pečeť  nebyla  otištěna

do vosku, ale do oplatky. A to proto, protože na hranicích všechno tak přesně

prohledáno  bývá,  že takové  potvrzení  nemohou  jinak  pronést  než  zapečené

v chlebu, tu by se pak vosk musel roztavit, ale oplatka zůstane neporušena.

Také  vyprávěli,  že Strahlenheim  náboženské  události  toho  roku

ve Vratislavy vyjednával, někteří Vyslanci těchto ubohých lidí byli vypraveni

na cestu do Vratislavy. Ke kterým se ale připojil jeden lstivý zrádce, aby je vedl

a  takzvaně  doporučil,  ale  místo  ke Strahlenheimovi  je  dovedl  k císařskému

komisaři,  kterému  oni  předali  jejich  memoriál,  a  takovým  způsobem  věc

vyzradili a ti ubozí lidé byli vystaveni nevyslovitelnému utrpení.
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3.4 Tradování textu a jeho forma

První tři texty jsou přepisy, které nám zachoval Daniel Arnošt Jablonský.

O historii  toho, jak k němu originály připutovaly, informuje on sám ve svém

vyprávění.  Podle  něj  přinesli  „Obige  Puncta“  do Berlína  dva  Češi,  „Martin

Rochliczek“ a „Mikolaj Wydraczek“ a kopie dokumentů předali panu z Ilgen,

aby  je  on  doručil  pruskému,  anglickému,  dánskému  a  švédskému  králi.

Anglickému  králi  je  nakonec  předali  oni  sami.  Jablonský  neuvádí  žádné

informace, které by poodhalily podobu původních dokumentů. Neříká také ani

jak přesně dokumenty vznikly. Je otázkou, zda oba dokumenty poselstva byly

sepsány až v Berlíně nebo již v Čechách, či  jeden vznikl v Čechách a druhý

v Berlíně.

Neuvádí  také,  zda mu texty byly přineseny již  v německém jazyce,  nebo

byly  přeloženy  až v Berlíně  z českého  jazyka.  K druhé  možnosti  se kloní

literatura.35 Argumentem zde  je  to,  že ani  jeden z poslů,  podle  Jablonského

vyprávění,  neuměl  německy.  Pod  přímluvou  se mezi  podepsanými  objevuje

jméno  „Jacob  Pohatscheck“  (Boháček).  Tohoto  muže  Jablonský  ve svém

vyprávění nejmenuje jako posla. Autoři zastávající druhou teorii uvádějí právě

jeho jako překladatele dokumentu. Žádný z autorů neuvažuje o možnosti, že by

překladatelem  mohl  být  sám  Jablonský.  Nakonec  ani  Jablonský  se o tom

nezmiňuje. Ferdinand Hrejsa jako jediný zmiňuje, že Daniel Arnošt Jablonský

se na textu podílel: „Berlínský exulant  Jakub Boháček (Reichelt) z Mezeříčka,

drvoštěp, překládal jich spisy do němčiny a Jablonski text upravil.“36

Možnost,  že by  Jablonský  do textu  zasahoval,  se jeví  jako  velmi

pravděpodobná. Je pro to několik argumentů.  Jablonský se jako vzdělanec a

člen  královského  dvora  vyznal  v diplomatické  korespondenci,  znal  dvorské

zvyklosti  a  měl  potřebné  styky.  Přímluva  je  lépe  formulovaná  a  má

ekumeničtější charakter (viz str. 36), což také odpovídá zaměření Jablonského.

Nakonec  tomu  odpovídá  i věta  v Jablonského  vyprávění,  ve které  říká,

že poslové donesli do Berlína puncta.

35 KOMISE, Evangelíci, 17, VOLF, Soupis, 287 a SKALSKY, Emigrace, 153.
36 HREJSA, Čeští exulanti, 152.
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Všechny  texty  jsou  rukopisy,  psané  německým  novogotickým  písmem.

Přesněji  se jedná  o Kurrentschirft.  To je  nezdobné spojované písmo,  určeno

především k rychlému a úhlednému psaní.37

První tři texty určuje Kvačala jako kopie a poslední jako psaný Jablonského

vlastní  rukou.38 Jablonského  vyprávění  je  ve srovnání  s ostatními  texty

mnohem hůře čitelné, psáno ledabyle a zhuštěně. Stejným způsobem je napsána

i poznámka  na listu  s Metternichovou  odpovědí.  Jejím autorem je  tedy také

Jablonský.  Ostatní  texty  jsou  o poznání  čitelnější,  mají  pečlivěji  vyvedené

nadpisy, přesto i ony obsahují hůře čitelná místa. Určit, zda byly texty psány

různými osobami, by byl již úkol pro odborníka.

Nyní musíme určit o jaké literární druhy se jedná. První text, přímluva, je

formulován  jako  dopis.  Obsahuje  oslovení,  stať  a  podpisy.  Protože  je  text

směřován králi, obsahuje jeho plné oslovení a král je v textu označován titulem

„Ew. Königl. Majestät39“. Jedná se o diplomatickou korespondenci, vyjadřuje

politické stanovisko určité skupiny. Obsahem je žádost o radu či pomoc výše

postaveného krále. Stejně tak jsou uspořádána pucta, ale s tím rozdílem, že text

dopisu  je  členěn  do bodů.  V literatuře  je  tento  text  nazýván,  jak  již  bylo

zmíněno,  jako  „memorandum“.40 Stejně  můžeme  mluvit  i o Metternichově

odpovědi. Oproti tomu Jablonského text je vyprávěním.

Není  jasné,  za jakým  účelem  Jablonský  texty  zachoval.  Může  se jednat

o část Jablonského dopisů, kterých je archiv Jednoty bratrské v Poznani plný.

Ovšem text  podle  inventáře  nepatří  do sbírky dopisů.  Jablonský mohl  chtít

texty uchovat pouze pro svou potřebu nebo je také mohl chtít záměrně uchovat

pro budoucí generace, např. se měly stát součástí nějaké kroniky nebo knihy. To

není prozatím možné rozsoudit.

Kühnweg ve své učebnici radí zařadit pramenné zůstatky do jedné ze dvou

hlavních kategorií.  Buď se jedná o písemný zůstatek,  který si  neklade za cíl

přímo vzdělat budoucí generace, jeho působení se týká přítomnosti, může jít

37 KAŠPAR, Paleografie, 53.
38 KVAČALA, Gesandtschaft, 223.
39 „Váš královský majestát“, překlad autora této práce.
40 K významu  slova  Memorandum: PETRÁČKOVÁ,  Akademický  slovník  a  PFEIFER,

Memorandum..
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například  o soukromou  korespondenci,  nebo  se jedná  o část  tradice,  která

naopak míří k předání informací a pohledů na věc potomkům.41 První tři texty,

přímluva,  puncta  a  Metternichova  odpověď,  spadají  sami  o sobě  do první

kategorie.  Jedná  se o úřední  dokumenty,  které  řeší  aktuální  problém.  To,

že dokumenty  Jablonský  okopíroval,  opatřil  svým  vyprávěním  a  zachoval

pohromadě, ale nedělal bez účelně. Bude proto také nutné text přezkoumat, zda

Jablonský nemohl do textů nějak zasáhnout  a jakým způsobem by případně

mohl  chtít  ovlivnit  čtenáře těchto textů.  To bude provedeno níže  v kapitole

Tradice.

3.5 Autoři

Texty  mají  různé  autory.  První  tři  dokumenty  jsou  podepsané,  poslední

dokument podepsaný sice není,  ale víme, že patří  do sbírek Daniele Arnošta

Jablonského. Z toho a z písma lze usuzovat, a Kvačala tak činí,  že mu patří

i autorství.42

Pod  prvním  textem,  přímluvou,  stojí  čtyři  podpisy.  První  z nich  tvrdí,

že dokument  je  sepsán  ve jménu  všech  evangelíků  v Čechách,  na Moravě  a

ve Slezsku.  Tomuto  podpisu  bude  věnována  pozornost  níže  společně

s obdobným  podpisem  pod  puncty.  Nyní  bude  pozornost  věnována  třem

jménům.

Jakub Boháček

První z nich zní „Jacob Pohatscheck“. Jméno je stejně jako ostatní jména

zkomoleno. Kdo jména zkomolil nevíme. V dopise psaném Boháčkem, který

v poznámce ke svému textu přidává na ukázku Volf, můžeme vidět, že on sám

se obvykle podepisoval s „B“ na začátku.43

Volf o něm shrnuje:

„Tlumočníkem a průvodcem Čechů byl bezpochyby starý Jakub Boháček čili
Reichelt  (Reichlt)  z panství  Meziříčského zběhlý,  tlumočník hrstky Čechů
berlínských  vůbec,  bývalý  to  drvoštěp,  jehož  Modlitbu  vytiskla  tiskárna
sirotčího domu v Halle; bydlel v Berlíně na Fridrichstadtu v Střelecké ulici

41 KÜHNEWEG, Proseminar II, 156.
42 KVAČALA, Gesandschaft, 223.
43 SKALSKÝ, Emigrace, 153 a VOLF, Soupis, 287.
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(Schützen- Strasse) v domě vdovy po jakémsi Schmielsovi.“44

Modlitbou  je  míněna  „Srdečna  Modlitba  k Bohu  wemohoucymu,  genž

Wšecko co swych Růkach ma;  Psana od Czecha a Nyni k Pilnému Užiwani

ěšem  podana.  Leta  Paně  1725.“  Boháček  o ní  píše  v již  zmíněném  dopise

kočujícímu  kazateli  Mildemu  ze dne  20.1725.  Žádá  v něm,  aby  nechali

vytisknout několik set kopií té modlitby, aby mohla být rozšířena mezi tajné

evangelíky v Čechách a na Moravě.45

K poselstvu se Boháček přidal v Berlíně. Jablonský ve vyprávění jeho jméno

neuvádí, je tedy možné, že poselstvo šlo nejprve k Jablonskému a až po tom

se setkalo s Boháčkem. Boháček se připojil pod přímluvu svým podpisem.

Můžeme  tedy  uzavřít,  že Jakub  Boháček  byl  exulantem,  aktivně

se angažujícím v podpoře tajných evangelíků v rodné zemi. Kontakt s nimi a

především se zbylou církví v exilu musel mít přinejmenším zprostředkovaně, a

to  skrze  kazatele  Mildeho.  Na memorandu  se podílel  nejspíše  jako  jeho

překladatel a poselstvo podpořil i svým podpisem.

Martin Rohlíček

Druhý člověk  podepsaný pod  přímluvou  se jmenuje  Martin  Rochlitschek

(Rohlíček)  a  z podepsaných  je  jistě  nejzajímavější  osobou.  Jablonského

vyprávění upřesňuje jeho popis. Jedná se prý o bývalého rolníka, který utekl

do Maďarska. Další texty prozrazují o jeho osudu mnohem více.46

Původem pochází z Králové-Hradeckého kraje z Velimi, kde pracoval jako

krejčí  nebo  tkadlec.  V té  době  ho  ovlivňovali  kazatelé  Daniel  Stránský  a

Michal Dionýsius. Utekl na Slovensko (Horní Uhry) do Vrbovic a tam se živil

jako zemědělec. Do Vrbovic tehdy přes hranice přecházeli moravští evangelíci,

aby  zde  přijímali  pod  obojí.  Vrátil  se ale  zpět,  aby  působil  mezi  tajnými

evangelíky.47

Z memoranda vyplývá, že roku 1723 pobýval v Berlíně. Tam se vrátil ještě

roku 1728, aby byl ordinován na kazatele. Za jeho ordinaci se zasadil i Fridrich

44 VOLF, Soupis, 287.
45 ibidem a SKALSKÝ, Emigrace, 108.
46 Podrobnou analýzu přináší SKALSKÝ, Emigrace, str. 305-307.
47 MELMUKOVÁ, Patent zvaný toleranční, 77.
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Vilém  I.  Proboštu  Reinbeckovi  (viz  str.  48)  27.  dubna  1728  píše,  že sice

Rohlíček nemá teologické vzdělání: „poněvadž by to však bylo věcí svědomí,

aby tito  ubozí  lidé  zůstali  bez  pastýře,  ať  tedy (Reinbeck)  k záležitosti  té

hlouběji  přihlédne.“48 Nakonec,  zpravuje  nás  kazatel  Macher,  byl  Rohlíček

vysvěcen  přímo  Danielem  Arnoštem  Jablonským.49 Tak  získal  biskupské

svěcení původní jednoty bratrské.50

O dalším jeho působení mezi tajnými evangelíky v Čechách se dozvídáme

z několika  dalších  listin.  Nejprve  se o něm  zmiňuje  Soupis  nekatolíků

uprchlých  z Čech  r.  1736.  V ní  se vyskytují  zmínky  o dvou  „svůdcích  a

roznašečích  víry  evangelické“  se stejným  jménem  „Martin  Rohlíček“.  Volf

i Skalský se domnívají, že se jedná o tutéž osobu, a ne od dvě, jak si mysleli

autoři soupisu.51 V Soupise je zaznamenám výslech několika evangelíků, kteří

přiznávají,  že třikrát  přijímali  pod  obojím  způsobem,  vždy v období  letnic,

od Martina Rohlíčka. Ten prý vysluhoval hostiemi, které nosil v kožené tašce, a

vínem podávaném ve žlutém kalichu.52 Během výslechu také zazněl podrobný

popis Martina Rohlíčka:

„Martin Rohlíček, kazatelský pomocník, byl asi 45 let stár, postavy hubené,
na 3 lokte dlouhé a hlavu jeho pokrývaly dlouhé kaštanové vlasy. Svůj oblek
měníval  každého  roku,  aby  nebyl  poznán;  jednou  se objevil  v popelavě
šedém kabátě  a  v plátěné  kamizole  hřebíčkové  barvy,  jindy celý  v šatech
z císařského panství do Uher a byl znám u tajných nekatolíků pod jménem
„pan strejček“ nebo „pan kmotr“, poněvadž svůj příchod oznamoval větou:
„Pan strejček nebo pan kmotr je u nás“.53

48 Citováno dle SKALSKÝ, Emigrace, str. 306.
49 MACHER, Nacherinnerung III., 832.
50 MELMUKOVÁ, Patent zvaný toleranční, 77.
51 Skalský dokonce přiřazuje k Rohlíčkovi ještě třetí zprávu v soupisu o „svůdci“ z Uher.

Viz SKALSKÝ,  Emigrace, 303-305 a 307. Proti spojení těchto popisů v jednu osobu
se staví  Ilja  Burian  s tím,  že popis  podobný  Rohlíčkovi  pochází  z jeho  rodiště  a
svědkovi by musel být Martin Rohlíček znám. (BURIAN, Gegenreformation, 47).

52 VOLF, Soupis, 286 a SKALSKÝ, Emigrace, 305.
53 VOLF, Soupis, 286.
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K tomu  je  přidána  poznámka  o „druhém“  „kněžourkovi“  Rohlíčkovi,

o němž je v inkvizičních dokumentech mnoho záznamů, který již dlouhou dobu

putuje po Čechách a vysluhuje pod obojí.54

24.  července  1736  vydala  pražská  arcibiskupská  kancelář  výzvu

k tehdejšímu  Mlado-Boleslavskému  děkanu,  aby  po Martinu  Rohlíčku

intenzivně  pátrali  a  dopadli  ho  za každou  cenu.  V dokumentu  je  Rohlíčkův

popis,  včetně  místa  původu  a  povolání,  jsou  také  zmíněna  jména,  kterými

se ohlašoval, a dokonce je učiněna narážka na Rohlíčkovo vysvěcení.55 Roku

1738  na něj  byla  dokonce  vypsána  odměna  a  roku  1739  se výzvy  k jeho

dopadení opakují.56

Další  zmínka o Martinu  Rohlíčkovi  pochází  ze zprávy kazatele  Machera,

zapsané  v jeho  vzpomínkách  v roce  1761.  Ten  je  vůči  Rohlíčkovi  velmi

kritický. Píše:

„[Rohlíček]  der  aber  die  Wohlthaten,  die  er  daselbst  von  diesen  Leuten
reichlich  genossen,  sehr  gemisbrauchet  und  ein  sehr  ärgerliches  Leben
geführet hat.“57

Dále  píše,  že Rohlíček  měl  ztratit  seznam svých  komunikantů,  když  byl

opilý. Ten seznam se dostal do ruky katolickým duchovním, a tak mělo mnoho

tisíc lidí přijít k neštěstí. Píše, že se to mělo odehrát roku 1732.58 Skalský toto

zpochybňuje kvůli nedostatku dalších podkladů a tedy nemožností tuto událost

potvrdit.59

Poslední  záznam  o Martinu  Rohlíčkovi  mluví  o tom,  že vysluhoval

v Březnovci  u Jana  Stejskala  v roce  1739.60 Podle  Melmukové  působil

až do šedesátých let 18. století.61

54 SKALSKÝ, Emigrace, 305.
55 Tamtéž.
56 VOLF, Soupis, 286-287.
57 MACHER, Nacherinnerung III., 832. „Rohlíček ale dobré zacházení, kterého od těchto

lidí bohatě užíval, velmi zneužil a vedl velmi nedobrý život.“ překlad autora této práce.
58 MACHER, Nacherinnerung III., 832.
59 SKALSKÝ, Emigrace, 307.
60 Tamtéž. Tamtéž
61 MELMUKOVÁ, Patent zvaný toleranční, 82.
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Dozvídáme  se tedy,  že Martin  Rohlíček  byl  při  příchodu  do Berlína

s memorandem nadějný mladý kazatel, působící tenkrát tajně mezi evangelíky

na území  Čech.  Protože  mu  byl  svěřen  tak  nebezpečný a  odpovědný úkol,

přenést memorandum přes hranice a postarat se o jeho předání, můžeme tušit,

že se těšil důvěře mezi tajnými evangelíky. To se jen potvrdilo, když právě pro

něho byla vyžádána o několik let později ordinace.62

Mikuláš Vondráček

Poslední  podpis  pod  přímluvou  zní  „Nicolaus  Wondrascheck  aus  der

Herrschaft Mirschötz“. Jablonský ve svém vyprávění uvádí ale jméno „Mikolaj

Wydraczek“. Skalský i Volf se kloní k verzi stojící na kopii přímluvy, která byla

pravděpodobně opsána s větší pečlivostí než rychle psané Jablonského řádky.

Správné  jméno  tedy česky zní  „Mikuláš  Vondráček  ze smiřického  panství“.

Informací  o něm  mnoho  nemáme.  Jablonský  poznamenává,  že se jednalo

o exulanta žijícího v Žitavě, který neuměl německy. Volf v poznámce vyslovuje

domněnku, že by snad mohl být dán do souvislosti se jménem kováře Václava

Vondráčka, který se v Šestajovicích zapojil do protestů na Opočensku.63

Metternich

Pod odpovědí na přímluvu stojí jen jméno „Metternich“, v řádku na vrchu

stránky vepsaným Jablonským  stojí  jméno  ještě  jednou,  tentokrát  s titulem

hrabě. Šlo, podle Kvačaly, o pruského vyslance, který dříve nějaký čas pobýval

ve Vídni.64

Nejspíše se jedná o Wolfa von Metternich (?-1731), diplomata, spisovatele,

ale také alchymistu. Ačkoliv byl činným kalvinistou, vydával pod pseudonymy

kromě  různých  překladů  a  vlastních  děl,  různé  mystické  spisy  zabývající

se také magií.65

62 KOMISE, Evangelíci, 17.
63 VOLF, Soupis, 287.
64 KVAČALA, Gesandtschaft,???.
65 SCHMID, METTERNICH, Wolf von, 1399.
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Všichni evangelíci

Nyní  je  nutné  pojednat  o podpisech  pod  puncty  „Alle  Rechtgläubige  in

Böhmen  und  Mähren  die  sich  zu  der  wahren  Religion  bekennen.“66 a  pod

přímluvou „Sämtliche Glieder der Evangelischen Religion in Böhmen, Mähren

und Schlesien.“67

První  z podpisů  je  oproti  druhému  formulován  ostře  konfesně.  Slova

„Rechtgläubige“  a  „wahren  Religion“  se vymezují  a  odmítají  to  nepravé

náboženství.68 Druhý  podpis  je  oproti  tomu  mnohem  umírněnější,  snad

můžeme  říci,  že ekumeničtější.  První  termín  je  zde  nahrazen  „Sämtliche

Glieder“,  proti  druhému stojí  „Evangelischen Religion“,  které  jakoby pouze

fakticky určuje, o kterou větev křesťanů se jedná.

Oba podpisy tvrdí, že dokumenty jsou napsány ve jménu všech evangelíků,

první  těch z Čech a Moravy, druhý přidává i ty ze Slezska.  Musíme se nyní

ptát, kdo mohl být iniciátorem tohoto memoranda a jakou část českého tajného

evangelictva mohl reálně zastupovat.

Určit, kolik evangelíků se v té době v Čechách a na Moravě vyskytovalo, je

velmi složité, až nemožné. Počty se v literatuře jen odhadují, a to na základě

vlastních  údajů  tajných  evangelíků,  zpovědních  přihlášek  a  protokolů

z výslechů. Odkazuje se na žádost směřovanou k tehdejšímu švédskému králi

Karlu XII. podanou z Litomyšlska z roku 1707, která byla opatřena několika set

podpisy  a  na které  se výslovně  uvádí,  že na Litomyšlsku  žije  na 7 000

evangelíků.  Víme,  že obdobná  žádost  byla  sepsána  i v Praze.  Druhé  číslo

pochází přímo z Memoranda ze sedmého bodu, kde je řečeno, že v Čechách a

na Moravě přijímalo pod obojí způsobou na 18 000 lidí. U tohoto čísla se ale

poznamenává,  že zdaleka  neodpovídalo  realitě,  že tajných  protestantů  bylo

mnohem  více.  V roce  1732  na základě  dezinformace,  že bude  možné

na přímluvu  pruského  krále  evangelictví  v Čechách  uznáno,  sesbírali  sami

protestanté během krátké doby ve Slavětíne, Rohenicích a v Českém Meziříčí

66 „Všichni  pravověrní  v Čechách  a  na Moravě,  kteří  se hlásí  k pravému náboženství.“
překlad autora této práce.

67 „Všichni  členové  evangelického  náboženství  v Čechách,  na Moravě  a  ve Slezku.“
překlad autora této práce.

68 Že má jít o nekatolíky, je zřejmé.
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na pět  set  lidí,  kteří  se chtěli  přihlásit  k evangelictví.  Obdobné  události

se opakovali ještě na jiných místech. Krom toho dochází k celé řadě procesů

proti stovkám tajných protestantů. Během čtyřicátých let mělo emigrovat asi

15 000 nekatolíků. O tom, že počet tajných protestantů byl velký, svědčí i to,

že v době vydání tolerančního patentu se na základě přihlášek odhadují počty

evangelíků na severní Moravě na 48 000 a na 10 000 na Valašsku. Během doby

protireformace  evangelictví  přežilo  především  v původních  evangelických

baštách, ačkoliv se většinou přesouvá z měst na venkov.69

Podle  Ondřeje  Macka  nebyli  evangelíci  spojeni  v ucelenou  církevní

organizaci  („V žádném  případě  nelze  hovořit  o instituci,  organizaci,  ani

o jednolitém názorovém proudu.“70).  Jednalo  se podle  něj  vždy o jednotlivé

komunity, většinou rodově spřízněné, které se utvářely kolem určitého centra,

např. hospodářství. V rámci této komunity pak byla udržována tradice jednak

v úzkém rodinném či soukromém kruhu čtením Písma a pašované literatury a

jednak scházením lokálního společenství ke zpěvu, modlitbám a opět ke čtení

Písma a výkladů.71

„Kontakty  mezi  jednotlivými  societami  prostředkovali  zřejmě  převážně
predikanti a zejména jejich průvodci (tedy zástupci místních societ, kteří je
doprovázeli  mezi  jednotlivými  zastaveními),  dále  pak  kolportéři  knih  a
jednotlivci s méně omezeným pohybem mezi panstvími. Rovněž lze nalézt
několik  osob  –  laiků,  které  svou  organizační  a  zřejmě  i duchovenskou
činností přesáhli hranice vlastní society.“72

O vzájemném  propojení  jednotlivých  evangelických  komunit  svědčí

organizované  hromadné  emigrace,  přihlašovací  akce  (viz  již  zmíněná  roku

1732) a také pozdější toleranční přihlášky.73

Mezi predikanty, kteří v první polovině 18. stol. tajně putovali po Čechách a

Moravě,  aby  navštěvovali  tajné  evangelíky,  vedli  bohoslužby,  vysluhovali

69 BURIAN,  Gegenreformation,  42,  KOMISE,  Evangelíci,  16  a  MACEK,  Tajní  a
privilegovaní  evangelíci,  79-109  a  MACEK,  Geheimprotestanten  in  Böhmen  und
Mähren, 242-268.

70 MACEK, Tajné evangelictví jako následek Vestfálského míru?, 6.
71 Tamtéž, 5-10.
72 Tamtéž, Tamtéž7.
73 Tamtéž, Tamtéž 6.
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Večeři  Páně  a  propašovávali  k tajným evangelíkům literaturu,  patřil  Daniel

Stránský.  Ten  působil  krátkou  dobu  jako farář  v Těšíně  v jednom z chrámů

milosti. Do roku 1710 se vyskytoval na Litomyšlsku. Jeho hlavním útočištěm

byla tehdy Sloupnice. Po té byl z Čech vládou vykázán a nahradil ho Michal

Dionýsius, který měl docházet až do Rakouska. Oba kazatelé byli již zmíněni

v souvislosti  s Martinem  Rohlíčkem,  kterého  je  zde  také  potřeba  zmínit.

Z Horních Uher přicházel do země také Jan Valeš74. Procházel ale celou zemí a

již roku 1720 byl poprvé v Praze. Roku 1723 se u Kunína objevuje Kristián

David,  který  později  odvádí  skupinu  lidí  do Ochranova.  Kazatelů  tehdy

do Čech přicházelo několik a každý měl svůj okruh komunikantů, které se ale

různě prolínaly. Do Prahy tehdy chodilo na pět kazatelů.75

Melmuková ve své knize uvádí schémata vzájemného propojení  středisek

tajných evangelíků. Vývoj 18. století je vyobrazen na čtyřech mapách Čech a

Moravy v časovém odstupu zhruba po třiceti letech. Na mapách jsou zobrazena

prameny a literaturou doložená místa výskytu tajných evangelíků. Tato místa

jsou  pak  propojena  čarami,  které  ve třech  stupních,  hlavní  a  vedlejší

komunikace a jejich spojnice, ukazují, kudy vedly komunikační kanály mezi

jednotlivými  protestantskými  oblastmi.  Z map  vyplývá,  že máme  zprávy

o evangelících z oblastí Opočenska, Orlických hor a Valašska, ležících na jedné

hlavní  spojnici  mířící  dále  do Žitavy  a  na druhé  straně  na Trenčín.  Další

evangelíky spojovala  osa  Drážďany,  Praha,  České  Budějovice,  Linec  a  dvě

paralelní  spojnice  procházejí  přes  jižní  Moravu,  Vysočinu  se napojují

na pražskou  osu.  Tyto  hlavní  spojnice,  pak  jsou  provázány  vedlejšími.

Komunikační  síť  mezi  tajnými evangelíky byla tedy poměrně hustá  a dobře

provázaná.  Existovalo  také  spojení  se zahraničím,  odkud  byli  protestanté

podporováni.76

Komise  pro  toleranční  přihlášky vyvozuje  z dopisu,  který byl  roku 1710

na Moravě zabaven jedné ze spojek, Jiřímu Novákovi z Krouny, že: „se tajní

74 V pramenech či literatuře se o něm také mluví jako o Valesiovi.
75 BURIAN,  Gegenreformation,  38-44,  HREJSA,  Dějiny,  12, KOMISE,  Evangelíci, 17 a

MACEK, Geheimprotestanten in Böhmen und Mähren, 245-251.
76 MELMUKOVÁ, Patent zvaný toleranční, 78.
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evangelíci doby temna považovali za církev, měli pevnou organizaci, vzájemné

spojení a ústředí.“77

Zabavený  dopis  obsahoval  výzvu  k finanční  sbírce  na vypravení  posla

s žádostí  švédskému králi,  který byl  tou  dobou ve Vratislavy,  aby se zasadil

o zřízení dalších chrámů milosti  v Čechách a na Moravě. Dopis je podepsán

„S tím všecky v ochranu Pána Boha všemohoucího poroučíce zůstáváme všech

spolu  v církvi  evangelické  trvající  služebníci,  mnozí  věrní  Čechové.“  Jiří

Novák,  zajatý  posel,  na mučení  vyzradil  některé  evangelíky a  úřady se tak

dozvěděly  o organizačním  a  misijním  působení  představitelů  skryté  církve.

Dopis  také,  podle  Melmukové,  dokumentuje  uvědomělou  snahu  evangelíků

o realizaci kutnohorského smíru a Rudolfova majestátu.  List  byl napsán bez

vědomí kazatele Stránského, který se, lépe znalý diplomatických poměrů, proti

této akci postavil a pokusil se ji dokonce zastavit.78

K názoru, že tajní evangelíci měli pevnou strukturu se hlásí také Ilja Burian.

Domnívá se, že v každém období existovala různá centra. Hlavním uzlem celé

tajné  církve  měla  být  nejméně  do poloviny dvacátých  let  18.  století  Praha.

Kazatelé,  které  vysílala,  měli  mít  autoritu  i nad  západní  Moravou.  Kazatelé

měli  působit  po celé  zemi  také  proto,  aby nebyli  tak  snadno  dopadnutelní.

Za příklad  je  Burianem  dán  Václav  Trojan,  který  se na počátku  století

přesouval mezi Čáslaví, Mělníkem, Poděbrady, Chrudimí, Litomyšlí a zavítal

až do severozápadní  Moravy.  Tato  oblast  pod správou Václava Trojana  byla

napojena na druhou oblast, kterou spravovali jiní kazatelé, a která se rozkládala

na severní Moravě. Kromě Prahy vznikla v průběhu první čtvrtiny 18. století

další  centra,  která  získala  na důležitosti  po té,  co  byla  část  vedení  církve

v Praze  pozatýkána.  V Čechách  mělo  jít  především  o Sloupnici,  Trnávku,

Krounu  a  Krucemburk.  Na Moravě  pak  centry  byly  Rokytno  –  Olešná  a

Hošťálková – Vsetín. Každé centrum mělo mít svého vůdce. Jednotliví vůdci

spolu měli být ve spojení a vědět, kdo církev vede. Na špici vedení měli stát

někteří  kazatelé,  kteří  jako jediní  znali  jména všech ordinovaných kazatelů.

77 KOMISE, Evangelíci, 16.
78 Tamtéž a MELMUKOVÁ, Patent zvaný toleranční, 76.
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Členové církve se pak snažili  své vedoucí členy usilovně ukrývat,  takže jen

zřídkakdy došlo k jejich prozrazení.79

Názory výše zmíněných badatelů se rozcházejí především v pohledu na to,

jak moc centrálně byla církev řízena. Přesto je shoda v tom, že jádrem tajné

církve  byly lokální  buňky,  které  propojovaly její  aktivní  členové  a  aktivní

podpora z exilu. V této síti existovali důležitější centra a představitelé. Ti spolu

byli  v kontaktu  a  pokoušeli  se mimo  jiné  i o diplomatické  styky.  To,

že se Martin Stránský, jako známý kazatel pohybující se po Čechách, Moravě

i Slezsku,  postavil  proti  akci  zmiňované  v dopise  z roku  1710,  naznačuje,

že tajná církev nebyla plně koordinovaná a jednotná. Některá centra nejspíše

mohla jednat nezávisle na ostatních.

Můžeme tedy předpokládat, že i za zkoumaným memorandem stojí nějaké

centrum  či  centra.  V bližším  určení  by  mohlo  být  nápomocno  to,  že pod

memorandem jsou podepsány konkrétní osoby a dále některé události a fakta,

o kterých se v memorandum píše.

Z podepsaných je pro nás v této věci méně zajímavý Jakub Boháček, který

se k poselstvu  připojil  nejspíše  až v Berlíně.  O Martinu  Rohlíčkovi  víme,

že pocházel  z Velimi  z Královéhradecka.  Nevíme,  kde  přesně  se pohyboval

před doručením Punct, ale můžeme předpokládat, že působil v těch oblastech,

které  spravoval  i po svém  vysvěcení,  tedy  po roce  1728,  tedy

na Královéhradecku,  Kouřimsku,  Boleslavsku  a  Chrudimsku.  To  jsou  kraje,

ve kterých se po něm po vydání zatykače 1739 pátralo nejintenzivněji.80 Stejně

tak Mikuláš Vondráček pocházel dle podpisu ze Smiřic nedaleko Opočna.

Události,  vylíčené  v Memorandu,  jsou  události  z Litomyšlska,

Vysokomýtska, Královéhradecka a Náchodska.81

Podle punct, bodu sedm, přijímalo v Čechách na 18 tis. lidí pod obojí. Toto

číslo  je  dáváno  do souvislosti  s okruhem evangelíků  spadajících  ke kazateli

Michalu  Dionýsovi.  Ten  sám  se měl  o takovém  číslu  několikrát  zmínit.

79 BURIAN, Gegenreformation, 31-44.
80 SKALSKÝ, Emigrace, 20.
81 KOMISE, Evangelíci, 17.
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Hlavními  místy  Dionýsova  působení  měly  být  České  Heřmanice,  Javorník

u Litomyšle a Čermná u Lanškrouna.82

Z vyjmenovaných lokalit  je  nutno položit  větší  důraz  na ty,  které  souvisí

s událostmi  zmíněných v punctech,  než  na ty,  kde  působil  Martin  Rohlíček,

protože u něj se jedná o místa, o kterých se je možné jen domnívat, že je v té

době  navštěvoval.  S jistotou  víme  jen  to,  že je  navštěvoval  až několik  let

po odevzdání Memoranda. Nápomocné je oproti tomu zjištění, že místa původu

Rohlíčka a Vondráčka se nacházejí  v blízkosti  míst,  kde se odehrály události

z punkt. Přínosné je také to, že okruh komunikantů kazatele Dionýsia pochází

z této  oblasti.  Z toho  všeho  vyplývá,  že Memorandum  bylo  nejspíše  dílem

především evangelíků z východních Čech, kteří žili na Královéhradecku. Díky

propojení center o něm ale nejspíše mohla vědět nebo se na něm i podílet, např.

finančně, některá další protestantská centra.

To, že by snad tři podepsaní muži jednali na vlastní pěst vylučuje několik

věcí. Za prvé to, že si sami vyžádali potvrzení od Jablonského a od probošta

Reinbecka,  kterým  by  po návratu  do vlasti  prokázali  doručení  Memoranda.

A za druhé  to,  že tajná  církev  Rohlíčkovi  nadále  důvěřovala  a  poslala  ho

později  zpět  s prosbou  o jeho  ordinaci.  Komise  pro  toleranční  přihlášky

konstatuje, že poslové „jistě byli pověřeni značnou částí církve.“ Klade důraz

především na propojení skrze kazatele.83

Daniel Arnošt Jablonský

Poslední  autor,  o kterém je  třeba  pojednat,  je  Daniel  Arnošt  Jablonský84,

původním  jménem  Figulus85.  Právě  on  listiny  uložil  a  opatřil  svým

komentářem.

Daniel  Arnošt  Jablonský  (1660-1741)  se narodil  poblíž  Gdaňska.  Byl

vnukem  Jana  Amose  Komenského.  Jeho  rodiče  byli  uprchlíci  z Čech,

ze kterých  odešli  z náboženských  důvodů.  Školské  vzdělání  započal

na Gymnázium v Lešně, zřizované Jednotou Bratrskou. Studoval ve Frankfurtu

82 Tamtéž a BURIAN, Gegenreformation, 42.
83 KOMISE, Evangelíci, 17.
84 V literatuře se časteji objevuje původní německá verze jména „Daniel Ernst Jablonský“

nebo také s měkkým „i“ „Jablonski“.
85 BAHLCKE, Komenský-Figulus-Jablonský, 24.
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a Oxfordu, kde mu byl roku 1706 udělen doktorát z teologie. V pozici rektora

vedl Gymnázium v Lešně, krátký čas působil v kazatelské funkci v Královci,

ale  již  od roku  1693  až do své  smrti  zastával  funkci  dvorního  kazatele

v Berlíně. Zároveň zastával funkci zahraničního biskupa polské Jednoty, který

měl na starosti péči o členy jednoty žijící za hranicemi Polsko-Litevské unie.

Ve své době byl považován za vzorového kazatele, učitele a pastýře. Dopisoval

v šesti  jazycích  a  měl  svého  času  jedinečnou  knihovnu.  Soustředil

se ekumenicky.  Spolu  s Gottfriedem  Wilhelmem  Leibnizem  usiloval  o unii

křesťanských  konfesí,  zejména  luteránů  a  kalvinistů.  Krom  duchovního

zaměření se také zasazoval o vědu. S Leibnizem založili  první akademii  věd

v Německu.  Jablonský  byl  viceprezidentem  a  v letech  1733-174  také

prezidentem  této  instituce.  Zajímal  se ale  také  o čínskou  kulturu,  korán  či

techniku.86

Jednou z otázek, kterou jsme již položili výše, je, z jakého motivu Jablonský

zkoumané listiny uložil a opatřil komentářem. Odpověď se nabízí v jeho zájmu

o historii.  Jablonský  se zabýval  především  dějinami  protestantských  církví

ve střední  a  východní  Evropě.  V jednom dopise  hraběti  Nikolausi  Ludwigu

Zinzendorfovi  píše,  že pracuje  na Dějinách  reformačních  církví  východní

Evropy.  Prosil  ho  proto  o zprávy  ochranovských  exulantů.  Historie  byla

Jablonskému učitelkou, která měla pomáhat napravovat současnou politickou

situaci.  Měla  mu  pomoci  v jeho  ekumenických  snahách  a  ukázat

na destruktivní důsledky konfesionalismu a netolerance.87

„Psal  o „zlořádech,  útisku  a  pronásledování“,  ale  také  o situaci  uvnitř
Jednoty  bratrské  –  jeho  vlastními  slovy  řečeno  o „zmatku,  rozvratu  a
nepořádku“88

V jeho  pohledu  na dějiny  i současnost  jistě  sehrálo  roli  také  to,  že byl

potomkem  exulantů,  že mezi  exulanty  vyrůstal  a  mnoho  jeho  současníků

86 BAHLCKE, Daniel Arnošt Jablonský, 9-12 a MEYER, Jablonski, 432-433.
87 BAHLCKE,  Komenský-Figulus-Jablonský,  32,  DYBAS,  Konfesní  rozmanitost  a

kulturní rozkvět, 46 a MEYER, Z Ochranova do nového světa, 88.
88 BAHLCKE, Komenský-Figulus-Jablonský, 32.
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muselo  kvůli  víře  opustit  své  domovy.  Strach  z pronásledování  je  v jeho

myšlení patrný.89

Jak  bylo  řečeno,  Jablonský zastával  od roku 1693 roli  dvorního kazatele

v Berlíně.  To byl  jistě  také důvod,  proč šlo  české poselstvo s memorandem

nejprve za ním.

Dvorní  kazatelé  byli  ustanovování  od dob kurfiřta  Jana Zikmunda z rodu

Hohenzollernů.  Ten  v roce  1613  konvertoval  z osobního  přesvědčení

k reformované víře, čímž se dostal do sporu s plně luteránským Braniborskem-

-Pruskem. Stavům musel přislíbit v reversu roku 1615, že v zemi bude moci

pobývat jen několik reformovaných kazatelů, které bude ale ustanovovat rod

Hohenzollernů a kteří budou výhradně duchovními učenými jen pro potřeby

jejich rodiny. Tento princip náboženské tolerance byl zajištěn i v říšském právu.

Zákony byly ovšem vykládány volně.  Již  po smrti  Fridricha  Viléma  (1640-

1688)  se nacházelo  ve státě  na 24  reformovaných  kazatelů,  roztroušených

i po místech, kde se Hohenzollernové zdržovali jen čas od času. V Berlíně jich

tenkrát sídlilo pět, ale v době Jablonského působení tam bylo již 19 kazatelů.

Protože  v zemi  nebylo  mnoho  reformovaných,  byli  duchovní  s teologickým

vzděláním  povolávání  z řad  přistěhovalců.  Počet  kalvinistů  v Braniborsku-

-Prusku rozšířili také Hugenoti, prchající z Francie po zrušení nantského ediktu

Ludvíkem XIV.,  kterým Fridrich Vilém postupimským ediktem udělil  právo

se v zemi usadit.90

„Hohenzollernové berlínské dvorní kazatele považovali – coby představitele
svojí víry a dvorní teology jmenované přímo země pánem – za významný
nástroj církevní a mocenské politiky. Dvorní kazatelé, kteří byli zcela svázáni
s panovnickým domem, totiž byli členy luteránské konzistoře – úřadu, který
měl značný vliv na veškeré církevní záležitosti v zemi. Dvorní kazatelé zde
mohli  prosazovat  zájmy  panovníka,  aniž  by  byl  vystavován  protestům  a
obviněním ze strany luteránské stavovské opozice.“91

89 TamtéžTamtéž.
90 BAHLCKE,  Komenský-Figulus-Jablonský,  28 a KROLZIK,  Johann Sigismund,  171-

181.
91 BAHLCKE, Komenský-Figulus-Jablonský, 28.
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Jablonský ve funkci dvorního kazatele při hlavním Berlínském chrámu měl

za úkol vést bohoslužby v chrámu a zámecké kapli, pastoraci a náboženskou

výuku  v královské  rodině,  v královském  dvoře  a  ve sboru  mezi  stavy.

Vzhledem k zvláštním náboženským poměrům v zemi  musel  se při  nástupu

do funkce písemně zavázat, že bude přispívat k mírovému soužití obou konfesí

a že se vyvaruje konfesní polemiky. Přitom měl díky své funkci zásadní vliv

na personální obsazení luteránských farských i inspektorských úřadů.92

Dvorní kazatelé se museli vyrovnávat s postavením elity a přitom menšiny.

To  vedlo  k jejich  úzkému  sepětí,  sounáležitosti  i jejich  rodovým

propojováním.93

Z těchto  informací  vyplývá  několik  důležitých  informací  pro  doplnění

obrazu o Memorandu a okolnostech, které ho provází.  Za prvé to,  že Daniel

Arnošt Jablonský byl, díky svému vysokému, králi blízkému postavení, i jako

zástupce reformovaných církví, biskup Jednoty, zájmem o protestantské církve

a ztracenou vlast  svých rodičů, nejvhodnějším zprostředkovatelem přímluvy.

Za druhé,  jako  člověk  orientující  se v poměrech  dvora  a  diplomatických

zvyklostech a jako člověk s velkým zájmem o ekumenismus, je dobře možné,

že měl  podíl  na textu  přímluvy.  To  by  dokládal  také  posun  v ekumenické

vstřícnosti v podpise pod přímluvou, na který bylo upozorněno výše (str.  36).

Za třetí, bylo objasněno, proč Jablonský listiny uložil. Jeho smysl pro historii

mu  kázal  dokumenty  uložit,  ať  už  pro  budoucí  generaci,  nebo  pro  knihu

o historii protestantských církví, kterou sepisoval.

3.6 Adresáti

Pouze v punctech se objevuje konkrétní  oslovení,  které  prozrazuje,  komu

jsou  určena.  V bodě  osm stojí  „nehmen  unsre  Zuflucht  nach  Gott  zu  Ihre

Königlichen  Majestat  in  Preussen“.  Ostatní  oslovení,  jak  v punctech,  tak

v přímluvě, jsou sice oslovením krále, královského majestátu, v mužském rodě,

ale  už  chybí  konkrétní  udání,  který  král  je  zamýšlen.  To,  že puncta  byla

adresována  právě  pruskému  králi,  potvrzuje  nejen  Metternichova  odpověď,

která je podepsána v králově jménu, ale také Jablonského vyprávění, ve kterém

92 HÜFFMEIER, Učíme se, abychom věděli, 77.
93 BAHLCKE, Komenský-Figulus-Jablonský, 28.
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se píše,  že „Memorialien“  měla  být  předána  „an  die  Könige  von  Preussen,

Engelland,  Dänemark  und  Schweden“.  Protože  se v punctech  oslovení

objevuje, a naopak v přímluvě ne, je možné se domnívat, že o rozeslání dalším

králům  bylo  rozhodnuto  až po jejím  sepsání.  Mohlo  se jednat  například

o Jablonského nápad.

Díky Metternichově odpovědi víme, že puncta opravdu odešla k pruskému

králi. O osudech kopií určených k ostatním panovníkům nemáme zprávy.

Fridrich Vilém I.

Pruským králem byl v té  době Fridrich Vilém I.,  který se ujal  trůnu roku

1713 a vládl až do své smrti roku 1740. Pro své vojenské reformy a rozšiřování

armády získal přízvisko „král vojáků“, ačkoliv během své vlády nikdy neválčil.

Zemi  vnitřně  stabilizoval.  Za manželku  si  vzal  Žofii  Doroteu,  dceru

hannoverského kurfiřta  Jiřího  I,  kterému byla,  jak  bude vzápětí  vysvětleno,

určena také jedna kopie memoranda.94

Nábožensky byl rozhodným protestantem „mit seiner einfachen, praktisch

und zweckrational angelegten, doch tiefen Religiosität“95. Právě proto ale také

neměl pochopení pro mezi-konfesijní rozepře a spory, které ho znechucovaly.

Zato ale měl pochopení pro pronásledované evangelíky, jak dokazují některé

jeho  dopisy směřované  rakouskému  vyslanci  hraběti  Sackendorfovi.  Někdy

žádal, aby císař zasáhl, kde bylo s evangelíky zacházeno příliš přísně, jindy, aby

odvolal či zmírnil různá nařízení nebo aby zakročil vůči kněžím, kteří jsou vůči

protestantům  tvrdí.  Jednou  se také  ohradil  vůči  zavření  sirotčince,  který

evangelíci provozovali.96

Jeho  snaha  o pomoc  pronásledovaným  protestantům  ale  nebyla  jen

nábožensky motivovaná. Důležitým bodem jeho hospodářské politiky totiž byla

kolonizace vlastní země, která ztratila značnou část obyvatelstva po hladomoru

a moru v prvním desetiletí 18. století. Fridrich Vilém I. vydal několik patentů,

které zajišťovaly přistěhovalým řemeslníkům a sedlákům nejrůznější podporu.

94 WESSELING, Friedrich Wilhelm I., 452-463.
95 „se svou  jednoduchou,  prakticky  a  racionálně  zaměřenou,  přece  však  hlubokou

zbožností“, překlad autora této práce. Citováno dle WESSELING, Friedrich Wilhelm I.,
459.

96 SKALSKÝ, Emigrace, 148-151 a WESSELING, Friedrich Wilhelm I., 452-463.
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Měli obdržet půdu, osivo, hospodářská zvířata, nářadí a byl jim slíben zvláštní

ohled při neúrodě, jejich děti neměly být odvedeny do vojska. Toto osidlovací

úsilí  dokumentují  i články  v zahraničním  tisku  z té  doby,  ve kterých  byly

patenty  inzerovány.  V letech  1731-1732  přijal  do země  pronásledované

luteránské  přistěhovalce  prchající  z Salzburgu  z Rakouska.  Touto  politikou

se k roku 1740 zdvojnásobil počet obyvatel v zemi oproti počátku století.97

Z těchto  informací  se dá  jasně  vyčíst,  proč  se evangelíci  obracejí  právě

na Fridricha  Viléma I.  Jeho  zájem o pronásledované protestanty v nich  jistě

musel vzbuzovat oprávněnou naději, že je vyslyší a přimluví se za ně.

Ostatní vládci

Kopie  měly  být  zaslány  také  evangelickým  králům  Anglie,  Dánska  a

Švédska.

Anglickým králem v té době byl Jiří I. Nejprve hannoverský kurfiřt, který

po své  matce  Žofii  Hannoverské,  dceři  Alžběty  Stuartovny,  získal  nárok

na Britský  trůn.  Anglickým  králem  byl  v letech  1714-1727.  Byl  luterského

vyznání a jako anglický král také hlava Anglikánské církve a skotské státní

církve.  Jak  bylo  již  výše  řečeno,  byl  v příbuzenském  poměru  k Fridrichu

Vilémovi I. skrze sňatek své dcery.98

Podle  Jablonského  vyprávění  předali  žádost  králi  Jiřímu  I.  do vlastních

rukou sami poslové. Mělo se to odehrát 13. října. Ani o této události, ani o tom,

že by  v této  souvislosti  král  Jiří  podnikal  nějaké  kroky,  se ale  literatura

nezmiňuje.

Stejně tak to je s dánským králem Friedrichem IV (1671-1730)., který si také

vydobyl v Severní válce vévodský titul Šlesvicka-Holštýnska.99

Švédským králem byl od roku 1720 Fridrich I. Jakkoliv se jeho předchůdce

Karel  XII.  zasadil  o práva evangelíků  ve Slezsku,  nikdy nepřekročil  hranice

položené  Vestfálským  mírem.  Za Fridricha  I.,  po ukončení  severní  války

Nynstadskou  smlouvou,  došlo  již  k definitivní  ztrátě  velmocenské  pozice

97 TamtéžTamtéž.
98 Britannica, 750.
99 KLOSE, Friedirch IV.
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Švédské říše ve prospěch Ruského carství. Fridrich I. tak již evangelíkům vně

hranic nemohl věnovat příliš pozornosti.100

Stejně jako v předchozích dvou případech, ani v tomto případě se literatura

nezmiňuje  o osudu  kopie  memoranda,  které  bylo  určené  švédskému  králi.

Nevíme tedy,  zda  žádosti  k ostatním králům měly nějakou odezvu,  ani  zda

k dánskému a švédskému vůbec doputovaly.

O vztahu těchto králů k protestantům nám také napoví žádost, kterou podali

v roce 1731 evangelíci ze Solnohradska ke švédskému králi Fridrichu I. Ten je

sám nadšeně uvítal.  Podobně dánský král  a pozdější  anglická královna toto

hnutí podporovali veřejnými sbírkami.101

Adresáti Metternichovy odpovědi

Adresáta  opis  pořízený  Jablonským  neuvádí,  na jeho  místě  stojí  pouze

zkratka  „Tit.“  Můžeme  se domnívat,  že v originále  stálo  plné  oslovení.

V původním znění zde stál titul krále Fridricha Viléma I. Jak vyplývá z obsahu

i závěru  dopisu,  komunikoval  Metternich  s brunšvickým  vyslancem,  a  to

na příkaz krále, aby mu sdělili své mínění.102

Adresáti Jablonského textu

I tato  otázka  již  byla  výše  nastíněna.  Úzce  souvisí  s tím,  jaké  důvody

Jablonského k sepsání textu vedly. V textu není ani slovem naznačeno, komu je

text určen. Jablonský poznamenává důležitá data, místa a jména, ale i takovou

pozoruhodnost,  jako  je  zapečení  pečeti  do chleba  a  dále  vyprávění  poslů

o vyzrazení podobného poselstva, jakým byli oni sami. Zdá se, že Jablonského

text  si  klade  za cíl  zaznamenat  to  nejdůležitější  pro  pochopení  toho,  co

se odehrálo,  ale  i vylíčení  dalších  souvislostí  a  zajímavostí.  Přeje  si  předat

důvěryhodné svědectví  o své době.  Mohl by sloužit  jako doklad třetí  osobě

o tom, jaká je situace tajných pronásledovaných evangelíků.  Proto je možné

se domnívat, že dokument měl sloužit jako záznam do kroniky.

100 BOTH, Friedrich I. a KOMISE, Emigrace, 15-17.
101 VOLF, Soupis, 287.
102 SKALSKÝ, Emigrace, 153.
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3.7 Další jména v textu

Jablonský ve svém vyprávění sděluje ještě dvě jména, která osvětlují průběh

předání  memoranda.  Zmiňuje  pána  z Ilgen,  kterému  poslové  dali  všechny

kopie, aby je předal králům Pruska, Anglie, Dánska a Švédska. Šlo o ministra

zahraničních záležitostí Fridricha Viléma I. Heinricha Rüdigera z Ilgenu (1654-

1728)., člověka velmi vlivného, s přístupem ke králi.103

Druhé  jméno  zní  probošt  Reinbeck.  Ten  měl  spolu  s Jablonským poslat

tajným evangelíkům potvrzení,  že poslové  memorandum předali.  Jde  o Jana

Gustava Reinbecka, který byl od roku 1717 ustanoven představeným kapituly

Petrikirche v Cölln, původně samostatném městě,  které v průběhu let srostlo

s Berlínem.  Od roku  1721  získal  místo  v radě  berlínské  konzistoře.  Byl

zpovědníkem královské rodiny a těšil se velké důvěře Fridricha Viléma I.104

V Jablonského vyprávění také zazní jméno Strahlenheim, což byl vyslanec

švédského krále  Karla  XII.  Ten v letech  1707-1709 na příkaz  krále  pobýval

ve Vratislavi  a  usiloval  o prosazení  náboženské  svobody,  ujednané

Altranstädtským  mírem,  který  byl  uzavřen  ke konci  Severní  války,  pro

Slezany.105

3.8 Čas a místo

S dokumenty je spojeno několik dat a místopisných údajů. V přímluvě stojí,

že byla  sepsána  v Berlíně,  23.  srpna  1723.  Podle  Jablonského  vyprávění

k němu  české  poselstvo  dorazilo  dne  25.  srpna  1723.  Na Metternichově

odpovědi stojí datum 13. září 1723 a za místo sepsání je udáno pouze Prusko.

V textu  odpovědi  se mluví  o dokumentu  ze 4. září.  Jedná  se o datum

komunikace mezi  Metternichem a brunšvickým vyslancem. Samotná  puncta

ani Jablonského vyprávění nejsou opatřeny dalším datem. Pucta neuvádí místo

svého  sepsání.  Jablonský  v textu  píše,  že poslové  dorazili  „anhero  nach

Berlin106“. Když tedy vyprávění sepisoval, nacházel se v Berlíně.

103 BAUMGART, Ilgen, SKALSKÝ, Emigrace, 151 a VOLF, Soupis, 287.
104 SKALSKÝ, Emigrace, 152 a WAGEMANN, Reinbeck.
105 KVACSALA, Gesandschaft, 224.
106 „Sem do Berlína,“ překlad autora této práce.
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Pokud byla žádost sepsána 23. srpna a k Jablonskému dorazilo poselstvo 25.

srpna,  nemohl  se na žádosti  Jablonský podílet,  jak  uvádí  Hrejsa  a  jak  bylo

v této práci navrženo.107 Buď tedy poselstvo vše sepsalo samo,  nejspíš tedy

Jakub Boháček, nebo Jablonský zaznamenal datum chybně, poselstvo dorazilo

dříve  a  on  memorandum skutečně  upravil,  jak  se Hrejsa  domnívá.  Také  je

možné, že Jablonský přímluvu sice upravil, ale ponechal na ní původní datum.

Poselstvo  zůstalo  v Berlíně  alespoň  do 13.  října,  aby  předalo  kopii

memoranda anglickému králi.  Metternichova odpověď je  tedy zastihla  ještě

tam  a  jistě  jim  byla  tlumočena.108 Toto  je  důležité  zjištění.  Když  poslové

opouštěli  Berlín,  znali  již  odpověď  a  mohli  ji  vyřídit  tajným evangelíkům

ve své vlasti.

3.9 Obsah dokumentů

V několika  větách  je  potřeba  pojednat  také  o samotném  obsahu  listin,

ačkoliv  literatura,  která  se tématem zabývá,  v něm nenachází  žádné  klíčové

sdělení.  Ján  Kvačala,  když  text  poprvé  uveřejnil,  ve svém  krátkém  úvodu

prohlašuje puncta i přímluvu za nezajímavá a „primitiv abgefassten“109. To byl

také  důvod,  proč  neuveřejnil  jejich  doslovný  přepis.  Na druhou  stranu

považoval  za velmi  zajímavé Jablonského vyprávění.110 Stejně  tak  i Skalský

píše: „Tato [přímluva] neobsahuje ničeho zvláštního, nýbrž mluví o známých

útiscích evanjelíků v Čechách.“111

Z jejich  obsahu  se komentuje  číslo  osmnácti  tisíc  lidí  přijímajících  pod

obojí.  Badatelé  se shodují,  že čísla  nepřehánějí,  naopak  se domnívají,

že komunikantů bylo v celé zemi mnohem více. Jak již bylo zmíněno, dávají

toto  číslo  do souvislosti  s kazatelem  Michalem  Dionýsiem,  který  se měl

několika  vedoucím  duchovním  tajné  cíle  svěřit,  že má  zaznamenáno,

že vysluhoval Večeři Páně osmnácti tisícům lidem. Mezi jeho následovníky a

107 Viz výše.
108 Tak i SKALSKÝ, Emigrace, 153.
109 „jednoduše zkoncipovaná“
110 KVAČALA, Gesandschaft,
111 SKALSKÝ, Emigrace, 153.
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okruhem  jeho  komunikantů  pak  až do tolerančního  patentu  mělo  panovat

přesvědčení, že se v Čechách skrývá právě 18 tis. evangelíků.112

O tom, že memorandum shrnuje „známé útisky“ není pochyby. O zatýkání,

zabavování a pálení knih, zabírání majetků máme mnoho zpráv. Také víme,

že mnoho  lidí  utíkalo  do zahraničí  i o tom,  že tajní  evangelíci  přijímali  jen

výjimečně či vůbec. Podle Komise pro toleranční přihlášky, která se odvolává

na dokumenty uložené v Brněnském Státním oblastním archivu, se jmenované

události vztahují konkrétně na události z Litmoyšlska, Vysokomýtska, Králové-

-Hradecka a Náchodska.113

Skalský  upozorňuje  na bod  devět,  podle  kterého  se pruský  král  právě

nachází v Praze, a proto se může setkat s rakouským císařem. V té době, kdy

poselstvo  ještě  pobývalo  v Berlíně,  přesněji  5.  září  1723,  probíhala  v Praze

korunovace  císaře  Karla  VI.  Nezaviněným  omylem  memoranda  je  to,

že Fridrich Vilém I. se korunovace nezúčastnil. Na místo se měl vypravit jeho

zástupce.114

Jablonského  vyprávění  přináší,  kromě  důležitých  údajů  k pochopení

okolností memoranda, také popis dvou zajímavých skutečností. První souvisí

ještě s memorandem a je jím nezvyklý způsob, jakým chtěli poslové propašovat

potvrzení vydaná Danielem Arnoštem Jablonským a proboštem Reinbeckem. Ti

měli  své  pečeti  obtisknout  do oplatky,  aby se ta  mohla  zapéci  do chleba  a

v něm pronést přes hraniční kontrolu. Stejným způsobem měl pronést později

své potvrzení o ordinaci Martin Rohlíček.115

Druhá  věc,  kterou  Jablonský  ve svém  vyprávění  uvádí,  je  zpráva

o podobném poselstvu vypraveném do Vratislavi. Poselstvo bylo ale zrazeno a

na místo k vyslanci švédského krále Karla XII. Strahlenheimovi bylo zavedeno

k císařskému komisaři. Skalský tento dopis spojuje se svědectvím Jana Jílka.

Ten ve svém životopise líčí událost, kterou mu vyprávěla jeho matka. Podle ní

měli  právě v tu dobu, kdy se Jílek narodil,  tj.  dubnu roku 1707, jeho rodiče

112 BURIAN, Gegenreformation, 42-43, KOMISE, Evangelíci, 17 a SKALSKÝ, Emigrace,
65.

113 BURIAN, Gegenreformation, 41-43, KOMISE, Evangelíci, 17 a SKALSKÝ, Emigrace,
70n.

114 SKALSKÝ, Emigrace, 152-153.
115 MELMUKOVÁ, Patent zvaný toleranční, 82.
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ve strachu  čekat  na posly,  kteří  by  zatkli  Jílkova  otce,  protože  byl  mezi

podepsanými pod žádostí ke švédskému králi. Šlo o žádost z Litomyšlska, která

již byla také zmíněna (str.13 a 36).116

Metternichova odpověď je především potvrzením, že puncta byla skutečně

předána a doputovala ke králi.

3.10 Tradice

Úkolem této části je určit v jaké tradici pramen stojí a nakolik to mohlo vést

ke zkreslení obsahu dokumentu.

Protože se u prvních třech textů jedná o přepis originálu, musíme si nejprve

položit otázku o důvěryhodnosti kopií. Text by totiž mohl být z různých motivů

pozměněn,  např.  by  autor  opisu  mohl  záměrně  zhoršovat  utrpení  tajných

evangelíků zveličením čísel nebo vkládáním vět, aby více vyzdvihl jejich oběť

a naopak více pošpinil katolickou stranu.

Proto,  že texty byly okopírovány svědomitě  a  bez  zásahů,  mluví  několik

argumentů. Opisy byly pořízeny Danielem Arnoštem Jablonským, akademikem

a biskupem, který sice měl i osobní zájem na situaci tajných evangelíků, není

však  důvod  se domnívat,  že by  kvůli  tomu  musel  opisy  jakkoliv  falšovat.

Naopak jako dějepisec měl zájem na zachování původního pramene. Druhým

důvodem je  to,  že dokumenty mluví  o událostech,  které  jsou  známy a  jsou

potvrzeny z jiných  zdrojů.  O tom bylo  pojednáno  výše.  Třetím důvodem je

potvrzující  zpráva  Metternichova,  která  se zachovala  dle  Skalského  ještě

v Pruském státním archivu.117 Tyto důvody jsou dostatečné k tomu, aby kopie

byly považovány za důvěryhodné.

Z důvodu,  že události  popsané v memorandu známe ještě  z jiných zdrojů,

není také nutné zpochybňovat údaje v přímluvě nebo punctech.

Je nutné ale mít na paměti, že memorandum bylo psáno ve vyhrocené době a

prostředí  dvou  nesmiřitelných  nábožensko-politických  táborů.  Psali  ho  lidé

116 KOMISE, Evangelíci, 16 a SKALSKÝ, Emigrace, 49.
117 SKALSKÝ,  Emigrace,  153  v poznámkách  uvádí  dvě  citace,  v tomto  dokumentu  již

tolikrát zmiňovaný článek Kvačalův a druhou citaci „Pruský tajný státní arch. R XI. 27c
Böhmen V. Bohužel se mi nepodařilo tento dokument získat.
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pronásledovaní,  přežívající  v utajení.  Dokument  je  z toho  důvodu  silně

konfesně zabarven.

Přímluva je oproti  memorandu ekumeničtější,  jak bylo výše ukázáno, ale

také  stojí  oběma  nohama  na evangelické  straně  barikády.  Metternichova

odpověď projevuje soucit s utlačovanými evangelíky, stojí také na jejich straně,

drží  si  ale  politický  odstup  od situace.  Jablonského  vyprávění  také  stojí

jednoznačně  na straně  pronásledovaných.  Působí  ale  spíše  jako  záznam

událostí.

3.11 Témata

Z analýzy vyplývají následující témata, která dokumenty přinášejí.

Zajímavý je jistě už jen příběh listin a poselstva tak, jak vyplývá z uložených

dokumentů i z dalšího kontextu.  Zůstávají  sice některá nejasná místa,  přesto

se ale  dozvídáme  mnoho.  Dostáváme  informace  o způsobu  pašování

dokumentů  přes  hranice,  jeho  překladu  a  možné  úpravě  do ekumeničtější

podoby, dále o složité cestě než dokument doputoval do králových rukou, tedy

politických  vztazích  na královském  dvoře  a  také  střípek  o berlínských

exulantech  a  jejich  zájmu  o tajné  evangelíky  ve své  vlasti,  když  se Jakub

Boháček ujme vedení poselstva a přidá svůj podpis pod přímluvu.

Samotný pokus o přímluvu zapadá mezi další zprávy podobného charakteru

a rozšiřuje jejich řadu. Je výjimečný tím, že je jako první směřovaný k Prusku.

Obsah  punct  a  přímluvy přináší  pohled  do situace  tajných  protestantů  a

vypovídá  o jejich  sebepochopení.  Dokument  rozšiřuje  a  doplňuje  obraz

o pronásledování  protestantů,  objevují  se číselné  údaje  (zde  je  významná

zpráva o 18 tis. přijímajících, která koresponduje s dalšími zdroji) a letopočty.

Texty  obohacují  naši  znalost  o tajné  církvi,  způsobu  organizace,  jejímu

vnitřnímu propojení a diplomatických aktivitách. Stejně tak přináší informace

o vztahu  evangelických  králů  k tajným  evangelíkům  v jiné  zemi  a  jejich

možnostech se angažovat v situaci v zahraničí.

Je třeba zhodnotit, jak reálná byla očekávání tajných evangelíků. Tématem

je samozřejmě také samotný dopad tohoto pokusu a jeho celkový význam.
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Jeden z podpisů  pod přímluvou je  také  první  zprávou o kazateli  Martinu

Rohlíčkovi,  druhý o Jakubu  Boháčkovi.  Zájem o poselstvo  a  podpora  jejich

mise také doplňuje obraz o Danielu Arnoštu Jablonském.

Můžeme  se jen  domnívat,  jak  přesně  vznikla  přímluva  a  nakolik  do její

tvorby zasáhl Jablonský. Zůstává neobjasněno, co se stalo s kopiemi poslanými

ostatním evangelickým králům a neznáme jejich případné reakce.

Jablonského vyprávění je zajímavé nejen tím, že vypráví o osudu poselstva,

ale také tím, že přináší zprávu o neúspěchu jiného, dříve vyslaného poselstva,

čímž potvrzuje jiné zprávy o tomto neúspěšném poselstvu.
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4. Interpretace

Memorandum  Puncta  Bohemiae  patří  do řady  pokusů  tajných  českých

evangelíků o získání politické zahraniční podpory. Jednalo se o první takovýto

dokument, který byl adresován pruskému a ne švédskému králi. To, že se čeští

evangelíci  obrátili  k Prusku,  mělo  několik  důvodů.  Vliv  a  moc  Švédska

poklesli s koncem Severní války, kterou Švédské království prohrálo. Ale ani

dříve Karel XII. nepřestoupil  hranice dané vestfálským mírem, a tak žádosti

tímto  směrem  neměliyvětší  úspěch  od té  doby,  co  se král  zasadil  o zřízení

chrámů milosti ve Slezsku. Naopak pruský král Friedrich Vilém I. začal o tajné

emigranty projevovat zvýšený zájem. Zval je, aby se usadili v jeho zemi, a také

se přimlouval u rakouského císaře za mírnění postihů vůči nim.

K sepsání dokumentu vedla neutěšená a zhoršující se situace evangelíků, jak

sami  v memorandu uvádějí,  ale  jak také potvrzuje  mnoho dalších  pramenů.

Byli  pronásledování,  zatýkání,  šikanováni,  byly jim zabavovány knihy. Tajní

evangelíci,  žijící  ve východních Čechách,  v oblasti  kolem Hradce Králové a

Litomyšle, se rozhodli vyslat poselstvo k pruskému králi, aby žádalo o pomoc.

Chtěli, aby se král za ně přimluvil u rakouského císaře. Za tím účelem sepsali

memorandum,  ve kterém  popsali,  jaké  křivdy  jim  jsou  z katolické  strany

v jejich  kraji  způsobovány.  Dopis  podepsali  jménem  všech  pravověrných

v Čechách  a  na Moravě.  Je  sice  možné,  že některá  další  evangelická  centra

o tomto pokusu věděla, nemůžeme to ale potvrdit.

S dopisem vyslali dva posly ze svého kraje. Drvoštěpa Mikuláše Vondráčka

a  nadějného  kazatele  Martina  Rohlíčka.  Proč  oba  muži  byli  v té  době

v Čechách, když Jablonský uvádí, že žili v exilu, není jisté. U Martina Rohlíčka

se můžeme domnívat,  že již tenkrát  jako kazatel  procházel Čechy.  O prvním

jmenovaném ale mnoho nevíme. Tito poslové, když asi 25. srpna 1723 dorazili

do Berlína,  se setkali  s Danielem Arnoštem Jablonským,  dvorním kazatelem

Fridricha Viléma I. a následně s Jakubem Boháčkem, exulantem tam žijícím,

který  na rozdíl  od nich  uměl  německy.  Ten  dokument  přeložil  a  společně

sepsali ještě jeden dokument, přímluvu, kterou tři Češi společně podepsali a

také připojili  podpis za všechny tajné evangelíky.  Je možné, že na formulaci

této  přímluvy  se podílel  také  Daniel  Arnošt  Jablonským,  dvorní  kazatel
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Fridricha Viléma I. Proto, že dokument upravil, mluví především ekumeničtěji

formulovaný  podpis  pod  přímluvou.  Od Jablonského  a  probošta  Reinbecka

Rohlíček s Vondráčkem požadovali potvrzení o splnění svého úkolu. Poslové

předali  memorandum  i přímluvu  ministru  zahraničí  Fridricha  Viléma  I.

Heinrichu  Rüdigeru  z Ilgen,  který  měl  dokumenty  předat  také  dalším

evangelickým  králům,  o čemž  ale  nemáme  další  doklad.  Fridrich  Vilém  I.

dokumenty  dostal,  což  potvrzuje  odpověď  pruského  vyslance  Wolfa  von

Metternicha  adresovaná  králi  z 13.  září.  Metternich  doporučuje  králi  nic

nepodnikat, protože by mohl tajným evangelíkům spíše uškodit. Tato odpověď

zastihla posly ještě v Berlíně, ti tam totiž pobývali nejméně do 13. října, aby

předali jeden opis žádosti přímo do rukou anglického krále. Když se poslové

vraceli zpět do Čech, pronesli přes hranice dvě potvrzení o splnění jejich úkolu

v podobě pečetí obtisknutých v oplatce, kterou zapekli do chleba.

Text  přímluvy  i punct,  kromě  toho,  že dokumentuje  uvědomělou  snahu

evangelíků  o získání  svobody,  obsahuje  spíše  celkové  shrnutí  útisků,  které

se v té době tajným evangelíkům dělo, známých i z jiných pramenů. Zajímavé

je  především  číslo  18  tis.  lidí  přijímajících  pod  obojí  v roce  1716,  které

souhlasí  s číslem,  které  uváděl  kazatel  Michal  Dionýsius  a  ukazuje  tak,

že dokument vznikal v okruhu jeho následovníků. Toto číslo literatura užívá

jako jedno z odhadů počtu tajných evangelíků v Čechách.

Na memorandu  je  cenné  to,  že jasně  demonstruje,  jak  si  tajní  evangelíci

ve východních  Čechách  té  doby rozuměli.  Během  pronásledování  ze strany

falešného  náboženství  zachovávají  jedinou  pravou  víru  pro  níž  trpí.  Dále

se jedno evangelické centrum odvažuje jednat jménem celé tajné církve. Jak

potvrzuje další literatura, nejednalo se jen o pocit sounáležitosti, ale je opravdu

možné, že s dalšími centry tajných evangelíků byly v kontaktu a měli  o nich

zprávy.  Nemůžeme  ale  jen  na základě  tohoto  memoranda  usuzovat

na rozsáhlou církevní organizaci.

Důležitou  zprávou  je  i to,  že sami  tajní  evangelíci  vyvíjeli  aktivitu  pro

zlepšení  své  situace.  Melmuková  dokonce  hodnotí  jejich  pokus  jako

„diplomaticky poměrně  dobře  promyšlený  tah“.118 Evangelíci  museli  vědět,

118 MELMUKOVÁ, Patent zvaný toleranční, 77.
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že Fridrich Vilém I. může jen těžko změnit jejich situaci. Mimo hranice své

země působit nemohl. Možnosti evangelického krále nebyly velké. Naopak, jak

píše Metternich, byl důvod k obavám, že by situaci jen zhoršil. Přesto mohli

tajní evangelíci tímto prvním memorandem, kterému posílali, alespoň na sebe

upoutat  královu  pozornost  nebo  získat  skrytou  podporu.  Přesto,  že toto

memorandum nemělo valný dopad,  mohlo otevřít  dveře další  komunikaci  a

motivovat k dalším akcím.

Listiny memoranda Puncta Bohemiae jsou zajímavé také proto, že přináší

první  zprávu o Martinu Rohlíčkovi,  kazateli,  který pak ještě  dlouho působil

mezi tajnými evangelíky. Také je důležitá zmínka o zrazeném poselstvu, kterou

podle  vypravování  poslů  zaznamenal  Jablonský,  protože  přináší  potvrzení

o této události.

Nakonec  celek  dokumentů  rozšiřuje  i obraz  o Danielovi  Arnoštu

Jablonském, jeho zájmu o tajné evangelíky a jejich podpoře, také dokládá jeho

snahu  při  sepisování  dějin  východních  církví  o objektivitu  podloženou

prameny.

Zůstávají  ale i neznámé. Nevíme, kdo a kde přesně memorandum sepsal.

Víme jen málo o Mikuláši Vondráčkovi, možná by znalost o jeho osobě mohla

pomoci určit, kde dokumenty vznikly. Není jisté, nakolik se Jablonský podílel

na textu  přímluvy.  Nevíme  také,  jaký  byl  osud  ostatních  kopií,  které  měl

ministr  zahraničí  Heinrich  Rüniger  z Ilgen  odevzdat  dalším  evangelickým

králům a jaké byly jejich reakce.

Můžeme  říci,  že se jedná  o cenný  pramen,  jehož  význam  tkví  v tom,

že dokumentuje  diplomatickou  aktivitu  tajných  evangelíků,  jejich

sebepochopení  v těžké  situaci  a  v tom,  že dokládá  další  události  z jiných

pramenů a dokresluje náš celkový obraz o tehdejší době.
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5. Závěr

V této bakalářské práci byly analyzovány čtyři  dokumenty,  které vydávají

svědectví  o prosbě  doručené  poselstvem  vypraveným  tajnými  evangelíky

k pruskému králi Fridrichu Vilému I. o to, aby se zasadil o jejich náboženskou

svobodu.  V práci  je  nejprve  krátce  shrnut  nejtěsnější  historický  kontext.

Následuje zpráva o uložení dokumentu, po té přepis a překlad textu.  Text je

dále  metodicky  rozebrán.  Jsou  položeny  otázky  na formu  textu  a  jeho

tradování,  autorství,  jeho  adresáty,  čas  a  místo  jeho  sepsání  a  je  krátce

pojednáno o jeho obsahu. Také je určeno, ve které tradici dokument stojí a jaký

vliv to může mít  na obsah textu.  Na základě této analýzy jsou vyhodnocena

témata, která dokument přináší. Z analýzy také vyplynuly odpovědi na otázky

položené  v úvodu  této  práce,  především  na to,  co  tyto  dokumenty  sdělují

o církevní organizaci tajných evangelíků, zda očekávání, že pruský král může

pomoci, byla reálná a jaký je celkový význam memoranda. Z těchto závěrů pak

vychází  závěrečná  interpretace  dokumentu,  ve které  jsou  výsledky  rozboru

uceleně shrnuty.

Bylo  zjištěno,  že dokument  patří  mezi  důležité  zdroje  o úsilí  tajných

evangelíků  o svou  svobodu.  Událostí,  které  zmiňuje  jsou  dobře  doložitelné

z dalších  zdrojů,  proto  se jedná  o důvěryhodný  dokument.  Jeho  význam

spočívá  v tom,  že se jedná  o první  doklad  toho,  že se evangelíci  společně

ve větším počtu obracejí o pomoc k Prusku, že nás informuje o sebepochopení

evangelíků  v těžké  situaci  a  dodává  střípky  do mozaiky  o působení  skryté

církve, především dokládá její diplomatické snažení. Také přináší první zprávu

o významném kazateli Martinu Rohlíčkovi.

Přínosem této práce je také kompletní přepis všech dokumentů, který nebyl

nikdy uveřejněn.

Zůstávají ale také otázky k dalšímu zkoumání. Neznáme osud dalších kopií,

které  byly předány ostatním protestantským králům,  a  nevíme  přesně,  kteří

evangelíci memorandum sepsali.
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