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FRESKY VE VELIKÉ SÍNI BÝVALÉHO
CISTERCIANSKÉHO KLÁŠTERA V SEDLCI.
František Beneš, Petr Miloslav Veselský.
Na sta, ba tisíce navštČvovatelĤ pĜicházívá roþnČ do malé sice, ale památné osady
Sedlc, by bućto zbylé zde památky nČkdejší slavné povČsti místa toho, neb nynČjší c.
k. hlavní továrnu na tabák, shlédli. TČm k dĤkladnému poznání minulosti vypravováno budiž v krátkosti, þeho si tu povšimnouti jest: a dojista, že to pak navštČvovatelĤm
dojem trvalý zpĤsobí, když pĜi pohodlném si doma pĜeþtení toho, vše opČt na pamČĢ
uvede.
Mezi nejslavnČjší a nejbohatší kláštery v ýechách náležel dojista nČkdejší slavný
klášter cistercianský v Sedlci, v kraji þáslavském; neboĢ nejen že pĜeštČdĜe pozemky
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a statky nadán byl, oplýval též zvláštními výsadami královskými tak, že v kvČtu své
slávy až 300 ĜeholníkĤ knČží a ku 200 laikĤ zde vydržováno bývalo.
První nadání kláštera sedlckého, dle jednostejného udání rozliþných þeských historických spisovatelĤ, stalo se þeským pánem Miroslavem z rodu MarkvarticĤ, r.
1142, za panování vévody Vladislava a biskupa pražského Ottona a JindĜicha, biskupa olomúckého, kterýžto dárce, jak se bezpeþnČ domnívati musí, držitelem rozsáhlých statkĤ v nynČjším okolí kutnohorském býval, jelikož darované od nČho klášteru
tomu pozemky, které v základní listinČ uvedeny jsou, nazvíce v okolí tom se nacházely.
Že celé okolí kutnohorské, ano i prostrannost ta, kde nyní mČsto Hora Kutná se
rozprostírá, klášteru Sedlckému náležely, dá se souditi z toho, že až po r. 1850
pĜemnohé pozemky a role v okolí kutnohorském, i samým obyvatelĤm kutnohorským patĜící, pozemními knihami sedlckými se Ĝídily, o nČž kutnohorští pozdČji s
klášterem Sedlckým mnohých sporĤ mívali. Tak to bylo i s pozemky pĜi sousedních
vesnicích Bilan a PĜítoky.
První knČží do kláštera toho povoláni byli z kláštera waldsaského v horním Falcku za þasu tehdejšího opata Gerláka IV. a že pak slušná a spravedlivá vČc byla, aby
knČží slušnou a náležitou výživou opatĜeni byli, tak aby služby boží horlivČji konati a
po spasení duší lidských dychtČti, jakož i Ĝeholi své klášterské dosti þiniti mohli s
dobrým rozmyslem, Miroslav tyto vesnice jim, neb jak pĤvodní výraz nadání zní:
„Bohu a nejsvČtČjší Rodiþce Boží“, daroval, totiž: Solnice u Zduchovic nad Vltavou,
Chotovice, Podolšany (blíže Opatovic) se vším pĜíslušenstvím; HradištČ s Ĝekou, lesy
a lukami (u Pardubic); Zdebudice, PoboĜ (v KouĜimsku), dvĤr s rolí Odolanovou a
Donatovou; dČdiny Bilany, Lžovice, Libenice, Hlizov a Kaþiny se vším k nim pĜíslušenstvím až k potoku okolo Bora tekoucímu (nynČjší vesnice ZáboĜ.) Byly jsou to vesmČs statky Miroslavovy, jenž maje toliko jednoho syna dále ustanovil, že kdyby také syn mČl sejíti bez potomstva, anebo kdyby rod jeho pozdČji vyhynul, všecko jmČní jeho beze všeho odporu pĜíbuzných a pokrevných má témuž
klášteru pĜipadnouti. Což též Držislav, Miroslavovy sestry syn, také ohlednČ svého
dČditví naĜídil.1) PozdČji dostalo se klášteru tomu rozliþnými dobrodinci ještČ i jiných
statkĤ, tak r. 1227 obdržel klášter ten z pozĤstalosti Kojety Hrabišice dČdiny: Sezemice, Chrastno, PĜelozí a Zminné, a tím možno bylo ĜeholníkĤm nepatrné sídlo své,
Sedlc, ku slovutnosti neobyþejné pĜivésti a chrámy zde vybudovati, z nichžto nejvČtší, až podnes stávající, „Na nebe vzetí Panny Marie“ zasvČcený, jak svou prostranností, tak i stavbou v každém obdiv vzbuzuje.
R. 1248 zapovČdČl král PĜemysl úĜedníkĤm a soudcĤm ýáslavským, KouĜimským, Chrudimským a Hradeckým a vĤbec všem v Ĝíši, rušiti svobod kostelu Sedlckému daných a opatovi a konventu udČlena právomocnost nad lidem jeho co do nČkterých zloþinĤ, spolu i pokutami odtud plynoucími. Dokonaleji osvČdþil pĜízeĖ svou
klášteru tomu král Václav roku 1299 majestátem, by klášter Sedlcký z všelijakých
úplatĤv a tČžkostí strany dávání cel a sbírek vyjmut byl, jakož i plnou a dokonalou
moc udČlil opatu a konventu, zloþincĤ na gruntech klášterských vynalezených svo1

) Erben: Regestra.
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bodnČ souditi, a mČstĤm pak bylo zapovČzeno, žádného poddaného klášterního nezajímati, jeho nevČzniti a mnohem ménČ k smrti odsuzovati, zanechávaje to vše v moci
kláštera samého.
Avšak proslulost a kvČt kláštera sedlckého trvaly toliko 278 let od založení svého,
neboĢ doby válek husitských i jeho se dotknuly a k záhubČ jeho nejvíce pĜispČly, jelikož Ĝeholníci nazvíce byli povraždČni, a nejen veškerá stavení klášterní, nýbrž i sám
velebný chrám zniþeny byly dne 25. dubna 1421.
PozĤstalé jmČní klášterní padlo v plen výbojníkĤm, ano i statkĤ pozemských klášterních nebylo ušetĜeno, neboĢ si jich mnozí pĜivlastĖovali, tak že císaĜ Sigmund majestátem, daným v Norimberce r. 1422, pĜísnČ naĜídil všem, kdožby koliv pozemských statkĤ sedlckých v držení byl, je navrátil a opat nový ve všechen pĜedešlý majetek kláštera a konventu uveden býti mČl. Kdy a jak se to stalo, nelze urþitČ Ĝíci. Totéž rozkázal král Václav majestátem, daným v HoĜe Kutné, v nedČli pĜed sv. JiĜím r.
1478, jemuž se spouštČ a zohavení kláštera a chrámu Sedlckého zželelo, které tu po
tĜi a tĜicet rokĤ spustošeny stály a vše þím dále tím více pustlo, až teprv král Ladislav, když ke korunování svému do Prahy jel, a spoušĢ i zohavení kláštera a chrámu
jeho spatĜil, zželelo se mu nad smutným divadlem tím; a proþež radu vzal se stavy
království þeského, jak by klášteru tomu pomoci se dalo. I povolán rozkazem královským opat Teodorik, jenž byl posud v cizinČ žil, nazpČt roku 1454, který od pána Jana z Tovaþova a z Cimburka, do kláštera spustlého opČtnČ uveden byl. Opatu tomu
podaĜilo se, že z milosti královské nČkteré odcizené statky klášteru opČt navráceny
byly, a protož poþal opravovati stavení klášterní a chrámy, a byl to hlavnČ chrám
hned pĜi obydlí opatském stojící, pod jménem „sv. Filipa a Jakuba“, jejžto nejprvé k
službám božím upravil (po nČmž ovšem již nyní žádné stopy není), toliko jeho dolejší zdČ dnes za ohradu knížecího dĜíví slouží. U tohoto kostela byly tĜi vČže; zbytky
jedné z nich u vchodu do nynČjší fary se zachovaly.
Doba kralování JiĜího PodČbradského nebyla opČt klášteru tomu pĜízniva, ponČvadž ani k tomu povoliti nechtČl, aby klášter odcizených mu statkĤ vyplatiti si mohl,
ano i sám zastavil a odebral klášteru tomu náležející statek Veletov, který pak na Jana z Trojanovic pĜešel, jenž jej r. 1481 mČstskému špitálu kutnohorskému daroval,
což i král Vladislav potvrdil.
Když pak klášter Sedlcký po svém úpadku se opČtnČ zmohl, þinil nároky na navrácení Veletova, a po dlouhém se sporování ukonþena záležitost ta tím, že Hora
Kutná výmČnou za Veletov špitálu mČstskému na „Grundlíku“ ležící pozemky klášteru Sedlckému postoupila, ve þtvrtek pĜed sv. Vítem 1561, þímž spor ten ukonþen
byl, k þemuž teprv král Vladislav r. 1478 povolení udČlil, jak z pĜedu již praveno; a
sám r. 1501 v pondČlí pĜed Hromnicemi navrátil klášteru Nový DvĤr s pĜíslušenstvím, který doby té ku komoĜe þeské náležel a jenž pĜed válkami husitskými majetkem kláštera býval; však ale vesnice Sv. Jakub, ZáboĜí, sv. KateĜina, Sv. Mikuláš,
Kobylnice, Církvice, Lišice, Morašice, kteréž v zástavČ byly, nebyly klášteru více
navráceny a zĤstaly pĜi panství Novokolínském.
Z nedostatku však prostĜedkĤ kláštera, mohl tehdejší opat Jodok toliko Malín, pak
vesnici Habrkovice a z polovice vesnici Horušice vyplatiti; a jelikož výnos tČchto k
výživČ ĜeholníkĤv nestaþil, vykázáno jim z dĤchodĤ královských a z komorních panKutnohorsko 12/09
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ství, Kolína a HradištČ, 100 kop grošĤ pražských a 20 centĤ ryb roþnČ na tak dlouho,
až by klášter s to byl, sobČ nČkterých bývalých statkĤ vydobýti, což až do r. 1748 trvalo, kdy klášter Sedlcký statek Krchleby si koupil.
CísaĜ a král, Ferdinand I., stal se zvláštním pĜíznivcem kláštera toho; r. 1534 rozkázal opatu JiĜímu, aby uþinil poznamenání všech klášteru tomu konfiskovaných
statkĤ, zdaž by tyto dobrým prostĜedkováním pĜedešlému majetníku navrátiti se daly;
i obnášel seznam ten více jak sto vesnic, dvorĤ, mČst a mČsteþek i jiných sídelních
tvrzí, což prý dle ceny pĜes pČt millionĤ obnášelo a sice majestátem tímto:
„My, Ferdinand z Boží milosti ěímský král, po všechny þasy rozmnožitel Ĝíše a
Uherský, ýeský, Dalmatský, Chorvatský atd. král, infant v Hispanii, arcikníže Rakouské, markrabČ Moravský, Lucemburské a Slezské kníže a Lužický markrabČ atd.
Oznamujem tímto listem všem, že jsú pĜedstoupili pĜed osobu Naši královskou velebný a poctivý knČz JiĜík, opat i konvent kláštera Sedlckého, nábožní vČrní Naši milí, a ukázali jsú nám privilegia svá, neboližto svobody, kteréž na ten klášter od pĜedkĤv Našich císaĜĤv a králĤv ýeských sobČ dané i potvrzené mají, prosíce nás
snažnými i pokornými prosbami, abychom jim je obnoviti a potvrditi ráþili. K kteréžto prosbČ snažné a jich ctnému a šlechetnému zachování, kteréž pĜi službách Božích
ustaviþnČ zachovávají, naklonČni jsouce, a vidouce také jich privilegia celé a neporušené: protož s dobrým rozmyslem, Našim jistým vČdomím, mocí královskou v ýechách všecky a všelijaké privilegia a svobody, kteréžkoli na ten klášter, poþnouc od
císaĜe Karla þtvrtého, krále Václava, krále Albrechta, císaĜe Sigmunda a krále Vladislava slavných pamČtí dané i potvrzené mají, milostivČ jsme schváliti, obnoviti a potvrditi ráþili, a tímto listem ve všem jich znČní, položení, punktích, klausulech a artikulích, tak jakoby tuto v tento list Náš slovo od slova vepsány byly schvalujem, obnovujem a potvrzujem, chtíce tomu koneþnČ, aby pĜi tom od každého þlovČka jmíni,
držáni a neporušitelnČ zachováni byli, bez Naší a budoucích Našich králĤv ýeských i
jiných všech lidí všelijaké pĜekážky a odpornosti. Protož pĜikazujeme všem poddaným Naším ze všech stavĤv království ýeského, nynČjším i budoucím vČrným Naším
milým, abyste svrchu psané, opata a konvent, pĜi tomto schválení, obnovení a potvrzení Našem mČli, drželi a nyní i na þasy budoucí neporušitelnČ pod uvarováním hnČvu a nemilosti Naši královské zachovali. Tomu na svČdomí peþeĢ Naší královskou k
listu tomuto pĜivČsiti jsme rozkázali. Dán na hradČ Pražském, v pondČlí v den sv.
VavĜince léta Božího tisícího pČtistého tĜidcátého þtvrtého, v království Našich Ĝímského þtvrtého a jiných osmého.
Ferdinand.“
Statky tyto nacházely se však již v rukou soukromých, které bud koupí, bud dČdictvím do vlastnictví jim pĜipadly; protož také pĜání tomu zadost uþinČno býti nemohlo. Aby však klášter nČjak k vČtšímu jmČní pĜijíti mohl, odprodávaly se mnohé,
klášteru tomu náležející nemovitosti. Tak roku 1542 kutnohorský bohatý mČšĢan a
kupec, Jakub Habenstreit, koupil r. 1542, v úterý pĜed sv. Janem KĜtitelem, od kláštera Sedlckého místo pusté k vzdČlání dČdiny, ležící na vrchu KaĖkovském za zahradou Sukovskou v šorpích a haldách a v místech až do mezí Libenických k dČdiþnému
užívání za 12 kop gr. þ. a pod plat roþní 15 kop gr. þ., vždy pĜi sv. Havle k placení; a
opat Antonín prodal v r. 1549 klášteru Sedlckému patĜící vinici v Rakousích, vedle
kláštera neuburgského ležící, za 2000 kop míšenských, na to pak v roce 1552 byl
4

Kutnohorsko 12/09

opat JiĜí rozliþnými nehodami pĜinucen, v souhlasu se svými Ĝeholními bratĜími, Nový DvĤr panu Hynkovi Martinickému z ChĜenovic ve 1161 kopách gr. míš. zastaviti:
když doba zástavy vypršela a klášter þástku tu zaplatiti nemohl, prodán byl Nový
DvĤr se vším pĜíslušenstvím od nástupce opata JiĜího totiž opata Antonína Hynku
Martinickému z ChĜenovic a jeho dČdicĤm a doplatil kupující klášteru k zástavČ ještČ
75 kop gr. m.
Po úmrtí tohoto opata nastoupil opat Jakub II., jemuž štČstí náhodnČ pĜíznivo bylo, neboĢ když v roce 1560 rum ze zboĜených stavení blíže kostnice odvážeti dal, nalezen jest pĜi kostnici poklad, 10.000 dukátĤ, jejžto nepochybnČ pĜedkové v dobrých
þasech byli uschovali pro onu dobu, kdyby klášter jednou do bídných okolností pĜišel.1)
Nález tento byl sice klášteru velevítaným, pĜedce však z nČho jen nČjaká þástka
pro nejnutnČjší potĜeby se vzala, ostatek ale pro budoucí doby v klášteĜe uschován se
choval.
O stavu jmČní kláštera toho máme jediný úkaz z r. 1593, kdy opat JiĜí Taxerus k
šepmistrĤm kutnohorským þiní pĜiznání veškerého statku, jejž klášter užívá, a jejž se
na 1700 kop grošĤ odhaduje, a z sumy té také podle vymČĜení snČmu zemského na
válku platiti a zbrojného lidu opatĜiti se zavazuje.
Roku 1595 povstal nemalý spor mezi císaĜem Rudolfem a opatem kláštera cistercianského ve Zbraslavi Ant. Flamínkem ohlednČ volby nového opata v Sedlci. ěeholníci Sedlþtí zvolili si za opata posavadního pĜevora P. Jana Macera, jejž i císaĜ
Rudolf potvrdil, a opatu Zbraslavskému, Antonínu Flamínkovi naĜídil, by zvoleného
J. Macera v opatství to uvedl, což tento však vyĜíditi pominul a za povoláním jiným
do Moravy a Rakous se odebral. Aby však v klášteĜe a hospodáĜství žádná škoda se
nestala, a lidé podaní vČdČti mohli koho poslouchati mají, naĜídil císaĜ Rudolf mandatem daným v Praze v úterý po památce stČtí sv. Jana KĜtitele královskému rychtáĜi
v HoĜe Kutné Mikuláši VodĖanskému z ýazarova a primasu mČsta Sigmundovi Kozlovi z Rýzntalu, aby sjedouc se spoleþnČ do kláštera, obeslali všecky podané klášterské pĜed sebe, jemu opatu Janovi v podannost a þlovČþenství je uvedli, a vedle toho
jmenem císaĜským poruþili, aby týmž opatem se Ĝídili a jemu poslušní jsouce, ním se
spravovali a jej za pána svého jakožto opata mČli a drželi. PonČvadž však tehdejší
mincmistr Karel z Bibrsteina, kterýž klíþe klášterní u sebe choval v HoĜe Kutné nebyl, a výkonu tomu též pĜítomen býti mČl, dopsal úĜedníkĤm mince v tato slova:
„Což se klíþĤ klášterních dotýþe, vím já o tom, že jest opat do kláštera Sedlckého volen a má uveden býti; a protož dojdi nČkdo z vás k mé manželce, aĢ vám klíþe dá!“ Odpor opata Zbraslavského proti volbČ opata Jana trval však dále, tak že president a
radové královské komory þeské v úterý po sv. Havle r. 1585 dopsali týmž osobám:
„Co by knČz Antonín Flamink, opat kláštera Zbraslavského s opatem Plasským tČchto minulých dnĤv pĜed sebe vzal, tak že by nČjakého Francouze do kláštera Sedlckého proti pĜedešlému JMCé. naĜízení za opata dosaditi chtČl, tomu jsme z psaní vašeho
a knČze Jana Macera, jakožto od JMCé poĜádnČ konfirmovaného opata porozumČli. I
1
) Až posavad chová a udržuje se povČst, že v nČkterém klášterním klenutí neb sklepení
uschován poklad, pozĤstávající z dvanácti apoštolĤv PánČ v životní velikosti z ryzího stĜíbra a
Pán Kristus ze zlata, po jichžto nalezení klášter opČt ku své nČkdejší slávČ pĜijíti má.
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ponČvadž jakž ten, tak i jiné všecky kláštery v království tomto JMCé statkové komorní jsou, a JMt s tČmi podle milostivé vĤle své þiniti, a do nich, kdož se JMCé
dobĜe líbí, za opaty z komory své dosaditi moc míti ráþí, jakož pak i tomuto nynČjšímu opatu, knČzi Janovi Macerovi odtud z komory konfirmací na tož opatství dána
jest. Protož zanechávajíc toho pĜi pĜedešlém JMCé naĜízení, jmenem JMCé porouþíme vám, abyste toho Francouze do kláštera uvozovati nedopouštČli; pakli jest se to
již stalo, z nČho zase vyvedli. A pokudž v klášteĜe co speþetČno jest; to odpeþetiti dadouc, pĜedešlému opatu v moc postoupili, lidem poddaným poruþili, aby se žadným
jiným opatem mimo toho, kterýž od vás na poruþení JMCé do kláštera uveden jest,
nespravovali, ani þlovČþenství neslibovali, na tom JMCé jistou a koneþnou vĤli vyplníte.
Kutnohorští vykonali, þeho jim bylo naĜízeno; však ale opat Zbraslavský i proti
vĤli císaĜe Rudolfa dosadil do kláštera Sedlckého za opata pĜedc jen miláþka svého
Francouze, Františka Lazalina, a Jan byl z opatství toho sesazen a z kláštera vyzdvižen, který pak útoþištČ u svých ochrancĤ a vykonavatelĤ královského naĜízení hledal
a v HoĜe Kutné se usadil. Nelíbilo, se to ovšem opatu Zbraslavskému, že knČz Ĝeholní
v mČstČ vĤbec náboženství strany pod obojí se pĜidržujícím se usadil, proti þemuž
klášter Sedlcký spor vedl, jelikož se obával, že jim nedobré hospodáĜství tamnČjší na
jevo pĜijde; protož Kutnohorských žalovali.
V následku toho naĜídil císaĜ Rudolf Kutnohorským v pátek po nedČli postní Reminiscere 1577, „aby toho všeho s pilností se vyptali a vyzvČdČli, z jakých hodných
pĜíþin týž opat Macer proti jistému poruþení a konfirmaci císaĜské a na þí poruþení
opatství svého poĜádného je zbaven a také, proþ by v HoĜe Kutné trpČn býti nemČl, o
tom aby zprávu na komoru þeskou uþinili a za tím jemu Janovi Macerovi pobytu v
HoĜe Kutné - pokudž se tak, jakž o nČm zprávu máme - v pĜebývání mezi vámi pokojnČ a dobĜe, jakž na knČze náleží, chová a pĜíþiny k stížnostem nedává“. Spor kláštera Sedlckého pĤsobením opata Zbraslavského o pĜebývání vypuzeného opata Jana
v HoĜe Kutné trval však dále a mnoho let, aniž o tom co bližšího povČdČti víme, ale
výsledek nás pouþuje, že vĤle svČtská císaĜská vĤli a moci duchovní ustoupiti musela, jelikož ve stĜedu po sv. MatČji r. 1597 císaĜ Rudolf Kutnohorským takto píše:
„Jsou toho jisté pĜíþiny, pro které vám porouþeti ráþíme, abyste Jana Macera, p Ĝ e d e š lé ho pĜ e vo r a kláštera Sedlckého z mČsta Hory Kutné vybyli, nikdež tu u vás
jemu se pĜechovávati nedávali, a niþímž ho nefedrovali“.1) - Tím byl spor ten ukonþen. Když pak vojsko pasovské v roce 1611 do ýech vtrhlo, strachoval se opat
Sedlcký, M atČj S ar to r i u s, o poklad klášterní a odstranil se na þas s pĜevorem Tobiášem do Pardubic, vzav poklad s sebou; vraceje se pak po utišení hlomozu váleþného zpČt, byl opat na cestČ od loupežníkĤ pĜepaden, oloupen a zavraždČn; na klášter
však neustále nové nehody se hrnuly.
V roce 1605 opat Sedlcký Valentín z SchönbegĤ vedl stížnost u nejvyššího
mincmistra pána z Sebuzína, že mnohé osoby z Hory Kutné neoprávnČným zpĤsobem rolí, dĜíve klášteru tomu náležejících v držení mají, a je navrátiti nechtČjí, což
vyšetĜiti žádá. Týkalo se to hlavnČ rolí po obou stranách „kamenné stezky“ (nynČjší
1

) Archiv mČstský v HoĜe Kutné.
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silnice od Hory Kutné k SedlcĤm vedoucí); ale žalobou svou všude propadl. O tomto
opatu píše Mikuláš Daþický z Heslova ve svých „PamČtích“ takto: „Valentinus Šembeg, rozený Prušák, bývalý opat kláštera Sedlckého, potom „Zlaté Koruny“ maje na
sebe tČžké pro své pĜeþinČní od vrchnosti své duchovní nastupování, nedostál jim, a
pobrav což mohl, i Mandiþku svou, dceru Mikuláše Korintského, tajnČ s ním oddanou, ujel z ýech do Moravy ten tam“.
Když r. 1618 stavové þeští od kláštera 2000 kop míšeĖských na vydržování
vojska svého požadovali, jichžto klášter složiti nemohl, a opat k narovnání vČci té do
Prahy byl se odebral, byli Ĝeholníci mezi tím þasem z kláštera vyhnáni, klášter v nemocnici promČnČn, statky klášterní pak HoĜe Kutné za 30.000 kop míšeĖských prodány1). KoupČ tato byla však rozkazem F er d i na nd a I I ., v pondČlí po sv. Diviši
1623 vydaným - jimžto všechny v dobČ zbouĜení do knČh zemských zanešené koupČ
a prodeje se zrušily - zniþena; a statky tyto klášteru beze vší náhrady navráceny býti
musely, Ĝeholníci pak opČt do kláštera svého povolání byli. Od té doby zĤstal klášter
v pokojném stavu a sezení na statcích svých, k nČkdejší však zámožnosti více již pĜijíti nemohl, vzdor tomu, že mu všechna stará práva opČtným královským stvrzením
navrácena byla2), a povoleno, aby sobČ ztracené statky opČt vykoupiti mohl, což by
se i bylo stalo, kdyby k tomu potĜebných prostĜedkĤ se bylo dostávalo.
R. 1624 BartolomČj Pika (Straka), opat kláštera Sedlckého, rodilý z JindĜichova
Hradce, s nímž Kutnohorští mnohých svízelĤ mČli,3) složen jest z toho opatství mimo
nadČje jeho a pryþ odvezen. Dáno mu za vinu, že by nedobĜe statek klášterský spravoval a opouštČl; na jeho místo zvolen Simeon Vseteþka, rodilý z Hory Kutné. Tento
Simeon, nebožtíka MatČje Všeteþky, koželuha na Horách Kutnách syn, jenž se na
mnišství a do kláštera Sedlckého dal, a správcem téhož kláštera uþinČn, opustiv jméno pĜíjmí otce svého, se Eusebius Kapihorský tituloval, jest té správy r. 1625 opČt
zbaven, a tak na ten þas klášter bez opata zĤstával.4)
V dobČ tĜicetileté války klášter sedlcký též mnono utrpČl a hlavnČ dne 6. bĜezna
1645 od ŠvédĤ vydrancován byl; co skvostného nalezeno, to i odnešeno bylo, tak že
v klášteĜe takĜka od zaþátku hospodaĜiti poþíti se muselo; že však mnoho dobrodincĤ
bylo se našlo, kteĜí klášteru milerádi pĜispívali, bylo opatu JindĜichovi VI. (Snopkovi) - který r. 1685 zvolen byl, a po þtyry a dvacet rokĤ klášter spravoval, i pĜíkladným hospodaĜením se vyznamenával - zase možno, klášteru nČkdy náležející statek,
Lhotu s Volšany, od pána z Kai se r s te i na za 27.000 zlatých opČt koupiti, a v dobČ
té i poþet ĜeholníkĤ se množil, tak že v tČchto letech 40 až 50 knČží, mimo laiky, v
klášteĜe žilo.
DĤchody kláštera Sedlckého od roku 1733 do 1747 byly tyto, jemuž co stalý roþ1
) KoupČ tato statkĤ sedlckých: Malína, Habrkovic a Horušic se vším pĜíslušenstvím, obci
HoĜe Kutné za 30.000 kop míšeĖských prodaných, vložena do desk zemských v kvaternu trhovém višĖovém v sobotu po sv. Janu KĜtiteli r. 1620. - KoupČ ta byla pro Horu Kutnou velmi
osudnou, jak v „Persekuci Hory Kutné“ str. 52. se šíĜe vypravuje.
2
) Mezi výsadami klášterními bylo i právo ražení mince, kteráž mince mČla opis: „Moneta
Abatia Sedlecensis“. Nyní jen poĜídku ve sbírkách numismatických k nalezení.
3
) Viz o tom „Persekuce Hory Kutné“ str. 74.
4
) „PamČti“ Mikuláše Daþického.
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ní plat odvádČny byly, a sice:
Panství Kolín pĜi sv. JiĜí 75 zl. 50 kr. a 10 beþek kaprĤ po 5 zl.
Panství Chlumec 50 kop gr. þ. co nadání od krále Vladislava na Hradištském panství uþinČné.
Panství Svojšice 5 kop gr. ze dvoru „TĜi dvory“ zvaném.
Panství Kostelec nad þernými lesy 6 kop ze vsi Žćánic.
Panství Zehušice 6 kop 3½ den.
Panství Nové Dvory 1 kopu z tvrze „Ovþáry“.
Ves Bilany 2 kopy gr. míš. a 1½ libry vosku.
Hora Kutná 20 kop míš. dle usnešení mezi klášterem, šepmistry a celou obcí r.
1664 uþinČného.
V roce 1748 obdržel klášter povolení ke koupi zadluženého statku Krchleby, za
nČjž hned 111.100 zl. složeno bylo, na þtyĜicet tisíc však klášter ještČ dlužen zĤstal.
Až doposud mČli však Ĝeholníci toliko stavení opatské, vedle chrámu ss. Filipa a
Jakuba stávající (nynČjší úĜední budova), a þásteþnČ bydleli též v nízkém, od doby
válek husitských zboĜeném, a posud jen nutnČ opraveném stavení, za hlavním chrámem „Panny Marie“ se nacházejícím. Když však opat, J ak ub VI . (RĤžiþka), dne 7.
srpna 1753 k dĤstojnosti té zvolen byl, obrátil zĜetel svĤj k tomu, aby pro vzrĤstající
poþet ĜeholníkĤ pohodlnČjší a pĜimČĜenou budovu zĜídil, a naĜídil, nejen stavení opatské náležitČ opravovati a rozšiĜovati, nýbrž i prostranné nové stavení pro konvent novČ stavČti, v þemž i jeho nástupce, opat Xa ver (Freisauf), pokraþoval. Rozsáhlou a
nákladnou stavbou touto však klášter do velikých dluhĤ pĜišel, tak že s veškerými
klášterními statky pod administraci opatĤ Oseckého a Zlatokorunského, vynešením
nejvyšší dvorní komory ze dne 23. Ĝíjna 1763 postaven byl. Hlavní ránu úpadu kláštera zasadil však týž opat, Xaver Freisauf sám tím, že r. 1764 s veškerým hotovým
jmČním a s mnohými klenoty klášterními tajnČ uprchl,1) zĤstaviv 45 bratĜí Ĝeholních
v klášteĜe v nejvČtším nedostatku. - Byl to poslední opat kláštera Sedlckého, neboĢ
statky pro dluhy, které touto událostí ještČ se zmnožily, stále pod administrací zĤstávaly, a ku správČ domácí ustanoven byl pak toliko probošt.
Roku 1784 naĜídil však císaĜ Josef vyzdvižení kláštera Sedlckého, pokudž by mu
s jiné strany pomoci a dluhĤ jej sprostiti se nedalo. K tomu však prostĜedkĤ nijakých
se nevynašlo. I sjeli se téhož roku opatové klášterĤ cistercianských z ýech a Moravy
do Sedlce, držíce kapitolu a poradu vedouce o to, jak by klášteru tomu opČt pomoženo býti mohlo, však k žádnému výsledku to nepĜišlo; protož ustanoveno se na tom,
aby všickni duchovní kláštera Sedlckého do jiných klášterĤ rozesláni byli, vČci klášterní a chrámové aby však veĜejnou dražbou se vyprodaly. - A tak se i stalo. VeškeĜí
duchovní rozdČleni byli do jiných klášterĤ v ýechách a na MoravČ, toliko poslední
probošt sedlcký, dĤstojný Fe r d . Ho u sa, byl sekularisován a zvolen pak roku 1785
za arcidČkana do sousední Hory Kutné.2)
Ustanovený prodej dČl se roku 1786, i prodáváno oltáĜĤ, stolic, varhan, obrazĤ a t.
d. za cenu tak nepatrnou, že se tomu co diviti bylo. Tak na pĜ. prodán obraz z hlavního oltáĜe „Na nebe vzetí Panny Marie“, od Brandla, který za 16.000 zl. odhadnut byl,
1

) ZemĜel r. 1780 v Hamburku.
) ZemĜel 20. þervna 1835, byv padesát let arcidČkanem.
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do Vys. Mýta za 1000 zl., kamž i jiných dvacet vzácných velikých obrazĤ za 200 zl.
se dostalo. Veliké varhany, díla výborného, dostaly se do PĜelouþe, menší jedny do
Bohdánþe a druhé do Pardubic, tĜetí z chrámu ss. Filipa a Jakuba do Labské Tejnice,
co patronátním chrámĤm komorního panství pardubického zdarma. Obraz sv. BartolomČje od Brandla, pĜes 2000 zl. cenČný, koupen za 50 zl. do Pardubic, kamž i obraz
sv. OndĜeje od téhož mistra koupen byl. - Obraz „VeþeĜe PánČ“, od Brandla za 3000
zl. odhadnutý, prodán za 30 zl. - Hodiny s vČže konventní, které pro svou mistrnost
pĜes 2000 zl. stály, prodány byly za 500 zl. do Hory Kutné.1)
Posvátné vČci chrámové, jakož i roucha mešní koupil opat Osecký pro svĤj klášter. A tak vyprodáno vše, cokoli nČjakou cenu mČlo, jak z konventu, taktéž i z hlavního chrámu, tak že tyto budovy prázdny a pusty zĤstaly, statky pak nČkdejší klášterní nejvyšším dvorním naĜízením ze dne 24. srpna 1799 pod administrací c. k. komorních statkĤ se dostaly a pak r. 1820 knížeti ze Schwarzenbergu odprodány byly2) vyjma budovu bývalého konventu, jižto si vysoký c. k. erár ponechal a z níž nájemné
do pokladny náboženského dĤchodu platí; a v které roku 1812 nynČjší c. k. dílna
hlavní továrny na tabák zaĜízena byla, pĜenešena byvši sem z Golþova Jeníkova. PrávČ se vyjednává s dĤchodem náboženským o odprodej budovy té s veškerým k
nČmu pĜináležejícím pozemkem pro vysoký erar.
———
Struþné tyto dČjiny kláštera Sedlckého pĜedeslati za dĤležité jsem uznal, než-li k
vlastnímu popisu stávajících posud památek tamnČjších pĜikroþeno bude.
NejhlavnČjší a nejslovútnČjší z památek po klášteĜe Sedlckém zbylých jest neomylnČ nádherný a velebný
chrá m „ Na ne be vz etí Pan ny M a rie“,
který každého navštČvovatele jak svou krásnou stavbou, taktéž svou velikostí a prostranností nanejvýš zaujímá, a nejpatrnČjší toho podává svČdectví, s jakou obČtovostí
slavní pĜedkové naši ku zbudování nádherných chrámĤ PánČ pĜispívali.
Kdoby stavitelem této krásné budovy byl, aneb kdy prvotnČ stavČti se poþala, o
tom není zprávy žádné k vypátrání, a protož musí se dáti za pravdu zmínce, v základní nadaþní listinČ kláštera Sedlckého uvedené, že chrám ten zároveĖ s klášterem hned
na poþátku uvedení ĜeholníkĤ a založení kláštera stavČti se poþal; neboĢ hlavní dČje
chrámu toho jsou s dČji kláštera co nejúžeji spojeny, a nehody, ježto kláštera se dotkly, potkaly též i chrám.3) Zbudován byl chrám ten z tesaného þtvercového kamene,
1

) Kdež až posaváde na vČži chrámu sv. Jakuba se nacházejí.
) R. 1820. koupil panství Sedlcké, sestávající z obce Sedlce, vsi Malína se dvorem, pĤl
vesnice Habrkovic, statek Horušice, Nová Lhota, Krchleby a HrabČšín polní maršálek kníže
Karel Schwarzenberg za 600.000 zl. r. þ. a 100 zl. k. m. klíþného.
3
) V zmínČné nadaþní listinČ stojí: „…nadĜeþený pan Miroslav … místo, jenž slove Sedlc
se vším, cokoli k nČmu pĜináleží, Bohu a svaté Rodiþce Boží, Marii PannČ, a k užívání bratĜím
na vČþné þasy dobrovolnČ obČtuje a daruje. Nejprvé ustanovil, aby mnišský Ĝád podle pravidla
blahoslaveného Benedikta na ustanovení otcĤ cistercianských na vČþné þasy tam neporušenČ
se zachoval. A tak v následujících þasĤv pĜíhodnosti, a pomocí boží kostel spĤsobený, a této
Ĝeholi pĜíslušný, založen, jemuž od poþátku prvního svého založení statky, jichžto jména níže
postavena jsou, k užívání téhož kostela a bratĜím tam Bohu sloužícím dobrovolnČ beze všeho
odporu darovány jsou.
2
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ve slohu zvenþí jednoduchém, uvnitĜ však velmi ozdobném, slohu romanskogotickém, úplnČ klenutý, kteréžto klenutí velmi rozmanitým žebrováním a stukaturní
prací ozdobeno jest a mezi mistrovské práce druhu toho náleží. - Délka chrámu toho
dle vymČĜení profesora Bernarda Gruebra obnáší 300, ve svČtle 100 stop; výška od
podlahy až do špiþky vČže, nad levým pĜekĜížením se nacházející, 27 sáhĤ, 1 stopa;
od podlahy až ku klenutí však 48 stop. Jest ve spĤsobu pravidelného kĜíže stavČn,
který pĜed hlavním oltáĜem se kĜižuje; má od vchodu až k presbiteriu a hlavnímu oltáĜi patero lodí, jichžto žebrovité klenutí na 34 pilíĜích spoþívá.
PĜed presbiteriem jest zvýšená polokulatá kopula s kráným al fresco obrazem
NejsvČtČjší Trojice Boží, pĜi nČmž nápis: „SanCta beneDICta TrInItas et InDIVIDua VnItas“.1) SvČtlo padá do chrámu 106ti okny2) z nichž nejvČtší nad hlavním a
jediným vchodem do tohoto velikého chrámu se nachází; jest 22 loket vysoké a 10
loket široké, má 69 kĜídel a 4830 malých kostkových sklených tabul, jehož železný
rám 26 centĤ váží. V oknČ tom jest sestaven z barevného skla nápis: „Ave Maria,
gratia plena“. (Zdrávas Maria, milosti plna).
Kolem hlavního oltáĜe jest prostraný ochoz s jedenácti výklenky, v nichžto všech
malé oltáĜe zĜízeny jsou.
Na obou koncích pĜekĜížení jsou zase zvláštní kaple; pravá sestává ze dvou oddČlení, a v každém oddČlení jest oltáĜ, tak že dva knČži najednou mši svatou sloužiti
mohou, aniž jeden druhého vidí.3) ZasvČcena jest tato kaple ku poctČ Bohorodiþky,
kdež i socha její dobré ĜezbáĜské práce jest; však i zde, jako obyþejnČ pĜi podobných
oltáĜích pozlátka nešetĜeno. V levé kapli jest oltáĜ svatých „ýtrnácti pomocníkĤ“, pod
jichž ochranou též klášter tento býval. Obraz na oltáĜi jest práce Tadeáše Suppra. Proti každému pilíĜi v obou krajních lodích nacházejí se v hlavních zdČch chrámových 2 stopy hluboké, 2 stopy široké a 3 stopy vysoké výklenky, z vnitĜ chrámu na
cihlu zazdČné, které všechny lidskými kostmi a lebkami naplnČny jsou. Kosti ty pocházejí z hrobek, v kterých knČži klášterní jak v kryptČ tak i v chrámu samém v
hrobkách (sepulchra) pĜi zdi pohĜbíváni bývali. Hlavní krypta jest pod celým presbiteriem klenuta a velmi prostranná, v nížto po každé stranČ 15 výklenkĤ pĜi zemi a 15
nad nimi výše se nachází, které tak prostranné jsou, že celá rakev s mrtvolou tam
uložiti se mohla, a tedy pro 60 tČl místo pĜipraveno bylo. Kosti z tČchto hrobek byly
pak, když prázdného místa zapotĜebí bylo, vybírány a do výklenkĤ, v hlavních zdČch
se nacházejících, ukládány.4)
A v staré zápisce jedné nachází se tato slova: Noví obývatelé kláštera Sedlckého poþali
velmi nábožnČ a pĜíkladnČ Pánu Bohu sloužiti, a po spasení duší lidských dychtČti, což vidouce lidé dobĜí a kĜesĢanští, veselili se z toho a jim bohaté nadání uþinili, oni pak pĜi tom také
pilností a vynasnažovaním dobrého hospodáĜství hledČvše, velmi na statcích svých se rozmnožili. Odtud pošlo, že klášter a ko s t e l P a n n y M a r i e tak nákladnČ ozdobili, že j e mu v
ý e c h á c h p o d o b n é h o n e b yl o “.
1
) Což þiní rok 1717, což by snad znamenalo, kdy malba ta po opČtném obnovení chrámu
toho provedena byla.
2
) Jichž oprava roþnČ pĜes 100 zl. stojí.
3
) Vypravuje se, že v zadním oddČlení kaple té sloužívali mši sv. ti knČži, jimžto z trestu
výchoz na venek zakázán býval, jelikož ani on lid ani lid jeho vidČti nemohl.
4
) PĜi obnovování chrámu toho r. 1854 prohlédl si spisovatel, jak kryptu, taktéž i tyto vý10
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Chrám tento, o nČmžto nám staĜí spisovatelé žádného dĤkladného popsání nepozĤstavili, zároveĖ s klášterem dne 25. dubna 1421 zkázu vzal. Jak povČsĢ vypravuje,
sám Žižka prý tČžce nesl zkázu tak slavného a velebného chrámu a u pĜísnosti své
oznámiti dal, aby ten z lidu jeho váleþného, j enž chrám tento byl zapálil, u nČho se
ohlásil, že jej hojnČ odmČniti a tolik stĜíbra jemu dáti chce, že by do smrti dosti mČl.
ŽháĜ k vyzvání tomu se dostavil, ujišĢuje Žižku svČdectvím, že on ním jest, jenž þin
ten byl vykonal, a že pĜichází, by za svĤj mistrovský kus odplatu vzal. I kázal prý
Žižka, aby se mu tolik stĜíbra, ohnČm rozpuštČného, do hrdla nalilo, až by dosti mČl,
þímž paliþ ten zaslouženého trestu došel.1)
Od té doby zĤstal chrám v zĜíceninách, aniž bylo možno z nedostatku jmČní po
navrácení se knČží do kláštera na opravu jeho pomysliti, a protož upravili k službám
božím nejprvé obhoĜelý chrám ss. Filipa a Jakuba. Teprv opat, JindĜich IV., vzal na
se roku 1699 skutek velmi obtížný, ale vysoce chvalitebný, a poþal veliký chrám obnovovati: Jak peþlivČ se týž opat ku stavbČ té pĜipravoval, vysvítá z toho, že dne 8.
þervence 1700 všech okolních majitelĤ velkostatkĤ vyslanými prosebnými listy o nČjakou podporu k podniknuté stavbČ snažnČ žádal. Prosebný pĜípis ten byl tohoto znČní: „My opat JindĜich a pĜevor Benedikt jménem celého konventu kláštera Matky
Boží v Sedlci modlitbu a pozdravení své vzkazujeme. Jelikož náš konventní roku
1143 nákladnČ vystavený a v husitských válkách r. 1421 zboĜený, a po 270 rokĤ v
zĜíceninách jsoucí chrám opČtnČ postaviti úmyslu jsme, žádáme a prosíme, by nám k
dovozu dĜíví z lesĤ ýeštínských - jehož na 1500 vozĤ býti mĤže - povozy nápomocnu býti jste ráþili, pĜípovídajíce, že za všechny d o b r o d i n c e v posavádních cisterciatských klášterech, jichžto se ještČ 757 þítá, dennČ jedna mše svatá sloužena bude, a
že se úþastnými stanou též toho, þeho zakladatel kláštera toho Miroslav ve svém nadaþním listČ pravil: „Pakli že nČkteré duchovní neb svČtské osoby nadzmínČnému
chrámu neb jeho pĜíslušnostem jakékoli pĜíkoĜí þiniti neb je obtČžovati chtČly, nejtČžších trestĤ božích se co obávati mají; všichni pak ti, kteĜí nadzmínČný chrám a jeho
pĜíslušnosti chrániti, zastávati a podporovati budou, s tČmi bude pokoj PánČ, by již v
životČ tomto za své dobré skutky prospČchu mČly, a u pĜísného soudce odplatu a vČþnou blaženost naleznou“.
K vyzvání tomu dostalo se hojné podpory jak povozy, tak i jinakých darĤ, a tak
stavbou chrámu zapoþato bylo, která až do roku 1707 trvala. I pĜihodilo se r. 1703,
když opat opČt k dČlníkĤm dohllédnouti šel, že jakýsi žebrák k nČmu pĜišel a kr ej car mu obČtoval s tou snažnou prosbou, by jej, jakožto upĜímný dar na stavbu chrámu toho mile pĜijal. Ustrnul sice opat nad neobyþejnou skrovnou dobroþinností touto,
nezamítnul však malý dárek tento, nýbrž pĜijav jej, ko up i l za p e n íz te n s kl e nČ né k o le þ ko , d o ve li k é ho o k na j ej v sa d it i d a l a tí mt o náp is e m o p a tĜ i l:
„Quando millenus septingentesimus annus
Cum tertio fureat templum medicus adibat
Contulit hic nummum crucifer qui dicitur unum,
klenky. V kryptČ nebyla již žádná tČla, toliko více cínových tabulek, které z rakví tam pohĜbených knČží pocházely, jichžto tehdejší vel. p. faráĜ, J. Pitra uschoval.
1
) ZvČst ta náleží patrnČ v Ĝadu bájek, jelikož se ví, že Žižka s vojskem svým pĜi zkáze pĜítomon nebyl.
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Cum prece, cum voto rogitans id pectore loto,
Ut quid pro Christo, temple curetur in isto.
Quod factum et listae feratae vitreus iste,
Inditus orbiculus parvo hoc fuit aere solutus“.
(„Když byl rok tisící sedmistý a tĜetí,
Do chrámu pĜišel žebrák, staĜec letitý,
Podává halíĜe, an byl krejcar naší mince,
Darem obČtuje, prosí opata, jemuž rce:
Aby z lásky Krista pĜijal na stavení
Kostela, k šĢastnému jeho vyvedení.
Opat se diví, a ten malý dárek mile pĜijal,
Koupiv zaĖ koleþko, pro pamČĢ do okna vsadit kázal“.)

PovČsĢ dí, že od toho dne, kdy opat od žebráka peníz ten byl pĜijal, peníze na stavení neustále se množily, tak že opat se tomu divil, odkud by to pocházelo. Též mnoho nových dobrodincĤ se vynašlo, kteĜí jak penČzy, taktéž rozliþnou prací zdarma k
stavení tomu pĜispívali, takže ve þtrnácti letech chrám ten nádherný nejen opČt do
stavu pĜedešlého uveden, nýbrž i všemi vnitĜními, chrámu toho dĤstnojnými potĜebnostmi, náležitČ opatĜen a ozdoben byl, neboĢ nejprvnČjší umČlci povoláni jsou do
kláštera, aby hotovili pro chrám potĜebných prací, mezi nimiž hlavnČ slovútný malíĜ,
Petr Brandl, do chrámu toho ty nejvzácnČjší obrazy maloval. Tak navrácen byl velebný chrám tento bohoslužbČ, pravému svému urþení;1) a opat JindĜich IV., který
vším právem obnovitelem chrámu sedlckého nazván býti mĤže, zemĜel na to dva
roky po ukonþení své slavné práce dne 18. þervna 1709; i pohĜben jest v kapli „ýtrnácti Svatých pomocníkĤ“.
Dne 29. þervna 1723 navštivili chrám sedlcký c í saĜ Kar el VI. s cí s aĜ o v no u
Alžb Čto u, když do Prahy ku korunování jeli. I zalíbil se jim chrám ten jak svou neobyþejnou prostraností, tak zvláštČ i svým slušným uspoĜádáním tak velice, že císaĜovna na památku své návštČvy šest velikých stĜíbrných svícnĤ mu darovala.
Za opata, J ana VI I I ., v roce 1743, slaveno bylo v chrámČ tom šestistyleté jubileum trvání kláštera sedlckého s neobyþejnou slavností, a v klášteĜe v tu dobu již zase
52 ĜeholníkĤ žilo, i netušilo se tenkráte, že zaniknutí kláštera toho tak blízké jest.
V tomto obnoveném stavu uchován byl chrám Sedlcký až do vydzvižení kláštera,
a vyprodání z nČho vČcí roku 1786, naþež zavĜen byl. Roku 1788 byl chrám tento od
tehdejšího vikáĜe a faráĜe v PotČchách, I gnáce R Ĥži þ k y, obyþejným obĜadem posvČcení svého zbaven, a sloužil pak za sklad špíže vojenské, a protož obávání nastalo, že nikdy více úþelu svému již navrácen nebude.
Když však roku 1801 rozhodnuto bylo, aby fara z blízkého Malína do Sedlce se
pĜeložila, ustanoveno bylo zaroveĖ i to, aby veliký chrám PánČ Sedlcký zase otevĜen
byl, a aby se vyšetĜilo, mnoho-li by oprava téhož chrámu obnášela, porouchaná stĜecha a okna aby však bezodkladnČ opraveny byly. Pro faráĜe a uþitele vykázán jest byt
v bývalém opatství, a prozatimnČ k službám božím používal se chrám ss. Filipa a Jakuba. Roku 1805 bylo na opravu chrámu toho 2268 zl. 54 kr. povoleno, což by
ovšem nijak nebýlo staþilo, kdyby se bylo hojných dobrodincĤ nevynašlo, kteĜí k ob) VysvČcen byl však chrám tento teprv 4. þervna 1714, což svČtící biskup pražský, Daniel
Meyer, co generální vikáĜ vykonal, jelikož v té dobČ Sedlec ještČ k pražské diecezi náležela.
1
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novení této budovy znamenitými pĜíspČvky nápomocni byli. To vše však toliko na
nejnutnČjší potĜeby staþilo, nijak však nahraženo a navráceno nemohlo býti již to, þeho od tamtud bylo se vyprodalo, a co v uplynulých letech zkázu vzalo. Skrovný, chudiþký a chrámu toho nedĤstojný oltáĜ hlavní a sprostiþká kazatelna zaujmouti musely
místa ta, kde dĜíve mistrovská díla chrám zdobila; o navrácení jiných ozdob tím ménČ Ĝeþi býti mohlo. Tak opČtnČ k službám božím upravený chrám PánČ byl pak dne
19. Ĝíjna 1806 od dĤstojného arcidČkana kutnohorského a vikáĜe téhož okresu, co bývalého posledního probošta Sedlckého, Fe r d i na nd a Ho u s y, opČt slavnČ vysvČcen.
Aþkoliv takto chrám Sedlcký opČt chrámem farním se stal, nicménČ nedostávalo a
nedostává se mu posaváde jmČní vlastního k dalšímu se udržování, a zub þasu hlodal
nemilosrdnČ na nČm, neboĢ statky klášterní, z jichžto výnosu chrám PánČ udržován
býti mohl, byly odprodány, pĜešly do cizích rukou, a chrámu nezbylo nic. Farní osada
však sama chudá a malá nemohla potĜebného nákladu na tak znamenitou a velikou
budovu nésti, patronovi též nemohlo pĜímČ udržování uloženo býti; protož co obávati
se bylo, že chrám ten bČhem þasu opČt zkázu vezme, kteráž také v posledním dvacítiletí velmi znaþnČ se okazovala. Schátralým krovem cedila se voda do zdí, krovy hnily, a vlhkost prorážela již stČnami pĜenáramnČ. Smutným okem pohlížel každý pĜítel
památné budovy této na zhoubu tu, ale pomoci nČjaké nebylo nikomu lze vynalézti:
až tu náhle a neoþekávanČ r. 1847 pro chrám ten pĜíznivá hvČzda vzešla. Tehdejší c.
k. finanþní ministr, baron K ü b ec k, navštívil c. k. továrnu na tabák v Sedlci, a pĜi té
pĜíležitosti památného chrámu toho si povšimnul, pĜi jehož si prohlížení nad hrozící
zhoubou této znamenité budovy ustrnul. I zželelo se mu nad zkázou svatynČ této;
proþež ku prosbČ tehdejšího faráĜe, Cej p k a , naĜídil bezodkladné ohledání a vypoþtČní potĜebných chrámu toho dokonalých oprav, což tehdejšímu kutnohorskému
c. k. assistentovi stavebního úĜadu, E ma n ue lo vi Ha ll er o vi, svČĜeno bylo; který
také s všestranou obezĜelostí p r á c i té d o s tá l a p o tĜ e b n ý rozpoþet nejvyšším
místĤm pĜedložil.
Rok 1848 pĜekazil skoro veškeré nadČje nČjaké brzké opravy velebného chrámu
toho. Když však po bouĜlivé dobČ prosba za obnovení a opravu opČtována byla, došla
milostivého vyslyšení, neboĢ se tu jednalo o zachování jedné z nejvČtších památek
stavitelství, a dne 5. dubna 1854 pĜikroþeno k dĤkladné ponavržené opravČ, která
stavitelským mistrem kutnohorským, J o se fe m K r e ha ne m, pod dohlídkou pĜíslušného c. k. stavebního úĜadu vedena, pĜes pĤl druhého roku bez ustání trvala. Chrám
obdržel zcela novou vazbu, kryt a potĜebnou opravu zvenþí; uvnitĜ pak zcela novou
omítku, pĜi þemž hlavnČ k tomu se pĜihlíželo, aby ona místa, která vlhkostí a hnilobou zdí mnoho utrpČla, náležitČ se vypravila, pak zcela novou dlažbu, pĜi þemž však
litovati jest, že místo hlínČných dlaždiþek radČji kamených se nepoužilo, které by
mnohem pĜimČĜenČjší byly bývaly.
Dále jest co litovati, že pĜi návrhu potĜebných oprav zapomenuto bylo na to, že i
vnitĜní, chrámu toho dĤstojná úprava chybí, na pĜíklad veliký oltáĜ a kazatelna, že tu i
více jiných vČcí a obrazĤ ceny nemalé se nachází, jichžto opraviti a zachovati tĜeba!
Povolená þástka 5000 zl. stĜ. ze státní kasy a 6000 zl. r. þ. z dĤchodu náboženského,
co záloha, již po dvacítiletém marném rekurirování knížecí dĤchod splatiti musel,
pak malý pĜíspČvek, jímž zádušní kasa pĜispČti mohla, postaþily sotva k nejnutnČjší
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opravČ budovy. Doufejme však, že když tolik již se obČtovalo, i toho se opatĜí, þeho
se tu ještČ nedostává, k þemuž již pĜíslušných krokĤ uþinČno.1) K službám božím
prozatímnČ nutnČ pĜipravený chrám tento byl pak v den ss. apoštolĤ, Petra a Pavla, r.
1857 od nejdĤstojnČjšího biskupa královéhradeckého, Kar l a B o r . Ha nl a, dle církevního obĜadu slavnČ vysvČcen.
PoohlednČme se nyní ještČ v chrámu PánČ samém po znamenitostech a památkách, jichž tu posavad uchránČno a zachováno jest, neboĢ ze zbytkĤ tČchto lze nejlépe o minulosti souditi.
Hlavní oltáĜ nynČjší, chrámu toho zcela nedĤstojný a nepĜimČĜený, pochází z bývalého místního chrámu ss. Filipa a Jakuba, který roku 1817 zrušen a zboĜen byl. Na
nČm nachází se obraz „Na nebe vzetí Panny Marie“, od Berglera; nemá nijaké umČlecké ceny. VČtší ceny mají však obrazy v postranních kapliþkách na malých oltáĜích
v ochozu kolem hlavního oltáĜe, a sice: když od pravé strany k levé jdeme, jest na
prvním oltáĜi obraz sv. ŠtČpána od W il l ma n n a; na druhém obraz sv. Juliany od
B r and la, pĜekrásná to skupina plasticky provedená, na které též památná monstrance chrámu Sedlckého vyobrazena jest; na tĜetím obraz umírajícího sv. Josefa od Ge nar o B a si le; na þtvrtém obraz sv. MaĜí Magdaleny od neznámého mistra; na pátém
obraz sv. Anny od G e nar o B as ile; na šestém obraz sv. Luitgardy, k nížto Kristus s
kĜíže se kloní od B r a nd la, (pravý to poklad chrámu); na sedmém svatí þeští patronové, od B r and la.
Na postranních oltáĜích na hlavních pilíĜích pĜed presbiterium jsou v pravo obraz
sv. Bernarda, v levo pak obraz sv. Benedikta, oba od B ir na malovány. Na tČchto oltáĜích nalezají se v sklenČných rakvích umČle z vosku zhotovená a napodobená tČla,
sv. Felixe a sv. Vincence s ostatky tČchto svatých, ježto byl opat, J a n VI I I . (Reitknecht) k šestistyleté památce slavnosti trvání kláštera Sedlckého, r. 1743 slavené,
od papeže B ened i k ta XI V ., k své prosbČ pro klášter obdržel, kterážto tČla až do
roku 1817 v chrámu ss. Filipa a Jakuba se chovala, po zrušení chrámu toho pak do
hlavního chrámu pĜenešena byla.
Co zvláštní ozdoby spatĜujeme dále na stČnách obrazy: Nákladem Sedlckých obþanĤ, úĜedníkĤ a dČlníkĤ c. k. továrny na tabák a tehdejšího faráĜe P. Josefa Pittry
opravené, a na mnoze novými rámci opatĜené, a sice: „RozšiĜování se Ĝehole konventĤ cistercianských“, pak „Uvedení knČží cistercianĤ do kláštera Sedlckého“ na kterémž obraze i sen MiroslavĤv vypodoben jest, a „Jesuita Chanovský“. Obraz ten má
dole tento nápis: „Jesus - Maria - Joseph. Sancti quatuordecim auxiliatores in Germania opperiari miraculis clari sVnt pro patronIs restaVranDae hVIVs basiLiCae ab
HVssItIs Vastatae assuMptI“
(Ježíš-Maria-Josef. Svatí þtrnáctero pomocníkĤ, slavní divy v Germanii vykonanými, byli zvoleni za ochrance velechrámu od HusitĤv spustošeného.)
1

) Nákresy k novému hlavnímu oltáĜi a kazatelnČ v soumČrném chrámu toho slohu od professora B e r n a r d a G r u e b r a , pĜedloženy jsou již deset rokĤ pĜíslušným úĜadĤm, aniž jakého
výsledku posud se docílilo. Mimo to jest co litovati, že se pĜi opravČ k obmítce používalo na
mnoze omítky staré, a na stĜechy starých prejzĤ a špatného šindele, za kterou pĜíþinou se dnes
kostel opČtnČ v bídném stavu nalézá. Spolu pokradeno bylo tehdáž mnohých trámĤ a železných závor.
14

Kutnohorsko 12/09

(a Frant. Henricae, abbote scro … Sedlec …)
Letopoþet okazuje na rok 1685, v kterém opat JindĜich (Snopek) za opata volen
byl.
Obraz, „Zniþení kláštera Sedlckého a muþení mnichĤv“: Obraz ten má dole nápis
tento: In Monasterii Sedlecensi Sanc. ord. Cister. passio beatorum Monachovam, qui
ab fidei catholicae constantiam ab Husitis martirio afeeti, coronam imortalitatis promeruerunt. Quibus associati sunt monachii Cartthusiensis, qui a nostris charitatise
excepti, eodem die, eodem loco et caudumde causam martyres ad coelum. Anno
Domini MCCCCXXI-XXV Aprilis, die sct. Marco evangelistae sacra, quae indivit in
diem veneris.
(V klášteĜe Sedlckém sv. Ĝádu cistercianského utrpení blahoslavených mnichĤv,
kteĜí pro svou stálost ve víĜe katolické od HusitĤ umuþeni, korunu nesmrtelnosti zasloužili, jimžto se pĜidružili i mniši Kartusiané, kteĜí od našich hostinsky pĜijati, týmž
dnem, v témž místČ a z té samé pĜíþiny co muþedníci k nebesĤm. Léta PánČ 1421 25. dubna, v den sv. Marka evangel., který pĜípadl na pátek.1) Dále: „UkĜižování sv.
Petra“ od W il l ma n n a, malý obraz „sv. Petra v nadšení“, od Q uid a Re n n i ho . Pak
podle oltáĜe ss. 14 pomocníkĤ obrazy: „Sv. Bernard napájený mlékem moudrosti z
prsou Bohorodiþky“, „ss. 14 PomocníkĤ“, jakož i „sv. Václava zavraždČní“ od Škrety
Šotnovského. Posléze obraz: „Zniþení kláštera Sedlckého vojskem Žižkovým“. Fantasticky to malovaná muþení knČží kláštera toho, na nČmž co malíĜ podepsán M.
W ill ma n n 1701.
Menší þtyry obrazy od Brandla: „Sv. VojtČch“, „sv. Vít“, „Sv. Václav“ a „sv.
Ludmila“ za vČ še n y j so u n yn í v kapli „Všech Svatých“.
ýtyry obrazy staré v kapli „B o ží ho hr o b u “ uschované, oþekávají dobrodince,
by se mohly na svČtlo objeviti. PĜekrásné jsou i sochy „sv. Benedikta“, „sv. Bernarda“, „sv. Juliany“ a „sv. Umbelíny“, jížto sv. Bernard svou duchovní sestrou nazývá,
a jejíž smrt na malém obrázku oltáĜe sv. Jana vypodobnČna jest.
Na pilíĜi proti kazatelnČ, kde dĜíve oltáĜ sv. Jana Nepomuckého býval, jest nyní
na votivním oltáĜi dle návrhu profesora, Bernarda Gruebra, pĜísnČ v slohu chrámovém vyvedeném, pražským akademickým malíĜem, J o s e f e m W e id li c he m, dovednČ malovaný obraz „NejsvČtČjší Trojice“. OltáĜ i obraz opatĜeny byly dČlníky v c.
k. továrnČ na tabák na památku šĢastného zachránČní pĜed oukladnou vraždou J.V.
císaĜe a krále, Fr a nt iš k a J o se f a dne 18. února 1853. OltáĜ ten zdobí chrám Sedlcký velice.
Dále povšímnutí zasluhuje šestnácte vysokých dubových stolic, jichžto Ĝeholníci
pĜi chrámových pobožnostech zaujímali; nade vše však vynikají þtyry veliké zpovČdnice co mistrovská díla umČní ĜezbáĜského.
NČjakých zvláštních pomníkĤ náhrobních není v chrámu tomto, toliko v kapli
Panny Marie jsou náhrobní kameny s pĜíslušnými nápisy opatĤ: B o ni f áce B lá h y,
zemĜelého dne 17. záĜí 1718, a J ana Re it k n ec ht a, zemĜelého dne 1. þervna 1748;
pak v kapli „ss. ýtrnácti pomocníkĤ“ náhrobní kameny opatĤ: J i nd Ĝ . S no p k a , zemĜelého 18. þervence 1709, a Ott y Za hr ad ec ké ho , zemĜelého r. 1720, které ve
1

) Pouhý to dĤmysl malíĜe.
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zdi zadČlány jsou.
UprostĜed chrámu položen nad zvláštním hrobem kámen s nápisem: „Car o l u s
d e Ver te ma hi c sep ul c hr i vo l u it 31. Au g u st i 1616“.
U vysokých stolic v levo pĜed kazatelnou položena železná náhrobní deska s tímto nápisem: „Let h a P á nČ 1663, 31. J anua r i i Ur o ze n ý a s ta tec z n ý r yt íĜ p a n
Zd e ne k Lu k a vec k ý z Lu ka v ce a na Hr ab Č š í nČ “, a pak: „Letha 1673, 3.
Marc ii Uro ze ná pa ní S a lo me na roz e ná S t ud e n ec ká z P a ší n Č vs i, p a n í
ma n ž e l ka j e ho , v P á n u u s n ul i, d u ši B o h u, s ta te k Hr a b Č ší n k lá št er u
Sed lc ké mu o d e vzd a v š e, zd e sla v n é ho vz kĜ í še ní o þe ká vaj í “.
Deska tato byla pĜi zboĜení chrámu ss. Filipa a Jakuba vyzdvižena a sem pĜenešena.
VČž není pĜi chrámu tomto žádná; toliko na malé vížce nad chrámem jsou tĜi
skrovné zvony. První, Jan zvaný, má nápis: „Tento zvon dČlán jest ke cti a chvále
boží nákladem urozeného pána Jana Salavy z Lípy na OumonínČ leta 1579“.
Druhý, P e tr nazvaný, má nápis: „Tento zvon z rozkazu dĤstojného a velebného
knČze, OndĜeje Erharta, toho þasu opata kláštera Sedlckého a Skalického dČlán jest
1582“.
TĜetí, Mar ie zvaný, nese nápis: „Já hlas volajícího na poušti, spravte cesty PánČ.
UdČlán l. 1579 a obČtován od J a n a Sal a v y n a O u mo ní nČ “. Býval dĜíve na vČži
chrámu ss. Filipa a Jakuba.
Hromosvod na chrámČ tom zĜízen byl nákladem c. k. továrny na tabák pražským
mechanikem, Václavem Spitrou r. 1842.
Než-li s velebným chrámem tímto se rozlouþíme, musím ještČ o jedné vzácné ozdobČ chrámu toho se zmíniti, jakou tak snadno kde jinde spatĜiti nelze. JestiĢ to krásná v slohu pĜísnČ gotickém pracovaná monstrance, která dojista z nejskvČlejší doby
kláštera pochází. Váží devČt a pĤl libry, neb osmnáct hĜíven a þtyry loty; jest bez odstavce þtrnáct a pĤl palce vysoká a v horní þásti šest a pĤl palce široká. Podstavec jest
šest a pĤl palce vysoký, na nČmžto zvýšenými písmenami jméno JESUS se þte. Jest z
ryzího stĜíbra a silnČ galvanicky pozlacena.
Kdy a kde monstrance tato zhotovena, aneb zda-li klášteru, kdy a kým darována
byla, nelze nijak udati, neboĢ o tom žádná zpráva vypátrána není. Až do roku 1702
nikdo o pokladu tom nevČdČl, až pouhou náhodou k odkrytí pĜišla, byvši zazdČna ve
zvláštním výklenku ve štítČ hlavního chrámu.1) Roku toho vyšel si jednou kutnohor1

) Jelikož, jak již dĜíve praveno, chrám ten v roce 1421 shoĜel, a až do konce XVIII. století
takĜka v zĜíceninách byl, lze tedy s jistotou za to míti, že klenot ten v smutných dobách válek
husitských ukryt byl; a jelikož i mnichové v dobČ té zavraždČni byli, nemohl pak nikdo o ukrytém pokladu pozdČji vypravovati. Zniþení chrámu Sedlckého - aþ toho mnozí spisovatelé na
rok 1421 dne 25. dubna uválČjí - nelze v þase tom za bezpeþné pĜijmouti. Neb aþkoli Pražané s
vojskem svým k narovnání pĜátelského pomČru s Horníky 23., 24. a 25. dubna 1421 v Sedlci
byli, jak toho Palackého „DČjiny národa þeského“, díl III., oddČlení 1., str. 405. dosvČdþují, a
mezi nimi a Horníky slavný mír uzavĜen byl, nedá se nijak domnívati, že by se bylo v dobČ,
pro obČ strany tak vážné, nČjakého nepĜátelského útoku na klášter uþinilo. Zniþení Sedlce pĜipisují neprávČ Žižkovi a jeho vojsku, neboĢ Žižka té doby v Sedlci nebyl. Spíše lze za to míti,
jak i sám Palacký se domnívá, že Sedlec zároveĖ s Horou Kutnou po bitvČ u M a l e š o va , dne
7. þervna 1424 zniþena a vyhubena byla.
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ský kat s ruþnicí ptáky stĜíleti. PĜišed k tehdejším zĜíceninám velikého chrámu, kdež
mnoho ptákĤ bylo se usadilo, stĜelil po nich, rána však letČla do štítu, þímž kus malty
odpadlo, a pod ní cos blýskati se zdálo. Na udání toho bylo toto místo hned ohledáno,
a tam skvostná monstrance nalezena. Co odmČnu za odkrytí pokladu toho dostával
kat kutnohorský i jeho nástupcové od kláštera každoroþnČ vĤz sena a vĤz otavy z luk
klášterních, což teprv r. 1764 se zastavilo.
Když r. 1811 zlaté a stĜíbrné nádoby chrámové ve prospČch státu odvádČny byly,
musela i monstrance tato odevzdána býti, a byla již do Prahy odvezena. K snažné
prosbČ povolil však císaĜ František, aby za náhradu 30 zl. stĜ. vykoupena býti smČla,
jichž osadníci sedlþtí složili.
Roku 1857 byla monstrance tato nákladem 180 zl. stĜ. opravena, kteroužto þástku
Jeho Jasnost kníže Karel ze SchwarzenbergĤ, co patron chrámu, sám zapravil.
Monstrance ta chová se, vyjma chrámové hlavní slavnosti, v kanceláĜi hospodáĜského úĜadu, kdež však na každé požádání ochotnČ okázána bývá. Monstranci tu, pĜi
výstavČ archaeologické ve Vídni znaþnČ porouchanou opravil opČtnČ r. 1881 zlatník
z Hory Kutné Mojžíš Milrad z polovice zdarma, a pĜec velmi dokonale.
———
Jak nyní stavení chrámu a bývalého konventu kláštera Sedlckého spatĜujeme,
nemohli bychom si o minulosti pravého obrazu uþiniti; protož pokusím se tuto nČjak
aspoĖ popsati, jak to zde asi v patnáctém století vypadalo.
Veliký chrám stojí ovšem na tom samém místČ, na kterém v prvopoþátku byl postaven. Vedle nČho k východní stranČ bývalo opatství s kaplí opatovou. Napravo stával klášter neb konvent s velmi prostrannou kolem chodbou, a táhl se až k pĜíkopu,
jímž potok ohražen byl. Po levé stranČ k pĤlnoci bývalo místo prostranné, stromovím
posázené, jimžto se chodilo do chrámu a jezdilo na opatství, do nČhož dvČ brány vedly. Nedaleko toho místa bylo ohrazené pole, kdež nic jiného se neselo, než pšenice
pro peþení oplatkĤv na hostie. Podél tohoto pole vedle brány, pĜi níž kaple sv. BartolomČje bývala, stála opČt kaple ss. Kozmy a Damiana, jižto arcibiskup pražský, Albík
roku 1412 založil a nadal. Podle konventu stával krásný chrám v románském slohu
ss. Filipa a Jakuba, a vedle nČho mČli bratĜí laici (conversi) svá stavení, kteĜí hlavnČ s
obstaráváním hospodáĜských záležitostí se zamČstnávali.
Vše toto se pĜemnČnilo, a nyní jsou ze stavení tČch toliko zbytky. V stavení nČkdy
opatském bydlí nyní správce c. k. továrny na tabák, budovy vedle nČkdejšího chrámu
ss. Filipa a Jakuba jsou promČnČny v obydlí farní, místnosti pro byty a kanceláĜe
hospodáĜských úĜedníkĤ, a nČkdejší hospital pro pocestné promČnČn byl nejprvé za
špýchar, nyní jest z nČj sladovna velkolepého zde v novČjší dobČ zĜízeného pivovaru.
Toliko konvent klášterní, k nČmuž opat B o n i fá c B lá h a, (volen r. 1709, zemĜel
roku 1718) základ byl položil, a jejž teprv opat, J ak ub R Ĥž iþ ka, (volen r. 1753,
zemĜel r. 1759) úplnČ dostavČl, þímž i klášter zadlužil, stojí posud ve své prvotní podobČ zvenþí, vnitĜ však umlklo zcela již kĤropČní mnichĤv, a na místČ téhož rozléhá
se tu hlomození pracujícího lidu, jemuž mohutný parostroj pomáhá, neboĢ se tu váží
tabákové listy, jichž ku 120000 cen t Ĥ r o þ nČ se zp r ac uj e, a no Ģ t u p Ĝ es 2500
d Čl ní k Ĥ d e n nČ za mČ s t ná no j e st.
MĤžeme však býti rádi, že Sedlce v ruce vzdČlaných úĜedníkĤ pĜišla, þímž mnoKutnohorsko 12/09
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hem lépe jest na tom než mnohé jiné vyzdvižené kláštery; neboĢ hned po zĜízení c. k.
továrny opatĜilo Ĝiditelstvo továrny toto obrovské stavení pevnou krytbou, a o uchování jeho vždy horlivá se vede péþe.
Budova tato nachází se v prostranném nČkdejším nádvoĜí za hlavním chrámem a
bývalým opatským stavením, tvoĜíc stavení tĜístranné. Jest sice v jednoduchém parukovém slohu založené, zaujímá však v svém vnitĜku skvostnou, šedesáti okny osvČtlenou síĖ. Prostora této mČĜí 37° 4' v délce, 5° v šíĜce a jest 10° vysoká. Kolem þtyr
obrovských stČn jsou dĜevČné pavlaþe s dvojím pĜepažením, a sloupová, nyní dĜevČná, zábradlí bývala dĜíve železná a velmi skvostná. Tyto obcházky vedly v jednotlivé
komnaty, neb cely Ĝeholní, které bývaly jak v pĜízemí tak též v prvním poschodí v
stejném rozmČru. Tuto nalezají se na všech þtyrech stČnách umČleckým štČtcem malíĜským až posud znalci obdivované provedené fresko malby a bývaly též na ploše
stropové, kteráž prostoru 283͙° 3͙' zaujímá, kterýžto strop však pro hrozící nebezpeþenství v mČsíci kvČtnu r. 1865 snesen býti musel, a tím právČ ty nejkrásnČjší fresky za své vzaly.
Složení plochy stropové bylo úzce s krovem spojeno, a sestávalo z podložených
trámĤ a ze stropu podlažního, jenž bedlivČ nanesenou lepenicí pokryt byl.
Již pĜed padesáti lety uznány byly trámy podlažní za zetlelé, tak že již tehdáž
obávalo se ztráty fresek, aby tomu se pĜedešlo, pĜidaly se nové trámy, které þasem
doby nedĤstatkem prĤvanu zcela spuchĜely. Tím poþal se ohromný rákosový strop
nížiti. OpČt byly zasazeny nové trámy, použilo se svČrákĤ, þímž skleslý celek bezprostĜednČ spojen byl s krovem. Avšak již pĜed více lety nalezly se vady vazby krovové
v þepovicích a rozdílné sklonky na 6-8 palcĤ, pak pukliny jeviti se poþínaly, že pĜi
spoĜádání takovém tak ohromného prostoru nebezpeþenství velmi možné bylo, tak že
buć náhlá vichĜice, buć jen dosti malé otĜesení pĜepravných hĜídelĤv spadnutí nČkterého dílu stropu urychliti mohlo. Kdo by tu mČl pak býti odpovČdným za zniþení lidských životĤ?
Obtížno jest vĜelému ctiteli domácích památek umČleckých podepsati ortel smrti,
jenž káže pokladĤ duševních, rukou náboženství pČstovaných ideí, malovaných
umČlcem smČlým na stČnách a stropu, odejíti v hrob; avšak nevyhnutelnost a odĤvodnČná obava, že by život lidský ohrožen byl, káže pĜes všecku cenu umČleckou.
Slavné správcovství továrny vše vykonalo a zkoušelo, aby strop ten zachován býti
mohl; když však veškeĜí znalci nemožnost toho vyĜkli, muselo pĜikroþeno býti k jeho
sejmutí.
Sedlcké fresky pocházejí z druhé polovice osmnáctého století, a jsou od T ad eáše S up p r a, který pro Sedlec s bratrem Ĝeholním, Willmannem, dosti mnoho spĤsobil, kresleny a vyvedeny.
Z pĜízemí vchází se nahoru dvojitými po sedmnácti stupních majícími schody, jež
pak u prostĜed v jedny se spojí, které též až nahoru sedmnáct stupĖĤ mají.
Na schodišti spatĜujeme þtyry obrazové skupiny, a sice: Patriarchu Jakuba, pod
nebeským ĜebĜíkem spícího, þtvero pĜekrásných andČlĤ sestupuje k nČmu, (dle I. knihy Mojžíšovy, kap. 28, v. 2-4); nahoĜe v svČtlém paprsku je jméno „Jehova“. V pĜedu
sedí andČl s blankou, na níž následující letoznam: IaCob VIDet sCaLaM, totiž r.
1752.
18

Kutnohorsko 12/09

Tomu naproti jest pĜedstaven sen MiroslavĤv.1) Zahalen v plášĢ knížecí, hlavu
maje o sedlo podepĜenou a obklíþen od svých sluhĤ spí zde blahý sen; kterýž jej ku
stavení kláštera povzbudil. Malý ptáþek na znamení božského vnuknutí vylétá z úst
jeho. V pozadí stojí klášter Sedlcký, kdež po schodech Cisterciané, v rukou symboly
víry, nadČje a lásky držíce, k nebi vzhĤru kráþejí. OpČt stojí andČl jeden v pĜedu s
blankou, na níž tato slova: PrInCeps noster seDLeCIVM. Toto opČt dá rok 1757.
Tyto letopoþty, 1752 až 1757, mohou sloužiti co jistá opČra k urþení, kdy ony
fresky povstaly.
Nad touto skupinou vznáší se andČl, držící roušku; hloubČji pod ním nápis:
PRIMO
IN SEDLECIO
FELIX
DORMITIO.
(Teprv v Sedlci šĢastné odpoþívání.)

Po stČnách schodištČ pozorujeme ještČ odevzdání listiny klášterní, pak uvedení
CistercianĤv do Sedlce. Na listinČ tu vyobrazené a tĜemi peþeĢmi opatĜené, jižto panoš v ruce drží a vysoce postavená duchovní osoba v biskupském ornátČ podpisuje,
které z péra písmeny Ot… vycházejí, nabýváme pĜesvČdþení, že to osobu biskupa
Ott a, potvrzení kláštera Sedlckého podpisujícího, pĜedstavovati má. Na listinČ té nachází se spolu tento nápis:
Si puae igitur Ecclesiastica
saecularis ve persona praedicta
Ecclesiam, vel ejus possensiones
) N e p l a c h , opat Ĝádu benediktinského v Opatovicích, praví ve svém historickém spisu,
že klášter Sedlcký r. 1149 založen byl tČmito slovy: „Daniel, biskup pražský, založil klášter
blízko Malína, který divným osudem slove Sedlec“. K tomuto náhledu pĜistoupil Václav Hájek
z Liboþan, a vypravuje rozvláþnČ na listu 183, což my tuto v krátkosti podáváme: Daniel, biskup, pojav své služebníky, vrátil se s nimi do Moravi k JindĜichovi Olomouckému, a tu pobyv
pĜi nČm, jel pak k nČkterým sobČ pĜíznivým rytíĜĤm, a když všecky potĜebné vČci spĤsobil, do
ýech se navracoval. Jeda od mČsta ýáslavi k mČstu Malínu, byl pĜemožen dĜímotou, i Ĝekl k
svým služebníkĤm: „Maliþko uchylte se s cesty na stranu“. A když pĜijeli do jednoho údolí v
hustém lese, sesedl biskup s konČ, sluhové odpnuvše sedlo, na zem je položili tak, aby onen
hlavu svou naĖ položiti mohl. Biskup lehl si na pravou stranu a brzy usnul. O þem komorníci,
JindĜich a Racek, rozmlouvali, vČdČl Hájek doslovnČ. V tom pĜiletČl jakýs ptáþek bílý jak sníh
se zlatýma kĜídloma a postavil se vedle tváĜe spícího. Tu otevĜel biskup svá ústa, a ptáþek do
nich vskoþil, naþež ústa opČt se zavĜela. Po hodné chvíli otevĜel spící zase ústa a ptáþek vyskoþiv, vzhĤru letČl. To vidouce sluhové, pravili: „JistČ jest to andČl boží!“ Za nedlouho vstav biskup pohledČl k nebi a zvolal: „Mirabilis Deus suis operibus!“ Pak sdČliv sluhĤm vnuknutí božské, kázal místo to, kde odpoþíval, naznamenati. Tu se stavČl na rozkaz boží klášter cistercianský atd. Sám Devoty ve svém spisu na blbou báchorku Hájkovu upozorĖuje, a tento pĜíbČh dle
Beþkovského a Kapihorského Miroslavu, pravému zakladateli pĜiþítá. - Žel BĤh, že nevzpomnČl nikdo na starý pravý název Sedlo, Sídlo - Sedlec - usídliti se, - a proto dá se mysliti, že
M i r o s l a vo vo s í d l o zde dĜíve bývalo nežli klášter, a že to prabídné jest chtČti odvození
jména od sedla koĖského odvozovati. ýechy a Morava i veškeré slovanské zemČ mají pĜes 80
míst podobného jména, jako: Sedlec, Sedlice, Sedlo, Sedlov, Sedlísko a p. v., a proto nesmysl
jest na hloupou povídku pĜi tvoĜení jména se odvolávati, a skuteþnosĢ bájkou zastírati.
1
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in quitare tentaverit, ream se Divino
Ju dicio - recognoscat. Cunctis autem
eam tuentibus sit Pax D. N. J. Xti. qua tenus et hic fructus bonaae actionis
percipiant, et apud districtum
Judicem praemiae aeternae Bea
titudinis inveniant Danielus
OTTO VLADISL…
antiste Pranensis Princeps.
(Jestli tedy nČkterá církevní neb svČtská osoba kostel neb jeho majetek znepokojovati se
pokusí, seznejž, že vina jest Božího soudu. Všem však jej bránícím budiž pokoj Pána našeho
Ježíše Krista aby jak zde ovoce dobrého skutku zakusili, tak u pĜísného soudce odmČny vČþné
blaženosti nalezli. Daniel Otto Vladisl…, kníže biskup Pražský.)

Za biskupem sedí þeský vladaĜ, za nímžto opČt andČl s listinou stojí, jížto však
ouplnČ již pĜeþísti nelze, pouze tyto zlomky jsou posavad þitelné:
… utem
… par
… omni ambi
… utate … onreat
… delet Servi Xsti
… videt: et …
…n - abile Patres
Episcopi sigilli …
illorurum suorum
… notis confir
nare … ant
ita … fund

Na stČnČ levého vchodu jest obraz, pĜedstavující knížete Miroslava, ĜeholníkĤm
CistercianĤm listinu odevzdávajícího, na nížto seznam všech ku klášteru od nČho darovaných míst a pozemkĤ co v nČjakém situaþním plánu se nachází, jak jsme je na
poþátku spisu tohoto uvedli. NČco dále této fresky v okrouhlé tabulce þte se toto:
„Di vi no mo n ito s T i mo r e e t Amo r e d ele g it d e o r d in e c i st e r c ie n si fr a t r e s “.
Na stropČ na jižní stranČ jest nápis: „C ha r i ta s c ha r i tat i s “.
Plochy þtyĜ obrovských stČn v prvním poschodí krášlí obrazy „ýtrnácti svatých
pomocníkĤ“ a dvojnásobný takový poþet svatých mužĤ a pannen z Ĝádu cistercianského v následujícím poĜádku:1)
I. Svatý Blažej, muþenník a biskup v S eb a st Č v staré K a p a d o c i i, spČchající s
dvČma chlapci pĜes hladké zrcadlo moĜské, symbol to „všeho nebezpeþí“, nad nímž
andČl v oblacích dvou menších svící drží na znamení starobylého církevního obyþeje,
že v den svátku, témuž svatému zasvČceného, (3. února) vČĜícím dvČ svíce pod bradou od knČží s modlitbou a žehnáním se držívají.
Svatý Blažej jsa u vČzení, pomohl jednomu chlapci, který rybí kost polkl, a jemuž
v chĜtánu uvázla, þímž jej pĜed zadusením uchránil: a protož co pĜímluvþí u Boha pĜi
) Popsání a naznaþení fresk tČch udal c. k. konservator kraje þáslavského slovutný archaeolog, pan František Beneš, s jehož svolením tuto podány jsou.
1
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chĜtánových nemocech se vzývá. Svíce hromniþná jest nejkrásnČjším symbolem církevním; a naráží na slova Simeonova, v chrámu pronešená, když božské dítČ na své
staré rámČ vzal a nadšeným vnuknutím zvolal: „S v Čt lo k o s ví c e ní p o h a ns t va !“
- A jak dĤstojný a významný jest obyþej, když stržený zrak umírajícího kĜesĢana pĜi
spatĜení hoĜící svíce hromniþné úplnou nadČji v nastávající blížící se svČtlo vČþné v
sobČ vzbuditi smí! - Konsul, Ag r ico la, dal tohoto ctihodného muže muþiti, na skĜipec natáhnouti, železnými hĜebeny ukrutnČ sedĜíti a koneþnČ nechal deset nábožných
žen, ano i dva nevinné chlapce, kteĜí modlám obČti pĜinášeti a jim klanČti se nechtČli
- zároveĖ s ním stíti.
V pravo obrazu toho stojí kardinál beze všeho symbolu, v levo malíĜ v obleku Ĝehole CistercianĤ, stojící pĜed malíĜským podstavcem se štČtcem a paletou v ruce,
právČ když dokonþuje obraz sv. Františka Serafinského a sv. Dominika.1)
II. Svatý Cyriak, jáhen, vymítající zlého ducha z dcery perského krále, Sap o r a.
Žil v ěímČ v dobČ nejvČtšího pronásledovatele kĜesĢanstva, Dio kl ec ia na. Legenda Svatých vypravuje, že diakon sv. Cyriak jedinou dceru Dioklecianovu, Ar le mi a n u, ku kĜesĢanství pĜivedl, o þemž však starší spisovatelé niþeho nevypravují,
nýbrž udávají, že tento pouze jedinou dceru, Va ler ii, mČl. PrávČ tak má se to s vyobrazenou zde povČstí, jako by byl sv. Cyriak do Persie se odebral, a tam J o b i y,
dceru krále Sapora, ukrutného trápení sprostil, naþež ona i otec a 430 jiných osob ku
kĜesĢanství pĜestoupili. Již papež, Honorius I., dal ku poctČ jeho, chrám stavČti. V
starých spisech muþenníkĤ uvádí se co veliký hrdina víry kĜesĢanské, pro kteroužto
byl dne 15. dubna r. 303. sĢat.
V pravo stojí knČz Cistercian beze všeho symbolu, v levo biskup téhož Ĝádu s
pĜíþním dvoutrámovým kĜížem, nad ním ohnivá koule se vznáší.
III. Sv. Evstach, kterýž co vyznávaþ kĜesĢanství v druhé polovici prvního století
nejzajímavČjší legendu podává, kleþí pĜed kĜíž mezi parohy nesoucím jelenem v
skalnaté divoþinČ.
Tento svatý hrdina byl u vyšším postavení ve vítČzném vojsku Trojanovu, a nazýval se pĜed pokĜtČním svým P l acid u s. Jsa jednoho þasu na honbČ pronásledoval
Evstach neobyþejnČ velikého jelena, mezi jehož parohama obraz ukĜížovaného spasi1
) Kdo by tímto malíĜem Ĝádu byl, podaĜí se snad pozdČji vyzkoumati. - Tadeáš Supper nebyl Cistercian. - Dlabaþ zmiĖuje se o tomto ve svém lexikonu þeských umČlcĤ jen zkrátka takto: „Supper Tadeáš, þeský malíĜ, kterýž pro kostel klášterní v Sedlci „ýtrnáct pomocníkĤ“, ss.
Benedikta, Roberta, Alberika a ŠtČpána maloval“. I tato poznámka jest nepravá. Supper maloval poslední obrazy co fresky pro klášter a ne pro kostel, kdež jen oltáĜní stČna „ýtrnácte pomocníkĤ“ a freska „NejsvČtČjší Trojice“ na klenbČ pĜed presbiterium v hlavním chrámu Panny
Marie jeho prací jsou. - MČl by snad malíĜem tímto být v Ĝád CistercianĤ co laik pĜijatý
vČhlasný Michal Leopold Willman? Toto dá se až posud tČžko jistiti. Že Willman s Ĝádem CistercianĤ v upĜímném spojení stál, mĤže dosvČdþiti krátká životopistní poznámka: „V Královci
r. 1630. narozen, stal se dvorním malíĜem kurfirsta braniborského. Uþený jesuita, Wolf pĜimČl
jej k tomu, že dvĤr opustil a ke katolictví pĜestoupil. Šel do Laubanu. Pojav vdovu Liškovu za
manželku, dostal s ní vČnem pČkný statek, a zemĜel, jsa „slezský Achilles“ zván, dne 26. srpna
1706, pohĜben jsa v cistercianském klášteĜe v Laubanu. Protož jest i nepravá zpráva Schalerova, že by fresky tyto od Willmanna pocházely, neboĢ tu byl Willmann již 46 rokĤ mrtev, kdy
fresky tyto malovány byly.
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tele spatĜil. Nábožná povČsĢ vypravuje o tajemném hlase, (který podobnČ sv. Pavla
pĜed Damaškem ku kĜesĢanství volal), jenž jej v skalnaté divoþinČ k pĜistoupení náboženství kĜestanského vybízel, naþež on se svou manželkou a dvČma syny, Agazitem a Teofistem, v kĜesĢanském náboženství vyuþovati se dali. Z legend kĜesĢanských jest jich velmi málo, které by tak prastaré hrdinství u víĜe a vČtší zajímavosti
nám vypravovaly, jako o sv. Evstachu. DČj po dČji s logickou dĤsledností sledují jeden druhý. Chudoba, ztráta manželky, ukradení dítek, dĤvČra v Boha, vítČzství, opČtné se shledání se všemi, víra v Boha - svržení, posmČch a hrdinná smrt v ohnivé peci
vyrábČjí citlivému srdci ještČ po 1700 letech slze z oþí.
V pravo stojí v svatém strnutí kĜíži se klonící Svatý, v levo knČz Cistercian se staženou pĜes hlavu kapucí a prelátským kĜížem na prsou.
IV. Sv. Barbora. Jest to prosĜední obraz na stČnČ té. Mohutná vČž se tĜemi okny,
symbol to nejsvČtČjší Trojice, vyþnívá v pozadí, na kteréž veliký ciferník se spatĜuje.
PĜed vČží tou spatĜuje se její stínání vlastním otcem Di s c ur e m, který ji co tajnou
kĜesĢanku konsulovi M ar t ia no v i vydati a co nejukrutnČji muþiti dal. V církvi kĜesĢanské od pradávných vČkĤ vysoce ctČna byla.
VČž, pĜi nížto tuto Svatou vyobrazenou spatĜujeme, poukazuje na její pĜíbytek, do
nížto ji otec její uvrhnouti kázal, by ji pĜed každým zvČdavým zrakem ukryl. Jen dvČ
okna ozaĜovala vnitĜní místa vČže, tĜetí kázala pak sama pozdČji prolomiti. SpatĜujeme tu 2 pohanské knČze pĜed bohem slunce, Ap o le m. NahoĜe vznáší se andČl a drží
kalich. Symbol tento u sv. Barbory vyznamenává její úctu, co patronku všech umírajících. Jak S ur i u s píše, mČl se roku 1448 v Gorkum v Holandsku tento div státi: Jistý JindĜich Stock, zvláštní ctitel sv. Barbory, byl polo od ohnČ ztráven, a ostal na živu
tak dlouho, až na pĜímluvu sv. Barbory svátostmi umírajících zaopatĜen býti mohl.
Od toho þasu jest v církvi katolické ctČna co pĜímluvkynČ umírajících.
V pravo jest rytíĜ se štítem, na nČmž þervené andČlské kĜídlo, znak to Ĝádu rytíĜského kĜídla sv. Michala, jejžto Alfons I. král portugalský založil. Do Ĝádu toho pĜijatý musel do rukou opata cisterianského v Alcobaze pĜísahati, že Bohu, papeži a králi
vČren bude. V levo stojí opat cistercianský s obrácenou berlou opatskou, jehož prsa
meþem probodnuta jsou.
V. Sv. Pantaleon, Ĝímský lékaĜ, odČn - ovšem chybnČ - doktorským šatem stĜedovČku; stojí uprostĜed lékárny, v které krucifix postaven jest, na nČjž poukazuje.
Nahý nemocný spoþívá u jeho nohou a chlapec pĜivádí k nČmu slepého starce, jakož i
matka své mrtvé dítČ k nČmu pozdvihuje.
Obraz ten potahuje se na divy protkaný život tohoto tČlesného lékaĜe císaĜe Ma x mi l ia na, který v druhé polovici tĜetího století žil. Stalo se jednou, že chudý slepý
kĜesĢan jej o pomoc žádal, a k prosbČ a modlitbČ jeho zraku opČt nabyl. Uzdravení
slepého zavdalo pĜíþinu k jeho pronásledování, neboĢ bylo již tČžkým provinČním
doby té, kĜesĢanem býti, a jelikož Pantaleon veĜejnČ vyznal, byl i se svým uþitelem,
Hermolavem odpraven r. 303 p. K.
V pravo spatĜuje se knČz cistercianský s pĜílbicí a pancíĜem, v bílém plášti s þerveným templáĜským kĜížem, drže prapor s týmž znamením v ruce. V levo Ĝeholní
bratr, hoĜícím šípem proboden.
VI. Sv. Erazim, biskup z Antiochie, na balvanu skalním odpoþívající, vedle nČho
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dva katané, stĜeva jeho z bĜišní dutiny hašplí soukající. V pozadí centurio (setník) se
þtyĜmi odČnci, který z rozkazu císaĜe Dio k lec ia n a jim tento ukrutný trest vykonati
káže. Malý chlapec rozdmychuje ku poctČ Jupitera na trojrnožce rozžatý obČtní oheĖ.
Erazim náleží v Ĝadu onČch hrdinĤ pro víru Kristovu, neb on dle legendy syna
Anastasiova v Lub r i co z mrtvých vzkĜísil, uþení Kristovo bez báznČ rozšiĜoval a
veškeré cnosti kĜesĢanské humanity vykonával. PĜehnaným spĤsobem vypravuje se
nám, jak Erazim olovČnými kýji, trnovými pruty, políváním vaĜícím olejem, voskem,
smĤlou, sírou a olovem muþen byl, a pĜece zdráv a þerstvý andČlem z vČzení svého
vysvobozen byl. Žil pak ještČ ve Fo r mi o v Kampani.
Co postranní sochy stojí v pravo Cistercian, ruku na srdci položenou maje, z nČhož zelený stromek s monogramem „Marie“ vyráží. V levo stojí korunovaný Cistercian, který obČma rukama ještČ druhou korunu drží.
VII. Sv. Kryštof, vysoký, silný muž, nesoucí na ramenou Ježíška, s nímžto proudem Ĝeky se ubírá. Zmužile opírá se o železnou tyþ, kdežto malý Spasitel na jeho levém ramenu spoþívá.
O jeho životČ a þinech, jakož i o jeho muþenické smrti s bezpeþností skoro niþeho
povČdíti se nemĤže, ponČvadž nejstarší legendy velmi mnoho podivného o nČm vypravují, což ani za pravdu míti nelze. Nejvíce k pravdČ podobné jest to, že za panování císaĜe D eci a v Licii (Asii) žil, více než obyþejný veliký a silný muž byl, srdcem plným zmužilosti a lásky k þlovČþenstvu nadán. Vynasnažoval se vždy svých
spoluobþanĤ v uþení Kristovu vyuþovati. Když místodržící, Da g n u s, svých pochopĤ
vyslal, aby vyznavaþe víry Kristovy zatknuli, podaĜilo se mu i zástup tČchto vyslaných na víru kĜesĢanskou obrátiti. Všickni propadli smrti, jen Krištof byl na železnou
lavici pĜivázán, pod kterouž oheĖ rozdČlán byl; pak byl vaĜícím olejem políván, na to
k sloupu pĜivázán, šípy prostĜelen a koneþnČ sĢat. Jeden šíp odrazil se od nČho a poranil oko ukrutného Dagnusa. Sv. Krištof pĜedpovídal jemu, když po jeho stČtí trochu
krve se zemí smísí a pak na ránu svou pĜiloží, že bude uzdraven. Stalo se tak, a Dagnus stal se pak kĜesĢanem. Od nejstarších dob vzývá se sv. Krištof co patron plavcĤ
pĜed utonutím a morem. V NČmecku i ve Vlaších požívá veliké úcty.
V pravo od obrazu toho spatĜuje se knČz kardinál z Ĝádu CistercianĤ, který horlivČ
v knize þte, jemuž k tomu palec a ukazováþek svítí. V levo vyobrazen jest opat s berlou, který v pravé ruce kámen drží. U jeho nohou leží dva ĜetČzy a žíravé železo; nepochybnČ že to má pĜedstavovati sv. opata Congallussa.
Nyní pĜicházíme k užší stranČ sínČ té, jižto krásná perspektiva sloupové sínČ s pavlaþemi a kvČtinovými vásami zdobí.
V pravo stojí papež, k nČmuž duch svatý ve spĤsobu holubice se spouští; proþež
domnívati se možno, že to papež ěe ho Ĝ Ve li k ý. V levo opČt postava papeže, jak
monstrancí požehnání udČluje.
Pak zase následuje dlouhá druhá strana stČny se sedmi obrazy, jichžto Ĝadu zapoþíná:
VIII. Sv. JiĜí, kapodožský rytíĜ, koĖmo co drakobijce v skalnaté divoké krajinČ.
Kresba obrazu jest dobrá a hlavní osoba vynikající. Na vršku skály stojí malé stavení
a v pozadí vidČti mČsto s vČžmi.
NejúplnČjší zprávy o pĤvodu povČsti o sv. JiĜí poskytují spisy: „Acta sanctorum.“
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Již r. 494 zavrhl papež Gelasius pĜi koncilium v ěímČ držaném, jednu starou legendu
o sv. JiĜí. Ve veškerých prapovČstích nestává ani té nejmenší zmínky o nČjakém boji
s drakem. TotoĢ jest pozdČjší symbolický pĜídavek, jelikož drak vždy co zlý princip
považován bývá, aby spĤsobem takovým boj Svatých se zlým pokušením tím výraznČji naznaþen býti mohl. Také pĜemožené pohanství bývá spĤsobem tím vyobrazeno,
na pĜ. u Konstantina Velikého. Theodora, papeže Simplicia, Markéty a j. v.
JiĜí byl synem muþeníka Gerontiusa, a narodil se v druhé polovici tĜetího století;
stal se vojínem a postoupil za plukovníka. Když D io c let i an se dozvČdČl, že by byl
kĜesĢanem, kázal jej proto muþiti. Když po pĜestálém trápení JiĜí do chrámu vešel a
tam modly kácel, byl poznovu muþen, do jámy vápené uvržen, jedem tráven a koneþnČ sĢat. PrastaĜí pohanští ýechové vyobrazovali si jaro co bojujícího mladíka o
„Vesnu“, jenž vše umrtvující zimu - která co drak vyobrazena bývala - pĜemohl. Byl
to BĤh jara, J ar il zvaný! Odtud pochází ona veliká úcta, jižto sv. JiĜí ve všech slovanských zemích požívá.
V pravo obrazu toho stojí korunovaný Cistercian v Ĝeholním šatČ, jehož rámČ
modrý plášĢ kryje; v pravici drží pokrvácené dĤtky. V levo pak biskup s paliem kolem rámČ a dvoutrámovým kĜížem patriaršským, nad jehož hlavou duch svatý v spĤsobu holubice se vznáší.
IX. Sv. Dionisius, biskup paĜížský, vyobrazen v dobČ té, kde na Montmartre muþennickou smrt byl pĜetrpČl, a hlavu svou rukama drže, ji ještČ dvČ stČ krokĤ až ku
kĜíži byl donesl. Dva s ním sĢatí uþenníci jeho, Rustik a Eleutheriem, leží mrtví na
zemi, kdežto v pozadí Ĝímský vojevĤdce s devíti divícími se diváky nedaleko žár
vychrlující pece ohnivé stojí. Budova v slohu Ĝímském a chrám uzavírají obraz ten.
Asi okolo roku 250 p. K. byla v Galii víra kĜesĢanská Ĝímskými hlasately rozšiĜována. Sv. Dionis usadil se v PaĜíži, vystavČl tam chrám a obrátil veliké množství GalĤv na víru kĜesĢanskou. NepochybnČ že r. 272 smrt muþennickou podstoupil. Byl s
knČzem, R us ti k e m, a diakonem, E le u t her i e m, do Sainy hozen a nábožnou C a tu lo u pohĜben. Již r. 469 postaven byl na Montmartre v PaĜíži nad hroby jejich nádherný chrám. Nyní odpoþívají tČla jejich ve tĜech stĜíbrných rakvích v Sv. Denysu.
Co postranní sochy spatĜujeme v pravo vévodským kloboukem ozdobeného knČze Cisterciána, jenž v pravé ruce vĤdcovskou hĤlku drží. U jeho nohou leží štít, na
nČmž þervená pĜíþní bĜevna v bílém poli. V levo Cistercian se štítem a praporem, obČ
þerveným kĜížem zdobené, které liliemi konþí.
X. Sv. KateĜina z Alexandrie, kleþící v krásné zahradČ pĜed Matkou Boží, kdež i
líbezný Ježíšek prsten na prst dává. Obraz tento, vábnČ vymyšlený, upomíná na krásnou poesii stĜedovČké þeské legendy o sv. KateĜinČ, kdež právČ toto vidČní nedostíhle
krásnČ líþeno jest. AndČl stranou drží košíþek s kvČtinami. V oblacích vznášejí se tĜi
andČlé. Jeden pĜináší svaté pannČ vČnec z rĤží, druhý baret fialový s podobným bíle
lemovaným pláštíkem, jímžto nČkdy doktorové ozdobováni bývali. V pĜedu kreslí
andČlíþek na kouli zemské, a druhý drží meþ a kolo s trhacími háky.
Tato již v pradávné dobČ ctČná Svatá byla v Alexandrii zrozena, kdežto i sĢata
byla. Sliþná a duchaplná - jak se jeden slovútný básník projádĜil - byla démantovým
sloupem kĜesĢanstva, a nejkrásnČjší legenda o této Svaté jest ona þeská, která v
Stokholmu se chová, a ježto v slohu a Ĝeþi básním rukopisu králodvorského se rovná.
24
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Tam se jí Matka Boží s božským dítkem po tĜikráte zjevuje. - Toto vidČní jest zde
zobrazeno. - Maximin divotvornou krásou její okouzlen vše vynaložil, aby ji sobČ
získal, ale všechno jeho pronásledování bylo marné; dívka kĜesĢanská uprchla do
skalin hory Sinai. Tyran vypátral ji i tam, kázal ji do Alexandrie pĜivésti, kdež musela s nejslovútnČjšími pohanskými filosofy rozhlášené školy alexandrinské se hádati;
KateĜina byla však výmluvnČjší, než ti všichni, a mnohých odpĤrcĤv svých získala
výmluvností svou, že model se odĜekli. MČla zemĜíti. CísaĜský zuĜivec kázal, by v
kolo, trhacími háky opatĜené, vpletena byla, však sotva že tento ukrutný nástroj tČla
jejího se dotknul, rozpadl se, a proto musela býti sĢata. AndČlé donesli ji na horu Sinai, kdežto až posavad v klášteĜe, jméno její nesoucím, odpoþívá. Sv. KateĜina jest
patronkou university paĜížské.
V pravo obrazu toho stojí opat cistercianský s berlou k sobČ obrácenou, drže þtvero palmových ratolestí a meþ. V levo Cistercian s þerveným doktorským biretem a
pláštíkem, v pravé ruce drží knihu a levou poukazuje k nebi. Obraz ten posud velmi
dobĜe uchován.
XI. Sv. Vít, stateþný mladík mazarský, v kotli plném vaĜícího oleje, kamž jej
ukrutný Dioklecian uvrhnouti kázal, dĤvČrnČ k nebi pohlížeje. Muþírna, palice, pohanští knČži, Ĝímští žoldnéĜi, oheĖ rozhrabující pochop, sloupová pyramida a obraz
Jupitera, to vše tvoĜí okolí. AndČl pĜináší muþenému palmu vítČzství.
V druhé polovici tĜetího století narozen byl Vít v mČstČ Mazara na ostrovČ Sicílii.
Byl mládenec sliþný a pýchou svých rodiþĤ, a vyuþován váženým Modestem, stal se
tajnČ kĜesĢanem. Když otec jeho o tom se dozvČdČl, byl mrskán a do vČzení uvržen.
Avšak krutČjší ještČ tresty mČly následovati. Ale Modestus a manželka jeho
Krescensie, vzali jej pod ochranu svou a uprchli s ním na pevninu. Hladem a starostí
unaveni byli dostihnuti vojenskými jezdci, kteĜí na jméno mladíkovo se tázali, a pak
všechny tĜi do ěíma odvedli. DioklecianovČ dceĜi, která þivovní (nervosní) krutou
nemocí po dávný þas trápena byla, a jížto žádná lékaĜská pomoc úlevy neposkytovala, zdálo se jednou, že jí toliko mládenec Vít, jejžto ve východní Italii, kde dva potoky se stékají, uprostĜed svých pČstounĤv nalézti možno bylo, nemoci její sprostiti
mĤže. Jelikož toto tenkráte tak se stalo, byl toužebnČ jej oþekávající dceĜi císaĜovČ
pĜedstaven. Požehnal ji, a od té chvíle nemoc její se lepšila, takže opČt úplného zdraví nabyla. Poklady i dĤstojemstvím, ježto mu podávány byly, mladík ten opovrhnul,
jelikož na nČm žádáno bylo, by opČtnČ k pohanství pĜistoupil. Za to musel však on i
pČstounové jeho nejukrutnČjší trápení snášeti. Do kotle, vaĜícím olejem, smĤlou a
olovem naplnČného, byli stálí hrdinové víry Kristovy uvrženi, a když neporušeni z
toho vyšli, lvĤm pĜedvedeni, a když tito jich ani se nedotkli, a shromáždČní diváci z
plna hlasu volati poþali: „VelikýĢ jest BĤh kĜesĢanĤv“! byli veškeĜí kyjmi k smrti
ubyti. TČlo sv. Víta odpoþívá v Praze v chrámu, památce jména jeho zasvČceném. Že tento Svatý nahražuje v ýechách staroslavného boha, Svanto-víta, svatý-Vít, jenž
dne 23. þervna, totiž v nejdelší den (nyní sv. Jana KĜtitele) se svČtíval, jest patrné, jelikož s þerným kohoutem, co prvním zvČstovatelem nastávajícího východu slunce a
zahánitele noci se vyobrazuje. Zde však znamená kohout symbol kĜesĢanské bdČlosti.
V pravo skupení toho kleþí biskup s paliem, jehož hlava šavlí v polo rozĢata jest,
v levo stojí starý Cistercian, maje hlavu pĜílbicí pokrytou a tČlo tČžkými ĜetČzy opáKutnohorsko 12/09
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sané, v ruce drží zkrvácené dĤtky.
XII. Sv. Markéta, mladistvá, krásou svou povČstná vyznávaþka víry kĜesĢanské,
dcera knČze modláĜského Ae d es ia v Antiochii, stojí zde u vČzení, povznášejíc þervený kĜíž, nímžto draka - symbol zlého - od sebe odhání a tak nad ním zvítČzí.
Olibrius, místodržitel antiošský, horoucí láskou k patnáctileté MarkétČ zahoĜel, a
hledČl ji z prvu lichocením na svou stranu získati, avšak víra v uþení Kristovo, v
nČmžto ji její kojná a chĤva byla vycviþila, zakoĜenila se pĜíliš hluboko v srdce její,
než-li aby byla dosti málo jen ochabovala. Mrskání metlami, které trapitelĤm a muþitelĤm jejím pĜi pohledu na rozšlehané tČlo slíþné dívky, slze z oþí vyronilo, nepomohlo niþeho, jakož i pozdČjší trápení. OpČtnČ uvržena byla do žaláĜe, kdež její útlé
tČlo pochodnČmi páleno bylo. Surový, pohanský lid v Antiochii poþal reptati, a bylo
k obávání pozdvižení proti tyranu, Ol ib r i u so vi ; proto kázal Markétu pĜed mČsto
vyvésti a tam ji stíti. Od druhé polovice tĜetího století jest tato „perla moĜská“ - což
jmeno její vyznamenává - v církvi kĜesĢanské velice ctČna. V krásném chrámu benediktinském v BĜevnovČ u Prahy chová se kost ramení z tČla sv. muþenice této. - Pohanským SlovanĤm nahražena byla jich nČkdejší bohynČ, „Baba“, svatou Markétou,
co ochranitelkynČ žní a odtud staré pĜísloví: „Svatá Markéta uvádí žence do žita“, a
posavad pĜi vČtších polních hospodáĜstvích slavení „Baby“ po ukonþení žní se držívá.
Tato freska jest nejkrásnČjší v celém bohatém vČnci obrazĤ zde.
XIII. Sv. Achac, biskup z Antiochie, od lidu též „Agath-angelus“, t. j. „dobrý andČl“ nazýván. Vyobrazen tu, jak jej dva andČlové od sloupu muþícího, na nČmž háky
a pouta se spatĜují, odvádČjí a tĜetí pĜed ním kleþící andČl rány jeho hojí. Trnová koule na ĜetČzu, dĤtky a metly poukazují na jeho snášené a šĢastnČ pĜestálé utrpení pod
císaĜem Daciem, kteréž ukrutný místodržitel, Marcian, roku 249 na nČm vykonati kázal.
Po stranČ obrazu toho spatĜujeme rytíĜe v Ĝeholním obleku, který fialový prapor a
vytasený meþ drží. V levo stojí biskup, prsa maje klínem prokláta, obČ ruce a pravá
noha jsou hĜeby proraženy. Obraz ten jest velmi dobĜe vyveden a posavad dobĜe
uchován.
XIV. Sv. Jiljí. Nalezá se v jeskyni u Nismesu s laní, kteráž jej svým mlékem krmila, a kteráž také pĜíþinou prozrazení jeho poustevnického života byla; neboĢ král
gothský, Fl a vi u s (dle jiných Goldhagen), jsa na lovu, poranil krotkou laĖku Jiljího
šípem a ranČnou pronásledoval až do jeskynČ jeho. - PozdČji shromažćovalo se mnoho uþenníkĤ kolem poustevny této, a král dal tu vystavČti bohatČ nadaný klášter (St.
Gilles), v nČmžto sv. Jiljí co opat žil pln kĜesĢanských ctností a na poþátku osmého
století tam zemĜel.
Vedle tohoto posledního obrazu na druhé dlouhé stČnČ stojí v pravo korunovaný
Cistercian, maje obČ ruce ĜetČzem spoutané. V levo jeptiška z Ĝádu Cistercianek s
pĜeloženýma na prsou rukama, jejíž hlavu vČnec z kvetoucích kvČtin zdobí.
Užší stČnu pĜíþní zdobí opČt architektonicky vyvedená perspektiva úplnČ v soumČru protČjším. Dva papežové s tiarou na hlavČ a s kĜížem stojí v sloupení. Jeden
žehná, kdežto druhý svĤj rybáĜský prsten pozvedá.
Všecky tyto drasticky malované obrazy vyplĖují v nadživotní velikosti osob þtr26
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nácte polí, kteréž pĜíjemnou, avšak ve vkusu tehdejšího þasu pĜešĖoĜenou architektonikou oddČleny jsou.
Všecky tyto obrazy dokazují velikou zbČhlost v malíĜství freskovém, jemuž právČ
17. a 18. století nejvýš pĜíznivo bylo. Mají sice tu a tam mnohou chybu v kresbČ což však spíše z množství vyozdobování pochází - kteráž chorobný smČr umČní
hlavnČ na sobČ nesla, když starých škol umČní více nestávalo a stará renaissance
dávno pochována jest.
Mnohé z tČchto figur stojí rozliþnČ kroucenČ, aby zbožné vytržení Svatých více
ménČ naznaþeno bylo. NČkteré z obrazĤ, jako sv. Barbora, jsou velmi porouchány,
zaprášeny a tu i tam v koloritu vybledly. Avšak pĜec poutají pozorovatele a zĤstanou
zajímavými; proþež je žádoucno, aby budoucnosti zachovány byly. Kéž zĜí navštČvovatel, jak jedenkráte tento veliký celek vyhlížel!
KrásnČji, velkolepČji, tudíž i živČji a nezkaženČji vystupovaly fresky stropové se
svou bohatou symbolikou pĜed okem myslícího pozorovatele, a velice jest co litovati,
že zachován a ochránČn býti nemohl; proþež pro památku popis bývalé fresky té zde
též uveden budiž.
KĜesĢanské umČní vyšlo z náboženství a bylo vždy hotovo jemu vČrnČ sloužiti.
Zde vdechl na strop Supper, snad povzbuzen duchaplným Willmanem, ideu, kteráž v
duši umČlcovČ bdČla. Jak nás zkušenost uþí, závisí v umČní vše od pĜedmČtu. ýím
vznešenČjší tento jest, tím velkolepČji má pĜedstaven býti. A zde bylo tomu tak, neboĢ:
„Marie sedí na oblakovém trĤnČ s dČckem, Kristem, kteréž ruþkou svou trním korunovaný kĜíž - znak spasení - pevnČ objímá. Kolem božského skupení plesají andílkové, na nČž veliký poþet krásných hlaviþek andČlských se záĜící výše nebeské se
usmívá. Rodina Ježíšova ve vyznaþených osobách z pravČku písma svatého až k Joachimu a AnnČ, AlžbČtČ a Zachariašovi, hochu Janovi, Lazaru, Marii z Magdaly a
MartČ spoþívá na oblacích, kdežto malé postavy andílkĤv, symboly jednotlivých
apoštolĤ a evangelistĤ nesouce, v prostorách oblakových kolem se vznášejí. Kolem
marianského skupení seĜadČny jsou nástroje muþennictví Spasitelova, z nichž vyþnívá kalich, pĜeplnČn krví Spasitelovou, a mocné proudy této tekou do studnČ života,
která má nápis:
DULCIS MEMORIA
FONTIS
CISTERCIIS SATURAN
TIS CRESCENTIS
ET PROLIFICI.
(Sladká upomínka pramene cistercianského hojnČ nasycujícího a se množícího.)
ýelní stranu oné studnČ zdobí znak mateĜského kláštera citeuxského ve Francii:
stĜíbrný štít s tĜemi modrými kosými trámy, kolem nichž osm lilií.
Všickni Svatí z Ĝádu cistercianského se symboly svých hodností, ctností a nauk
spČchají s obou stran ke studni.
Dále pĜedstaven tu opat kláštera sedlckého, sedící pĜed svatým skupením; pod
ním vyþnívá starý znak Sedlce: koĖské sedlo Miroslavovo. Onen drží vysoko v pravé
ruce umrlþí hlavu, kolem níž HEIDENRICUS, jméno nejvČtšího a nejduchaplnČjšího
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opata kláštera, pĤsobícího tu v letech 1278-1324, psáno jest.
V levé ruce drží vzhled nového kláštera, jaký byl v poslední dobČ své stavby. Tím
bychom mohli mysliti si v této postavČ bud zasloužilého opata S no p ka, aneb J a k u ba R Ĥ ži þ k u. Vedle osoby té leží znak kláštera.1)
Hned u znaku stojí krásný andČl, co znak prchajícího þasu. OkĜídlený hoch má též
okĜídlené nožky, sedí, se sedmi kruhy si hraje, na kose KronosovČ. TČchto sedm kruhĤ zdá se býti znakem sedmi vČkĤ svČta.
Mezi tČmito bohatými, velmi živými skupeninami uzavírají galerie obraz stĜední.
Za nimi zjevují se bratĜi Ĝádu v rozmanitých postavách a tu zĜíme mnohou hlavu studijní, mnohou podobiznu.
K obrovskému stĜednímu obrazu Ĝadí se v pravém rozmČru po obou stranách þtyry jiná velká a dvČ menší obrazová skupení. Tak sedí Marie na oblakovém trĤnČ s Ježíškem v levo. Sv. Alberik skládá pĜed ní pšeniþný snop, andČlové a mniši cisterianští jsou tu v skupeních co ženci a vázaþi. V pozadí vidČti pĜední stranu jakéhos kostela, který onomu v Sedlci podoben jest.
Druhá freska pĜedstavuje ohromnou, na osmi silných sloupech spoþívající báĖ.
Sv. Robert, opat benediktinského kláštera v Citeaux a zakladatel cistercianského Ĝádu
r. 1098, vznáší se na oblacích k nebesĤm. AndČlové drží vČnec, pedum, mitru, loutnu, zlatý kruh (co nimbus), liliovou ratolest a hoĜíci lampu a obkliþují Svatého. Každý z onČch má dle svatebního spĤsobu kytku na rameni pĜipnutou.
Malí andílkové tanþí vesele kolem svatého skupení, kdežto v levo velký andČl do
trouby fouká. SpĤsobem starých heroldických trub, i z této vlaje dolĤ roucho s nápisem:
Anno milleno
centeno bis minus
uno
sub pater Roberto
… ccepit Cistercie
ordo“.
1

) Cistercianské opatství v Sedlci užívalo od starodávna znaku tohoto: Štít, bílým kĜížem
na þtyry pole rozdČlený, na jehož koncích vidČti þerné písmeny M. O. R. S.; v pravém hoĜejším jest sedlo koĖské hnČdČ naznaþeno, nad nímž od horního levého rohu vybíhá rámČ mnicha,
držící berlu, na kteréž dvČ koruny navléknuty jsou, což znaþí, že opat sedlcký P ate r i mmed ia t u s dvou královských klášterĤ, zbraslavského a brnČnského, byl. V levém horním poli
spatĜují se zlatem obrnČný jezdec a žebrák. Jest to sv. Martin, dČlící se o svĤj plášĢ se žebrákem. Tím naznaþeno právo opatské nad probošstvím Sv. Martina v KouĜimi, patĜící k Sedlci.
V pravém dolním poli þerveném jsou 3 pruty stĜíbrné, ze zemČ vyþnívající, kteréž pĜikrývá
þerná mnišská kápČ. Jest to upomínka na povČst o mnichu Antonínu, jenž 3 stĜíbrné pruty v
lesnatém údolí blíže Hory Kutné nalézti mČl (?) a tím pĤvodem blaha a zdaru dolĤv se stal.
Levé dolní pole modré pĜedstavuje tĜi zelené kopce, ježto blízké doly a stĜíbrné bánČ na Kuklíku, SukovČ a Spitzberku (nynČjší kaĖkovské vrchy) znaþiti mají. U prostĜed znaku jest malý
štítek, v nČmž vidČti zlatou Ĝímskou þíslici (XIV), co upomínku na þtrnácte pomocníkĤ, patrony kláštera Sedlckého. Nad tím vším jest infule s fessíky, a po každé stranČ berla opatská, z
nichž jedna vztahuje se na opatství Sedlcké, druhá pak na bývalé probošství skalické blíže
KouĜimi, jež až do þasu vyzdvižení ku klášteru Sedlckému náleželo.
28
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DvČ znaþné pukliny pĜíþní v stropu rušily již znaþnČ dojem.
Nyní pĜijde jednobarvý obraz, kdež violovČ ve violovém malováno jest, pĜedstavující symbolickou skupeninu.
Ženská postava stojí u Ĝímské ary a drží dvČ tabulky s desaterem pĜikázání božích. U její nohou leží želvy, rozbitý koflík, kalich, dva hadi a konvice. V pozadí
spatĜujeme odpoþívajícího velblouda. V levo tvoĜí stafáži andČl, jenž z konve do malé nádoby jakous tekutinu leje. Jest to obraz náboženství starého zákona, které v nový
zákon pĜešlo.
Na levé stranČ hlavního obrazu jest šedý sv. B e ned i k t, v þerném Ĝádovém obleku, vznášející se na svČtlém oblaku k nebi. Jej obkliþují postavy andČlské, držící mitru, tiatru, vévodský klobouk, královskou korunu, lilie a olivovou ratolest.
Pod touto krásnou skupeninou padá slepá nenávist se zlomeným šípem a lukem,
pomsta s rohem hojnosti a jeho lákadly - penČzy, žezlem, korunou královskou, sítí
rybáĜskou a mČchem, jímž všecko zlé rozdmíchává a zhaslou svíþkou v ruce do hlubiny, kdež ani jeden spasný paprslek svČtla více nesvítí.
Dále pĜichází opČt jeden ovální obraz se symbolickou skupeninou. Ženská postava v Ĝeckém odČvu jest k sloupu kamennému pĜikována. Má kĜídla na obou rukou
svých, a v pravici drží polootevĜenou mušli.
Jí po pravé stranČ stojí sboĜená chatrþ v zimní holé krajinČ. TĜi nahé chlapecké
postavy obkliþují pĜipevnČný þas! Jednu na rukou i nohou ĜetČzem spiatou objímá
druhá, kteráž levou rukou palmovou vČtviþku vyzdvihuje, a levou nohou do kruhu
královské koruny vstupuje. V pozadí pĜichází chlapec a pĜináší žezlo.
Poslední obraz pĜedstavuje sv. ŠtČpána, Cisterciana, kterýž kleþe, v plném úžasu
ruce své k jemu se zjevící sv. PannČ vztahuje. DČj tento koná se v gotickém kostele.
V padajícím svČtlém paprsku sluneþním snáší se dolĤ dČcko, Kristus, držíc kouli svČta. Šestnácte Ĝádových bratĜí obkliþují je, modlíce se a žasnouce. S hora snáší se postavy andČlské. Jest to nejslabší komposice ze všech bývalých stropových obrazĤ.
DvČ stČ devadesát figur tvoĜí tento bohatý cyklus obrazĤ na stropČ a stČnách, kterýž na syny sv. Roberta pouþlivČ a napomínavČ pĤsobiti mČl.
Všechna tato vyobrazení, jak již praveno, patĜí legendČ, tím tedy nejvyššímu idealu náboženství a kultu. Nechci Ĝíci o freskách tČchto, že peþeĢ dokonalosti na sobČ
mají, pĜec ale mĤže se Tadeáš Supper smČle staviti v Ĝadu souvČkých slovĤtných malíĜĤ, kteĜí v podobné freskové malbČ se vyznamenali, a ježto byli J o se f Ko v áĜ (v
chrámu sv. Barbory v HoĜe Kutné), I g n ác Ra ab (nazvíce v bývalých kolejích jezuitských), Sc hö p f er (v loretČ v Praze), J o sef H a ger (na zevní stČnČ chrámu sv. Víta v Praze), Siar d No s ec k ý (na StrahovČ v Praze a v JiĜicích v ýáslavsku), J a n
Kal i na (v klášteĜe želivském); ano, mnohá myšlenka jest plamenem krasotvorné síly umČní tak proniknuta, že zaslouží býti kdes pevnČ ustálena.
Sluší v síni této také ještČ povšimnouti si dvou pĜekrásných ĜezbáĜských prací,
pĜedstavujících sv. B er n ar d a a sv. Lui t gar d u, k nimžto Kristus s kĜíže se nakloĖuje. Škoda, že tyto Ĝezby zde v prachu zaobaleny dlí, kdežto by ve velkém chrámČ dostatek pĜimČĜeného místa pro nČ vynajíti se dalo.
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PAMÁTNÁ KOSTNICE SEDLCKÁ S CHRÁMEM „VŠECH SVATÝCH“.
PovČstná kostnice tato pĜivádí nejvíce cestovatelĤ do opuštČné a osamotnČlé
takĜka osady Sedlce, a bývá nejvíce pro svĤj zvláštní tvar a usrovnání zde kostí z tČl
lidských, které na rozsáhlém druhdy hĜbitovČ zdejším pohĜbeny byly, navštČvována a
obdivována.
Aþ v sousedním mČstČ KolínČ pĜi hlavním chrámu sv. BartolomČje a v blízké
osadČ MalínČ pĜi chrámu sv. ŠtČpána též malé podobné kostnice se nalézají, nemají u
porovnání s kostnicí sedlckou významu žádného a svČdþí jen k tomu, že i jinde kosti
lidské z hrobĤ vyzdvižené s uctivostí posvátnou uschovávány bývaly.
Zprávy o kostnici sedlcké, jak dalece jich sebrati možno bylo, podány bućtež tuto. Ze všech ostatních chrámĤ PánČ a kaplí, jichžto mimo hlavní chrám v Sedlci bý30
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valo, uchován ještČ toliko tento zde uvedený, který, jak se podobá, pĜi spustošení
kláštera a hlavního chrámu nejménČ snad byl utrpČl.
VystavČn jest uprostĜed nČkdejšího velmi rozsáhlého hĜbitova a sestává ze dvou
kaplí nad sebou. Horní, do nížto ze hĜbitova dvČma stranami po kamenných schodech
se pĜichází, jest jedenáct stop dlouhá, dvanáct stop široká a jedenáct stop vysoká, nevyniká však žádnou zvláštností, mimo práci ĜezbáĜskou na hlavním a jediném oltáĜi,
která ku poctČ „Všech Svatých“ zasvČcena jest.
Dolení kaple, takĜka v podzemí, do níž po sedmnácti dĜevČných stupních se pĜijde, obnáší sedmnáct stop výšky, jedenáct délky a dvanáct šíĜky, zasvČcena jest ku
poctČ „J ež í še Kr is ta, p Ĝ e d s v ý m u tr p e n í m v z a h r a d Č j et se ma n s ké se
mo d líc í ho .“
Z pĜedu chrámu toho jsou dvČ s hlavním chrámem samým spojené, plechem kryté
vížky; na prostĜedním mezi tČmi vČžmi stojícím štítu jest socha Panny Marie. Zvony
na vČžích tČch nemají žádných nápisĤ. Dolení památná kaple jest neobyþejným množstvím zde nahromadČných kostí a
lebek, které ve þtyrech koncích chrámu ve zvláštních ohrazených oddČleních (prvopoþáteþnČ ovšem zasklených) velmi umČle v þtverhrany homolovitČ urovnány jsou.
Mimo to nacházejí se v každém koutČ z hnátĤ a lebek jehlance, jakož i po stČnách
rozvČšeny jsou vČnce z lebek a hnátĤ na drátČ vázaných. Každé místeþko zde volá k
pĜítomnému: „Pohleć þlovČþe, to byli tvoji pĜedkové a tím i ty budeš!“
S jakousi posvátnou bázní a hrĤzou vstupuje navštČvovatel v tuto nadobyþejnou
svatyni, jejž hnedle u vchodu vítá a na to, co zde k spatĜení, pĜipomíná na desce psaný nápis od Josefa Devotyho1) jenž zní:
Naši pĜedkové co byli
Jak svou vlast a Boha ctili
V tČchto místech každý vzhleć;
Bychom ýechy zas se stali
Slávy staré dobývali
K tomu každý mysl već!
Nejen lajk obdivuje zde pracné však i umČlecky promyšlené, pĜi tom však pĜece
pĜíliš fantastické upravení svatynČ té, která vyzdobena jest tisíce tisíci lebek a hnátĤ
nejrozmanitČjších tvarĤ a spĤsobĤ. SpatĜiš tu lebky, na nichž buć seþnou neb stĜelnou ránu vidČti; a srostliny neb skĜiveniny mnohých holeních neb ruþních kostí poskytují vČdČ lékaĜské pĜíležitost k pouþení, a tak nikdo bez zvláštního dojmu místnost
tu neopustí.
Hlavní oltáĜ, jakož i dva postranní oltáĜe a kazatelna, zhotoveny jsou ze šedivého,
þistČ leštČného mramoru tĜebonínského.
UprostĜed chrámu jest dosti prostranná klenutá krytba, v nížto posud tČla, kteráž
ovšem již zpráchnivČlá jsou, odpoþívají. Na cínových, tam se nalezajících tabulkách
þtou se tyto nápisy:
1. „Tuto odpoþívá urozená paní KateĜina Polexina ovdovČlá Popovská, rozená
Habrkovna v Hennersdorfu, vČku svého 82 let, usnula 5. prosince l. P. 1753, slavné) Devoty Josef zasloužilý þeský spisovatel býval nejprvé administrátorem v MalínČ r.
1812 od r. 1817 do 1824 pak faráĜem v Sedlci.
1
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ho vzkĜíšení oþekávajíc“.
2. „Virgo Margaritha Aloysia Logdmanin de Auen, nata Kuttenbergae die 21.
Junii 1727, ibidem obiit in Domino, die 28. Julii anno 1760“.
3. „Praenobilis ac genorosus dominus Joannes Rudolfus Logdmann de Auen, Regie liberae urbis Kuttnensis Vir Consularis, Juris Medicinae Doctor districtus Czaslaviensis. Natus 1695, aetatis 69 obiit 25. Decembris 1764“.
4. „Hic jacet Illustrisimus D. D. Ignacius Franciscus Liber Baro de Tam, Dominus in Wrbitz, Dobrinitz et Zboží, aetatis suae 28. annorum, duorum mensium et
quinque dierum; quem Deus ex hac mortali vita ad aeternam avocavit, quinta die Octobris anno 1727, cui Lector precare requiem“.
5. V kapli samé nČco v levo leží náhrobní kámen, tento nápis mající: „Der Woledelgeborene Ritter Herr Wenzel Murzel von Rosenthal, weiland Ihro kais. Majestät
C. VI. gewester Obrist Lieuthenant zu Pferd, seines Alters 69 Jahr. Gott lass ihn seelig ruhen“.
Doba vystavČní chrámu toho nedá se s bezpeþností udati, pĜedc však již v brzkém
þase po zĜízení kláštera samého v Sedlci vybudován býti musel, jelikož již roku 1280
o hĜbitovČ zdejším, na nČmž dobĜí a horliví kĜestané chrám se dvČma kaplemi v jedné
spojenosti postavili, zmínka se þiní. V dobČ té byl opatem J ind Ĝ ic h I I . , který miláþkem jsa krále PĜemysla Otakara, v dĤležitých vČcech vyslán byl do Jeruzaléma ku
králi katolickému, kdežto po vykonání svých povinných záležitostí navštČvoval každému kĜesĢanu místa památná, odkudž pro svĤj klášter na památku nČco zemČ s hory
Kalvarie pĜinesl, jižto po svém pĜíchodu do Sedlc s pĜíslušnou slavností na rozsáhlý
hĜbitov, vĤbec „s va té p o le “ zvaný, byl rozsil.1)
PovČst o tom rozhlásila se široko daleko po zemi, a obecné takĜka povstalo pĜání
v lidu kĜesĢanském, aby na tomto svatém poli pohĜbeni býti mohli: protož pĜivážívalo se sem mrtvých tČl z blízka i ze vzdálí. Sám opat zbraslavský, P e tr , tento vČrný
kronikáĜ þeský,2) pĜiznává, že když roku 1318 veliký mor v ýechách panoval, pĜes
30.000 mrtvých na hĜbitov ten pohĜbeno bylo.3)
Okolnost tato zavdala nábožnému lidu pohnĤtku, že na hĜbitovČ tom chrám vystavČn byl, jehož spodní þást k ukládání vykopaných na hĜbitovČ kostí se používala,
na dvou pak vČžích chrámových co obČĢ za zemĜelé ve dne i v noci neustále svČtla
hoĜívávala.
Byly-li kosti v kapli spodní již pĜed zkázou Sedlce nČjak uspoĜádány, niþeho se
neví; zaznamenáno se toliko nachází, že roku 1511 jeden novic kláštera Sedlckého
nahromadČných zde kostí v pyramidy urovnal; proþež i kaple tato vĤbec „Kostnice
Sedlcká“ nazývána.
BČhem þasu utrpČly však obČ tyto kaple úhony všeliké a ba již i záhubou hrozily,
až pak opČt opat Hilarius r. 1661 jich opraviti a k službám božím zĜíditi dal, jak o
1

) HĜbitov ten obnášel šestnáct mČr pĤdy. Že hĜbitov ten rozsáhlejší byl, než nyní ohražení
ukazuje, svČdþí ta okolnost, že kdekoli v okolí se kope, na mrtvoly a kosti se pĜichází.
2
) Býval dĜíve též Ĝeholníkem Sedlckým.
3
) ByĢ i za pravdu se nepĜijalo, þeho Eusebius Kapihorský o hĜbitovČ tom uvádí, že totiž
tČla zde pohĜbená ve 24 hodinách tak ztrávena byla, jakoby již po delší léta v zemi ležela, pĜece zkušenost toho pĜesvČdþila, že zde tČla pohĜbená v krátkém velmi þase ztráveva bývají.
32
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tom nápis v klenutí horní kaple svČdþí, jenž zní: „Fr . Hi l ger i u s Ab b a s Sed li ce ns i s et Sare ni s V is it a tor, V icar i us ge nera li s, ho c o s sar i um e x ul ti mi s r ui n is no vi ter e r e x it 1661“.
Oprava tato však dvČ leta trvala, a teprv 11. dubna 1663 v pondČlí velikonoþní týž
opat první mši svatou v kapli té sloužil, a kosti v dolejší kapli, jak bývaly, urovnati
dal, z þehož souditi se dá, že již dĜíve kosti tu urovnány bývaly; a že tomu tak bylo
svČdþí i ta okolnost, že v ní pod jedním oltáĜem r. 1560 opat Jakub poklad, jak se
praví 10.000 zlatých penČz nalezl, kterých jak již povČdČno na opravu klášterních
budov vynaložil. Od té doby však chrám tento opČtnČ zanedbán byl, po vydzvižení
kláštera opuštČn ostal a služby boží tam více se nevykonávaly. Teprv roku 1814
opČtnČ hlavním pĜiþinČním tehdejšího faráĜe Sedlckého, P. J o se fa D e vo t y- h o , byly obČ kaple k službám božím upraveny a roku 1821 dal týž faráĜ opraviti oltáĜe v
nich.
Zub þasu však od té doby velmi patrnČ na chrámu tom hlodal, pĜímluvou však
tehdejšího, velmi horlivého dĤstojného pana faráĜe, J o se f a P itr y, a patronátního
komisaĜe co hospodáĜského Ĝeditele pana Míc ha la R e u m an n a dal r. 1870 osvícený patron Karel kníže ze SchwarzenbergĤ nákladem víc než 12.000 zl. opraviti kostnici i kapli „Všech Svatých“. Veškeré kosti byly umyty, což vykonal Fr. Rint z ýes.
Skalice, složil znova veškeré piramidy, z hnátĤ a obratlí zhotovil uprostĜed kaple visící lustr, na stČnČ proti vchodu se zvláštní píli z rozmanitých menších a vČtších kostí
a lebek vyvedl u velkém rozmČru knížecí Schwarzenberský znak. V postranních výklencích vedle schodĤ zhotovil též z kostí vázy a ve výklencích u hlavního oltáĜe podobnČ nápodobení monstrancí. - Vedle hlavního oltáĜe v pravé šíji sestavil na stČnČ z
kostí jména:
PeĜina, (té doby biskup. vikáĜ a arcidČkan Kutnohorský).
Pitra, (té doby faráĜ Sedlcký)
Paták, (té doby exposita v MalínČ, a nápotomní faráĜ Sedlcký) co zvláštní podporovatelé opravy té; v pravé šíji pak jména:
Michael Reiman, t. þ. hospodáĜský Ĝiditel v Sedlci, co hlavní pĤvodce opravy té;
Frant. Rajský, t. þ. knížecí Schwarzenberský stavitel, který stavební opravy vedl.
Pod schody pak na stČnČ v pravo své jméno:
Frant. Rint z ýeské Skalice.
Sotva že oprava ukonþena byla, hrozilo kostnici opČt veliké neštČstí. Blesk svezl
se na pĤdu pĜedsínČ, kde bylo množství hoblovaþek, zapálil, a hrozil zkázou celé
kapli. Než hasiþĤm ze Sedlce a z Hory Kutné pĜibylým podaĜilo se oheĖ pouze na
stĜechu v pĜedsíni obmeziti. - Jiné nebezpeþí hrozilo však opČt kostnici r. 1880, kdy
jasný patron na kapli tu dal hromosvod postaviti. Než dodČlal klempíĜ práci zasazením drátu do plotny, pĜikvapila bouĜe. KlempíĜ nechal drát svinutý viseti, shledal
však druhého dne drát ten celý zohybaný; dĤkaz to, že se blesk po týþce až na pĤdu
svezl, odkudž pak beze škody zmizel a tim kostnice opČt zachránČna byla.
Nežli místnost tu opustíme, povšímnČme si ještČ v pravé stČnČ pĜi vchodu zasazené desky mramorové, mající tento nápis:
Památce þeského spisovatele
J. M. Rautenkrance
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faráĜe Sedlckého
nar. 2. bĜezna 1776, zemĜel 31. þervna 1817
vČnuje
archaeologický sbor „Vocel“ 1877.1)
———
O hĜbitovČ a kostnici sedlcké mnohé povČsti se vypravují, jichžto zde uvádČti od
místa jest, jelikož co báchorky znČjí; pĜec však aspoĖ dvou z nich uvedu, jelikož svČdectví podávají, v jak posvátné úctČ u lidu chovala se místa tato.
Když za opata Františka roku 1598, kdy již tak prostranného hĜbitova zapotĜebí
nebylo, jistý šafáĜ pro vyzískání užitku klášterního opata k tomu pĜimČl, aby vČtší
þást hĜbitova toho v pole se promČnila, a opat k tomu pĜivolení svého dal, poþal šafáĜ
hĜbitov orati. Sotva však nČkolik brázd byl udČlal, spatĜil prý pĜed sebou osobu v bílém odČvu státi, která mu hrozila, þehož on náramnČ se ulekna, domĤ rychle utíkal a
sotva že domĤ se dostal, náhle zemĜel, jehož pak i opat v brzku následoval.
Tak vypravuje spisovatel spisu: „Phoenix reviviscens.“
Druhý pĜíbČh zaznamenán tento: Když v druhý svátek velikonoþní roku 1657, jak
dle starodávného obyþeje bývalo, kutnohorští obyvatelé v slavném procesí do Sedlce
prĤvod mČli, kázal jim jezuita P. R ud o l f Re ic he nb er ge r na hĜbitovČ. Po nešporním þase, když týž kazatel již pryþ ubírati se chtČl, vešel do kostnice a tu pravil k
svému spoleþníku: „Co se vám zdá, jsou-li všecky tyto duše, z jichžto tČl kosti tuto
zachovány jsou, ouþastny blahoslavenství vČþného þili nic?“
Sotva že tato slova byl vyĜknul, povstal prý strašlivý hĜmot mezi tČmi kostmi,
takže zdálo se, jakoby se pohybovaly. Strachem a hrĤzou obklíþeni byli P. Rudolf i
spoleþník jeho; rychle z kostnice pospíchali a od toho þasu, kdykoli P. Rudolf do
Sedlce jíti mČl, do kostnice té z pokory více nevstoupil, ale poklekna toliko pĜede
dveĜmi modlitbu za zemĜelé vykonal.
Vypravuje se též, že naproti té dolejší kapli stará lípa stávala, na kterouž Husité
pĜi plenČní kláštera prý nČkteré mnichy povČsili a od té doby že lípa ta listí, na spĤsob mnišských kápí formovaných, nesla. Roku 1796, dne 27. þervence, prudký vítr
lípu tu, již vČkem schátralou a kleštČmi staženou, zvrátil, jejížto vČk znalci na 400 let
udávali, a v nížto prý pĜi rozdČlání mnoho zarostlých hĜebĤ se našlo. Co vnuþka lípy
té až do nedávna výrostek z koĜenu co silná již lípa stála, na které tu a tam podobnČ
formovaných listí se nacházelo, ta však byla pĜi zakládání nynČjší chmelnice a stavČní zdČ kolem hĜbitova poražena a prodána.
PĜed hĜbitovem postavena jest velmi krásnČ a mistrnČ z hrubozrného pískovce
vyvedená socha sv. Jana Nepomuckého, která r. 1704 postavena byla, a za nejvyšší
podobnou sochu v ýechách se považuje. Výška její i s podstavcem obnáší 18 a tĜi
þtvrtČ lokte. Ve þtyrech polích podstavce jest na zadní stranČ nápis ku poctČ téhož
Svatého, na tĜech ostatních ve vypuklé práci vyobrazení sv. Judy a Tadyáše, sv.
Dysmasa a blahoslaveného Jana Sarkandra. V uhelních pilíĜích pak spatĜují se sochy
sv. VojtČcha, sv. Gottharda, sv. Václava a sv. Floriana.2)
1
) ByltČ Rautenkranz z prvních pČstovatelĤ jazyka þeského po jeho vzkĜíšení. V r. 1807 byl
katechetou pĜi hlavní škole v blízkých Nových DvoĜích, od r. 1815 pak faráĜem v Sedlci.
2
) Jest to práce bývalého bratra laika v kutnohorské jezuitské koleji, F r a n t i š ka B a u gu -
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Paní Marie Zahradecká založila dne 4. bĜezna 1711 nadaci 150 zl., aby každotéhodnČ v den, Svatému tomu ku poctČ jmenovaný (stĜeda) a pak po celý oktáv svátku
jeho, lampa tam hoĜela.
Tím ukonþuji kratiþké toto pojednání o slavné nČkdy Sedlci a posavadních pozĤstalých památkách proslulého kláštera, kýže pĜi tom vroucnČ, by brzy hlavní chrám
PánČ opatĜen byl vším, þeho mu k dĤstojné vnitĜní úpravČ zapotĜebí. Odkud ale zjednati chrámu tomu pĜíjem jistý, aby zase pĜíštČ v stav podobný neklesl?
Jsem toho náhledu, aby nájemné, ježto c. k. hlavní továrna na tabák z používaného nČkdejšího klášterního stavení do náboženského dĤchodu platí (950 zl. stĜ. roþnČ)
k základnímu jmČní chrámĤ sedlckých se obracelo, což i vším právem pĜísluší.
Kýž by toho na pĜíslušném místČ povšimnuto a šĢastnČ provedeno bylo!
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t a , od nČhož též krásná socha Panny Marie na zelném trhu v HoĜe Kutné, pak sochy na tak
zvaném mostČ podle nČkdejší koleje jezuitské zhotoveny jsou.
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JÁ PETR MILOSLAV VESELSKÝ.
Narozen jsem dne 1. þervence r. 1810 v kr. zlatohorním mČstČ Novo-KnínČ v nČkdejším berounském nyní pražském kraji - okres DobĜíš - v þís. 59, jenž stojí na námČstí proti chrámu mČstskému, z rodiþĤ Václava a Ludmily. Otec mĤj byl zrozen též
v mČstČ tom, aniž mi známo, þímby otec jeho byl býval, a mČl-li jakých bratĜí neb
sester, neboĢ jsem nikdy o nich mluviti neslýchal ani jaké bližší pĜíbuzenstvo z té
strany znal. Matka byla rozena Langova z Hostomic, a mČla sester a jednoho bratra,
kterých jsem co malý hoch þastČji navštČvovával. - Otec mĤj byl prvotnČ vyuþen
krejþím; kteréžto Ĝemeslo také mnohá léta provozoval, a pĜi Ĝemesle tom se oženil;
pozdČji asi na poþátku nynČjšího století promČnil živnost svou, a stal se kupcem, najmĤv si dĤm s kupeckým krámem v nČmžto já se byl narodil od jakéhosi Hercla,
kdežto dĜíve bydlíval ve vlastním domČ v ulici k SudovicĤm vedoucí; pozdČji dĤm
ten koupil i s polnostmi jichžto asi 20 korcĤ bylo. - Ze dvanácti dítek rodiþĤ mých
ostalo jich sedm na živu, z kterých do dnešního dne, kdy toto píši (12/78̄7̄7̄) ještČ šest
žije: a sice sestra Anna nar. 5 kvČtna 1801 provdána jest za mČšĢana a mydláĜe v NovoKnínČ Františka Holoubka, (který mČl první manželku sestru Marii, která ale již
dne 19. listopádu 1823 v 24 roce jemu zemĜela); bratr Václav nar. 1. bĜezna 1803 r
byl nástupcem v majetku otcovu; bratr František nar. 26 srpna 1806, byl uþitelem v
Hlínsku od r. 1834, kde nyní na odpoþinku žije; bratr Jan nar. 16 kvČtna 1815, vyuþil
se pekaĜství, zdČdil dĤm po strýci Filipovi Langovi (bratru matþinu) v Hostomicích,
kdež se usadil, oženil a živnost tu provozoval; bratr Karel narozen 13. þervence 1820;
tento poþátkem podporou bratra Františka pĜipraven k studiím gimnasialním, pozdČji
podporou moji vydržován v studiích dálších gimnasialních a právních, po ukonþení
tČch stal se vojanským auditorem, a žije nyní na odpoþinku co c.k. setník auditor v
Brodu v Slavonii, kde se byl oženil. - Aþ rodiþové naši, jak jsem vypravovati slýchal
provedeným tak zvaným financpatentem r. 1811, a též na to panující válkou rakousko-francouzskou velikých ztrát byli utrpČli, nicménČ velepeþlivČ dbali o náležité
vychování dítek svých: Živobytí rodiþĤ mých bylo stĜídmé, snaživé, pĜiþinlivé a
svorné, nepamatuji se ni tím nejmenším, abych byl nČjakou domácí mrzutost kdy
mezi nimi byl pozoroval, aniž bych byl kdy otce podnapilým spatĜil. Vedli nás k bohabojnosti, mravnosti, poctivosti a pĜiþinlivosti, sami nás v tom dobrým pĜíkladem
pĜedcházejíce. Co otec více obchodu si hledČl, mČltČ pĜi nČm též loto kolekturu a trafiku tabáku, péþovala matka o domácí hospodáĜství v þemž jsme i dČti všechny dle sil
svých napomáhati musely, poþnouc od pasení husí, krav až k vypomahání pĜi polních
prací a mlácení: s tím však poznamenáním, že výpomoc ta nikdy návštČvu školy rušiti nesmČla, a zvláštČ peþlivá matka byla toho dbalá, by se škola nezameškávala, neboĢ þastČji volávala na zamČstknaného: „Nech všeho a bČž do školy, již jest þas!“ Žádné z dítek nepožívalo nijaké pĜednosti, o všechny bylo stejnou láskou peþováno.
Té otcovské péþe a mateĜské lásky dostávalo se též mne; a jak se dobĜe pamatuji,
byl jsem nČco pĜes pČt rokĤ stár když jsem do školy choditi poþal, a ještČ mám pĜed
oþima tu prkenou desku na špagatČ pĜes krk povČšenou, na niž mi byl pan Johanes
(jak tenkráte školním pomocníkĤm se Ĝíkávati muselo, aby respekt pánĤ uþitelĤ neutrpČl; který vlastnČ se nazýval Jan SakaĜ) povČstný lístek byl napsal, který poþínal:
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puntíþek • , þárká I , pak i , u , e , o , a , a já mu za nČj dvougrošák pĜinesl, požíval
jsem za to jakési zvláštní protekce, jelikož jiní za takový napsaný lístek toliko po
grošáku1) nosývali. Jelikož otec mĤj v mém nejútlejším mladí dĤm þ. 62 pod chrámem byl koupil, a
tam dále obchod vedl, mČl jsem školu takĜka u huby, pĜes dĤm. Že však budova ta
chatrna byla, byla v létech 1818 a 19 v jednopatrovou na tehdejší dobu nádhernou
budovu pĜestavena. PĜestavení to má pro mne zvláštní upomínku. Když se staré stavení rozboĜilo a základ k nové budovČ kladl, dČlo se to s velikou slávou, vedeno procesí k staveništi, a tu dle výroku pana katechety a pana uþitele dostávali hodní žáci
„pamČtné“, totiž musel žák na základní kámen se položit, a pan mČšĢanosta vĤbec
prýmas jmenovaný (byl to p. Karel Masner) pravídkem zednickým dvakráte tĜikráte
jej na zadní þástku tČla pohladil. Já byl také mezi tČmi šĢastnými. - VČtší uloha byla
mi však vykázána pĜi svČcení školy r. 1826, které se s nejvČtší slávou v mČstČ nikdy
nebývalou dČlo: neboĢ ku slavnosti té pĜibyl do mČsta krajský hejtman kraje berounského Ignac Platzer s více jinými vzácnými hodnostáĜi, a svČcení vykonával general
Ĝádu kĜižovnického dĤstojný pán Josef Köhler, jelikož chrám Novoknínský co filialní
pod faru Starého Knína pĜísluší, kterýžto statek majetkem ĜádĤ KĜížovníkĤ s þervenou hvČzdou jest. - Na námČstí zvenþí pĜed kaplí Sv. Jana postaven byl oltáĜ a kazatelna, výše pĜed sochou Panny Marie zĜízen byl orkestr pro hudebníky, kde pĜi mši
sv. hudba se provozovala, pĜi þemž já již co sopranista úþinkoval. - Hnedle v den
pĜed svČcením mČl jsem uvítací Ĝeþ k pánĤm hostĤm, kteĜí si stavbu byli zhlídnouti
pĜišli. Na to druhý den pĜi svČcení mČl jsem opČt Ĝeþ jakousi pĜed školou na podium,
a to nČmeckou, jižto do mne pan katecheta (Ignac Knobloch) a pan uþitel jakýmsi
umČlým zpĤsobem vpravili, a já ubožátko slova nČmeckého neumČl a nerozumČl. Že
jsem se asi snad odhodlanou smČlostí tou líbiti musel byl dĤkaz, že mi pan krajský
daroval tolar, a p. mČšĢanosta mi dal celý nový oblek zhotoviti. - Další dnové mladí
plynuly mi slastnČ, uþil jsem se ve škole pĜedmČtĤm školním, tehdáž ovšem ještČ
velmi obmezeným, þíst, psát, poþítat, neboĢ dobrý a hodný p. uþitel Jan Hejtmánek
aþ velmi pĜiþinlivý a neunavný uþitel byl, nebyl žádným pedagogem, za to však tím
horlivČjším hudebníkem: proto také který hoch jen trochu schopností jevil musel se
zpČvu a hudbČ uþiti, a mezi tČmi byl též já. V roce 1821 pĜišel za kaplana do Starého Knína P. OndĜej Richtr, knČz to mládeže velemilovný. Byv spolu katechetou naší školy, a seznav schopnosti nČkterých, vybral si nás asi osm, kterých v soukromých hodinách poþal v nČmecké Ĝeþi vyuþovat. ByltČ týž ctihodný duchovní zvláštním pĜíznivcem domu rodiþĤ mých, a trávíval ve
spoleþnosti otcovČ u nás mnohou dobu, þím jsem k nČmu tím vĜeleji pĜilnul, tak že
jsem se stal jeho miláþkem; a proto když r. 1822 týž duchovní ze Starého Knína za
duchovního do invalidovny u Prahy pĜesazen byl, vzal si mne sebou, chtČje tak dálší
vzdČlání mé podporovati, jelikož rodiþe na mne nijakého nákladu þiniti nemohli. - V
þervnu téhož roku stalo se pĜesídlení to, a já sdílel s ním jak byt tak stravu, ano i po1

) Grošák a dvougrošák byly zbytky smutné upomínky na finanþní patent z r. 1811. Byly to
peníze mČdČné, na prvnČjším v prostĜedním štítu rakouského orla vyraženo bylo 15, na druhém
30, což znamenalo, že platívaly dĜíve 15 a 30 krejcarĤ, finanþním patentem snížena byla cena
na 3 a 6 kr.
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tĜebné šatstvo mi obstarával. - Pokud ještČ þas návštČvy školy byl až do konce srpna
navštČvoval jsem školu v invalidovnČ. Jak jsem tu poþal oþí otvírati, když já ubohý
ýecháþek poprvé veškerých pĜedmČtĤ nČmecky pĜednášeti slyším! Však brzy jsem se
do toho vpravil, jelikož dobrotivý pČstoun mĤj každodennČ se mnou opakoval a na
druhý den pĜipravoval: proto mi uþení to nedČlalo mnoho starostí. - Po prázdninách
poþal jsem však navštČvovati hlavní školu u PiaristĤ na Novém mČstČ v Praze, kamžto jsem každodennČ docházel. Aþ cesta ta dosti vzdálena byla, bývala pro mne dosti
zábavnou zvláštČ doby od jara až do zimy, a v zimČ jsem více pospíchával. PonČvadž
jsem však na obČd domu choditi nemohl, postaral se mĤj šlechetný dobrodinec o to,
že jsem obČdy z darma obdržoval, a sice v pondČlí a pátek u mlynáĜe Brodiny v klementské ulici, ve stĜedu na faĜe u sv. VojtČcha u veleb. pana faráĜe Vác. ŠĢastného,
který mne ještČ po obČdČ vždy 1 zl r.þ. obdaroval jak Ĝíkával na papír a na ovocný
trh. Byl to kmet šlechetný a co štČdrý podporovatel chudých studujících znám. V úterý a v sobotu pak u mlynáĜe Josefa Hlavsy v Nových mlýnech, kdež jsem obyþejnČ
také v nedČli na obČd zván býval, jelikož tu byli dva synové Kosmas, a Sebold v
mém vČku, kteĜí školu v sirotþinci u Sv. Jana KĜtitele navštČvovali a všední dny zcela
tam trávili, jen v nedČli doma bývali: proto jsem jím býval spoleþníkem: a tu se mezi
námi vyvinul velmi pĜátelský pomČr, zvláštČ Kosmas pĜilnul ke mne s plnou duší tak
jako já k nČmu. ŠĢastné toto mládí trvalo však krátký þas; dobrodinec mĤj byl r. 1823
opČt do Starého Knína pĜesazen, a já v Praze osiĜel. Nástupce jeho v duchovním úĜadČ v invalidovnČ P. Ferd. Kalaš dopĜál mi sice až do skonþení školního roku pĜíbytku
u sebe, a odbyv tĜetí tĜídu hlavní školy s dobrým prospČchem, navrátil jsem se opČt
do otþiny své, kde jsem ovšem již školu nenavštČvoval, za to však v hudbČ, a to
zvláštČ pĜípravou ku hraní na varhany, a takĜka na všechny hudební nástroje se cviþil;
neunavný dobrodinec mĤj mne však ku studiím gimnasialním pĜipravoval. Tu však
nešĢastná pro rodinu naši nastala doba. V mČstČ vypukla horeška nakažlivá, jižto dne
19. listopádu 1823 moje sestra Marie, provdaná Holoubková podlehla, a nemoc ta i
do celé rodiny naši s nejkrutČjší prudkostí se zabrala, že nás najednou pČt nemocných
léželo, a dobrý otec náš na nemoc tu dne 8 unora 1824 zemĜel. Byla to nejkrutČjší rána, která se celé rodiny dotknula; a sotva že otec pohĜben byl, ulehla též peþlivá matka, takže dĤm náš po celou zimu pravou nemocnicí byl. V trudné dobČ té osvČdþil se
nejvČtší dobrodinec mĤj a pravý ochranitel rodiny naši P. OndĜej Richtr co pravý lidumil. Nejen že vedl a Ĝídil sám po celý þas nemoce záležitost kolektury, nýbrž obstarával i korespondenci obchodu se týkající: a nejen to, on sestavil celý inventáĜ majetku, sepsal dluhy a požadavky, a tím zabránil mnohé škodČ, která by rodinu naši
byla mohla potkati, ano on i odvrátil kruté vČĜitele, kteĜí namahavČ rychlé zaplacení
požadovali, takže majetek, aþ þásteþnČ zadlužen, rodinČ uchován byl. Matka s obvyklou peþlivostí vedla jak hospodáĜství tak obchod dále, pro ulehþení
ji byl bratr Václav, který již pĜi obchodu v PĜíbrami zamČstknán byl domu povolán.
Bratr František byl té doby v uþitelském kursu v Praze, po jehož odbytí se dostal za
poduþitele do Milína. - Dobrodinec mĤj byl v Ĝíjnu 1824 pĜesazen za kaplana k sv.
Petru do Prahy, a mne vzal opČtnČ sebou bych gimnasium studoval, a já také poþátkem školního roku u PiaristĤ studie zapoþal. Ze spolužákĤ mých tehdejší doby byli to
Karel H. Mácha a Ladislav Zap s kterými jsem v jedné lavici sedal, a tehdá již pĜátel38
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ský pomČr mezi námi se vyvinul. PonČvadž však dobrodinec mĤj opČt z Prahy na jiné
místo povolán byl, ztratil jsem podporu k dálšímu studování, neboĢ matka na mne
vynakládati nemohla. Navrátil jsem se domu, a tu bylo uzavĜeno, že se k stavu uþitelskému pĜipravovati mám, ponČvadž se bratru Františkovi v MilínČ dobĜe vedlo. Dohlížel jsem tedy na nejmenší dítky ve škole, uþil je písmenky a slabikovat, a cviþil se
hudbČ. V domácnosti však jsem musel vypomahati všade, kde tĜeba bylo. Tak jsem v
létČ pásal krávy þasnČ z rána; a když zvonČno bylo ke mši, navrátil jsem se, a hrál pĜi
mši na varhany. V þase žní však musel jsem býti všade, kde práce byla. - V roce
1825 provdala se sestra Anna za švagra Holoubka. - V té dobČ pĜišla do Novo Knína
nČmecká divadelní spoleþnost Suvarova, a já že nČmecky umČl bráván ku vypomahání. Tu se mi zalíbilo divadlo tak, že jsem to, co jsem vidČl a slyšel, doma þesky
opČt spisoval, což jsme pak co hoši odrostlejší v nedČli v mandlovnČ u barvíĜe Hilgartnera v Sudovicské ulici a neb v stodole u NevaĜilĤ proti Salaši provozovali. Byla
to asi slátanina, na nižto se již ani nepamatuji. - V srpnu r. 1828 byl odvod k vojsku
vypsán, a já co osmnáctiletý mladík mČl jsem to potČšení, že jsem též co rekruta do
Prahy k odvodu odeslán byl, však s poznámkou: „pro tenkráte ještČ slabý“ propuštČn.
- Setrval jsem doma až do Ĝíjna 1828, kdy jsem poþátkem školního roku do uþitelského kursu u sv. JindĜicha v Praze nastoupil a tím takĜka na vždy s rodištČm svým se
rozlouþil. Z domova jsem obdržoval mČsíþní podpory 5 zl.c.m. ostatní jsem si musel
hudbou zaopatĜovati. Hrával jsem po hostincích k poslechnutí jak Ĝíkali, a v nedČli v
sálech v letČ na Štvanici v zimČ na Hrádku. Tu jsem se scházíval se svými spolužáky
Máchou, Zapem, a seznámil se i s jinými, kteĜí mi þeských knih ku þtení zapĤjþovali,
a podal nČkolik anekdot do tehdáž vycházejícího Hyblova þasopisu „Jindy a Nyní“,
jejžto jsem si již sám odebírati mohl. V þervenci r. 1829 obdržel jsem vysvČdþení co
oprávnČný poduþitel, a jelikož bratr František v tom þase z Milína za druhého uþitele
do Ledþe v ýáslavsku se dostal, nešel jsem z Prahy již domu, nýbrž pĜímo k nČmu. Cestou jsem se protloukl mezi pány uþiteli, jak to již obyþejem bývalo, neboĢ nedostávalo se potĜebných penČz na cestu; za to nalezl jsem dosti ochotné podpory. - Jelikož tu v Ledþi uprázdnČné bylo místo pomocnické (poduþitelské), byl jsem od prvního uþitele p. Václava Havlíþka a c.k. vikariatního úĜadu té doby tamtéž jsoucího na
místo to pĜijat. Ztrávil jsem tu dva roky. Nechci tu popisovati svízele, jakých jsem v
domČ uþitele Havlíþka pĜežíti musil; podotýkám toliko že z pĜipovČzeného služného,
které mi dle písemné smlouvy 40 zl c.m. roþnČ kromČ ostatního zaopatĜení v domČ
vypláceno býti mČlo, já za ty dva roky toliko 16 zl byl obdržel, a kdyby nebylo bývalo soukromého vyuþování, byl bych ani šatiti se nemohl, v kterémžto pádu zvláštČ
vdČþnČ pĜipomenouti musím papírníka v Podole u Ledþe p. Hellera, kde jsem za soukromé vyuþování dítek tak štČdĜe podporován byl, že jsem si vše potĜebné zaopatĜovati mohl. - V þase tom, a sice r. 1830 poþal Kramerius v Praze vydávati zábavný þasopis „Veþerní vyražení“, jejžto bratr mĤj František odebíral, a ve mne byla probuzena myšlenka zkoušeti se též v literárním písemnictví. Tu zapotĜebí pĜipomenouti, že
mi nebyla neznáma literatura þeská beletristická až do té doby, poþínaje od Krameriusova „Lidumilu“, „Hlasatele“ þeský „Hylos“, „Rozlíþnosti“ Hyblovy „Rozmanitosti“ a „Jindy a Nyní“ i jiné vyšlé zábavné spisy. V dobČ té zvláštČ na mysl mou pĤsobily Václ. Hankou vydávané „Starobylé skládání“, básnČ Nejedlého a HnČvkovskéKutnohorsko 12/09
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ho, a proto jsem si za první literární práci obral podati místní povČst ledeþskou o
mocném nČkdy velmoži þeském a na Ledþi sídlícím Burianovi Trþkovi, jižto jsem v
krátkou baladu sestavil, nemaje o prozodii nijakého pouþení ani známosti, a dosti
ostýchavČ zaslal ji redakci „Veþerního vyražení“. Jaká tu byla radost má, když po
nČkolika týhodnech práci svou v þasopise tom otištČnu jsem spatĜil! To bylo podnČtem, že jsem se v podobných pracech dále zkoušel, a na to více rozliþných drobností
do þasopisu toho zasílal. - Školním rokem 1831-32 obdržel jsem místo poduþitelské
ve SvČtlé nad Sazavou: BlaženČ jsem tu ztrávil celý þas mého tu pobytu. Výteþný
uþitel Josef Marek nebyl mi pĜedstaveným, nýbrž pravým otcem, který mi všeliké
pĜíležitosti k vzdČlávání se poskytoval, a mne ve všem podporoval, také od rodiny
považován jsem byl co jich þlenem. KromČ toho docházel jsem i pĜíznČ v jiných rodinách kde jsem soukromČ vyuþoval, od mládeže byl jsem milován, od pĜedstavených uznale oceĖován. ZvláštČ mi tu pĜipomenouti dlužno pĜíznČ vrchnosti panství
SvČtelského vysokorodého starohrabČte Jana Salma z Reiferscheidu a paní hrabČnky
Roziny rozené Nosticové, kteĜí hmotné postavení mé znaþnČ zlepšovali; a jelikož paní hrabČnka, co zvláštní pĜítelkynČ mládeže, þastČji do školy pĜícházívala když po celé léto vždy na panství trvávali, musela ve zpĤsobu mého vyuþování dojíti obliby,
neboĢ dostalo se mi té dĤvČry, že jsem pozdČji mladých panĤ hrabat Františka a Jana
v þeské Ĝeþi vyuþoval. - Zde jsem prázdné chvíle vČnoval zcela literárním pracím. V
skrovném pokojíþku svém sedával jsem u stolku mnohdykráte až dlouho pĜes pĤlnoc,
nedbaje ani v zimČ na to, že topeno nemám, a že si zkĜehlých prstĤ dýcháním zahĜívati musím. Psal jsem tehdáž mnoho, nejvíce pĜekládal, a vše to uveĜejĖoval v Krameriusovém „Veþerní vyražení“. Maje pĜíjmy zlepšené, že jsem též na plody literatní
nČþeho obČtovati mohl, vstoupil jsem do spojení s knihkupectvím Neurentrovým v
Praze, které mi hojnČ spisy zasílalo. NČþeho podržel jsem pro sebe, nČþeho hledČl
jsem na jiné odbýti, a co zbylo bylo pĜijato zpČt. - Tak ponenáhla zaĜídil jsem si malou knihovnu, kte(rá) ale více po mČsteþku kolovala nežli ve skĜíni ležela: což mi dČlalo potČšení, neboĢ jsem ve prospČch mládeže objednával vycházející povídky
Schmittovy, a podobné, a pro dospČlejší Klaurenovy povídky, pak vycházející þasopisy.
Velice mne pĜekvapilo, když jsem se dozvČdČl, že redaktor „Veþ. vyr.“ povídky
mé do þasopisu zasílané také ve zvláštním sešitovém vydání u Landfrasa v JindĜichovu Hradci tisknouti dával. Byly to povídky: „Ukradený stĜevíc“, „Mocnost lásky“, „Josefka“, „Jolanta“ aj. - Touž dobou pĜeložil jsem z Ebersberga pouþující spis:
„Mladý muž ve svČtČ“, který rukopis mi v Praze u P. Michla piaristy uvázl, jemuž
jsem jej k pĜehlédnutí byl svČĜil. - Doporuþením vysokorodé paní hrabČnky Salmové,
byl jsem pĜijat za druhého uþitele do ustavu hluchonČmých v Praze kteréž místo jsem
1. þervence 1836 nastoupil. Povolání tomu oddal jsem se s celou duší, a nezapomenutelný mi a u nejvdČþnČjší pamČti chovaný Ĝiditel P. Jan Mücke byl mi nejen vzorným pĜíkladem nýbrž i nejvČrnČjším rádcem a uþitelem, takže mi možno bylo úplnČ
se v tČžký úkol ten vpraviti. - Že snaha má upĜimná byla, a také u pĜedstavených
ocenČní došla, svČdþí dané mi od vrchního Ĝiditelství ujištČní, že pĜi nejbližší pĜíležitosti místo prvního uþitele mi udČleno bude. Tato pĜíležitost udála se r. 1838 kdy
první uþitel John - Piarista - ustav opustil. Zažádání o místo to nemČlo však pro ten40
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tokráte pĜíznivého výsledku, neboĢ se vrchní Ĝiditelstvo vymluvilo, ponČvadž Ĝiditel
P. Mücke stár jest, že na místo to povolán býti musí duchovní, který by po úmrtí Ĝiditele chovance v náboženství vyuþovati mohl; a tu povolán P. Václav Frost, duchovní
pln horlivosti a obČtavosti pro nešĢastné chovance; a já se kojil nadČjí na pĜíští dobu.
- K všeobecnému zármutku ustavu zemĜel Ĝiditel P. Jan Mücke na podzim r. 1838. Po þas téhož churavosti dČly se již pletichy proti mČ, a dĜíve nežli bych o uprázdnČné
místo prvního uþitele byl zažádati mohl, neboĢ byl Frost za Ĝiditele ustanoven, povolán byl na ustav P. Václav KoĢatko, jemuž bez vypsání konkursu ale také beze všech
zásluh a pĜípravného se vzdČlání u vyuþování hluchonČmých první místo uþitelské
udČleno bylo. - Byl jsem v nadČji své sklamán, a pozdČ teprv dozvČdČl jsem se co toho bylo pĜíþinou. Já byl rozhodný ýech, který od první doby svého do Prahy pĜíchodu jedinČ þeské kruhy navštČvoval, s þeskou stranou té doby se ráznČji vyvinující na
probuzení národnosti pracoval, do þeských listĤ psal, v ustavu tom poprvé od jeho trvání aþ z naĜízení Ĝiditelstva dítky z þeských míst þesky vyuþovati poþal: a to bylo
prohĜešením v oþích výboru ustavu a vrchního Ĝiditelstva!
Netajím toho, hnedle po mém pĜíchodu do Prahy - po þem jsem vždy nejsnažnČji
toužil - bylo první snahou moji, seznámiti se s vynikajícími tehdejší doby vlastenci; a
první jehož jsem seznati si pĜál byl Josef Kajetan Tyl, doby té redaktor KvČtĤ. Ten
mne brzy seznámil s jinými, a já se stal þlenem kruhu literárního, a poĜadatelĤ tehdejší doby povstalých tak zvaných þeských bálĤ z nichžto první v sále konviktském,
pak v sále Žofínském tak skvČle odbývány byly. - Tu musím podotknouti že jsem
kromČ nejsvČdomitČjšího plnČní povolání svého prázdné hodiny vynaložil k tomu,
bych se náležitČ vzdČlal v oboru hudebním, a za tou pĜíþinou navštČvoval jsem po
dva roky varhanickou školu pod výteþnými uþiteli Václ. Horákem a Robertem Führerem a zkoušku s výborným prospČchem odbyl. - KromČ toho navštČvoval jsem též
pĜednášky þeské Ĝeþi a literatury na vysokých školách Pražských, a i tu s dobrým výsledkem se potka i obdržel jsem vysvČdþení výborné.
Nebylo mi leniti, nýbrž psal jsem po celý ten þas do þasopisĤ KvČtĤ a Vþely; do
prvnČjšího pod pĜijatým jménem Novoknínský, do druhého pod jménem Sekytský,
jelikož mi pokynuto bylo od pĜedstavenstva ustavu, že do þeských listĤ psáti nesmím.
Toliko pĜíspČvky do Tylova „Vlastimila“ a Malého „Dennice“ byly vlastním jménem
podepsány. Zde jsem vydal též z nČmeckého pĜeloženou povídku pro mládež: „Rajnoldovy osudy“ a povČst z okolí Ledeþského „ýarodČjnice“. Z hudebních skladeb
podal jsem pokusy písní ve „VČnci“ z nichž Erbenova baláda „Sirotek“ doby té velkého rozšíĜení došla. - Jsa doby té náruživý milovník tance, skládal jsem i válþíky a
kvapíky, z nichž co pĜílohy nČmeckého þasopisu Erinnerungen mnohé otištČny byly.
- Když však v masopustČ r. 1840 první tak zvaný þeský bál odbýván býti mČl, složil
jsem válþík pod názvem: „Ohlasové z luhĤ þeských“, který hlavnČ z nápČvĤ þeských
písní sestával. - Byl to první pokus druhu toho, který také co první taneþní skladba
nákladem obchodu v musikaliích Marka Berry s þeským nadpisem vydána byla. Nezapomenutelný mi ostane dojem jakým jsem dojat byl když válþík ten v hudbu od
kapelníka Procházky od c.k. pluku Benedek arangován, kapelou tou v hudební
zkoušce pĜed plesem uspoĜádané v pĜeplnČném sále Žofinském provozován byl! Nechci malichernou skladbu tu snad vynášeti, ale pĜijmutí její bylo nadobyþej pĜíznivé,
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což pĜipisovati nemohu než nahodilé šĢastné myšlence, že jsem motivĤ národních
písní byl použil. Byl jsem co nejpochvalnČji vyznamenán, uveden do kruhu kde sedČli naši literarní heroové Jungman, Palacký, ŠafaĜik, ýelakovský, Hanka, HnČvkovský, kanovník Pešina, Dr. StanČk, Dr. Amrling a mezi nimi hrabČ Lev Thun a Ĝiditel
hudby chrámu Svatovitského a spolu Ĝiditel varhanické školy Jan Vitásek, a staĜiþký
Hanka mne tu veĜejnČ políbil, což mi bylo nejvČtším vyznamenáním. Následek toho
byl, že jsem s tČmito našimi výteþníky v bližší vztyk pĜišel a s nimi pak þastČji již
obcovával. ZvláštČ Hanka mne vybídl k þastČjšímu jej navštČvování, což jsem také
ochotnČ þinil, tím jsem se seznámil s poklady literarními a rukopisními kr. þeského
musea, a ním jsem obdržel pouþení v þtení starých rukopisĤ, které aniž bych toho byl
tehdáž tušil, mi pozdČji tak potĜebno bylo a v pozdČjších pracích pĜispČlo. Šlechetný
p. Vitásek mne opČtnČ se nabídl, že mi v harmonii a skladbČ hudební návodu bezplatnČ udČlí, þehož jsem vdČþnČ použil, a nelitoval cesty daleké z nejzadnČjší þásti
Karlova námČstí na Hradþany po celé pĤlletí každé soboty odpoledne. Mimo to utvoĜil se mezi mladšími spisovateli kruh literární, který si za úlohu
obral cviþiti vzdČlávati se v Ĝeþi polské a ruské, a scházívali jsme se k cviþení tomu
dílem v bytu Ant. Strobacha, který tehdáž práva studoval, dílem v bytu Frant. Riegra
též tehdáž studujícího práv a Bojisl. Pichla studujícího medicinu bydlících tehdy pohromadČ v domČ Kopmanské zahrady, - a zde byl položen základ k tak zvaným þeským bálĤm a pozdČjším „Besedám“ které v letČ 1840 ve Václavských lázních poþátek svĤj vzaly. - Bylo to takĜka rozhodné veĜejné vystoupení národnosti þeské v širším slova smyslu, jelikož tu Ĝeþ þeská, jižto se pĜi tomto veĜejném vystoupení jedinČ
užívalo, práva svého vydobývati poþínala. - Byli již jiní o tom psali, jakého výsledku
se tím docílilo, a protož mi o tom zmiĖovati netĜeba; jednoho však opomenouti nemohu, a to jest, že mne to stálo ztrátu mého postavení. PĜíþina byla tato: Když se o
zaražení besed ve Václavské lázni jednalo, a policejní Ĝiditelství nám vstupních lístkĤ
pouze þesky tištČných povoliti nechtČlo, nýbrž nahoĜe nČmecké a dole þeské znČní
zvacích lístkĤ naĜizovalo, uþinil jsem já ve výboru návrh, že dáme na zvací lístky vytisknouti toliko vyobrazení Václavské láznČ, a na zadní stranu že se napíší dnové kdy
se Besedy odbývati budou, doloživ k tomu: „Nemusíme takové komandování policajtské poslouchat!“ Návrh byl pĜijat a vykonán ku zdaru podniku, ale slova má donešena byla zástupci policejního Ĝiditelství Heide, který byl též þlenem vrchního Ĝiditelství ustavu, a já byl k zodpovídání se pĜedvolán, a aþkoliv mi toho dokázáno nebylo, pĜedc mne v rozhorlenosti propustil s poznámkou výhružnou: „dir folyen schrieben dir sich selbst zu.“ - Výhružky té jsem nedbal, a byl v oboru tom bez nejmenšího
zanedbávání poviností svých stále þiným. - KromČ kruhĤ literárních úþastnil jsem se
též schĤzek þeských uþitelĤ, které za vedení MDra Karla Amrlinga v zakoupenČ nČho
zahradČ od nČho „Budeþ“ nazvané se odbývaly, kde pozdČji v letech þtyĜidcátých
nádhernou budovu vystavČti dal, a ji pro zĜízení vyšší pouze þeské školy ustanovil,
þemuž pozdejší politický obrat zcela jiný smČr dal. Zde položen byl základ k první
þeské prĤmyslové škole, a zde probuzeno bylo uþitelstvo k národnímu uvČdomČní, mezi nimiž bratĜi Baþkorové Josef a ŠtČpán, TesaĜ, Joz. Svoboda a jiní zvláštČ vynikali.
JeštČ o jedné vČci se zmíniti musím. NavštČvoval jsem dle možnosti, když mne
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dohlídka poviná na chovance v ustavu pobýti nevázala, každonedČlní divadelní pĜedstavení þeská. Hnedle v prvním þase pozoroval jsem pĜi každém pĜedstavení na kraji
druhé Ĝady lavic sedávati vážného muže, jehož podoba mi velmi známa býti se zdála,
ale nikdy jsem se odhodlati nemohl, bych se s ním blíže seznámil. - Jedné nedČle
1837 šel jsem navštíviti svého nejvČtšího dobrodince P. Richtera, který faráĜem v
HloubČtínČ byl. Na silnici za invalidovnou setkal jsem se se dvČma dívkami, patrnČ z
Prahy jdoucími, a jelikož stejnou cestou kráþely a þesky hovoĜily, dodal jsem si smČlosti, že jsem jich požádal za pĜivolení, bych je sprovázeti mohl, které pozorujíce že
nejsem dotíravým, k tomu svolily, þímž nám cesta se ukrátila, zvláštČ když jsem s
nimi i o vlasteneckých podnikáních pražských hovoĜiti mohl, které jím do podrobna
známy byly. Za hovoru dozvČdČl jsem se, že cíl jejich vycházky byl tentýž co mĤj, a
že jdou navštíviti dobrého pĜítele doma pana faráĜe do HloubČtína, kamž i rodiþové
jejich odpoledne pĜijeti hodlají.
Byvše u pana faráĜe laskavČ pohošteni, bavili jsme se co nejduvČrnČji, neboĢ to
byly z mládí mého známé dívky nyní již dospČlé dcery mlynáĜe pražského z Nových
mlýnĤ p. Josefa Hlavsy, jímžto jsem se co jich nČkdejší bezplatný strávník pĜedstavil.
Jelikož rodiþové pĜijeti nemohli, odeslali odpoledne pro dcerušky své koþár, a já jich
pak až domu doprovodil. Od té doby nastal ten nejdĤvČrnČjší pomČr mezi mnou a rodinou celou, zvláštČ s dávným pĜítelem z mladosti synem Kozmasem uzavĜeno to
nejvĜelejší pĜátelství, tak že po celou dobu mého pobytu v Praze jsem dĤm ten
nejménČ jednou v týhodni, nČkdy i vícekráte navštČvoval, neboĢ vyznati musím že
jsem k sleþnČ AnnČ opravdovou náklonost ano i lásku vĜelou cítil, ano i ona vždy a
pĜi každé pĜíležitosti mne vyznamenávala. Nemaje však zabezpeþeného ještČ postavení takového, abych na ženitbu byl pomysliti mohl, neuþinil jsem ji zĜejmého vyznání lásky, ale jak Anna tak celá rodina šlechetná náklonost mou dobĜe pozorovali,
proto jsem takĜka tu co þlen rodiny považován byl. Zažil jsem v kruhu rodiny té nejpĜíjemnČjší chvíle mého pobytu v Praze, neboĢ když ne rodiþe sami, s rodinou tak
vždy milený pĜítel Kozmas a sleþna Anna navštČvovávali veškeré zábavy, jichžto jak
jsem z pĜedu uvedl kruh náš byl poĜádal, a Anna bývala tu vždy mojí taneþnicí. S váženým otcem pak navštČvovávali jsme nedČlní þeská divadelní pĜedstavení, z nichž
on žádné nevynechal.
Druhé o þem se ještČ zmíniti musím jest, že jsem každoroþnČ þas prázdnin dvoumČsíþních použil k cestování po krajích þeských, abych vlast svou náležitČ poznal;
pČšky procestoval jsem celé ýechy. ByloĢ doby té cestování takové zvláštního druhu.
Tehdáž kdo se k národnosti þeské veĜejnČ pĜiznával, kdo þeské knihy kupoval a þeské
þasopisy odebíral nazýván byl vlastencem. Tito tak zvaní vlastenci byli již rozšíĜeni
po celé zemi; a proto pĜišel-li vlastenec pražský na svých cestách k nČkterému na venek, byl vždy srdeþnČ, upĜimnČ uvítán, pohostČn a zase dáleji jinému odporuþen, takže výcházka taková bývala jako navštČvání známých: a proto také cestování takové
všemožnČ usnadĖováno bylo. - Cestování své hledČl jsem si vždy tak uspoĜádati,
abych v nedČli po Na nebe vstoupení Panny Marie (po 15. srpnu) mohl býti v rodiném svém mČstČ KnínČ, kde v týž den se posvícení slavívá. Býval to den, kde jsme se
všichni bratĜi každoroþnČ u naší dobré matky scházívali, dokaváde nám ji BĤh pĜi živobytí zachovával, a také jiní spolurodáci pĜicházívali v týž den domu, þímž v mČstČ
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vždy po nČkolik dnĤ þilý život panovával.
KoneþnČ mi tu ještČ uvédsti tĜeba, že v dobČ svého pobytu v Praze a vyuþování
hluchonČmých dítek v ustavu, jsem se podobným vyuþováním též soukromČ v nČkterých domech zanášel, a sice u majitele továrny na pĜedení vlny p. Forchheimera v
KarlínČ, kde mČli hluchonČmou dceru Malvinu, již do ustavu dáti nechtČli, pak u
správce c.k. loterinního úĜadu pana Kaliny z Jättensteinu. Též zvláštního žáka vyuþoval jsem v prosuĖkování hluchonČmých (Zeichensprache-Taubendelehre). Byl to
proslulý profesor ranhojiþsví na universitČ pražské Fritz, který u vysokém již stáĜí
mrtvicí ranČn byv na ústrojí mluvní, aþ vše úplnČ slyšel a všech ostatních smyslĤ mocen byl, mluviti nemohl. Aby svým domácím vše to co si pĜál stále psáti musel, pĜišel
na tu myšlenku, že když se hluchonČmí mezi sebou prosunkováním dobĜe baviti dovedou a sobČ rozumČjí, že též on zpĤsobem tím v domácnosti si pomĤže: zapomenul
ale na okolnost tu, žeby i jeho domácí všech prosuĖkových znamení znáti musili. Byl
to velmi pilný žák, který s neobyþejnou vytrvalostí si prosuĖková znamení obšírnČ
popisoval, a tak si jakýs prosuĖkový slovník sestaviti chtČl.
To jsou hlavní momenty z doby mého pobytu v Praze, kde jsem v kruzích tak
rozmanitých nejvĜelejšího pĜátelství zažil: a když nyní nazpČt pohlednu, spatĜuji se
již takĜka z tČch, kteĜí jsme doby té na poli literárním a probuzování národního uvČdomČní pracovati poþali osamocen, ostatní již mne byli pĜedešli na vČþnost. ŽijíĢ doby této z tČch dle mého vČdomí posaváde: Dr Frt. Rieger, Dr Bojislav Pichl, Jaroslav
Pospíšil, Jaroslav VrĢátko, Václav Nebeský, p. Jakub Malý a ŠtČpán Baþkora, Dr
Amrling.
Dne 30 dubna 1841 obdržel jsem od vrchního Ĝiditelstva dávno oþekávanou výpovČć na jeden rok, bych jak ve výpovČdi se praví, þasu nabyl po jiném schopnostem
mým pĜimČĜeném místČ se ohlednouti. VýpovČdi té, která se více pochvalnému dekretu podobá, jsem se nelekl, byl jsem toho jist, že se mi nČjakého jiného místa dostane; ano nabízená mi byla prostĜedkováním Dra Amerlinga uþitelská místa v TČchobucích, a v Peruci, nechtČlo se mi však do vesnice jíti.
O prázdninách r. 1841 podnikl jsem s pĜítelem Kozmasem Hlavsou opČtnČ pouĢ
po ýechách, k þemuž jsme si východní a severní ýechy obrali, prošli jsme kraje kouĜímský, þáslavský, chrudímský, královehradecký s pamatnými Krkonoši a skaliny u
Zámrsku, pĜešli jsme pĜes Slezko až do Vratislavi, kam nás touha vedla, by jsme proslaveného vlastence a tamnČjšího profesora Jana Ev. PurkynČ znáti se nauþili. Na
cestČ té to bylo poprvé, kde jsem Horu Kutnou se znáti nauþil, nepomysliv sobČ tehdáž, že ještČ téhož roku pro vždy mne osud sem uvede, bych tu kosti své složil. - Bylo to radostné cestování, z nČjž bych velmi mnoho utČšených vzpomínek uvésti mohl.
- Na zpáteþní cestČ z KrkonošĤ octli jsme se v JiþínČ, chtíce druhý den navštíviti slovútného nejstaršího vlastence dĤstojného dČkana v Libuni P. Ant. Marka. - V hostinci
mimovolnČ vzal jsem do ruky na stole ležící „Prager Zeitung“, a v nČm þtu vypsání
konkursu na uprázdnČné místo Ĝiditele choru v HoĜe Kutné, a pĜedsevzal si o místo to
zakroþiti, což jsem také hnedle po svém návratu do Prahy uþinil. Na den 15 záĜí t.r.
byl jsem již ku zkoužce do Hory Kutné povolán, kdež jsem schopnost hudební pĜed
zvláštnČ zvolenou komisí ve hĜe na varhany, houslích a zpČvu složiti mČl. Bylo nás
deset žadatelĤ, pro mne bylo pak pozdČji rozhodnuto, a již první dny v Ĝijnu došel
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mne dekret nímžto mi zažádané místo udČleno. - V ustavu nevČdČlo se niþeho, že se
o nČjaké míto ucházím, jelikož se brzkého odchodu mého obávali, neboĢ se vyuþovacích sil nedostávalo, an by tu byl P. Frost osamotnČl, neboĢ P. KoĢátko se teprv do
vyuþování vpravoval: a protož jak bezpeþnČ mi sdČleno, bylo v sezení výboru ustavu
usnešeno, výpovČd mi danou ignorovati, a mnČ i na dále v ustavu podržeti. U mne
však bylo jináþe ustanoveno. - Jak mile jsem dekret byl obdržel, pĜestal jsem vyuþovati, a poþal vČcí skládati. ěiditel P. Frost nehodlal mne však propustiti, a obrátil se k
vrchnímu Ĝiditelstvu, tak že sám vrchní Ĝiditel gubernialní rada Herget do ustavu pĜišel, a mnČ domlouval, že nejménČ pĤl roku ještČ v ustavu potrvati musím, já však jím
odpovČdČl, že když mne k setrvání na ustavu nutiti budou nemohou mi porouþeti
abych vyuþoval jak toho potĜeba káže a vždy jindy jsem þiníval; a jelikož domlouvání neprospČlo, dáno mi na vĤli jak dlouho ještČ pobýti chci: já však aþ bolestnČ jsem
se s ustavem a s ubohými nešĢastnými chovanci louþil, rozhodl se co nejdĜíve odejíti,
k þemuž jsem také hnedle pĜípravy þinil. Jak bolestné bylo louþení mé s ustavem, tak
tČžce louþili se chovanci se mnou pláþ a prosba o dálší pobytí se strany jich stČžovalo
mi odchod tím více; ano i Ĝiditel i vrchní Ĝiditelstvo poznalo koneþnČ, že se mnou nešetrnČ a nespravedlivČ jednáno bylo, a pro mne to bylo dostateþným zadostuþinČním.
V posledním týdnu mČsíce Ĝíjna 1841 pĜestČhoval jsem se do Hory Kutné s tím
nejvĜelejším úmyslem novou dráhu svou co Ĝiditel choru se vší horlivostí nejen zastávati, nýbrž i na stupeĖ dokonalosti pĜivésti, neboĢ se mi všeobecnČ pravilo, že
hudba chrámová velmi zanedbána jest, jelikož mĤj pĜedchĤdce Fähurich po více rokĤ
churav a nemocen jsa, nemohl niþím pĤsobiti, a choralisté staĜí o nic nedbali. MČl
jsem tedy nejen vĤli dobrou, nýbrž beze všeho se vynášení také potĜebných schopností i dostateþné v oboru tom zkušenosti znaje potĜeb a poviností Ĝiditele chrámové
hudby ve všem odvČtví již takĜka od maliþkosti, nabyl jich též za svého pobytu v
Ledþi a ve SvČtlé, kde jsem pĜi všech obĜadech chrámových vypomahati musel, a seznal jsem jich za svého trvání v Praze, chodČ z ochoty vypomahati pĜi všelikých
chrámích PánČ, což mne seznámilo s tehdejšími Ĝiditeli choru: Mb. Maškem v TýnČ,
Václ. Horákem u FrantiškánĤ, Kolešovským u sv. ŠtČpána, Studeným u sv. JindĜicha,
Musilem u sv. Petra, Nejedlým u Nejs. Trojice, Vodrhánkem v Emauzích a hlavnČ
Vitáskem u sv. Víta.
Prvního listopádu 1841 nastoupil jsem místo to, a první ulohou mojí bylo postarati se o potĜebné zpČváky, za tou pĜíþinou zaĜídil jsem si školu pČveckou pro mládež, a
vyuþoval každodennČ ve škole od 11 do 12 hodin dítky které se k tomu byly pĜihlásily. - Nebylo mi tu na rĤžích ustláno, neboĢ všem mojím snahám kladeny byly bućto
z osobní záštČ neb i ze zlomyslnosti znaþné pĜekážky. - PĜesvČdþil jsem se že s posavádními pĜi chrámu ustanovenými pČti choralisty chrámová hudba se obroditi nedá,
protož jsem se snažil získati k výpomoci ochotníkĤ hudebních, jichžto v mČstČ mnohých bylo, vČtšina jich mi bućto pĜímo odĜeklo, neb žádosti nevyhovČlo. PĜíþinu toho dozvČdČl jsem se pozdČji. Byl tu v mČstČ uþitelem Jan PĤlpán, který býval školním pomocníkem v Sedlci, na to bohatČ se oženiv, koupil si dum v HoĜe Kutné, zanechal školství, usadil se tu, a zabýval se soukromým vyuþováním hudbČ a zpČvu; po
þas churavosti mého pĜedchĤdce, zastával jej v povinosti jeho, a byl po téhož úmrtí
obdržení toho místa jist: ponČvadž však z pĜílišného sebecenČní se k vypsané zkoušce
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na Ĝiditelství choru nejen mezi ostatní kompetenty nedostavil, nýbrž i po vybídnutí
jemu od referujícího rady uþinČném pĜijíti se zpouzel, nebyl mezi kompetenty vĜadČn, a tím takĜka samovolnČ o místo to se pĜipravil.
Tím se mi stal nepĜítelem, pĜemlouval ochotné by od spoluúþinkování, a když já i
do vícero domĤ a v klášteĜe k soukromému vyuþování ve hĜe na piano povolán byl,
ano i vícero dítek k cviþení se ke mne do domu docházelo, stČžoval si ubožák, že mu
živobytí jeho skracuji. ýinost mou a mé pĤsobení zaslouženČ však oceĖoval setník od
þtvrtého c.k. pluku myslivcĤ zde posádkou jsoucího p. Machatý, který jsa velmi
vzdČlaný hudebník, mČl vrchní poruþnictví nad hudbou vojenskou pluku toho, a ten
mi hnedle k disposici dal veškeré hudební síly hudebního sboru, jichžto bych kdy pĜi
vČtších chrámových produkcích potĜebovati mohl, þímž mi v poþátku velice v obtížném postavení mém spomoženo bylo. A jelikož poznal þinost mou, ustanovil se na
tom, že zde provozením Mozartova velikého requiem padesátileté úmrtí toho proslaveného hudebního skladatele oslavíme, což se také r. 1842 v arcidČkanském chrámu
PánČ stalo. Toliko spoleþnou souþiností pĜibylo mi pak vícero ochotníkĤ pĜi chrámové hudbČ. Na to pak v pašijový týhoden r. 1843a provedeno bylo spoleþnČ v chrámu
Matky Boží veliké oratorium od Bethovena: Kristus na hoĜe Olivetské.
Uspokojen jsem byl v þinosti a pĤsobení svém uznalostí mužĤv vČci rozumČjících, a nejvdČþnejší pĜipomíĖku v ohledu tom vČnuji památce šlechetného lidumila a
pravého duchovního pastýĜe tehdejšího arcidČkana kutnohorského P. Josefa Herzana,
který se mne pĜi každé vhodné pĜíležitosti ujímal a v snaze mé podporoval; neboĢ
nevšímaje si nepĜátel svých, pracoval jsem dle svého nejlepšího pĜesvČdþení v povolání svém se stalou snahou dále; jen toho jsem až podnes vzdor všelikým žádostem,
pĜedstavováním a dokazování docíliti nemohl po celých šest a tĜidcet rokĤ, aby ze
strany patronátního úĜadu neb obecního zastupitelstva k tomu se pĜihledlo, aby velmi
skrovné služné mé, které se ani služnému obecního strážníka nerovná, dle pomČru
þasu zlepšeno a zvýšeno bylo: neboĢ vždy poukázováno k tomu, že Ĝiditel choru též
pohĜebních pĜijmĤ má, a že si také soukromým vyuþováním dítek v hudbČ, pianu a p.
postavení své zlepšiti mĤže.
O tom všem jen krátce svĤj náhled projevím: Ĝiditel choru má býti po právu za
své povinosti výkonĤ chrámových, jichž jest zde více nežli pĜi každém katedrálním
chrámu - slušnČ odmČnČn, a né postaven ve služným na takový stupeĖ nepatrný, o
nČmž se až stydím jej uvésti. PocházíĢ služné to ještČ z doby jak se Ĝíká krále Holce
když byla za groš ovce. - Co se pohĜebních pĜíjmĤ dotýþe, jest to odmČna za zcela jiné povinosti, kterých obecenstvo od Ĝiditele co soukromé osoby požadovati mĤže neb
né, nucen k tomu tomu býti nemĤže žádný. Mimo to jest však jedinČ zde podržen ten
zastaralý obyþej, že se pohĜebné pĜi chrámovém dĤchodenském úĜadu vybírá, a se až
posud ještČ dle staré císaĜovnou Marií Terezií vydanou „taxa stola“ vybírá, kterážto
štola již všade zrušena jest, a o pĜijmy ty se ještČ Ĝiditel s ostatními choralisty dČliti
musí. - PĜijmy za soukromé vyuþování musí si každý pernČ zasloužiti, a protož k ním
poukazovati jest obecního zastupitelstva nedustojno, neboĢ nikdo není nucen si necháti soukromého uþitele vnucovati, aniž si pĜedpisovati mnoholi od takového vyua
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þování platiti má: a proto jest poukazování k pĜijmĤm takovým holé nešetrné sprosĢáctví, a prozrazuje neznalost pomČrĤ a okolností. Však dosti o této mé trpké zkušenosti jižto po šest a tĜidcet rokĤ trpČlivČ snáším, a
jižto mne již jen smrt jednou zbaví, pĜikroþím radČji k dálšímu vypravování. Národní uvČdomČní kteréž mne z Prahy provázelo hledČl jsem též v tak zvané
„staroslavné HoĜe Kutné“ pČstovati a probuzovati, neboĢ byla Hora Kutná doby té co
se národního uvČdomČní dotýþe velice zpátky: nikde þeského ducha, nikde staroþeské
þinosti a hrdosti, jakáž nČkdy Horu Kutnou proslavovala. K tomu ovšem Horu Kutnou pĜivedly zcela ponČmþelá c.k. hlavní škola, neboĢ jak tam bylo dítko vstoupilo,
nesmČlo již si vzpomenouti, že z þeských rodiþĤ pošlo, a muselo již jen nČmecky
žvatlati, nČmecky se uþiti, nČmecky mysliti, aĢ tomu již rozumČlo þeho nebo nic. K
tomu bylo veškeré úĜadování pĜi tehdejším magistratu úplnČ nČmecké, rodiþové byli
rádi, když jim dítČ bylo v stavu obdržený nČmecký úĜední pĜípis jakž takž pĜetlumoþiti: neboĢ staĜí Kutnohorané byli ještČ dobĜí staĜí ýeši, pĜedc však se rádi po pĜednČjších osobách opiþili, a nejradČji tĜeba dosti špatnČ nČmecky hovoĜili. V místnostech veĜejných nebylo nežli nČmecký hovor slyšeti, za þeskou Ĝeþ se Kutnohorane
stydČti poþínali. PonČmþování to šlo tak daleko, že k tomu již i chrám PánČ používati
poþali, neboĢ k nerozumné žádosti nČkterých takových zaslepencĤ naĜídil biskup královéhradecký Karel Haul - zarytý nČmec toho, že od roku 1837 v chrámČ sv. Jana
Nepomuckého v nedČli a svátek o deváté hodinČ tak zvané nČmecké služby boží, s
nČmeckým kázáním odbývány byly, pĜi nichžto nČmecké písnČ chrámové sezpívány
byly. Také mládež školní pĜi svých službách božích a pĜi veĜejných prĤvodech toliko
jen nČmeckých písní zpívala. - Jedinou výmiĖkou byly klášterní školy ctihodných
panen Voršulinek, kde se þesky až ke þtvrté tĜídČ vyuþovalo. - V tomto nČmeckém
smýšlení podporováno bylo obþanstvo též vojenskou posádkou, a dívky kutnohorské,
které rády byly, když s nimi nČkterý dĤstojník promluvil, stydČly se þesky mluviti, a
rodiþe jim toho schvalovali.
Tento nešvár hledČli sic nČkteĜí již v HoĜe Kutné žijící uvČdomČlí ýechovČ odstraĖovati, šlo to však pomalu, bašta nČmecká byla pĜíliš pevná, která se tak snadno
proraziti nedala. PĜi svém do Hory Kutné pĜíchodu seznámil jsem se brzy s tČmito
pČstiteli národního uvČdomČní. Byl to malý hlouþek upĜimných národovcĤ, kteĜí se
kolem Med. Dra Josefa Jaromíra ŠtČtky seĜadili, který co pravý þeský vlastenec, nČkolik rokĤ dĜíve do Hory Kutné pĜišlý, þeské Ĝeþi u veĜejnosti prĤchod klestil, a za
tou pĜíþinou nalezen byl malý hostinec u „Ptáþovských“ (nyní dĤm p. Douši na zelním trhu þís. 173) kde jsme se scházívali, a o zámČrech národních hovoĜívali. - K
úþelĤm naším pĜispívali nám vycházející þeské þasopisy „KvČty“ a „Vþela“. PrvnČjší
svými povídkami z dČjin kutnohorských, kterých neocenitelný a u svých sourodákĤ
neuznaný rodák kutnohorský a hlavní buditel veškerého národního uvČdomČní Josef
Kaj. Tyl psal, byly v mČstČ již dosti rozšíĜeny, proto uchopeno bylo toho prostĜedku,
že jsem o pomČrech kutnohorských hnedle jak do KvČtĤ tak do Vþely hojných dopisĤ
zasílal. - Dopisy ty musely býti velmi opatrnČ psány, a pĜedc zase tak, aby cíle svého
neminuly, a bylo brzo k pozorování, že pĤsobČjí. Veškeré dopisy z doby té jak ve
KvČtech tak ve Vþele pocházejí ode mne. Seznal jsem z vypravování že posud udržena jest v HoĜe Kutné památka na nČkdejšího v HoĜe Kutné zemĜelého slovutného
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þeského malíĜe Petra Brandla který i HoĜe Kutné neznamenitČjší díla svá maloval a tu
také zemĜel, proto jsem poþátkem r. 1842 prohodil anonimnČ ve KvČtech zprávu, že
se v HoĜe Kutné pomýšlí na to oslaviti dĤstojnČ stoletou památku úmrtí proslulého
malíĜe toho. - Myšlenka ta se ujala, naleznouc þetných pĜíznivcĤ, kteĜí provedení
myšlenky té podporovati hodlali; za tou pĜíþinou sestavil se hnedle v kruhu našem
komité, který ulohu tu provédsti si pĜedsevzal, a to hlavnČ za tou pĜíþinou, by to byla
slavnost þeská, þeského umČlce a þeského mČsta dustojná. - MnČ bylo vykázáno pĜi
slavnosti té provédsti þást hudební jak pĜi hudební akademii, tak pĜi slavném requiem, druzí si ponechali þásti druhé, a slavnost se provedla co nejzdaĜileji. Sestavil
jsem pro den 26 záĜí 1842 co první den slavnosti hudební akademii se skladbami
pouze þeských hudebních skladatelĤ, a po prvé v HoĜe Kutné zpívány byly pĜi podobné pĜíležitosti toliko þeské zpČvy a þeské sbory, vzdor tomu, že to mnohým proti
mysli bylo. - Jelikož podniknutí to i co se stránky penČžité týkalo skvČle se zdaĜilo neboĢ to byla toho zpĤsobu první velkolepá národní slavnost v ýechách - takže po
všech znaþných výlohách 119 zl 13 kr. k.m. zbylo. K návrhu b byla þástka co první
základ ku zĜízení místní nemocnice pro chudé uložena; c zvolen byl hnedle MDr Josef ŠtČtka mČstský fisik, který velikého vlivu v mČstČ požíval, a spolu za hlavního
vĤdce národní strany považován byl za vykonavatele myšlenky té, jemuž pĜi každém
podniku ochotnČ každý nápomocnu býti pĜipovČdČl.
By se zamýšlenému úþelu podpory dostávati mohlo, ustanovil se kruh náš na tom,
zĜíditi v H. K. ochotnické divadlo, které také již r. 1843 se uskuteþnilo. PĜi divadle
tom jsem byl od poþátku až do r. 1867 stále þiným, až mne konané intriky nČkterých
þlenĤ pĜinutily z þinosti vystoupiti. Pro divadlo to pĜeložil jsem nČkteré divadelní
hry, a sice: Manžel mé manželky, veselohra, „Zahanbená žárlivost“, veselohra, „Po
tĜidcíti létech“ þinohra, „Úþetní rada a jeho dcery“ veselohra a napsal mnohých pĜíležitostních proslovĤ. O veškerém divadelním pĤsobení ochotníkĤ vydal jsem pak r.
1866 struþný pĜehled ve spisku „DČjepis ochotnického divadla v HoĜe Kutné.“ Vroucí pĜání mé bych milovanou Annu Hlavsovu za manželku pojal, nezdaĜilo
se. Po mém odchodu z Prahy ucházel se o ruku její bohatý nápadník z Brna,*) a ona k
mé žádosti ji r. 1842 projevené nedala pĜíznivé odpovČdi. Musím Ĝíci že jsem to bolestnČ nesl, ale nezazlil jsem ji: a když se mysl utišila, pĜedsevzal jsem si zvoliti dívku z kruhu mČšĢanského, o jejižto dobrých povahách a zachovalosti bych pĜesvČdþení mČl. Nehledal jsem dlouho. Dne 19. unora 1843 slavil jsem sĖatek manželský s
milovanou podnes Aloisií, narozena dne 6. kvČtna 1823, dcerou soukeníka Václava
Zelinky, a dobrá ta duše a vČrná manželka snáší se mnou podnes veškerých strastí a
skrovných slastí života s úplnou odaností. Manželství naše požehnáno bylo devíti dítkami, z nichž toliko þtyry nám ostaly; Vladimír narozen 19 bĜezna 1845, Otakar, narozen 16 ledna 1849, Miláda narozena 1 ledna 1851, a Terezie narozena 29 þervna
1857. Literarní þinost má kromČ dopisĤ do KvČtĤ a ýeské Vþely pudila mne zapoþíti i
b

zaþernČné slovo
zaþernČno jeden a pĤl Ĝádku
*
Byl to nynČjší r. 1876 v srbsko turecké valce proslavený general Zach, ale k sĖatku to nepĜišlo, jelikož týž pro politické udalosti z Rakouska prchnouti musel.
c
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na venkovČ nČjaký literarní život, i radČno bylo o tom zaraziti tu þeský þasopis, což
však nevedlo k cíli hlavnČ za tou pĜíþinou, že v mČstČ knihtiskárny nebylo, proþež
odhodlal jsem se k podniku jinému, a vydal pĜispČním vícero spisovatelĤ a spisovatelek r. 1844 a 1845 almanach „Horník“ obČtovav þistý výtČžek prvního roþníku ve
prospČch místní opatrovny, druhého roþníku mČstské nemocnici, nabyl jsem však toho pĜesvČdþení, že vydávání spisĤ podobných na venku s pĜevelikými pĜekážkami a
obtížemi spojeno jest, a že knihkupecké provize jímžto spis na sklad dán býti musí
veškeren zysk pohltČjí: proþež jsem od dálšího vydávání ustáti nucen byl. Dávno již byl jsem si pĜál, by za pĜíkladem „Žofinské akademie“ v Praze také v
HoĜe Kutné zaĜízen býti mohl „mužský zpČvácký sbor“ ku pČstování þtverozpČvĤ a
mužských sborĤ jichžto jsme pĜi provozování ochotnických divadelních pĜedstaveních, které se horlivČ provozovaly, tak þasto postrádali, protož jsem v roce 1846 vybídl milovníkĤ zpČvu, jak ve zpČvu již sbČhlých, tak tČch kteĜí by hlasem nadáni byli
a ve zpČvu cviþiti se chtČli ku sestoupení se ve pČvecký sbor, a cviþil jak zaþáteþníky,
tak Ĝidil pospolité sbory, a s tČmito sesílenými pČveckými sílami bylo mi lze již o pašijovém týhodni r. 1847 Haydenovo oratorium „Sedm slov Kristových“ provozovati,
kromČ toho spívány byly sbory mužské pĜi prvních „þeských besedách“ jichžto divadelní ochotníci v letČ r. 1847 v mČstské stĜelnici „Lorci“ poĜádali, pĜi nichžto se mezi
tancem deklamace, humoristická þtení, sborové a solové zpČvy pĜednášely, a které
nejen domácími nýbrž i cizími hosty velmi þetnČ navštČvovány bývaly, takže pĜi
vstupném toliko 10 kr c.m. pĜedc výtČžek þistý byl tak znamenitý, že po všech dosti
znaþných výlohách bylo možno knihovnu mČstskou, jižto jsem spoleþnČ s p. Dr.
ŠtČtkou r. 1845 založil - vklad 100 zl k.m. co þlena „Matice þeské“ pĜi þeském Museum složiti. Byl to zaklad první posavadního zpČváckého spolku „Tyl“ jejžto jsem
opČtnČ r. 1856 obnovil a sestavil, jak toho pamatní kniha zpČváckého spolku dĤkaz
podává.
V roce 1846. došel magistrat kutnohorský jakýsi rozkaz, kterým naĜízeno bylo
starý mČstský archiv v poĜádku chovati, a o jeho uspoĜádání jakož i o obsahu dĤležitČjších zvláštČ historických listinách neb spisech zprávu podati. - VČdČloĢ se vĤbec
že tu archiv bohatý býti musí, þeho však by obsahoval, o tom nevČdČl nikdo. MČltČ
ale také starý archiv mČstský zvláštní osud. ChoványĢ tu listiny a obecní i soudní
mČstské Ĝízení poþínaje vČkem patnáctým (neboĢ starší spisy mČstské zhouba mČsta v
husitských válkách zniþila) a ty chovány byly vždy v staré mČstské radnici, která dne
12 srpna 1770 shoĜela; ýeho bylo uchránČno bez ladu a skladu pĜenešeno bylo do
Vlašského Dvora, a tam v jedné jizbČ složeno. Asi rokem 1830 byly spisy ty pĜenešeny opČt do jiné jizby novČ vystaveného trestního domu (kriminalu) a tam tak jak
noseny byly, házeny na jednu hromadu, aniž si byl kdo na listiny a spisy ty vzpomenul. Teprv když Palacký své „DČjiny národa ýeského“ vydávati poþal a za tou pĜíþinou i z archivĤ mČstských zprávy obdržovati si pĜál, pĜišlo ono naĜízení, by o mČstských archivech zprávy podány byly. Tehdejší pĜednosta magistratu kutnohorského
Ignac Träger z KöniginberkĤ znaje moji zálibu v literatĤĜe þeské, vyzval mne, zdaž
bych archiv mČstský starý spoĜádati, a na listiny ty Ĝádný seznam sestaviti si troufal. Jelikož jsem doufal dopátrati se mnoho dČjepisného jak mČstu tak vlasti, uvázal jsem
se v pĜetČžký úkol ten, a zapoþal tedy pĜebírati rozházených na hromadu naházených
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spisĤ list za listem. Jelikož touha má poznati mnohé neznámé posud udalosti mČsta
se splnila, þinil jsem si pĜi té pĜíležitosti zaznámky, které by nČkdy k sepsání dČjin
mČsta sloužiti mohly. - ŠĢastnou náhodou nalezl jsem v jedné staré zápisní knize popsání volby krále Vladislava za krále þeského, kterážto volba se r. 1471 na snČmu v
HoĜe Kutné odbývaném dála. - Podal jsem pojednání to v þasopise ýeského Musea,
což mČlo za následek, že mne slovútný Palacký vyzval, bych vše dĤležité, þeho by se
mi nalezti podaĜilo jemu sdČlil, a þeho by si z toho pĜál, opisy jemu opatĜil, což jsem
s nejvČtší ochotou þinil. Vícero výĖatkĤ z archivu kutnohorského podal jsem pak do
þasopisu ýeského Musea a Lumíra.
Nastalý politický pĜevrat v roce 1848 pĜerušil jak divadelní tak pČvecká pĤsobení,
neboĢ se mnozí þlenové spolkĤ odstČhovali; za to povstala þinost politická, a zarazil
se tu spolek „Lípa slovanská,“ jejžto pak udalosti svatodušní v Praze udusily. S dobou tou souvisících dopisĤ uveĜejĖoval jsem z Hory Kutné ve všech tehdáž vycházejících a v život vstoupivších politických novin, a stal jsem se stálým dopisovatelem
do Národních Novin, ježto byl Karel Havlíþek (Borovský) v Praze zarazil. - Když
však témuž r. 1850 vydávání Národních Novin v Praze zapovČzeno bylo, a týž téhož
roku v HoĜe Kutné se usadil, a tu Slovana vydávati poþal, stal jsem se jeho hlavním
spolupracovníkem, þinČ pro þasopis jeho výpisky z Bartošovy kroniky þeské, a pĜispívaje i jinými þlánky kterých bez udání jména jsem uveĜejĖoval. Mimo to jsem stále dopisoval do Pražských Novin za redakce Václava Picka a Josefa Šestáka, a do
Mikovcem redigovaného „Lumíru“. Veškeré té doby v þasopisech tČch z Hory Kutné
pĜinešené dopisy byly mnou psány, a v listech tČchto kromČ toho i uveĜejnČny byly
mnohé místopisné a dČjepisné þlánky, z nichžto za nejdĤležitČjší pokládám pojednání: „NČkteré zprávy o konsistoĜi kutnohorské strany utraquistské“ v Lumíru r. 1862
uveĜejnČné. PĜipomenuli tu, že tyto veškeré práce kromČ pĜísného plnČní svých povinností
jsem konal, že jsem mimo toho též ku potĜebČ chrámové nových chrámových skladeb
si pĜepisoval, jichžto znaþný poþet jsem nashromaždil, že jsem i soukromČ hudbČ a
zpČvu vyuþoval i tedy každý nestraný posouditi dovede, že jsem nikdy nelenošil.
Nebyl bych se toho nikdy nadál že v povolání svém zdejším ještČ nČkdy s vyuþováním hluchonČmých se zabývati budu, a i k tomu došlo. Zvláštní náhodou - pĜítelem
Karla Havlíþka p. Žákem, který byl horním úĜadníkem v Srbském BČlehradČ - doporuþen jsem byl co uþitel hluchonČmých panu OndĜeji Lacykoviþovi obchodníku v
Staré Gradisce v Slavonii, který mČl hluchonČmého syna, jejž mi otec k vychování do
Hory Kutné r. 1852 odevzdal. Stal se ubohý Justin takĜka þlenem mé rodiny, jejžto
jsem po sedm rokĤ u sebe mČl, a vzdČlání jeho se dokonale zdaĜilo, neboĢ nejen že se
veškerým školním pĜedmČtĤm nauþil, podaĜilo se mi návodem hláskovacím jemu i
Ĝeþ pĜisvojiti, takže se s každým ústnČ smluvil. - ZamČstknání to pĜimČlo mČ k sepsání pojednání: „HluchonČmost a její následky“ jejžto jsem v „KoledČ“ kalendáĜi v BrnČ vydávaném podal; další o tom pojednání v rukopise odpoþívá. - KromČ tohoto
chovance svého vyuþoval jsem též hluchonČmého syna c.k. krajského rady zde p. Rotha - Bertholda - který však pozdČji do ustavu hluchonČmých v Praze odevzdán byl,
tak též pĜipravoval jsem hluchonČmé dítky c.k. cestmistra Kolovrátníka nežli do
ustavu v Praze pĜijaty byly. Za toto mé pĜiþinČní byl jsem od rodiþĤ Justinových
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štČdĜe honorován, jakož i se strany školních úĜadĤ dostalo se mi pochvalných listĤ. Roku 1857 uprázdnČno bylo místo Ĝiditele ustavu hluchonČmých ve VacovČ v
UhĜích. Zažádal jsem s veškerými doklady své schopnosti o místo to, a kdyby nebylo
bývalo na ustavu tom zasloužilého uþitele staršího, jemuž místo to pĜipovČzeno bylo,
bych bych jej byl obdržel; neboĢ že ministerstvo vyuþování tehdáž ještČ VídeĖské
mne si tam míti pĜálo poznal jsem z poznámky na žádosti mé mi vrácené, kde tuškou
poznamenáno: „bitte, um Er Heilung dir ersten Lehrersstelle“. Poznámka ta psána
byla rukou ministra vyuþování Lva Thuna, s nímž jsem za svého pobytu v Praze v
bližším byl pomČru. - Já však více nežádal nikam, jelikož jsem si Horu Kutnou zamiloval. Když Nauþný Slovník vycházeti poþal, byl jsem redakcí spisu toho požádán pĜispívati též þlánky v obor spisu toho se hodících, a jsou to hlavnČ þlánky: „Kutna hora“ a mČsta toho se týkající, pak svĤj struþný životopis. - V roce 1866 sepsal a vydal
jsem: „DČjepis ochotnického divadla v kr. horn. mČstČ HoĜe Kutné od poþátku vzniku jeho až do konce roku toho, kdy jsem ze spolku toho pro pletichy Ĝiditele p.
Hartmana jakých s výtČžky penČžními pĜi podniku tom se scházejícími tropil; jelikož
pĜestal ten patriarchalní život, jaký po celý prvnČjší þas mezi ochotníky byl panovával, kde se po každém pĜedstavení spoleþnČ úþty kladly, výlohy zapravovaly, a pĜebytek dobroþiným úþelĤm hnedle odvádČl. On však poĜádek ten zrušil, úþty si sám
vedl, takže nikdo nevČdČl co se pĜijalo, naþ a zaþ vydalo, velikých a þasto zbyteþných
výloh þinil, divadlo v stálých dluhách vČzelo anižby dobroþiné úþele byly náležitČ dle
výnosu pĜedstavení podČlovány bývaly. Téhož roku vyzván jsem byl mČšĢanem kutnohorským panem Janem Breuerem,
bych sebral veškerých svých dČjepisných zápisek o HoĜe Kutné, a upravil je tak,
abych úplný dČjepis Hory Kutné vydati mohl.
Ulohy této veliké jsem se ulekl, pĜedc však neotálal jsem pĜi té lásce jakou jsem k
mČstu tomu vždy choval a poþal se vší pílí pracovati. VČda však, že mi mnohých
pramenĤ prozkoumati zapotĜebí, kterých jen v pražských knihovnách - v císaĜské,
musejní a arcibiskupské nalezti mohu, odebral jsem se na nČkolik nedČl do Prahy k
þerpání pomĤcek. PĜi té pĜíležitosti osmČlil jsem se vzíti si rady o sepsání díla toho se
slovutným historiografem þeským panem Frt. Palackým, jehož dĤvČry jsem byl po
delší již dobu požíval, jelikož jsem jemu byl stále po ruce a nápomocen pĜi opisování, když za pĜíþinou bádání pramenĤ k svému dČjepisu mČstský archiv zdejší prohlížel. - On nejen že umysl mĤj schválil, nýbrž i tČmito slovy mne ku práci byl povzbudil: „Dávno již sám jsem si pĜál, by Hora Kutná svĤj slavný dČjepis mČla. ýeho mi z
minulosti té známo, uvedl jsem v dČjinách svých; jelikož však Váš þlánek o HoĜe
Kutné v „Nauþném Slovníku“ nejhlavnČjší dČje obsahuje, hlećte toho co jste tu uvedl
rozšíĜiti, doklady opodstatniti, dĤležitČjší listiny, nadání mČsta a podobné þeho se
Vám nalezti podaĜí doslovnČ podati, dČjiny mČsta chronologicky a bez zbyteþného
objasĖování podávati, byĢ se to tĜeba i surovému materialu k dČjinám podobalo:
nechĢ pozdČjší nČkdy si pak dílo vypolitýrují, Vy se zavdČþíte sebráním látky budoucnosti, když tento material sebraný vydáte.“ - Bylo to pro mne tou nejvČtší pobídkou, a když první dobu od poþátku mČsta až po osudný rok 1424 upraven jsem
mČl, a Palackého o laskavé nahlednutí v nČj byl požádal, odpovČdČl mi: „MĤže v
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zpĤsobu tom vydáno býti, sebral jste velmi mnoho i posud neznámého nám; pokraþĤjte v stejném smČru dále.“ - Vydán tedy r. 1867 první díl s tímto titulem: „Hora
Kutná - kral. horní mČsto. Úplný dČje a místopis.“ - Dílo to našlo svých oceĖovatelĤ
také však i odpĤrcĤ. Nechal jsem však kritiku mluviti, vČda že ji každý spisovatel
podroben bývá, a pĜesvČdþen toho, že mnohý, který o nČjakém spise nepĜíznivý usudek pronášívá, nČþeho lepšího napsati nedovede. Pokraþoval jsem v díle svém, a provedl dle v prvním díle naznaþeného plánu až k roku 1600. - Že však nepĜátele vČci
nakladatele prvního dílu p. Jana Breuera pĜemluviti dovedli, aby k dálšímu vydávání
podpory své odepĜel, ostalo dílo v rukopise léžeti, jejž jsem pozdČji nedostatkem tížícím nucen, panu Otakarovi Breurovi s tou podmíĖkou prodal, že si práv k pozdČjšímu snad možnému vydání vyhražuji. U téhož nachází se tedy rukopis uschován. Tím mi zašla chuĢ k dálšímu pracování. Mezi tím þasem psal jsem do rozliþných politických listĤ þasové dopisy a úvahy.
Roku 1871 vydal jsem ke dni 12 listopádu: „Po dvatceti létech. Porotní soud Karla
Havlíþka Borovského, který dne 12 listopádu 1851 u c.k. zemského soudu v HoĜe
Kutné odbýván byl“, jejž jsem co jediný tehdáž zapisovatel co posvátnou reliquii po
celý þas peþlivČ byl choval, neboĢ nebylo dĜíve možno z politických ohledĤ jej tiskem vydati. Spísek ten došel hojného rozšíĜení. a hlavnČ výsledky jak porotních tak
soudních trestních pĜelíþení veĜejnost zajímajících pĜípadu þímž jsem si na sebe popudil politické úĜady, jelikož v politickém ohledu nikdy jsem s vladním systemem
národu þeskému ve všem ublížujícímu a jej v jeho nejsvČtČjších právech utiskujícímu
souhlasiti nemohl, þímž jsem u politických úĜadĤ oblíben nebyl: nekonaje však niþeho protizákonitého, nemohlo se ke mne pĜikroþiti. KoneþnČ r. 1868 propadl jsem
pĜedce pĜestupku § 3 zákona se dne 5 listopádu 1867 o spolþování. Stalo se to následovnČ: „ZpČvácký spolek „Tyl“ a tČlocviþná jednota „Sokol“ zamýšleli dne 5. þervence 1868 na vrchu KaĖkovském oslaviti památku oslavy mistra Jana Husa, v týž
den, když z Prahy a z celých ýech sešlí se ctitelové tohoto slavného národního muþedníka na oslavu památky té do Kostnice byli jeli. Slavnost ta byla dĜíve c.k. politickými úĜady povolena, a protož se k ní veškeré možné pĜípravy konaly. Teprve v
pĜedveþer slavnosti došel pĜednostĤ spolkĤ od c.k. okresního hejtmanství zákaz slavnost tu zapovídající, což již obecenstvu oznámeno býti nemohlo: za tou pĜíþinou sešlo se tam aþ né v prĤvodu, pĜedc jednotlivČ mnoho set osob, by na památném místČ
tom si na svého národního velikána vzpomČli. Okresní hejtman p. JindĜich Pokorný
se svými zĜízenci a sluhy byl však záhy na vrchu, a spatĜiv takový pĜeþetný zástup lidu, kázal pĜitomných sepisovati, v þemž se zvláštČ diunista c.k. hejtmanství Václav
Hampl vyznamenal, jelikož co v HoĜe Kutné usedlý veškerých tu pĜitomných znal.
Vynechal ale dle libosti osob výše postavených. Na to nastalo vyšetĜování toho daleko široko rozšíĜeného spiknutí, jejžto vedl adjunkt c.k. okr. soudu ěíha, a hromadné
odsuzování, vzdor tomu že nikdo z udaných se pĜestupku vina býti neuznával. A jelikož se na mne udalo, že jsem ještČ kromČ své pĜitomnosti na vrchách též jmenem
shromáždČného tu lidu telegrafický pozdrav poutníkĤm þeským do Kostnice odeslal,
byl mi c.k. okresním soudem penČžitý trest 100 zl. uložen neb u pádu nezaplacení
neb nedobytnosti dvatcetidenní vČzení pĜisouzeno. PonČvadž jsem však penČžitou
pokutu složiti nechtČl, musel jsem druhý trest nastoupiti, jejž jsem také ve spoleþnos52
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ti vícera spoluodsouzených v mČsíci unoru 1869 odbyl. Tak veselých a zábavných
dnĤ jako u pĜestání vČzení toho jsem však po delší þas již nebyl zažil, jelikož dobĜí
pĜátele všemožnČ toho dbali, bysme u vČzení nijakého nedostatku nemČli, a nás také
þasto navštČvovali. Za kterýžto pĜestálý trest se nikdy stydČti nemusím. Od té doby nepomýšlel jsem takĜka již na dálší þinost literární
Když roku 1868 kutnohorský literarno-prĤmyslový spolek „Vesna“ v HoĜe Kutné
þasopis vydávati se odhodlal, pojednáváno bylo se mnou o pĜevzetí redakce; jelikož
však od spolku program þasopisu mnou navrženého pĜijat nebyl, povolán byl redaktor Jakub Arbes z Prahy, který však brzo odstoupil, jelikož podnik vydávání þasopisu
„Vesna kutnohorská“ tolik nevynášel, aby jej byl spolek náležitČ honorovati mohl.
Aby þasopis ten uprostĜed roku zaniknouti nemusel, pĜejal jsem k naléhání vícero mi
vážených þlenĤ jednoty té dálší Ĝízení þasopisu toho, aniž bych byl jména redaktora
pĜijal, a tu od þís. 23. až do þís. 30 kdy þasopis ten vycházeti pĜestal jsem jej Ĝídil, a
také, jelikož pĜíspČvkĤ proĖ velmi málo docházelo, hlavnČ vlastními pracemi plnil.
Mimo pĜerozmanitých drobných zpráv místních a jiných jsouĢ tu hlavnČjší þlánky:
1.) Slavnost sedmdesátých narozenin Františka Palackého v HoĜe Kutné.“ 2.) Slovo o
TylovČ nadaci. 3. Struþný dČjepis kutnohorské nemocnice. 4.) OndĜej Ptáþek zvonaĜ
kutnohorský. 5.) PĜíspČvky k dČjepisu mČstského špitálu. - 6.) Osudná masopustní
noc - povídka. 7. Jan Hostivít Pospíšil. Nekrolog. 8. Chrám Všech Svatých v HoĜe
Kutné. - 9.) Martin Kuten ze SpringsbekĤ dČjepisec þeský rodák kutnohorský. - 10.)
Prací služ vlasti. - 11.) Klabalové zvonaĜi kutnohorští. - 12. Noc na Kuneticích. 13.
Okouzlená lampa. - 14.) Jan Ev. PurkynČ. - 15.) Smutné hody vánoþní v HoĜe Kutné.
- V témž roce vydal jsem kratiþké popsání nČkdejšího slavného kláštera Sedlce pod
nadpisem: „Fresky v bývalem cisterciackém klášteĜe nyní c.k. továrny na tabák v
Sedlci dle popisu c.k. konservatora Františka Beneše zþeštil a struþným dČjepisem
kláštera a památností tamnČjších vydal P.M.V. Tiskem Františka Procházky v H.K. ChtČje tomu aby v chrámích PánČ stejné mešní písnČ a dle církevní roþní doby
každý den jiné se zpívaly, vydal jsem r. 1867 nákladem knihaĜe Karla Šolce: „Chrámový zpČvník kutnohorský.“
Roku 1868 podány byly ve SvČtozoru (þ. 48-52) od Seidlera nČkteré zprávy o rodinČ Daþických z Heslova která po tĜi století v HoĜe Kutné žila. Nalezna v tom ještČ
mnoho mezer, podal jsem v roþníku 1869 doplĖky k pojednání tomu s nápisem: „NČkteré zprávy o rodinČ pánĤ Daþických z Heslova, a zvláštČ o Mikulášovi Daþickém a
jeho záležitosti ohlednČ zavraždČní Kolovrata Novohradského.“
V zasedání obecního zastupitelství dne 4 listopádu 1870 bylo mi k návrhu tehdejšího purkmistra Ferdinanda Breuera udČleno mČšĢanské právo kr. horn. mČsta Hory
Kutné.
Když pĜestala „Vesna“ vycházeti hodlal jsem již þinost literár
V roce 1871 dne 12 listopádu pĜipadalo tomu dvatcet rokĤ, kdy v týž den nezapominutelný publicista þeský a vždy upĜimný pĜítel mĤj Karel Havlíþek Borovský
pĜed porotním soudem v HoĜe Kutné stál. Choval jsem prĤbČh celého pĜelíþení po celý þas bedlivČ u sebe, jejž jsem si byl pĜi pĜelíþení zaznamenával, a jejž v dobČ konstituþního absolutismu ministrĤ Schmerling-Bach tiskem vydati možno nebylo. Jelikož nastala pro tisk volnČjší doba, chtČje památku tu zasvČtiti, vydal jsem ku dni 12
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listopádu nákladem knihkupectví Dru Greyra a Dattla v Praze popsání pĜelíþení toho
pod nápisem: „Po dvatceti létech. Porotní soud Karla Havlíþka Borovského.“ - A co
doplnČk toho podal jsem v þísle Národních ListĤ dne 12. list. 1871 vyšlém: „HavlíþkĤv pobyt v HoĜe Kutné.“
Hodlal jsem tímto vydáním literární þinost svou již úplnČ složiti, neboĢ již jsem
byl pĜestal do veĜejných þasopisĤ dopisovati. Tu však koncem r. 1871 poþal v sousedním KolínČ politický list „Koruna þeská“ vycházeti jehož redaktor p. Václav Nedvídek mne k pĜispívání byl vybídl, a uznávaje toho dĤležitost že list podobný na
venku vycházející podporovati tĜeba, a že k rozšíĜení jeho nejlépe se prospČje, když
se do nČho o místních záležitostech pravdivé udalosti líþiti jakož i nepĜíslušnosti odkrývati a posuzovati budou, vyhovil jsem vyzvání tomu podávaje tam nejprvé þastých dopisĤ. - NechtČje však by pracnČ a namahavČ sebrané dejepisné všeliké zápisky
mé mČsta a okolí se týkající neupotĜebené ležeti ostaly a snad v ztrátu pĜišly podal
jsem v þasopise tom r. 1875 a 76 obšírnČjší pojednání: „PĜíspČvky k dČjepisu kr. horního mČsta KaĖku.“
Roku 1875 svČĜeno mi bylo k návrhu a vyzvání tehdejšího purkmistra kutnohorského Jana Breuera pĜebrání a urovnání starého archivu nČkdejšího c.k. horního úĜadu, který mČstu úplnČ odevzdán byl.
Práce té ujal jsem se tím ochotnČji, jelikož jak mi povČdomo, tento posaváde nikým probrán a prohlednut nebyl, a hodlaje pak, když práce ta ukonþena bude, sestaviti Ĝádný seznam veškerých listin jak bývalého mČstského tak i tohoto pĜibylého archivu, jakýž se posud pĜi archivu mČstském postrádá, jakož i sestaviti poĜádný seznam þili obsah knih memorabilií archivu mČstského, tak aby ti, kteĜíby nČkdy dČjepis mČsta si za ukol vzali, nemuseli teprvé veškerých listin jednotlivČ prohlížeti, jak
jsem já toho pĜi své zapoþaté práci þiniti nucen byl. - Archiv horního úĜadu nakupen
byl bez ladu a skladu v jedné staré jizbČ Vlašského dvora, kam vítr a déšĢ roztluþenými okny pĜístup mČly, tím také se stalo, že množství listin zetlelo a k nepotĜebČ bylo. Archivu toho bylo na nČkolik vozĤ, a proto bylo tĜeba tĜíbení þeho by se uchovati
mČlo, a þeho by odložiti bylo. Za tou pĜíþinou musel jsem list za listem pĜehlížeti. Že
z listin tČch co zcela nedĤležitých veliké množství stranou odloženo býti muselo, dá
se domýšleti: a tyto staré nedĤležité spisy byly co starý papír odprodány. - I povstal
tu hluk mezi potroštČnými a vČci neznalými, že prý se staré listiny šestnáctého a sedmnáctého vČku rušejí, a kupcĤm neb kramáĜĤm na kornouty prodávají. Ubožáci!
Byly to ovšem spisy z vČkĤ tČch, ale nazvíce staré nepotĜebné horní úþty a podobné
vČci, kterých ani v ohledu historickém, místopisném neb národohospodáĜském, tím
ménČ vČdeckém upotĜebiti nelzelo, a o nichžto se praví znalci vČci pronesli, že kdyby
se každý starý papír vČku toho jen z ohledu stáĜí uchovati mČl, nestaþil by žádný dĤm
pro takové škváry.
PĜi práci té zastesklo se mi nad tím že zapoþaté dČje Hory Kutné, pro nČžto se mi
mnohých nových pramenĤ nalezti podaĜilo, ukonþené vydati nelze, protož aby to þeho jsem byl již sebral na zmar nepĜišlo, poþal jsem r. 1876 v „KorunČ ýeské“ uveĜejĖovati místopisné úryvky: „PrĤvodce po HoĜe Kutné.“ Seznav že uryvky ty u obecenstva obliby docházejí, jelikož což podobného o mČstČ tom posaváde nikým tak
povČdČno nikým vypravováno nebylo, odhodlal jsem se k projevenému mnohostra54
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nému pĜání vydati spis ten samostatnČ co místopis Hory Kutné, který dle prvnČjšího
plánu mého ukonþiti mČl zapoþatý dČjepis mČsta, v obšírnČjším ovšem pojednání; a
tak rokem 1877 vydán: „PrĤvodce po HoĜe Kutné a nejbližším okolí,“ jejžto již nyní
za svoji labutí literární práci považuji; neboĢ pĜi svém pokroþilém vČku a nemožnosti
podniknouti náklad na zapoþaté prvnČjší dílo „DČje Hory Kutné“ sotva již k vČtší literární práci pĜikroþím. Ovšem že jiná mČsta podobná snahu pro sepsání dČjin mČsta
obecním nákladem podporují, jest k podivení že pĜi zastupitelstvu kutnohorském jediného þlena není, který by k podobné podpoĜe z obecních dĤchodĤ návrh uþinil: a tu
vidČti s jakou lhostejností domácí k seznání dČjin mČsta pĜihlížejí! Dodati mi ještČ toto: Když studující kutnohorští r. 1876 oslaviti chtČli památku
rodáka kutnohorského Jana Erazima Vocela zasazením památné desky na rodný dĤm
jeho, požádán jsem byl o sepsání životopisu tohoto slavného uþence. Za pĜíþinou tou
nucen jsem byl vynalézti dlé matriky a místního popisu rodiný dĤm jeho, jelikož dle
povČsti zcela jiný dĤm se byl co rodný dĤm udával. A nabyv dle matriky, místního
popisu a gruntovní knihy neklamný dĤkaz rodištČ jeho, podal jsem pak sepsaný životopis v „KorunČ ýeské“ a v „ýeské Vþele“ v Praze vycházející, þímž jsem poviný
tribut slovútnému rodáku kutnohorskému a svému osvČdþenému pĜíteli složil. Jelikož mi literární pero ještČ zaháleti nedá napsal jsem opČt dČjepisné pojednání
„Chrám Sv. Jakuba a vesnice téhož jména blíž Hory Kutné, které v „KorunČ ýeské“
r. 1877 otištČno jest.
Tím konþim dne 21. záĜí 1877 svého literárního pĤsobení þinost až do doby té s
tím pĜesvČdþením, že se mi mnoho sepsati a vynalézti podaĜilo, þeho jednou jiní s
dobrým výsledkem používati budou!
Dodatek psán dne 27 prosince 1880.
Od té doby až do dnešního dne pokraþováno v literarních pracích dále, z kterých
nejdĤležitČjší byly: „Pánové Daþiþtí z Heslova“, rodopisní nástin, pĜednášen ve
schĤzi archeologického spolku „Vocel“, a otištČn v „KorunČ ýeské“; „Mikuláš Daþický z Heslova a jeho literární þinost“ životopisní nástin (Vyjde tiskem u Karla Šolce) „Staré kancionaly v archivu kutnohorském“ (popsány v „Památkách 1879) „Procházka mezi mrtvými“, popsání ohledání veškerých krypt v chrámích kutnohorských;
pĜednešeno ve schĤzi archeologického spolku „Vocel“; (v rukopise ve sbírce spolku.)
„Zpráva o mČstském archivu kutnohorském“, pĜednešena ve schĤzi archeologického
spolku „Vocel“, a otištČna v KorunČ ýeské r. 1879. - A poslední práce víceletá: „Persekuce Hory Kutné po bitvČ bČlohorské“ která v sedmdesátý den mého narození dokonána a k tisku upravena byla. Vyjde bČhem poþátku roku 1881 nákladem knihkupectví Karla Šolce v HoĜe Kutné. Pro památku osvČdþenému pĜíteli svému Antonínovi Materkovi
do uschování odevzdal 1?.11.1877 a k vlastnictví daroval
Hora Kutná.
1814/1177 Am
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Petr Miloslav Veselský
zesnul v Pánu 9. þervence 1889 o 1. hod. spĤlnoci z pondČlí na úterý
maje vČku svého 79. lét záslužného, strastiplného života
V pondČlí veþer byl ještČ dosti veselé mysle, hrál sobČ s vnouþátkem
svým pĜi veþeĜi, naþež o 9. hodinČ sezvedl seslovy: „A teć mi dejte již
pokoj - já jdu spáti.“ - a usnul tiše na vČky!
Budiž þest památce Jeho!
a vdČþná PamČĢ snahám vlasteneckým!
Am.

Poznámky:
Rukopis Veselského autobiografie byl sepsán v období od 12. þervence 1877 (jak je uvedeno
na první stranČ) do 21. záĜí 1877 (jak je zapsáno na stranČ 21). Dne 14. listopadu 1877 byl již v
držení Antonína Materky, kterému jej pĜedal autor (den pĜedání rukopisu je neþitelný). Dne 27.
prosince 1880 pĜipsal Veselský ještČ krátký dodatek. Posledním zápisem je krátký nedatovaný
text A. Materky, uvádČjící datum a okolnosti smrti P. M. Veselského.
Rukopis je napsán oboustrannČ na šesti dvojlistech (tj. 24 stranách), oznaþených na pĜední
stranČ v horním levém rohu písmeny A až F, a jednom vloženém menším listu. Stránka má
výšku 17 cm a šíĜku 21 cm. Jednotlivé stránky jsou þíslovány od 2 (druhá stránka) do 21. Poslední dvČ stránky, obsahující zápis o pĜedání rukopisu A. Materkovi (str. 22) a zápis A. Materky o smrti P. M. Veselského (str. 24), þíslovány nejsou, stejnČ jako prázdná stránka 23. ýísla stránek jsou zapsána na vnČjším horním rohu. Mezi stránky 14 a 15 je vložen menší neþíslovaný oboustrannČ popsaný list o výšce 10,5 cm a šíĜce 17 cm s textem informujícím o uspoĜádání kutnohorského mČstského archivu. Listy jsou sešity do svazku šĖĤrkou procházející tĜemi
otvory. Svazek nemá desky. Na první stranČ je na pravém okraji otisk razítka s nápisem:
„Arch. sbor *Wocel*“ (stejné je i na stránce 9, 13 a 20), na poslední stranČ na dolním okraji je
razítko: „NEMOCNICE V HOěE KUTNÉ.“. Na první stranČ jsou v pravém horním rohu napsána písmena „PMV“.
Text byl v tomto pĜepisu ponechán v pĤvodní podobČ, opraveno bylo jen nČkolik zjevných
chyb (kte - která, OndĜech - OndĜej, 1669 - 1869, archologický - archeologický), škrty jsou
uvedeny pouze pokud pĜinášejí nČjakou informaci, text dodateþnČ pĜipsaný na okraji byl vložen na autorem vyznaþené místo. Text podtržený vlnovkou je tištČn kurzívou, text podtržený
úseþkou je tištČn tuþnČ. Kurzívou je uveden i dodatek Ant. Materky na konci práce.
Rukopis je uložen pod oznaþením Vlastní životopis v SOkA Kutná Hora, osobní fond Veselský
P.M., inv. þ. 1.
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