
Dědictví Svatojanskě nalézá se za nynějších nepřízni
vých poměrů ve veliké tísni peněžní. Zašli proto každý
nějaký dárek pod adresou: „Dědictví Svatojanskě“

v Praze-IV., 35.
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PRAVIDLA „DĚDICTVÍ SVATOJANSKÉHW,
platná od 1. ledna. 1922.

Dědictví sv. Jana Nap. v Praze, založené r. 1835, jest ústav
k vydávání dobrých knih českých pro lid.

Údom Dědictví se stává, kdo složíjednou pro vždy 80 K (ztoho
připadá 60 K na vklad, 5 K na diplom a 15 K na zásilku starších
knih darem dávaných). Rod, škola, obec, spolek neb knihovna stávají
se údy, složí-li jednou pro vždy 170 K lztoho připadá 150K na vklad.
5 K na diplom a 15 K na zásilku starších knih darem dávaných).

Každý člen povinen jest každého roku při vybírání podílu v pří
slušném knihkupectví zapraviti 2 K ve prospěch „Dědictví“ a knih
kupci za vydání podílu 50 h, celkem tedy 2 K 50 h: jinak by mu
podíl nemohl býti vydán. Kdo by žádal, aby mu knihkupec podíl
poštou zaslal, připojí ovšom ještě příslušný obnos na poštovné.

Každýčlenpovinenjest o podíl svůj každoročně se hlásiti
u toho knihkupectví, jež na přední straně jeho odběrného lístku jest
vyznačeno. a nikoli u Reditelství, jak omylem se stává.

Kdo si nevyZvedne podíl během dvou let po jeho vyjití, pozbývá
naň práva; podíl ten propadá. Povolení k dodatečnému vybírání pro
padlých podílů v žádném případě se nedává.

Za vydání nového členského lístku za lístek již vypotřebovaný
nebo ztracený nutno předem zaslati poplatek 20 K.

Přihlášky nových údů příjímá Reditelství Svatojanského dědictví
v Praze-IV., Hradčany. Nově přistoupivší člen dostane mimo podíl
toho roku, kdy se přihlásil, ještě darem některé starší knihy, dle
ustanovení ředitele „Dědictví“.
Přistupuito hojně k našemu „Dědictví“ a jiné ktomu povzbuzujto!

Ředitelem „Dědictví Svatojanského“ jest Dr. Antonín Podlaha,“
metropolitní kanovník u sv. Víta v Praze-IV.

SEZNAM KNIH A OHRAZKI
„Dědictvím Svatojansky'ln“ vydaných, jež dosud lze ohdržcti.

I. Písmo sv.: A) Velké vydani: Bible česká. [. Písmo sv. Starého
zákona. Přeložil a výkladem provází Dr. Jan Hejčl. Svazek ]. Genesis—
Judit. 30 K. Svazek ll. Ester— Kniha Sirachovcova.Cena 49 K (pro členy
„Dědictví“ 44 K). — ll. Písmo sv. Nového zákona. Přeložil a výklady
opatřil Dr. J. L. Sýkora. Cást I. Evangelia a Skutky apoštolské. 38 K
(pro členy Dědictví 34 K). — B) Zkrácené otisky z velkého vydání:
Nový zákon se stručnějším výkladem. Svazek 1. Evangelium sv. Ma
touše. Cena 6 K, pro členy „Dědictví“ 5 K 40 h; sv. 11.: Evangelium
sv. Marka. Cena 2 K, pro členy „Dědictví“ 1 K 80 h; sv. Ill. Evan
gelium sv. Lukáše. Cena 3 K 50 b, pro členy „Dědictví“ 3 K 15 h;
sv. IV.: Evangelium sv. Jana. Cena.3 K, pro členy „Dědictví“ 2K7O h;
všechny 4 svazky najednou zakoupené 14 K, pro členy „Dědictví“
13 K. (,') Kapesní vydáni: Nový zákon Pána našeho Ježíše Krista.
l'odle Vulgaty se stálým ohledem na text původní_(řecký) přeložil a
úvody i výklady opatřil Dr. Jan Lad. Sýkora. Cást l.: Evangelia.
Uást ll.: Apoštolář či Skutky apoštolské se Zjevením sv.Jana. Jednot
livé části se neprodávají. nýbrž jen obě části dohromady za 15 K. —
I)) Perikopy čili výňatky Starého i Nového zákona. Upravili Dr. Jan
Lad. Sýkoraa l)r.Jan Hejčl. K10'50, váz. K 18'50, v lepší vazbě 25 K. —
E) Nový zákon. Staré vydání z r. 1888. 6 K.

H. Spisy nábožensko-poučnó: 1. Postilla anebo Výklady a roz
jímání na evangelia nedělní i sváteční od Dra. Innoc. Frencla. Díl I.
K 1'50, díl H. K 1'50, díl IV._K 1'50 (díl lIl. rozebrán). — 2. Katolická
mravouka. Napsal Dr. K L. Rehák, K 4'50. -—3. Liturgika o posvát
ných dobách sv. katol. církve. Sestavil Bohumil Fr. Hakl, K 4'50. -—
4. Srdínko, Duchovní cvičení, 2 K. —--5. Epištoly nedělní a sváteční
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Pragae, 21. Novembris 1921.

Dr. Antonius Podlaha,
episcopus Paphíensis,

Nr. 16.32). Vicarius generalis.



Předmluva

Život sv. lana Nepomuckého je v I. díle tak doložen
současnými zprávami listinnými, že veškeré námitky do
nedávna opakované jeví se jako výsledky zřejmých po
mluv a zkreslené pravdy historické. [ tajemství zpovědní,
ač je dosvědčeno výslovně teprve 40 let po mučednické
'smrti světcově, dá se, jak tam ukázáno, obhájili na zá
kladě Správné historické methody o výkladu &ceně pra
menů; názor opačný vyvěrá jednak z předsudku a před
pojatosti, jednak z nedocenění všech okolností &pramenů.
Ovšem omyl na konci XV. století, vyvrcholený Hájkem,
jímž z jedné historické osoby sv.Jana Nepomuckého
utvořeny byly osoby dvě, zdánlivě od sebe odlišné, dal
v předešlém století podnět ke spisům, jichž spisovatelé
nedobrali se podstaty věci a stali se sami obětí nového
omylu, jehož vystřehly se dějiny objektivně psané. Po
něvadž však v době nejnovější vyskytly se hlasy, jakoby
během kanonisace sv. Jana Nepomuckého bylo užito ja
kési zbožné lsti (pia fraus) & kanonisace tedy dosaženo
podvodem na základě zázraků, jež dle předpojalých zásad
liberálního dějepisu nejsou prý vůbec možny, nutno jest
přidati díl druhý, kde všechny otázky tyto jest vyložiti
zcela nestranně na základě současných zpráv, zvláště i
těch, které teprve od jara t. r. uloženy jsou v archivu
ministerstva vnitra (A min) v Praze, a korrespondence
kanovníka metropolitního lana Rudolfa hrab. Sporcka
v archivu zemském (A zem).

V Praze v den sv. Vavřince z Brindisi, zakladatele
kláštera kapucínského na Hradčanech, 22. července 1921.



1.

Zjedné historické osoby sv. lana Nepomuckého
omylem učiněny dvě, zdánlivě od sebe odlišné.

Tělo velikého mučedníka pro zachování tajemství zpo
vědního a za práva neodvislosti církve katolické v Cechách
odpočívalo v hrobě v ochozu metropolitního kostela sv.
Víta na hradě Pražském & úcta jeho vzmáhala se, když
„stkvělými zázraky se objevil“ (PDC [, 461). Bohužel,
nevíme, kde „událost nedávná & celé vlasti známá . . .
jinde obšírněji zaznamenána jest“. Byla-li zpráva obšírná
o sv. ]anu Nepomuckém tehda skutečně napsána, pak
byla nejspíše zničena v bouřlivých dobách nebo nalézá
se někde dosud nepovšimnuta. Ovšem poměry v naší
vlasti brzo po smrti sv.Jana Nepom. se zhoršily tak, že
podrobnější znalOst života jeho skoro zanikla, až na udá
lostí hlavní a podstatně.

Co mučedník tento předpověděl, vykládaje vidění
arcibiskupa Jana z Jenštejna (díl 1,151), to vyplnilo se až
příliš věrně ku škodě národa našeho. Povstalo v Čechách
„veliké rozdělení mezi lidem, povstali jedni lidé & kněží
proti jiným všem prelátům (katolickým) a proti zboží
kněžskému & zboží toto jim odňali a rozličně hubili“. Za
heslem „čistšího evangelia“ a „svobody svědomí“ počali
Táborští zabíjeli & upalovati kněze, mnichy, jeptišky ika
tolíky, pokud se nedali na útěk nebo ze strachu se ne
přidali k učení pod obojí (způsobou přijímajících svátost
oltářní). Počet katolických mučedníků ovšem jest těžko
vystihnouti určitým číslem. V ssutiny padaly kostely a
kláštery tak uměle zbudované a ozdobené, že se první
historik český, Eneáš Silvius, divil velikosti a kráse těch,
které přece byly zachovány. Padnouti měl i chrám sv. Víta
na hradě Pražském, kdyby někteří páni (PDC V, 484)
& sladovníci pražští nebyli ho ubránili 10. června 1421.
Zmizel Vyšehrad středověký, po klášteře cisterckém na
Zbraslavi & kartouzském na Smíchově není téměř stopy.



Osiřel hrob sv. Jana Nepomuckého, i ostatních patronů
& dědiců českých, když odešel z Prahy kanovník Ondřej
z Brodu; ostatní kanovníci uprchli již dříve do různých
měst a ze Zitavy spravovali opuštěnou arcidiecési, když
cizinec, králem Václavem lV. dosazený, Konrád z Vechty,
odpadl od katolické církve a přešel ke kališníkům.

_ V této smutné době pro věrné katolíky české jednal
s Cechy mezi jinými posly sněmu Basilejského také pro
fesor university Vídeňské, Tomáš Ebendorter z Hasel
bachu, jenž pobyl v Praze od 18. května do 11. července
1433, a Opět od 22. října do 14. ledna 1434, pak v srpnu
v ezně & zase ve Vídni od února 1435, v březnu v Bra
tislavě a v červnu v Brně. Tehdy dozvědět se patrně od
některého kanovníka Pražského o příčině smrti sv. lana
Nepomuckého, o tajemství zpovědním, jak naznačeno bylo
v díle l., 144.

Když konečně dosáhli kališníci čeští, že sborem Ba
silejským prohlášena byla kompaktáta, vrátilo se v říjnu
1436 několik kanovníků Pražských s děkanem ]ohánkem
z Dubé (1431—1442) a 24. března 1437 počali konali
služby Boží u svatého Víta řádem obvyklým před bouřemi
náboženskými. Za málo let, po odchodu kardinála legáta
Karvajala & dobytí Prahy ]iřím z Poděbrad, uprchli ka
novníci 3. září 1448 do druhého vyhnanství do Plzně za
děkana Prokopa z Kladrub, nebot již 23. května usneslo
se duchovenstvo kališnické, aby nikde v Praze se ne
podávalo pod jednouzpůsobou ani se nekázalo proti
přijímání pod obojí; kdo by proti tomu činil, měl býti
pokládán za nepřítele a rušitele pokoje a proto z města
vyobcován. Tak osiřel hrob sv. lana Nepom. po druhé.

Ladislav Pohrobek, chystaje se ke korunovaci v Praze,
vyzval kanovníky, aby se vrátili do svého chrámu u sv.
Víta, což se stalo. Ale když v dubnu 1467 počala se válka
domácí mezi králem ]iřím a jednotou Zelenohorskou,
odešel“ opět děkan Hilar Litoměřický s kanovníky do Plzně
do třetího vyhnanství. V Praze zůstal jen mistr Petr, jenž
téhož roku zemřel, vikaristé & oltářníci; V této době
napsal kanovník u Všech Svatých, Pavel Žídek na dvoře
krále Jiřího r. 1471 svou „Správovnu“, věnovanou králi,
v níž, jak již bylo uvedeno (l, 145), uvádí jako příčinu
smrti sv. lana Nepom. tajemství zpovědní. ]est to doklad



velice důležitý, který nám .zachoval ústní podání kapitoly
Pražské a nikoliv, jak se někteří bez důkazu domnívají,
pouhé opakování zprávy Tomáše Ebendorfera. Tedy i
v této době žije památka sv. Jana Nepom., třeba o ni
byla pouze jediná památka zachována.

Vyhnanství potrvalo do r. 1479, kdy skončena byla
válka mezi Vladislavem ll. a Matyášem Korvínem, na jehož
straně stála kapitola sv. Vítská. Zdálo se, že od té chvíle
nastane klid a pokoj náboženský. V tomto čase, ne-li již
dříve, obehnán byl hrob sv. Jana Nepom. nízkou mříží
železnou, o níž jsou zprávy z druhé polovice století
patnáctého (l, 127 a 159), jako doklad, že úcta sv. Jana“
nezanikla, nýbrž docházela projevu veřejného.

Mříž tato chová se' dosud ve skladišti kapitolním
(bývalé knihovně ve starém děkanství) & skládá se z 8
dlouhých tyčí, které prostrčeny byly 26 kratšími, jež za
puštěny byly do dlažby chrámové svým dolejším koncem.
Šířka celé mříže je 1'08 m, délka 2'26 m a výška 63 cm.
První obraz její nalézáme na polovypuklině ze dřeva ře
zané u sv. Víta za oltářem sv. Jana Nepom. z r. 1650,
od Kajetána Bendla zhotovené (Soupis památek uměl.
Praha |, 198). (Viz obrázek na straně následující.)

Zanedlouho po návratu kanovníků byli katolíci pro
následováni opět. O náboženských otázkách zcela ne
správně osoboval si rozhodovati sněm a tak nevůle a
neshoda trvala dále i za Vladislava ll., ano docházelo
i k výstupům pohoršlivým, zvláště o svátku Božího 'Těla
1480, a tři léta později za velikého moru a nepřítomnosti
krále vypukla bouře v Praze 24. září. Obecný lid vrhl"
se na kláštery, 26. září na hrad, kde zůstal děkan.)an
z Krumlova s desíti kněžími; kláštery byly vybity, osoby
duchovní hanebně vypuzeny, kostelní klenoty pobrány.
Teprve po roce sjednán byl mír mezi králem a posly
Pražanů & na sv. Michala přijel král do Prahy.

Děkan Jan z Krumlova poznamenal krátce pod dojmem
přestálého nebezpečí na přídeští zápisníku, kterého po
užívali děkanové, aby měli stručný přehled práv a po
vinností kapitoly Pražské, co vše bylo děkanům kapitol
ním v posledních sto letech vytrpěti, pronásledování, vy
h_nanství. (Cod. XXll, dříve G 25 v arch. metrop. kap.
CKD 1917, 550.) Proto nadpisuje si shora letopočet
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Obr. 1. Znesvěcení hrobu svatého Jana Nepomuckého roku 1619.
(Polovypuklá dřevořezba v chrámu Svatovítském z roku 1630)



Qbr. 2. Zápis děkana jana z Krumlova,
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1383 číslicemi arabskými a přidává: „lohánek z Dubé
utopen s mostu. Bohuslav děkan 1409, zřekl se děkanství
r. 1415, tamže pohřben v Zitavě; po něm zvolen byl
Johánek za děkana Pražského v Žitavě, kterého přivedl
zpět císař; ten pohřben jest před kaplí sv. Anny. lan
z Královic, děkan kostela Pražského,' byl ve vyhnanství
v Zitavě od r. 1421 až do r. 1437, kterého císař Zikmund

'zpět uvedl ke kostelu (sv. Víta). Prokop z Kladrub byl
vyhnán v Plzni od r. 1434. Václav z Krumlova, po 6 let
děkan Pražský, kterého Ladislav Pohrobek ke kostelu
Pražskému zpět uvedl, otráven jest (král) tamže. Hilar
z Litoměřic, děkan Pražský, v Budějovicích zemřel ve vy
hnanství, po 6 let děkanoval; lan z Krumlova, desítiletý
vyhnanec, pak zasedl (v Praze) za krále Vladislava. A roku
1483 před sv. Václavem, vyhnáni jsou všichni řeholníci
a všichni křesťané, přijímající pod jednou způsobou a
ženy i podruzi i služebníci z Prahy, pouze na hradě Praž
ském duchovenstvo a jeptišky (u sv. Jiří) sotva zůstaly
pro smír, který učinili Pražané s králem Vladislavem.
Po roce a to v den sv. Michala a andělů přišel do Prahy
král Vladislav a tak od zajetí Bůh mne vysvobodil praž
skéhos desíti kněžími . “

Zápis tento, napsaný v okamžitém nápadu bez na
hlédnutí do řady děkanů kapitolních, obsahuje na první po.
hled mnoho nesprávností. Děkan Bohuslav ]anův z Krnova
ve Slezsku od r. 1386 žil do r. 1415. Po něm násle
doval Jan _zKrálovic jako děkan od 1415 do 1430, který
zemřel v Zitavě 1431, nástupcem jeho stal se ]ohánek
z Dubé 1431 do 1442, vrátil se do Prahy v říjnu 1436.
Pak byl děkanem Prokop z Kladrub 1442—1450, po
Václavu z Krumlova 1452—1460 následoval Hilar Lito
měřický 1462—1468 a konečně Jan z Krumlova 1469.až
1488, který byl kanovníkem již r. 1455. Tedy zmýlil se
tento poslední, když umístil ]ohánka z Dubé před Jana
z Královic, jenž se nevrátil do Prahy, poněvadž zemřel
1431. Také rok 1409 uvedený u Bohuslava jest nejasný;
zdá se, že myslil, že Bohuslav se stal teprve tehda dě
kanem.

Dle první myšlenky Jana z Krumlova, byl r. 1383
utopen děkan kapitoly Pražské, ]ohánek z Dubé. Jan
z Krumlova ovšem, když přišel k tomuto, zpozoroval hned
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nesprávnost svého údaje v první řádce, &proto nadepsal
nad ]ohánkem „z Dubé druhý“ a odvolacím znaménkem /\
naznačil, co napsal o Janu z Kralovic, jak se vrátil do
Prahy 1437 vlastně 1436, že to patří k tomuto ]ohánkovi;
mimo to opravil také údaj v první řádce, kde přetrhl
slovo Dubé a napsal Pomuk. Stejné zdrobnělé jméno
]ohánek, jak se nazýval sv. ]an Nepom. ilohánek z Dubé,
způsobilo u Jana z Krumlova záměnu osob, chybu tuto
sice sám opravil, zapomněl však Opraviti také letopočet
nad zápisem 1383 ve správný 1393.

V tomto nesprávném zápise jest hledati klíč k dalším
omylům, které způsobily, že z jediné historické osoby
sv. lana Nepom. byly vytvořeny dvě, zdánlivě od sebe
odlišné. V dobách těch nepokojných archiv kapitoly
Pražské nebyl uspořádán, snad ani knihy &listiny nebyly
všechny pohromadě a nikdo se o nahlédnutí do nich
nestaral. Tak se stalo, že mylný rok 1383, jako rok smrti
sv. Jana Nepom., přišel do nápisu, který dal děkan Václav
z Volfenburku (1534—1548) napsati latinsky &česky na
vyšší druhou mříž, která tenkráte byla postavena kolem
mříže nižší již uvedené. Svědectví kapitoly sv. Vítské
z r. 1675 (A min Cod. 12 d str. 611) klade tuto vyšší
mříž do času Ferdinanda I., kdežto P. Jiří Kruger (Ma
jales str. 8) klade ji teprve do doby Rudolfa ll. Poněvadž
Hájek píše jen o jedné mříží,zdá se pravdě podobnějším,
že druhá mříž za něho ještě u hrobu nebyla a že zpráva
Krugerova jest správnější než svědectví kapitoly z r. 1675.
Mříž tato byla ozdobnější než ona první a obraz její vy
skytuje se na dřevořezbě z r. 1630 (viz obr. 1. na str. 8.).
Nyní nelze tuto vyšší mříž nalézti; byla uložena také ve
skladišti (Berghauer II, 98) a dle ohledání 26. června
1719 (A utr. 241) byla vysoká 13/4 lokte (104 m), dlouhá
412 lokte (267 m), široká přes 2 lokte (1'20 m). Obraz
její viděti jest také na obrázku v knize ]iřího Pontana
(Hymnorum sacrorum 1602, 203 dle A min. Cod. 12,
e 520) a shoduje se s obrazem u Berghauera (ll, 121)
z kostela Božího Těla na desce dřevěné malovaným dle
nápisu z r. 1532 „S. ]oannes Nepomuczky“, v podstatě
shodném s obrázkem u Pontana. Skládala se z prutů
železných ohnutých & křižujících se. Berghauer (l, 98)
klade ji rovněž do doby děkana Václava z Volfenburku
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a dodává dle Krugera, že za Rudolfa II. byla opatřena
hustší spletí prutů. Na mříži této. byl zvenčí nápis la
tinský &vnitř český tohoto znění: „Nábožný (v latinském
stojí Venerabilis) v Bohu kněz a mistr Jan Nepomucký,
tohoto kostela kanovník, králové zpovědník, proto že jest
tajnost zpovědi, vězením a mukami trápený, vyjeviti nechtěl,
z_rozkázání krále Václava Ctvrtého, syna císaře Karla
Ctvrtého, v Vltavě z mostu pražského utopený, zázraky
od Boha oslavený, tuto pochován leží leta Páně 1383.
Obnoveno 1621“ (Ferus, Farna 1641, K 111a Beckovský
1112, 355).

V přípravných studiích pro beatifikaci sv. Jana Ne
pomuckého (A min Cod. 12 (1 str. 577) je označena za
pravděpodobnou domněnka, že nápis tento byl vlastně opis
s náhrobního kamene, který se prý na kameni přečísti
nedá. Totéž uvádí Beckovský 11,2,355, kde také dodává,
že kámen původní s nápisem byl nahražen novým r. 1621;
ale domněnka Beckovského vyvrací se zjištěním slov
]ohannes de Pomuk r. 1719 na kameni náhrobním, a
rovněž nemožno jest, aby za života Václava IV. byl nápis
s těmi slovy vyryt. ]sou to domněnky, které nutno sice
uvésti, ale podkladu historického nemají. At' nápis tento
dán byl na mříž kdykoliv, podává nám vždy názor kapi
toly sv. Vítské již v době Hájkově. Hájek zprávy té ne
vytvořil, nýbrž prostě převzal od kapitoly po příp. děkana
Václava z Voltenburka. '

Nápis tento, jak vidno, liší se od zprávy Zídkovy
tím, že mění jmeno ]ohánek v úřední ]an, přidává pří
vlastek Nepomucký a činí z něho kanovníka u sv. Víta;
zde vyskytuje se také po prvé rok 1383; patrně přešel
sem ze zápisku Jana z Krumlova, který výslovně ozna
čuje mučedníka jmenem ]ohánka z Pomuku, odtud také
můžeme odvozovali i omyl, že sv. Jan byl kanovníkem
sv. Vítským. Jan z Krumlova uváděl ho v řadě děkanů této
kapitoly, a v tehdejší době, kdy nebylo badání kritického
a zpráv dějepisných v celém rozsahu nebylo dbáno, bylo
to nasnadě. Hrob jeho byl v kostele metropolitním, kde
se pochovávali přede všemi zemřelí kanovníci kapitoly
metropolitní. Novější výklad, který chce zachrániti sv. lana
Nepom. kapitole sv. Vítské poukazem na to, že byl arci
jáhnem a tedy hodností kapitoly (dignitas), padá zprávou
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Beneše 2 Veitmile (l, 72), že arcijáhni, kteří nebyli z ka
pitoly, sedávali až za kanovníky, ač hodnostáři v kapitole
měli vždy přednost dle práva církevního (c. 4 X, lib. lll,
tit. Vll). Nad to zachoval se seznam duchovenstva svato
vítského (Tomek, Základy [V., 110) před rokem 1392.
V pravém choru seděl děkan kapitolní, arcidiakon, probošt
Mělnický, Litoměřický, kustos, vikáři arcibiskupa, probošta,
scholastika; v levém sedali probošt, scholastik, probošt
Boleslavský, tumbarius svatého Vojtěcha, vikář děkana,
magister scholae a oltářník svatého Kříže. Tedy arcijáhni
ostatní mimo Pražského neměli stálého místa sobě v choru
vykázaného. Kapitola Vyšehradská neměla dlouho sídla
u svého kostela, kde služby Boží konány býti nemohly,
poněvadž byl zříceninou, k opravě došlo teprve r. 1503,
kanovníci dlouhou dobu byli vlastně jinde, majíce jiná
obročí v Praze i na venkově, někteří byli i kanovníky
u svatého Víta; mezi probošty Vyšehradskými nalézáme
také osoby stavu světského, ]iříka z ]elče (1528—1538)
a Petra Bechyně z Lažan (1558—1546); což divu, že
na svého spolubratra nepamatovali; scházela zde tradice.
A hrob svatého Jana Nepom. byl přece u sv. Víta, což
tedy přirozenějšího, že ho začali počítati v počet kanov
níků kostela metrOpolitního. Nápisem tím na mříží názor
tento nabyl jaksi úředního ověření a návštěvníci kostela
svatého Víta považovali nápis za Správný, čímž se vy—
světlí, že názor o dvou ]anech z Pomuku stává se vše
obecným na mnohá století.

V době děkana Václava z Volfenburku je horlivě
činný Václav Hájek z Libočan, kterému bylo svěřeno na

" psati první dějepis český, poněvadž znám byl úmysl Martina
Kuthena ze Springsberka, bakaláře svobodných umění,
povahy dosti svárlivé, že napíše kroniku českou. Katolíci
se obávali, že Martinova „kronika o založení země české
a prvních obyvatelích, tudíž knížatech & králích i jejich
činech & příbězích velmi krátce z mnohých kronikářův
sebraná“ (v Praze 1559) bude katolíkům na úkor. Václav
Hájek byl ve svém úmyslu sepsati „Kroniku českou“ (1541)
podporován nejv. sudím Jindřichem Berkou, místosudím
lanem Hodějovským, Petrem Bohdaneckým z Hodkova,
král. prokurátorem Petrem Vencelíkem z Vrchovišt i
mistrem Brikcím z Licka. Tři písaři dodávali Hájkovi opisy
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z desek zemských, všichni purkrabí, hejtmani a městské
rady vyzváni, aby mu zasílali zprávy dějepisné. Dílo bylo
již na jaře 1539 hotovo a nejvyšší sudí Jan z Lobkovic,
místosudí lan Hodějovský jakož i Heřman Sedlecký z Dubu
byli jmenováni, „aby na té kronice s pilností poseděli,
ji bedlivě přehlédli a, což by v ní nepořádného našli, to
přetrhli a vymazali“. A skutečně dle svědectví Viléma
Slavaty z Chlumu a Košumberka bylo mnoho vynecháno
„čehož od počátku bouře_ (Zižkovské a mistra Jana Husi)
& proměny (politické v Cechách, co se stavů & kněží
týče) dotknuto jest, to se velmi choulostivé stalo, mnoho
naprosto pominuto, nepochybně ne tak autora, jako kor
rektorův příčinou. A skrze to od některých týž Hájek
castratus nebo vykleštěným jest nazván“. ]est s podivem,
že Hájek právě v době Václavově dopouští se mnoho
omylů, ztotožňuje arcibiskupa ]ana Očka z Vlašimě sla
nem z ]enštejna, hned r. 1380 následuje třetí arcibiskup
Zbyněk Zajíc z Hasenburka atd. Není pochybnosti a no
vější dějezpyt často to zjišťuje, že Hájek měl často v ruce
listiny a zprávy zcela jistě pravé, kterých nyní nemáme,
ale také nelze popírati, že na četných místech, kde zpráv
neměl anebo tyto zdály se mu příliš stručné, psal dle
svého domyslu, vymýšlel & popisoval lpodrobnosti, které
kroniku jeho činily velice zajímavou, ale přece od pravdy
často velice vzdálenou. Není Spravedlivo Hájkovi ve všem
všudy upírati pravdu a vždy ho prohlašovati arcilhářem,
ale také nesmíme mu věřiti bez přísné kritiky historické.

Hájek začal r. 1533 připravovali svou kroniku, kterou
předstihl velikostí a bohatostí zpráv Kuthena, nemohl
však pracovati pomalu, a proto si vysvětlíme omyl, který '
se mu přihodil právě u sv. Jana Nepom., omyl, jenž po
dvě století byl považován za nezvratnou pravdu. Hájek
našel přirozeně zprávy o smrti sv. lana Nepomuckého
r. 1393, ale tehdejší názor kanovníků Pražských, zaviněný
lanem z Krumlova a projevený nápisem na mříží, kladl
smrt jeho r. 1383. Hájek nepokusil se zjistiti správnost
tohoto roku a rozhodl se uvésti v kronice své dva lany
z Pomuku, jednoho k roku 1383, druhého o 10 let po
zději, čímž z jedné historické osoby vytvořil dvě a každé
z nich přidal údaje, které vzal ze života jednoho a téhož
sv. Jana Nepomuckého,
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Na listě 353. své kroniky píše Hájek: „Roku toho
(1383) Václav král oddal se na velké neřády, hry, tance
rozličné provozuje. Manželka jeho, jež byla velmi ctná
a šlechetná žena, za takové jeho nepořádné obyčeje se
hanbila a jej samotně trestávala (napomínala), pravěcí,
aby se na svého dobrého otce rozpomenul, že jest on
nikdá takových věcí neprovozoval, & ktožby takové věci
před se bral, že jej míval v ošklivosti. Skrze takové tre
stání král proti své manželce se pozdvth a vzal ji v ve
likú nenávist, tak že jest k ní hledal příčiny, aby ji mohl
o .její život připraviti. Nazejtří po slavnosti sv. Zikmunda
povolav k sobě kněze lana Nepomuckého, jenž byl mistr
učení Pražského a kanovník Pražského kostela a králové
zpovědník a on jistě bál se Pána Boha, í pilně se jeho [král]
vyptával, žádaje podtají, aby mu oznámil, jakých hříchů
se králov'á před ním Pánu Bohu vyznávala, kterýž odpo
věděl: ,Králi, pane můj! já toho jistě v paměti nemám,

: a abych měl, nebylo by mi to slušné učiniti, & vám také_
jistě slušné není se na to ptáti'. Král rozhněvav se kázal
jej do těžkého podzemního vsaditi vězení, a nemoha na
něm nic míti, poslal pro kmotra svého mistra poprav
ného, kázal jej ukrutně mučiti, &, nemoha se na něm ani
tak nic d0ptati, kázal jej nočním časem na most pražský
vyvésti a svázaného do vody svrci a utopiti. To když se
stalo, té noci druhé světla mnohá viděna sú nad tělem
jeho, ležícím ve vodě; král, když otom divu uslyšel, na
hrad Zebrák odjel, & preláti kostela Pražského, vzavše
tělo to z vody u kláštera sv. Kříže, na hrad Pražský sú
je slavně nesli a s velikým náboženstvím v kostele sv. Víta,
proti oltáři P. Marie na nebe vzaté pohřbili a kamenem
pokrýti rozkázali; potom mnozí a rozliční se tu divové
dály' & skrze to mnozí jej mučedníka Božího a svatého
býti pravili. A ktožkoli jeho svatosti odpíral a svévolně
na kříž vytesaný na kameni vstoupil, toho dne světskú
hanbu trpěl, i rozkázali sú preláti ten hrob železnou
mříží odělati“.

Na listě 3562 vypravuje Hájek: „(R. 1395) ten den
po svátosti (19. dubna) král Václav povolal k sobě suf
fragána arcibiskupova, jemuž jmeno bylo doktor ]ohánek,
& ptal se jeho, proč jest směl to učiniti a potvrditi na
opatství Kladrubské Albrechta mnicha. [ odpověděl sut
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fragán: ,Králi milostivý, proto sem to učinil, neb sú jej
všickni bratří kláštera toho sobě za opata volili, a před
kové mojí též také jeho, předků tím způsobem potvrzo
valif A král slyše jeho slušnú výmluvu, kázal jej jíti a
hned tě noci dal jej na most pražský vyvésti a do vody
svrci a utopiti. To uslyšev arcibiskup poslal dva kanov
níky kostela Pražského k králi, aby se jeho otázali, z ja
kých příčin to jemu učinili rozkázal. A když sú k němu
přišli, otázali sú se jeho a řekli: ,Králi, pane náš milo'stivý,
tvé milosti oznamujem, že jsme posláni od arcibiskupa,
tvého kaplana, abychom se otázali, co jest ten dobrý
muž Johánek doktor sulfragán učinil, že jest konec ži
vota vzal skrze mistra popravného?' Král odpověděl:
,Poněvadž vy jeho chválíte po smrti a pravíte, že jest
byl dobrý muž: chci tomu také, aby vás též jiní po smrti
chválili“ i rozkázal je hned vsaditi a vtom bez meškání
poslal pro kmotra svého mistra popravného, chtě kázati
jim jako doktorovi ]ohánkovi též učiniti, ale však na pří
mluvu svých dvořanův nazejtří kázal je propustiti. Když
sú pak z toho vězení vyšli, shledali jsú státi mistra po
pravného s provazy; z toho nemálo byli zastrašení. Uzřeli
také krále, an stojí na pavlači; jeden z týchž kanovnikův,
jmenem Jaroslav z Klinštejna, jenžbyl muž jistě nábožný
a svatý, pokloniv se, řekl: ,Králi, pane náš, my tvoji ka
plané z tohoto vězení, v kterémž jsme byli bez našeho
provinění, tobě děkujem; že jsme my dva byli v tomto
vězení, po dvakrát vězněn budeš, jednou roku tohoto &
po druhé roku druhého, a proto, že jsi naše osoby tam
v tom vězení držal za čtyřicet hodin, čtyřicet téhodnův
v těžkém vězení držán budeš a kdyby Pán Bůh nad
tebou ruky nedržal, tu bys v tom vězení konec vzal'. Král
zasmáv se řekl: ,Dobře mluvíš, jdi před se a chval
Pána Boha, žes posledního truňku neučínil' (t. j. utopen
nebyl)“.

V době od 1388 do 1403 uvádí se jediný kanovník
jmenem Jaroslav z Pořešína, mistr či doktor práv (Podlaha,
Series č. 353). Celý tento dodatek je Hájkem vymyšlen,
v pramenech alespoň není otom žádné st0py & také
neshoduje se s okolnostmi při smrti sv. Jana Nepom.,
Václav IV. byl by asi nesnesl podobných výtek, také
určité označení vazby královy ukazuje, že jde 0 před
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pověď, která byla složena teprve po osvobození králově
z druhé vazby.

Patrno jest, kterak v obou zprávách Hájkových, z r.
1383 i 1395 jde o jednu & touž osobu, v první zprávě
dává mu Hájek jmeno lana Nepomuckého, činí ho ka
novníkem Pražským dle současného názoru a mistrem
učení Pražského, v druhé jmenuje ho doktor Johánek
tedy dle svědectví v !. díle uvedených, zase je to Jan
z Pomuku či Nepomuku. Titul mistra byl obvyklejší v bo
hosloví a ve filosofii, právníci sluli obyčejně doktory,
ale viděli jsme. že letopisec český nazývá sv. lana Ne
pomuckého mistrem velikým (l, 151) a také v úředních
zápisech soudu církevního zjistil jsem 15. listopadu 1392
u sv. lana Nepom. titul mistra.

Hájek dovede události, prameny stručně zazname
nané, rozváděti způsobem přirozeným, neboť každému
jest zřejmo, že slova Hájkem sv. Jana Nepom. v první
i v druhé zprávě, odpovídají úplně okolnostem a obrana
sv. lana před králem nemohla se podstatně lišiti od lí
čení Hájkova.

Naskytuje se otázka, zda Hájek čerpal svou znalost
o_ zpovědním tajemství ze Zídkovy Správovny, a tu lze,
myslím, ukázati dosti bezpečně, že nikoliv; nebot' Žídek
(l, 112) výslovně označuje jako zpovědníka královnina
mistra ]ohánka, činí'ho děkanem kapitoly u Všech Sva
tých, nelíčí jeho mučení před utopením, jak to píše Hájek.
Právě Zídek i zápis Jana z Krumlova byl by Hájkovi dal
podnět k pochybnosti, jde-li o dva rozdílné Jany z Po
muku nebo spíše o osobu jedinou, jméno ]ohánka v obou
zápisech, které výslovně uvádí k r. 1393, by ho přece
muselo překvapiti. Z toho soudím, že Hájek ani ídka ani
Jana z Krumlova nepoužil přímo, nýbrž že spolehl se dů
věřivě na tradici kapitoly sv. Víta, jejíž děkan Václav
z Volfenburku označil tajemství zpovědní jako příčinu
mučednické smrti v nápíse na mříží kolem hrobu svět
cova. [ když Hájek neměl zpráv podrobnějších, je zmínka
o výslechu a mučení velice případná, odpovídá poměrům
doby a okolnostem za Václava IV., mučírny bývaly oby
čejně ve sklepích a tedy líčení Hájkovo přiblížovalo se
pravdě, ano potvrzeno je žalobou arcibiskupa Jana 2 ]en
štejna, jíž Hájek zcela jistě neznal.

2
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Při rozdvojení sv. Jana Nepom. ponechal Hájek i způ
sob smrti, utopením, stejný, ale—byl jaksi nucen udati
přesnější datum ovšem rozdílné. A tak pro doktora ]o
hánka udává ten den po svátosti r. 1393. Poněvadž toho
roku velikonoce byly 6. dubna, den svátostí v pátek po
provodní neděli byl 18. dubna a smrt tedy dle Hájka
nastala 19. dubna. Datum toto přibližuje se zápisu kro
níky Zlatokorunské (Dobner, Dissert. 41): „L. P. 1393
v den sv. Benedikta utopen jest doktor Johánek, děkan
Pražský, a nalezen ve čtvrtek, kdy se ukazovaly svátosti
(ostatky sv. a korunovační předměty); pohřben jest v ko
stele Pražském, slyne zázraky a proto učiněna mříž kolem
hrobu“. Pramen, z něhož čerpána zpráva Hájkova, je asi
zápis v A Met. (Hófler, Script. rer. Hus. [, XLV): „1393
loannes praecipitatus (vhozen do řeky), die 19. Aprilis“,
uvedený již Berghauerem (Protom. ], 404); jest to zápis
z doby pozdější, kdy již památka 20. března jako dne
smrti sv. lana Nepom. se zatemnila, ač jest otázkou,
dovedli-li v šestnáctém století přesně nalézti data k svát
kům pohyblivým, jako byl den svátostí, neboť Hájek udává
den po svátosti a ne datum měsíční. Daleko obtížnější
bylo Hájkovi stanovili den utopení onoho druhého Jana
Nepomuckého, nebot' tu se nalézal, pokud se týče data,
na scestí úplném, ale posloužili mu mohla neurčitá zpráva,
podobná Hagenově (1,130, 160), kladoucí smrt sv. lana
Nepom. do května. Hájek neudává přesně den smrti, píše
pouze, že se tak stalo po svátku sv. Zikmunda, jenž se
od r. 1366 (Conc. Prag. 13 z r. 1366) slaví dne 2. května.
Tím byla dána dosti velká volnost pozdějším dohadům,
až došlo ku stanovení a určení dne na 16. květen, jak
u'zříme v hl. lll.

Příčinou rozdvojení byly vedle různých údajů roku
smrti také zprávy, které udávaly buď jen potvrzení opata
Kladrubského jako záminku smrti nebo zase jen tajemství
zpovědní, které se ovšem vlastně nevylučovaly, nýbrž
patřily k sobě, jak jsme viděli v díle ]. 143—148. Za
života Václava IV. nebylo radno obě spojiti a později
uváděli buď jednu nebo druhou příčinu, kterou buď na
lezli v pramenech nebo v ústním podání a která na ně
činila zvláštní dojem svou zvláštností, poněvadž do té
doby nebylo světce, který by byl trpěl pro zachování
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tajemství zpovědního. Mimo to také postavení úřední bylo
udáváno rozličné, při tajemství zpovědním byl to přiro
zeně zpovědník královny, při potvrzení Opaia Kladrubského
generální vikář, kterému Hájek dává titul suffragána tedy
vlastně biskupa. Titulem sutfragán rozuměl patrně Hájek
jen kněze, který podporoval (suffragari) a pomáhal arci
biskupovi při řízení arcidiecése.

Při tomto rozdvojení osoby sv. Jana Nepom. jest to
nejzajímavější, že Hájek při sv. ]anu pro tajemství zpo
vědní umučeném udává hrob jeho u sv. Víta proti oltáři
P. Marie na nebe vzaté. Oltář tento patrně v době Háj
kově stával v kapli Vlašimské, asi onen, jenž ve starších
zápisech (Tomek, Zákl. mísiop'. IV, mapka) sluje oltářem
Navštívení Panny Marie, neboť oltář Panny Marie na nebe
vzaté v době před bouřemi náboženskými nalézal se
v nové části chrámu svatého Víta, zřízen byl roku 1405
ku cti svatého Kříže a Nanebevzetí Panny Marie, jiný
oltář Nanebevzetí Panny Marie a sv. Prisky byl v hlavní
věži založen roku 1412. Hájek, jakož i zpráva Letopisů
českých označují hrob svatého lana Nepomuckého zcela
určitě železnou mříží, takže není nejmenší pochybnosti
o totožnosti hrobu na témže místě, kde jest nyní oltář
svatého Jana Nepomuckého. Hájek však při zprávě
o doktoru lohánkovi z roku 1393 neudává, kde by hrob
jeho byl. Tak stalo se řízením Božím, že při omylu, kte
rého se dopustil Hájek na základě zpráv, jež mohl a
musil dle tehdejších poměrů považovati za pravé, přece
hlavní doklad pro totožnost, to jest hrob železnou mříží
obehnaný, jest udán jako hrob, v němž pochováno bylo
tělo svatého Jana Nepomuckého. Toho si nepovšimnuli
nebo povšimnouti nechtějí, kdo v novější době tvrdí, že
prý svatý Jan Nepomucký nežil. Hrob jeho dosvědčený
letopisy, záznamy archívními, ano iHájkem dlouho před
kanonisací, jest nejlepším dokladem jeho života, jakož
i logickýmdůvodem pro názor identiků konserva
tivních, kteří dovozují totožnost svatého lana Nepo
muckého s Janem či ]ohánkem z Pomuku, umučeným pro
zachování tajemství zpovědního.

O jedné okolnosti jest se ještě zmíniti, která by
mohla dáti podnět k pochybnostem. Hájek praví, že na
kameni náhrobním byl vytesán kříž „a ktož koliv jeho
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svatosti odpíral a svévolně na kříž vytesaný na kameni
vstúpil, toho dne světskú hanbu trpěl . . . “ V seznamu
výročních pobožnosti zádušních u svatého Víta (Základ.
místop. IV, 251) se udává o svatém ]anu Nepomuckém,
že absoluce se koná nad jeho hrobem „před oltářem
svatého Klimenta, kde leží kámen mramorový, na němž
je napsáno Johannes Pomuk, kde je teď mříž železná
v ochozu“. O kříži na kameni vytesaném není zde žádné
zmínky. Rovněž kámen náhrobní, když byl zkoumán před
prohlášením svatého Jana za blahoslaveného 15. dubna
1719- (A. utr. 1725, 286), měl pouze porušený nápis
Johannes de Pomuk, napsaný velkými písmeny století
čtrnáctého. Kámen barvy tmavě portyrové byl skoro 4 lokty
pražské (2'37 m) dlouhý a dva lokte (1'19 m) široký,
o tlouštce čtvrt lokte (15 cm). Berghauer (II, 6) okreslil
tento nápis roku 1710 a kámen uschován byl v protější

Obr. 3. Nápis na náhrobnlm kameni sv. jana Nepom.
(Dle Berghauera)

kapli pod oltářem, který tam byl postaven ku cti svatého
lana Nepomuckého. Kámen tehdy se rozpůlil, když byl
zedníky pozdvižen, neboť byl hodně sešlý, což připiso
váno bylo roku 1719 na vrub požáru v roce 1541; na
některých místech byly díry až do velikosti palce, snad
byly to otvory pro mříž, která byla rozměru menšího
než kámen, nebo stopy násilného pokusu r. 1619 otevříti
hrob sv. Jana. 0 uvedeném nápise ]oannes de Pomuk udali
]an Florian Hammerschmid &Václav Konstantin' Potůček
jako znalci, že jest ze století čtrnáctého. O kříži na ka
meni není zmínky. Není ovšem vyloučeno, že kříž mohl
během doby zmizeti, neboť v době, kdy nebylo tam mříže
kolem hrobu, jistě se po kameni chodilo, čímž se na
některých místech více otřel, zvláště když nebyl všude
stejné tvrdosti. Zprávu o kříží na kameni vytesaném má
teprve'pokračovatel kroniky Pulkavovy z roku 1470 &
Letopisy české: „a jest pochován na hradě Pražském
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u sv. Václava, tu, kdež jeho jméno je vytesáno na ka
meni a kříž na témž kameni, na kterýžto kříž i po dnes
žádný nerad vstoupí“ (viz díl l., 120). Z těchto zpráv
lze souditi, že na kameni kříž skutečně byl, ale poněvadž
to bylo zvykem téměř obecným u každého náhrobku,
nebyl uváděn jako znak rozeznávací jednoho kamene od
druhého.

Rozdvojení Hájkem v kronice české provedené, kde
z jednoho svatého Jana Nepomuckého učiněny osoby
dvě, nemusilo státi se názorem všeobecně uznávaným,
kdyby bylo přihlíženo také ke spisu lana Skály z Dou
bravy a Hradiště, od roku 1541 do 1553 biskupa Olo
mouckého. Ve své_latinské „Historia regni Bohemiae“
(Dějiny království Ceského), věnované mladému Max
miliánovi II. roku 1552, líčí v knize 25. život Václava IV.
se všemi podrobnostmi, kteréž u Hájka jsou vynechány,
roky vůbec neoznačuje a na straně 144. píše: „Starosti
0 vnější věci zanedbával a čím se viděl bezpečnějším,
tím zahálka & lenost větší a vášeň nezkrocenější jeho
(totiž Václava) se zmocnila, takže ani hanebných brlohů
ani lůžek cizích se nezdržel, „ano častěji v hampejzu a
v cizoložství byl postižen, a tak o něm se vypravuje, že
si liboval v lásce nedovolené. Od této ohavnosti man
žela snažila se odvrátiti lana manželka, ale takovou mrzu
tost způsobila, že slyšela hrozby, že i ji dá mocí odnésti
do domu vykřičeného, neustane-li od takových napomí
nání, a v krátce nato, ještě hněvem rozpálen, zavolal
si (Václav) lana kněze, který zpovídával královnu, kdy
koliv hříchy své svěřovala věrným uším (zpovědník“a).
A tyto hříchy král vyzvídá mocí, hrozbami, vězením, ale
marně; hněvem přemožen rozkázal lana svrhnouti s mostu
pražského a utopiti. lak svatým & nevinným byl kněz
onen, ukázala iřeka, jež náhle vyschla a-tělo utopeného
odhalila, & tak zůstalo po tři dny, dokud utopený u sva
tého Víta nedošel pohřbu, kde až dosud, kdokoliv své
volně pohaní hrob ten, nezůstane prost hanby. Královna
potom zemřela zármutkem &bolestí, které snášela s nej
větší trýzní pro nešlechetné podezření královo“.

lan Skála z Doubravy, obyčejně Dubravius zvaný,
podlehl také názoru o roku smrti svatého Jana Nepom.
v roce 1383, neboť on uvádí první jméno královny lany,
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která zemřela r. 1387, ale přece zase při smrti svatého
Jana Nepom. vypravuje dle Zídka (l., 145) & letopisů
o vyschnutí řeky, které se přihodilo roku 1393, ne ovšem
hned po utopení mučedníka, avšak bylo od mnohých po
važováno za trest Boží pro onu ukrutnou smrt svatého
Jana Nepomuckého, jak jsme viděli v ]. díle, strana 129.
Doubravský použil v mnohém kroniky Hájkovy, ale zde
vynechává světla, Hájkem uvedená, nad tělem mučedníka
po dvě noci se ukázavší. Za to asi z Hájkových dvou
noeí, patrně ne celých, vyvodil, že tělo leželo po tři dny
v řece vyschlé.

Kroniku Hájkovu přeložil do němčiny & tiskem yydal
roku 1596 „Bóhmische Chronika“ Jan Sandel ze Zlutic
jako písař obce Kodaňské, lutherán, který některé podrob
nosti Hájkovy vynechal: že se světlo ukazovalopo dvě
noci, že tělo mučedníka bylo poch'ováno kanovníky a to
z kostela svatého Kříže velkého; v podstatě se od Hájka
ovšem neodchyluje.

_ Zmínka o sv. lánu Nepomuckém objevuje se také
ve spisech dějepisců protestantských té doby. Kryštof
Manlius, zemřelý roku 1575 v Praze, lužickýprotestant,
napsal spis o dějinách lužických (vydán roku 1719 ve
Script. rer. Lusatic. [, 388), kde uvádí dva ]any. O prvém dí,
že Václav IV. dal utopiti v řece Vltavě „doktora bohosloví
(jehož Fabricius ]iří nazývá lanem, rozeným Němcem),
poněvadž řekl, že jména krále jest hoden pouze ten, kdo
zná dobře vládnouti“. A pak opakuje zase údaje lana ze
Skály, kde, jaksi omlouvaje krále, píše, že „Olomoucký
(biskup) daleko ukrutnějši &nenávist vzbuzující (věci) příliš
trpce nahromadil proti králi“, uvádí jeho slova a dodává,
že „trestán bývá ten, kdo hrob svatého lana zneuctí; ato
dosvědčuje náhrobní nápis (epitaphium)“. Tento nápis
bude uveden v hlavě- následující.

Podobnou zprávu ze spisu biskupa Olomouckého
čerpá a uvádí ve své „Behmische Chronica“ (1587) ll, 335
vratislavský lékař Martin Boregk. Na rozdíl od těchto
dvou spisovatelů, kteří, 'následujíce lana Skály z Dou
bravy, udávají jako příčinu smrti svatého lana Nepo
muckého tajemství zpovědní, skladatelé čeští strany pod
obojí označují za příčinu potvrzení volby opata Kladrub
ského. Tak Prokop Lupáč z Hlaváčova v Rerum bohe
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micarum Ephemeris (1584) v Kalendáři historickém k 19.
dubnu napsal latinsky: „L. P. 1393 druhého dne po svá
tostech doktor ]ohánek, administrátor dvoru arcibiskup.
ského, z rozkazu krále svázán na rukou a nohou, do řeky
Vltavy, Prahou tekoucí, s mostu svržen byl utopen (jak
poznamenávají naši letopisci) proto, že Alberta jakéhos
mnicha bez dobrého zdání a souhlasu králova za opata
Kladrubského potvrdil. Téhož leta z rozpuštěného sněhu
v předvečer- svatého Mikuláše byla veliká povodeň po
celé zemi české, takže mnozí 2 obyvatel Prahy přes ná
městí či obvod Starého Města byli nuceni plaviti se na
loďkách. Tuto povodeň přemnozí považovali za trest
z Božího dopuštění pro s_mrt nevinného lohánka atd.“
]ak viděti, Lupáč klade povodeň omylem do roku 1393,
ač přihodila se roku předcházejícího, kdežto dle letopisů
za trest Boží pro smrt svatého Jana považováno bylo
veliké sucho, nastalé roku 1393. Lupáč však na okraji
této zprávy udává ke dni 19. dubna: „jak má Hájek, ač
jiní se od sebe různí i co se dne týče iroku“. Daniel
Adam z Veleslavína ve svém „Kalendáři historickém“
(1590) str. 217. zase upravil zprávu takto: „1393 v sobotu
po svátosti král Václav rozkázal svrci s mostu & utopiti
doktora lohánka, suffragána aneb vikáře arcibiskupova,
protože nějakého mnicha Albrechta proti vůli královské
na opatství Kladrubské potvrdil. Hájek ]. 356. Fabri
cius jinou příčinu poznamenal, totiž to, že by králi vůči
říci měl: že není hoden králem slouti, poněvadž se kra
lovati nenaučil“ (Fabricius |Rer. Misnicar 1569, 1351 do
dává: ,to však učinil na radu neslavného muže Puchníka,
arcibiskupa', což Veleslavín potlačil). Oba dva čeští histo
rikové tito nepřijímají tedy tradice či ústního podání metro
politního kostela svatého Víta o tajemství zpovědním,
ale také je výslovně nepopírají.

II.

Po příchodu Tovaryšstva Ježíšova do Čech.

Věrní katolíci zůstali i po dlouhých rozbrojích nábo
ženských značnou menšinou v Cechách; Gindely (Gesch.



24

der bóhm. Br. tl., 6) ji označuje jako třetinu veškerého
obyvatelstva. Obyčejně soudívá se na počet jejich dle
náboženského vyznání jednotlivých vrchností, pánů, rytířů
a měst, tedy dle zásady „čí kraj, toho náboženství“, ač
jest zřejmo, že i na statcích vrchností nekatolických se
udrželi katolíci v počtu dosti značném, třeba o nich není
zpráv přímých. Tak již Tomek (Děj. Pr. lX.,70) uvádí jako
věc zvláště pozoruhodnou, „že od sklonku 15. století vždy
více odkazů dostávalo se k oltářům [v kostele Svatovítskéml
od rozličných obyvatelů Hradčan &Malé Strany, což svědčí
o značném šíření se strany pod jednou na újmu strany
pod obojí“. ]est snadno pochopitelno, že tito dárci byli kato
líci, kteří konečně se vzmužilí a přiznali se k církvi, k níž
oni i předkové jejich patřili & jen nátlakem strany protivné
neodvažovali se přiznati ku svému přesvědčení vnitřnímu.
]inde, nemajíce vlastních kněží, přijímali z téhož důvodu
svátosti od kněží pod obojí, kteří jsouce platně svěcení,
svátosti udělovali platně. Lépe se dařilo katolíkům na
panstvích vrchností katolických, ač i tu se nedostávalo
dosti kněží, zvláště kněží podle srdce Páně. Proto ko
nečně vzchOpili se katolíci & rázně žádali, aby se jim
dostalo arcibiskupa, který by světil kněze, & tito vycho
váváni měli býti na školách katolických, když universita
Karlova odpírala přijati do svého sboru také profesory
katolické. Nedostatek kněží a rovněž učitelů katolických byl
takový, že často“ osazovány byly školy učiteli ze strany
pod obojí, ano i zjevnými luterány, čímž víra katolická
hned v počátcích výchovy brala pokazu (Pešina, Gloria
530). Z té příčiny katolíci čeští toužili, aby i v naší vlasti
byl činným nedávno (1540) zřízený řád Tovaryšstva leží
šova, jenž v sousedním Německu velice dobře prospíval,
& tak došlo k tomu, že blahoslavený Petr van Hondt
(obyčejně Canisius zvaný) přišel roku 1555 do Prahy
a vyhlédl místo pro klášter u svat. Klimenta na Starém
Městě Pražském proti mostu Karlovu, a 18. dubna 1556
připutovalo 12 členů nového řádu do Prahy. Byli to
ovšem cizinci, ale učili se záhy česky, jako Baltazar
Pfarrkirchen, a po několika letech rozmnožuje se jejich
řád jinochy již roku 1552 do Ríma poslanými, mezi
nimiž vyniká zasloužilý, ale mnohým i katolíkům téměř
neznámý, Václav Sturm, Baltazar Hostounský a Ondřej
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Pěšín. Prvním rektorem byl Belgičan Ursmar Guisson
z Liége, &za nedlouho (7. července) počali již učili žáky
znalé latiny; školy jejich osvědčily se tak, že mnozí sou
dili: u jesuitů naučí se žáci za tři měsíce tolik, jako
jinde za dvě leta. Neučili totiž všem předmětům najednou,
nýbrž postupně rozšiřovali poznatky žáků, čímž i prote
soři na Karolinu byli nuceni ku plodné soutěži. Dr. ]an
Tillanus z Gelde učil filosofii, dr. Jindřich Blyssemius
bohosloví a poslouchali ho ikněží pod obojí. ]esuité
ovšem neomezovali se pouze na činnost ve škole; pro
niknuti duchem svého zakladatele, svatého Ignáce z Loyoly,
starali se o spásu a dokonalost vlastní duše i o spásu
bližních, zachovávali úplnou chudobu & čistotu, jakož
i poslušnost, zvláště co se týkalo místa působení, k němuž
se připravili delšími studiemi & obohacením vědomostí
svých. Zaníceni touhou pro spásu duší, hlásali_veřejně
slovo Boží nejprve Vlachům & Němcům, pak i Cechům,
povzbuzovali posluchače k dobrému &ctnostnému životu,
učili mládež i dospělé katechismu (základním pravdám
náboženským), posluhovali v nemocnicích, zvláště za ne—
mocí nakažlivých (moru), kdy mnozí iživot obětovali.
Dobrým příkladem napravovali mravy pokleslé, vědou na
víře a učení Kristově založenou pozvedali mysl poslu
chačů od tělesných věci k duchovním, od světa k Bohu.
Bylo jim ovšem také hájili pravdu učení katolického;
když novotáři toho věku snažili se pravdy ty podvrátití
a církev katolickou zničili, ujali se ohroženého náboženství
řeholníci svatého Ignáce se vší energií, což bylo povinv
noslí a zůstává ji stále, nebot' opak toho byl by bez
charakterností a zbabělostí.

Mezi pravdami katolickými jest to úcta svatých) která
od protestantů ne tak důvody, jako spíše lží &pomluvou,
bývá vyvracována (Bellarmin, Controversia Vll., vyd. 1597,
sl. 1900), ač úcta tato srostlá s vírou katolickou od po
čátku, v bouřích obrazoborců ukázala mnoho mučedníků,
na sněmu obecném v Nikei roku 787 slavnostně byla
prohlášena, v rozkolné církvi východní oslavuje se v ne
děli 1. postní čili pravoslavné (xvgmxř/ 177gógůoóočíag)
od roku 842, v církvi katolické se projevuje neustále.
Vzývání svatých, úcta ostatků & obrazů jest předmětem
útoků se strany nekatolíků, odtud pochází tolik znesvě

3
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cených kostelů, zničených soch a obrazů i svatých křížů,
spálených ostatků skoro v každé zemi, kde nekatolíci
násilím přervali pořádek právní ve společnosti lidské &
zničili mnohdy jedinečné výtvory umění křesťanského.
Ucta svatých jest vedle jiných pravd náboženství kato
lického jedním z hlavních znaků, jimiž se jeví život kato
líka 'na rozdíl od členů jiných společností.

Katolík jest přesvědčen dle Písma svatého & učitelů
církevních, jakož i dle rozhodnutí Benedikta Xll. z roku
1336, že duše svatých hned po smrti člověka, zemřelého
ve stavu milosti Boží, jež nemají vytrpěti trestů časných
v očistci, stávají se účastny blaženosti věčné & ne teprve
až po obecném soudu na konci Světa, jak učil později
Luther i Kalvín. Patří na Boha v jeho slávě, poznávají
tímto způsobem imodlitby a prosby těch, kteří se k nim
utíkají o přímluvu, a jako přátelé Boží dosahují od Boha
mnohých milostí pro ty, jež je o pomoc vzývají, milostí
duchovních i tělesných, pokud tyto ku spáse duše pro
spívají. lest přirozeno, že svazky příbuzenské a vlastenecké
nejsou smrtí přervány, že svatí pečují i dále, jako činili
za svého života, o ty, kteří jsou jim blízcí. Ano, oni žijí
jaksi po smrti zde na zemi zářícím svým příkladem, jejž
každý ctitel jejich jest povinen následovati; a v tom
právě spočívá podstata úcty svatých. Tato liší se zcela
od úcty, kterou povinni jsme vzdávati Bohu jako nejvyš
šímu Pánu & kterou bohoslovci nazývají latreia, proti
úctě nižšího řádu, jež prokazuje se svatým (duleia). Nelze
tedy katolíky nazývali modloslužebníky, neboť katolíci ne
mají ani svaté ani Pannu Marii za Boha, neprosí je, aby
vlastní mocí jim pomohli, nýbrž aby za ně prosili Boha,
jak to jest zřejmo ze všech modliteb církví schválených.

Proniknuti tímto přesvědčením, jesuité v Praze již
roku 1560 snažili se světce následovati v jejich ctnostech
& zavazovali se, co každý měsíc k poctě jednoho nebo
druhého světce budou činiti, aby je v životě ctnostném
a v práci jejich podporoval (Schmidt, Hist. prov. Bohem.
l., 144). Odtud také vysvětlíme si, že Mikuláš Salius roku
1567 sepsal českou tragédii \„Svatý Václav, mučedník“,
kterou sehráli žáci jesuitští na dvoře klášterním s takovým
úspěchem, že diváci na svých místech setrvali, ač při
tom čtyřikráte pršelo, &, rozumějíce této skladbě české,
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pochvalovali si, že jesuité nejedí zadarmo chleba českého
(t. 229). Mikuláš Salius sepsal také životopisy světců če
ských: svaté Lidmily,Václava &Prokopa do velké sbírky
Vavřince Suría „Vitae Sanctorum“, která byla často otisko
vána a do češtiny přeložena r. 1625 Albertem Chanovským,
když ]akub Beskovský nedovedl překlad do konce. Ucta
svatých projevována byla i poutěmí na místa posvátná, jak
tomu učí dějiny, zvláště poutí do svaté Země, k hrobům
sv. Petra a Pavla v Rímě, k svatému ]akubu do Com
postelly a jinam. Pouti takové jsou užitečný, jsouce hlu
bokým výrazem úcty k Bohu a jeho svatým, pro něž tak
mnohé obtíže a nesnáze cesty se překonávají; jest to
skutkem kajícím, poněvadž jsou spojeny s obětmi; pouti
rozmnožují pobožnost, nebot' místo posvátné vzbuzuje
jaksi pósvátnou hrůzu & uctivost, novota také přispívá
k zvýšení zbožnosti, často působí i zvláštní záliba k ně
kterému světci, k němuž zvláště lneme (Bellarmin, t. sl.
2150), působí také příklad poutníků jiných. Mnohá ne
bezpečí, jež vyskytovala se dříve při poutích soukromých,
jaksi byla oddálena, že pouti, jesuity zaváděné, konaly
se společně, za vedení kněží, dohledu starších; spojeny
byly s promluvami výmluvných kazatelů, s přijetím svá
tosti pokání &Svátosti nejsvětější, & tak přispívaly pouti
náboženské k obrození duchovnímu, k povzbuzení k ži
votu ctnostnému a zároveň byly prostředkem ku poznání
vlasti naší ijejích dějin, slavnostním přerušením všed
ního žívota & denních prací, kterých se potom zase chá
pala osvěžená duše i tělo s radostným úsilím. Pouti po
dobné zavedeny byly roku 1577 do Staré Boleslavi na
svátek Zvěstování a Nanebevzetí Panny Marie, roku 1588
do Šejnova k obrazu Panny Marie.

Ač jesuité úctu svatých šířili & k ní povzbuzovali,
přece nenalézáme v první době ničeho, co by svědčilo
také o úctě svatého Jana Nepomuckého. V pramenech
pozdějších vyskytuje se pouze vypravování Bohumila
Christeka, rodem Poláka a později rektora kolleje' u sva
tého Klimenta (1606—10), otom, kterak polský šlechtic
Kryštof Sluczka roku 1588; prohlížeje si chrám svatého
Víta &slyše od doprovázejícího jej kanovníka, že neujde
trestu a zahanbení, kdo neuctivě vstoupí na hrob svatého
Jana Nepomuckého, z bujnosti tak učinil, ale hned ucítil
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jakousi nevolnost v hlavě & vyšed z kostela nemohl se
dostati do sedla a když na koně byl vsazen, tento se
nehnul, ač byl bit & ostruhami bodán. Velmoži onomu
nezbylo než slézti a odejíti pěšky do svého obydlí za
výsměchu četných diváků (Cod. 12 a 475 v A. min.).
Něco podobného přihodilo se iAlbertu Chanovskému
z Dlouhé Vsi, který roku 1595 studoval u jesuitů &v prů
vodu svého otce lana upozorněn byl na pověst, která
zapsána jest již letopiscem českým a Hájkem, o zahan
bení těch, kdo schválně & k potupě vstoupí na kámen
hrobní. Otec prý mu také vypravoval o dívce, která své
volně vstoupila na hrob & pak na mostě pražském byla
zahanbením potrestána. Hošík Albert si myslil, to se mi
nestane! &postavil nohu na hrob s neúctou a hle! na Malé
Straně upadl do jámy až po kolena a sotva vytáhl střevíc
za smíchu lidí to vidoucích a na mostě u kříže upadl
do bláta; při tom slyšel vnitřní hlas: Na tomto místě byl
ten svatý svržen do vody a utopen. Albert, později slavný
kazatel jesuitský, to považoval za trest, že zneuctil hrob
svatého lana Nepomuckého (Tanner ]an,Vita Alberti Cha
novský, str. 19). Jiné zprávy od jesuitů v první době této
o svatém ]anu Nepomuckém zaznamenané, dosud nebyly
objeveny.

A přece úcta svatého Jana Nepomuckého v této době
dosvědčena jest hojně. Především patří sem náhrobní
nápis, uveřejněný Manliem (Script. rer. Lusat. l., 338),
z chrámu svatého Víta, kde asi kolem roku 1561, kdy
Manlius psal, zavěšen byl autorem, některým humanisti
ckým básníkem, jehož jmenovati nedovedu, na mříž hrobu
svatého Jana Nepomuckého. V překladu zní asi takto:

Touto ubíraje se cestou, poutníče, se zastav
a nechtěj bez úcty kráčeti dále! Střez se!
Moc má divnou, kdo by koliv zneuctil zbožných,
trest zajisté po skutku hned každého stihá.
Směješ se tomu? A snad mníš, že babské tlachy
povídám a jat jsem pověrečností lidu?
Zkusil na sobě sám, kdo, nevěře tomu, nohou
neuctivou vstoupil sem & odvážil se Odjílr
Hned zajisté pyká, že hněv Boha neúctou
vzbudil a škodu za vinu svou v zápětí nese.
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Za mříží touto přesvatý onen odpočívá kněz,
jenž utopen v řece vladařem nerozvážným,
když právem mu nechtěl vyznati hřích
královny a svatou poskvrniti víru.
Protož přímluvou svou zlověstným jatému činem,
kdokoliv jest on, vděčnou myslí přispěje v pomoc
a jedem nasáklé ve zmatek uvede řeči
i nedopustí, aby kdo nešťastnou sešel smrtí.

Z této skladby jest viděti, že již tehdy utíkali se
mnozí k svatému ]anu Nepomuckému jako ochránci do
brého jména, v předpokladu ovšem, že prosebník provi
nilý hříchu svého lituje a jej dle možnosti hledí napraviti ;
svatý Jan Nepomucký byl uctíván jako mocný pomocník
proti zlolajným pomluvám a zároveň též k šťastné smrti,
aby ctitel jeho, smíře se úplně s Bohem, nezakusil od
souzení věčného a pekelného ohně.

Podobnou, ale delší básní oslavil svatého Jana Ne.
pomuckého roku 1602 probošt metropolitní kapitoly ]iří
Barthold, dle rodiště Mostu řečený Pontanus z Breiten
berka (Podlaha, Series 137), ve své sbírce Hymnorum
Sacrorum na straně 204: O svatém ]anu Nepomuckém,
kanovníku Pražském, mučedníku:

Mezi tolika slavnými, Čechii ctěnými
ochránci ne poslední budeš uctíván
prosbami, ]ene svatý, knězi vynikající,

rodáku Nepomucký.

Neopěvuji život, studium a ostatní tvoje
znamenité činy, ani žes byl zbožný
z hodnostaru ve sboru této metropole

svaté a tak ctihodný.

Vzpomínám většího, co právě naše Čechie
obdivujíc slaví, nemát' tobě krajina cizí
podobného — odtud znamenáme, co jest to,

zpovědník nejlepší.

Václav lenivý, z míry prostopášný, ač král,
oddával se mnohým marnostem a vášním,
pročež královnou napomínán byl ctnostnou

soukromí a laskavě.
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Rady jsa nepřítel a, nemaje úsudku, činy
tak záslužnými opovrhuje zcela, také
i manželkou svou a potom tebou, knězi,

ve všem dobrým a svatým.

Král chce, bys mu zjevil královny hříchy,
čím větší, tím líp, aby tak našel záminku
k vraždě a nemilosrdně odstranil se světa

choť svou, tak zbožnou.

Ubohému odpovídáš jako kněz výtečný:
„Nejsou známy mně zločiny královny
a, pokud známy jsou, dovoleno mi není,

zjevili svěřené“.

Král se však rozhněval, v žalář uvrci temný
& hrozně mučiti káže dobrého kněze,
ale v srdci nejhlubší mlčení chová

zpovědník nejlepší.

Nic neprospívaje, v řece ut0piti
za tmavé noci káže; v okamžiku přemnohá
světla ve vlnách se třpytí, ukazujíce

víru jeho a tělo svaté.

Uznává zločin svůj veliký král vinný,
odchází jinam svým znepokojen činem,
sbíhá se lidu dav, do nebes chválí

zázraky ty stkvělé.

Preláti s úctou růžové odnášejí tělo
před oltář Matky Boží do kostela svého,
pohřbili tam a hrob mramorem pokryli

s uctivostí velkou.

Nauč se knězi svěřovati hříchy své všechny,
neboť je nikomu z lidí svěřili nesmí, _
i ty, jenž na místě Božím zpovědi slýcháš,

co církev ti káže.

Zázraky stkvělými Bůh to schvaluje:
kdo zneuctí lehoučce mramorové místo,
směje se ostatkům, téhož dne zakusí jistě

hanu jak bezbožný.
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Mučedníku zářný, nebes poctěný slávou,
pro tyto strasti své, pro zásluhy svoje,
nás vyslyš, shlédni na nás, prosíme, s nebe,

dej ochranu svou.

Abychom ctice tebe zároveň všech pohan světa
byli ochráněni a jen po pravé zpovědi
duše své vydechli, což nám určeno jistě,

k výšinám nebeským. ,

Tato báseň byla připisována častěji (A min Cod. 12
d 115) Šimonu Flagellu Villatikovi, proboštu u Všech
Svatých a arcijáhnu Litoměřickému (Podlaha, Series 117),
který roku 1538 vydal v Lipsku knihu hymnů, v níž jsou
básně o svatých patronech českých ; roku 1671 soudili
mnozí omylem, že" ]iří Barthold tuto báseň Šimonovu
přejal do své sbírky. Avšak báseň tato mezi hymny
v onom tisku se nevyskytuje; podobně chybí i ve sbírce
epigrammat, v Praze roku 1545 tištěné. Ostatně Pontan
by byl zajisté cizí skladby do své knihy nepřijal, & není
příčiny, proč bychom mu ji upirali, bylt' zajisté poéta
Iaureatus. Spíše, myslím, připsali můžeme Šimonu onen
nápis, jejž uveřejnil Manlius & jenž uveden byl před
básní Pontanovou.

Pontan zmínil se ve spisu Boemia pia (1608) na
stránce 27. dle Hájka o Janu sulfragánovi a rovněž
i o svatém ]anu Nepomuckém krátce, poněkud šířeji
i na stránce 50. mezi patrony českými: Vítem, Václavem,
Vojtěchem, Zikmundem, Prokopem a Lidmilou, přidává
na 7. místě svatého lana almužníka, mučedníka z Nepo
muku, neudává nic nového, jen ku konci zdůrazňuje:
„Tento tedy podivuhodnou a dotud neslýchanou památku
zůstavil & stálou neporušeného tajemství zpovědního &
tím i svaté zpovědi, konánu (od věřících) i slyšenu (od
kněží) býti mající“. Poznámka tato vysvětluje se tím, že
během doby mnozí kališníci, ať již z pohodlnosti své
nebo svých kněží, po celý život přistupovali k svatému
přijímání bez zpovědi (Schmidl, Hist. prov. l., 187), což
ovšem bylo proti zásadám strany pod obojí a zavedeno
hlavně příkladem kazatelů lutherských, kteří zpověď za
svátost nepokládali. Proto svatý lan Nepomucký svou
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mlčelivostí byl dobrým příkladem, aby věřící neostýchali
se vyznávali se ze hříchů svých.

Společná úcta patronů či dědiců země České vy
skytuje se již ve století čtrnáctém; již tehdy každý čtvrtek,
na nějž nepřipadal nějaký svátek, — a český kalendář
měl jich proti nynější době velice málo — konaly se
hodinky kněžské s modlitbou, která do nedávna se na
cházela v dodatku k breviáři a k misálu a v níž uvedena
jsou jména oněch šesti světců výše uvedených, jakož
i sv. Benedikta s bratřími. Později (Merfelic, Vita et mors,
1684) vložena jména svatých: Cyrilla a Methoda, Kosmy
a Damiána, Norberta (30. dubna 1627 kard. Harrachem)
a svatého ]osefa, roku 1654 prohlášeného na sněmu
zemském „za patrona království a za ochránce pokoje
v Ceské zemi“. Posvátný sbor obřadů v Rímě rozhodl
23. března 1630, č. 526, že příště za patrony měst a
království mohou býti prohlášeni jen svatí v církvi obecně
uctívaní, když voleni budou od veškerého lidu a ducho
venstva; sněmem jen tehdy, má-li k tomu zvláštní mandát,
a volba tato má býti schválena posvátným Sborem obřadů.
Z toho jde, že zařadění svatého Jana Nepomuckého do
počtu patronů zemských Pontanem bylo výrazem úcty
svatému mučedníku zpovědního tajemství vzdávané, která
se pomalu stávala obecnou v soukromé pobožnosti, &
potom, když za svatého byl prohlášen, vloženo také jeho
jméno do hodinek o svatých patronech českých, jak
vidno z propria pro Cechy od roku 1767 do roku 1902
v řadě dříve obvyklé, od roku 1903 v řadě dle pořádku
v litanii pozměněné.

Mezi patrony českými jmenuje svatého Jana Nepo
muckého, patrně dle Pontana, Aubert Le Mire, děkan
kapitoly Antverpské, roku 1621 ve sve knížce „De rebus
Bohemičis liber singularis“, hl. 4.: „Svatý Jan almužník,
mučedník a kanovník kostela metropolitního v Praze, od
počívá v něm, svržen do Vltavy s mostu Václavem Ctvrtým,
králem, poněvadž nechtěl mu zjeviti posvátnou zpověď,
kterou vykonala královna“. Později byly nalezeny i dů
vody, proč za ochránce země Ceské má býti považován.
Václav Ondřej Makar z Merfelic ve spisku „S. Vitus,
gallus cantans“ (1678, 101) vypravuje, že prý jíž Vladi
slav ll. viděl z oratoře královské, kde se v noci modlíval,
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svaté patrony české a mezi nimi i svatého jana Nepo
muckého; sešli se prý tito dědicové země Ceské před
hlavním oltářem a s rozžatými pochodněmi kráčeli v prů
vodu do kaple svatého Václava, zpívajíce staré respon
sorium: lsti sunt sancti (Pontan, Bohemia Pia, str. 31,
a ]iří Kruger 13. března). Odtud prý zaveden byl průvod
po hodinkách nočních do kaple svatého Václava. Odkud
Pontan znal tuto pověst, neuvádí, a proto těžko usuzo
vatí o její pravosti, když od Vladislava ll. uplynulo skoro
celé století. Pešina (A min Cod. 12 d 455) líčí dle zá
pisků děkana Kašpara Arsenia z Radbuzy vidění vojína
lana Blumensteina se sluhou v chrámu svatého Víta,
kterak šest světců sešlo se jako k poradě, a to král
(svatý Zikmund), jinoch (svatý Vít), kněz oděný v rochettu
a s knihou v levici (svatý Jan Nepomucký) a další tři:
král (prý Karel IV.), biskup (svatý Vojtěch) a muž oděný
brněním (svatý Václav).

Ovšem v úředních knihách obřadních svatý lan'Ne
pomucký před prohlášením za blahoslaveného uváděn

'nebyl. Tak martyrologium nebo Passional římské církve,
vydaný roku 1634 Tomášem Ignácem Placaliem T. ]. má
sice přídavky o českých patronech buď v textu nebo
alespoň v kalendáři, ve druhém vydání z roku 1676 jsou
zemští patronové pojati zcela do textu, ale zmínka
o svatém )anu Nepomuckém ani zde není; teprve po
kanonisaci připsal někdo na okraj rukopisu v pražské
universitní knihovně: „V Praze v Cechách sv. Jana Nepom.,
hlavního kostela kanovníka, který nadarmo pokoušen, by
tajnost sv. zpovědi vyjevil, do řeky Moldavy uvržen, mu
čednickou palmu zasloužil“. Poznámka tato jest překlad
z latinského. Tomáš ]elínek, děkan Skutečský, opěvuje
r. 1679 v Heptas sacra svatého Víta, Václava, Zikmunda,
Vojtěcha, Lidmilu, Prokopa a svatých pět bratří, ale
o svatém ]anu Nepomuckém nic neuvádí, a přece on
napsal celé ofticium o svatém ]anu Nepomuckém k sou
kromé pobožnosti; rukopis tohoto ofticia nalezl Berghauer
v knihovně arcibiskupského semináře a vydal je tiskem
o sobě i v Protom. poenit. ll. 83. Pobožnost tato skládá se
z 8 částí dle 8 hodinek kněžských, v každé jest krátký
hymnus a modlitba již dříve rozšířená: „Vyslyš, HOSpo
dine, naše prosby, které vyléváme na památku blah. lana,.
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mučedníka tvého, abychom na jeho přímluvu a pro jeho
zásluhy osvobozeni byli každé zlé pověsti a časného po
směchu &, vyzpovídajíce se před smrtí, jako kajícníci
zasloužili si dojíti k branám věčné blaženosti. Skrze Krista,
Pána našeho“. A zakončuje zvoláním: „Krásný květe
mučedníků, světlo živné svatosti, Otče chudých dobro
tivý, hvězdo božské milosti . . . . Hříšné činy naší duše,
nauč, řádně pykati, bychom mohli dolétnouti k stále věčné
r-adosti“.

V historických spisech českých spisovatelů ozývá se
bud' Hájek nebo Doubravský ze Skály. Tak Bartoloměj
Paprocký z Hlohol &z Paprocké Vůle ve svém Diadochu,
t. j. sukcessí, jinak posloupnosti knížat a králů Ceských,
roku 1602 na str. 337 opakuje slova Hájkova o svatém
]anu Nepomuckém, ]iří Závěta ze Závětic v dílku_ „Koru
nování manželky Matyášovy Anny za královnu Ceskou“
roku 1616 na straně 4 uvádí jako příčinu smrti našeho
mučedníka tajemství zpovědní, ač jinak 0 světlech v řece
a úctě jeho se nezmínil, jsa členem ]ednoty českých
bratří. V postille tištěné roku 1629 u Pavla Sessia jest
uveden 5 nepatrnou změnou Doubravský ; podobně činí
i ve spisku Elogia ducum r. 1629 ]ulius Soliman Tov. lež.

imon Eustachius Kapihorský, cisterciák, roku 1630 v díle
Historia monasterii Sedlicensis na straně 33 užívá slov
Hájkových s tím rozdílem, že hrob svatého Jana Nepo
muckého udává „po boku oltáře hlavního“, což ovšem
rovněž jest Správné. V thesích či větách, které hájili
filosofové v Praze roku 1652 Laurea Gloriae, jest na
straně 43 latinská báseň o mučednictví svatého Jana
Nepomuckého pro tajemství zpovědní ; proslulý historik
český ]an Pešina z Cechorodu, děkan kapitoly Pražské,
napsal již roku, 1663 v Prodromu Moravographiae, t. j.
předchůdci Moravopisu, na straně 99: „Leta 1383 král
Václav utopit dal kněze lana Nepomuckého, kanovníka
kostela Pražského, muže sv. života, pro to samé, že mu
zpovědi královny ]ohanny pronésti nechtěl“ & o dvě
stránky dále: „L. 1393 král Václav'opět rozkázal utopili
doktora ]ana, suffragána Pražského, pro to samé, že na
opatství Kladrubské dosadil Albrechta mnicha, ode všech
bratří za opata zvoleného“. Chybné ono rozštěpení jedné
osoby svatého Jana Nepomuckého, po prvé Hájkem za—
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psané, trvá dále, čímž ovšem úcta jednoho a téhož Jana
z Nepomuku dotčena není. Pešina uvádí zmínky o tomto
světci také roku 1673 ve Phosphoru septicorni, str. 583,
a poněkud šířeji v Mars Moravicus roku 1677, str. 437.
'Po prvé vyskytuje se jako datum smrti svatého Jana Ne
pomuckého den 16. května 1383 v rukopise A. met. cod.
LXXVI.Václava Františka Celestina (Nebeského)
z Blumenberku 29. dubna 1665: „R. 1383 Jan Nepom.,
kanovník metropolitního kostela Pražského, zpovědník
královny lany, byl pro tajemství zpovědní, jež prozradíti
nechtěl, na rozkaz zuřivého krále Václava dne 16. května
ve Vltavě utopen, iehož svatá památka trvá v kostele
metropolitním; muž ctihodný, šlechetný, Boha se bojící,
proslulý zázraky“. Ale v téže době ještě ]iří Kruger,
Tov. lež., ve spise Majáles triumphi, str. 8, roku 1669
klade smrt svatého lana Nepomuckého dle Hájka na den
2. května 1383. O svatém ]anu Nepom. přináší zmínku
Xaverius Volkmann v thesi filosofické v Praze r. 1672
na straně 124 ve spisu Gloria universitatis Carola-Ferdi
nandeae Pragensis, kronikář Plzeňský r. 1680 na str. 16
v hlavě 6. jmenuje den 16. května jako den umučení
svatého lana. Ku konci století sedmnáctého oslavuje sva
tého lana Nepomuckého několika latinskými básněmi lan
lgnác Summa z Vlastislavě, korunovaný básník a děkan
v Sobotce, tak roku 1694 v Sepulchrum hominis Dei,
roku 1699 ve Flosculus Majalis, 1704 v Hora novíssíma.
Básně tyto doporučil roku 1699 Pavel Axlar, kanovník
metrOpolitní (Berghauer, ll, 85). lan Ignác Summa napsal
také delší báseň, vlastně první veršovaný životopis, Vita
et mors S.)oannis Nepomuceni 1702, jakož i P. Evermod
z kanonie Strahovské (rukopis tamtéž; Berghauer, tl, 88).

K této značné řadě spisovatelů domácích, kteří při
nášejí zprávy o svatém ]anu Nepomuckém od konce
století šestnáctého, druží se rovněž velký počet spiso
vatelů cizích, z čehož viděti jest, jak známost našeho
mučedníka začíná svou pouť do celého světa, ku které
přistoupí během času i úcta; Tak roku 1607 ]akub, probošt
kostela Steinzenského ve Stýrsku, ve své německé apo
logii proti pomluvám Davida Rungera, profesora Vitten—
berského (II., 38), uvádí ze spisu Šebastiána Flasche
tvrzení, že Flasch zná kazatele lutherského, který všechny
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hříchy, které ve zpovědi slyšel, oznámil veřejně s kaza
telny. (Luther totiž ve svém katechismu ponechal zpověď
jako nezávaznou a kazatelé lutherští ji ponechali v kra
jinách, kde lid lnul z doby katolické ku zpovědi.) líný
kazatel oznámil hřích, z něhož se nevěrná manželka
zpovídala, jejímu manželi, třetí projevil zločiny vojína, ve
zpovědi slyšené, & na základě tohoto porušení tajemství
zpovědního byl vojín oběšen; roku 1601 byl dr. Crell,
kancléř kurfiřta Saského, donucen zpovídali se třem ka
zatelům Mikuláši Plumovi, Tobiáši Rudolfovi a Adamu
Móllerovi. Crell byl st'at a Plum ve své řeči nad hrobem
prohlásil, že hříchy jeho byly tak hrozné, že z plna za.
sloužil toho trestu. !( těmto hrozným skutkům kazatelů
lutherských dodává spisovatel ]akub: „Tak krásně zacho
vávají tajemství zpovědní kazatelé lulherští. My katolíci
docela jinak si počínáme při tom. Víme zajisté, jak ve
liký a těžký hřích jest, zjeviti i nejmenší hřích ze svaté
zpovědi, a jak veliký trest jest spojen s porušením to
hoto tajemství. Každý kněz raději tisíckráte zemříti musí,
než by toto tajemství porušil. Věčný toho příklad máme
v ]anovi, zpovědníku královny lany v Cechách, který ra
ději rozhodl se snášeti mučení & podstoupili smrt mu
čednickou, než by nejmenší hřích královny oznámil jejímu
manželi králi, jak čteme v kronice Doubravského a Bo
regkově“.

O svatém ]anu Nepomuckém opakuje dominikán
Abraham Bzovius ve svých Annales ecclesiastici roku
1622 (svazek XV., 214) slova Doubravského ze Skály,
podobně též arcijáhen Antverpský Vavřinec Beyerlinck,
který vydal roku 1651 v Kolíně Magnum theatrum vitae
humanae, na straně 173. Benediktinský převor ve Wald
kirchen, Gabriel Buccelin, ve spise Germania sacra et
profana roku 1655 zná svatého Jana Nepomuckého, jako
před ním nuncius papežský Karel Caraffa v Commentaria
de Germania sacra restaurata 1639, 104, Kašpar lan
Piripach, rektor university Vídeňské, roku 1658 ve spise
lmperium Romano-Germanicum, strana 214, Jan Adelz
reiter z Tettenweisu, kancléř bavorský, v díle Annales
Bojicae gentis s.1662,l.,113, superintendent Dittmarský,
lan Cluver, v Historiarum totius mundi epitome 1662,
585, Mikuláš AvanciniT. ]. v lmperium Romano-Germa
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nicum 1663; lan Nadazi T. 1., rodilý v Trnavě na Slo
vensku, vydal roku 1664 knihu o všech svatých ]anech
pod názvem Annus ]oannis a na str. 188 mluví i o svatém
]anu Nepomuckém. O něm píše i lan Jakub Fugger
v Spiegel der Ehren des Erzhauses Oesterreich 1668,
386, Jan ]akub Weingarten ve spise Fiirstenspiegel oder
Monarchia des Erzhauses Oesterreich 1672, 221, lan
Pallatius z Benátek v Aquila Sueva 1672, 307 a italsky
v Aquila Romana 129; lan Hoffmann vydal roku 1685
Der Herzogen und Kčnigen in Bóhmen Leben, Regierung
und Absterben od Michala hraběte Althanna ; v knížce
této jest krátká zpráva o mučedníku zpovědního tajemství.
Odoricus Raynald, kněz Oratoria, píše o svatém ]anu
Nepomuckém v Annales ecclesiastici 1691 (svazek XVll.,
22), podobně Krištof Weigel v Sculptura historiarum et
temporum memoratrix 1697, Karel Rehoř Rossignoli v Mera
viglie di Dio ne' suoi Santi 1698, autor díla Neoapertae
historiae imaginum 1699, cisterciák Augustin Sartori
v Cistercium bistercium 1700 a Jan Karel Stadel v Cpm
pendium chronologiae in vitas imperatorum 1712.

K těmto spisovatelům, kteří jen krátce zmínili se
o svatém ]anu Nepomuckém, přistupují ovšem ještě jiní,
kteří se pokusili o úplný životopis našeho mučedníka.
Těm však věnujeme hlavu následující s příslušným roz
borem kritickým.

v sedmnáctém století projevila se úcta svatého Jasa
Nepomuckého také jiným způsobem: umění malířské &
sochařské našlo v mučedníku zpovědního tajemství vděčný
předmět a tak povstávají obrazy, řezby i sochy v znač
ném počtu.

První obrázek s určitým označením doby nalézáme
v básních ]iřího Bartholda Pontana z roku 1602 na
straně 203. Ne příliš podařený obrázek představuje sva
tého lana Nepomuckého s vousy a svatozáří, oblečeného
v dlouhý šat kněžský se širokými rukávy, sedícího na
židli a královnu před ním klečící a zpovídající se. Na
levo jest viděti hrob s mříží a dvěma rozžatými svícemi
a v pozadí jest výhled, poněkud nezřetelný, na most
Karlův, s něhož několik osob hází sv. Jana do Vltavy.

Pojetím příbuzný, ač bohatěji proveden, jest obraz,
jenž se nalézal na konci 17. století v kostele Božího Těla
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Obr. 4. Obraz, jenž se nalézal v kostele Božího Těla na
Karlově náměstí v Praze (dle rytiny v díle Berghauerově).
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na Karlově náměstí, jehož snímek přinášíme dle Berg
hauera, Protom. ll., 121. Malován byl na dřevě, byl 11/.,!
lokte (74 cm) dlouhý a 3/4 lokte (44 cm) široký. Před
stavuje svatého Jana Nepomuckého sedícího na židli,
oděného v talár, superpelliceum se širokými rukávy, štolu
a kožíšek kanovnický; hlava světce s bohatým vlasem a
vousem má svatozář. Královna v nádherném plášti a
s korunou na hlavě se zpovídá u nohou jeho, slzíc a
majíc ruce sepiaty. Na levo jest viděti mříž hrobovou
s dvěma svícemi, v pozadí most Karlův s výjevem, jak
světec vhozen byl do řeky. Na klenbě jest nápis:
S. ]oannes Nepomuczky 1532. Berghauer, jakož i jeho
současníci kladli obraz ten ovšem do tohoto roku 1532,
ano, "domnívali se, že byl v kostele Božího Těla stále
chován nad zpovědnici. To ovšem nelze připustiti, jednak
proto, že ve století 16. byl kostel ten v rukou kališníků,
ano, roku 1612 byl dán německým kalvinistům, kteří by
obraz tento ve svém kostele byli nestrpěli, jednak, že
provedením svým hlásí se spíše do začátku století 17.,
asi jako obrázek v knize Pontanově.

V chrámu Svatovítském na stěně proti kapli svatého
Zikmunda jest namalován obraz r. 1631 Matějem Mayerem
(snímek v Soupise pam. Praha, 1., 287). Nad obrazem
Ukřižovaného jest model kostela svatého Víta, nad tímto
Panna Maria s ]ežíškem drží korunu svatého Václava.
Po pravici Panny Marie o něco níže jsou svatí patronové
čeští: Vojtěch, lan Nepomucký a Prokop, níže Václav &
Zikmund; po levici: Lidmila, Norbert, lvan a Vít. Dole
na pravé straně jsou znázorněni klečící Ferdinand ll., III.
a Leopold Vilém, na levo císařovna Anna a Eleonora a
dcery Marie Anna a Cecilie. Svatý Jan Nepomucký má
kožíšek kanovnícký, na hlavě biret a v pravici palmu.
Berghauer (|. c. 122) sice vykládá, že obraz ten byl
zhotoven při opravě chrámu svatého Víta roku 1552 za
Ferdinanda I., jak prý hlásal nápis na štítku druhém, a
dole prý bylo napsáno: Anno 1630 renovatum. Když
tedy byl obraz roku 1631 obnoven, byl tam již dříve.
Ale obraz pochází z roku 1630, jak nasvědčuje i podpis
malíře Malostranského M. Mayr F(ecit) v pravém rohu
obrazu toho; také obraz svatéh_oNorberta, který roku
1627 byl prohlášen za patrona Cech, tomu nasvědčuje.
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Do téže doby počítati jest i obraz svatého lana
Nepomuckého, který byl namalován na pravé stěně u oltáře
hlavního v chrámu svatého Jiří, dokud abatyše Mechtilda
Schónweisová nedala obrazy tyto, svaté patrony české
představující, zabíliti (Hammerschmid, Hist. S. Georgii,
124). Kapitola u svatého Víta v podání z roku 1675 po
pisuje ten obraz takto: bl. Jan V oděvu kanovnickém
(tedy v kožíšku), drží v rukou palmu a kolem hlavy má
svatozář. Malba jest stará, jak patrno, & pouze obnovena
a novějšími barvami učiněna jasnější roku 1630. Berg

- hauer se domnívá, že jest obraz ten klásti také do roku
1552 pravděpodobně, ale zdá se, že i zde nutno klásti
obraz tento do roku 1630. Poněvadž obraz ten byl již
roku 1683 zabílen (Václav Makar z Mertelic u. k? 51),
nelzevpodati úsudku přímého na základě ohledání obrazu.

Ctvrtý obraz svatého Jana Nepomuckého byl v kapli
radnice Staroměstské do roku 1882, kdy otlučena byla
omítka, pod níž byly starší znaky. Kaple byla 4. srpna
1381 posvěcena ke cti svatých patronů českých, roku
1481 byla obnovena. Ve století sedmnáctém byl na levé
stěně namalován obraz svatého lana Nepomuckého sto
jícího, oděného v rochettu a kožíšek kanovnický; hlava
jeho 5 kudrnatými vlasy a vousem obklopena byla svato
září. V pravé ruce držel otevřenou knihu a v levé palmu.
Pod obrazem byl nápis: „S. ]oannes Nepomuk submersus
1383“. Obraz tento byl ohledán roku 1719 (A. utr. 360)
a malíř Slaroměstský ]an Ongers s lanem ]akubem
Brunnerem vypověděli, že obraz namalován byl malířem
Heringem před 99 lety, tedy při opravě kaple v roce
1631, jak jde z nápisu na oblouku nad oltářem najevo.
Ač tedy není možno souhlasiti s Berghauerem (ll., 123),
který klade obraz ten do roku 1481 za Vladislava ll.,
přece jest důležitým dokladem o úctě, svatému ]anu
Nepomuckému katolickými konšely Pražskými vzdávané.

V sakristii chrámu svatého Víta či v kapli svatého
Michala, obnovené roku 1621, byl dle svědectví metro
politní kapitoly z roku 1675, na oltáři mezi patrony če
skými namalován obraz svatého Jana Nepomuckého, sto
jícího, oděného v kožíšek kanovnický a rochettu, s palmou
v ruce a svatozáří kolem hlavy (A. min. C. 12 d 328),
s nápisem S. ]oannes Nepomucenus. Jindřich Barlhl
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Obr. 5. Obraz svatého Jana Nepomuckého v kapli radnice
Staroměstské (dle rytiny v díle Berghauerově).
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při processu kanontsačním připojuje, že na obraze tom
měl svatý lan Nepomucký v levici růženec.

Svatý lan Nepomucký byl znázorněn také mezi sva
tými patrony českými u oltáře svaté Barbory u pilíře
blízko schodů do oratoře královské u svatého Víta. Oltář
byl posvěcen arcibiskupem Lohelem roku 1621 a svatý
lan byl namalován se svatozáří kolem hlavy a s palmou
v ruce. Oltář byl darován do kostela v Lešanech (vik.
Rakovník) (A. min. Cod. 12 d 109) & zřízen nový lanem
Ignácem baronem z Putzu a Adlersthurnů.

Také v kapli svatého Vojtěcha před chrámem Svato
vítským, roku 1880 stržené, byl roku 1637 namalován
mezi patrony českými také svatý Jan Nepomucký v čer
veném rouše, se svatozáří a s palmou v ruce; dole po
znamenán rok smrti 1383. ]iný obraz téhož světce mezi
dědici země Ceské byl na oltáři svatých ostatků v kapli
sv. Václava u sv. Víta, kterýžto oltář dal zhotoviti Bernard
Ignác z Martinic pro svaté ostatky z Karlštejna roku 1645
do Prahy převezené. Svatý Jan Nepomucký se svatozáří
držel levicí palmu a pravicí knihu; dole byl nápis
B. ]oannes Nepomucenus. Povolaní znalci roku 1719
soudili, že obraz ten namalován byl před padesáti lety,
ne-Ii dříve (A. utr. 358). Na oltáři v kapli Navštívení
Panny Marie byl rovněž zjištěn obraz svatého lana Ne
pomuckého na plátně, představující světce jako almuž
níka, rozdávajícího dárky a zpovídajícího královnu; obraz
ten dle úsudků malířů byl z roku 1653 (tamže 356), dle
nápisu na obraze. se nalézajícího.

Z druhé polovice 17. století jest obraz, dle Pešiny
od Karla Kulíka (Soupis 250), představující svatého Jana
Nepomuckého stojícího u stolu s knihami a pohlížejícího
na ukřižovaného Krista, jejž drží v pravé ruce, levou pak
drží delší břevno kříže. Světec má hlavu nachýlenou na
levo, pokrytou biretem, tvář s krátkým vousem. Andílek
drží nad ním věnec a levicí palmu mučednickou. Někteří
připisují obraz tento také Karlu Skrétovi (Sittler-Podlaha,
Album Sv. ]anské 5). Stejný obraz jest majetkem řádu
Křížovníků s červenou hvězdou v Praze (A. min. Cod. „
12 e, volný list 3/10, 1716).

Jak z uvedených dokladů jest viděti, hledati jest
ohnisko úcty svatého lana Nepomuckého v kostele sva
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tého Víta a mezi věrnými jeho strážci, kanovníky vždy
věrné kapitoly metropolitní. Ale i na venkově nalézáme
obrazy svatého Jana Nepomuckého, a to: v Nepomuku,
kde v kostele, nad rodným domkem svatého Jana od
roku 1641 stavěném, byl na hlavním oltáři obraz, malo
vaný proslulým Karlem krétou, představující svatého
lana s dlouhým vousem, v kožíšku kanovnickém, jak roz
děluje almužnu. Obraz měl nápis: „Jan Nepomucký, ka
novník Pražský, pro zachování tajemství zpovědního utopen
v Praze roku 1383. Muž proslavený svatosti & zázraky
hned od smrti. Blahoslavený ]ene, oroduj za obec Ne
pomuckoul“ Starý obraz svatého lana Nepomuckého
měli též ve Smidarech v kostele, nákladem ]iřího Schnabla,
purkrabí tamnějšího, opatřený, na němž bylo viděti světce
s dlouhým vousem, jako nosili poustevníci, a biretem na
hlavě a s palmou v ruce levé, s delším nápisem asi
z roku 1669.

Mimo tyto nástěnné a tabulové obrazy svatého lana
Nepomuckého bylo záhy rozšířeno mnoho menších mědi
rytin, zvláště v prvním životopise světcově Fama post
huma od liřího Plachého z Tovaryšstva lež., strýce hrdin
ného obránce Prahy; dílko toto ozdobeno jest čtyřmi
rytinami Karla Škréty. Na prvé znázorněn jest světec
v předu stojící s dlouhým vousem a biretem, jak uděluje
almužnu žebrákovi; v pravo před oltářem zpovídá krá
lovnu a v levo jak jest shozen s mostu. Druhá rytinka
jest v universitním výtisku vyříznuta; představuje dle Alb.
s. ]. 37 místo rodného domku, k němuž směřuje shluk
paprsků od svatého Jana Nepomuckého v oblacích, jako
by ukazoval, kde se kostel má postaviti. Na třetí klečí
dole hrabě Sternberg s plánem kostela, jenž se vedle
staví, a nad Zelenou Horou v levo jest svatý Jan s knihou
v pravici; od jeho tváře vycházejí paprsky ke kostelu
(Alb. sv. ]. 37). Na čtvrté rytince klečí Nepomučtí občané
& nad nimi se vznáší svatý lan vztahující ruce k nim. líný
obrázek jest v knížce arcibiskupa Matouše Ferdinanda
Sobka z Bilenberku Geistlicher Kirchenschatz 1673, _133,
kde jest znázorněn svatý Jan Nepomucký s knihou a rů
žencem v levé ruce. '

Také umění řezbářské oslavilo svatého Jana Nepo
muckého ; tak sochař Bendl polovypuklou dřevořezbou
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znázornit roku 1630 znesvěcení hrobu svatého Jana Ne
pomuckého, roku 1619 kalvínci provedené (viz tohoto
díla stranu 8). Obraz svatého Jana vyřezánjest na dveřích
z roku 1639, které vedly do jižní lodi kostela svatého
Víta (Soupis pam. Praha 1., 203). Pod obrazem svatého
Augustina jest muž v kanovnickém kožíšku, s knihou
v ruce pravé, kolem hlavy má svatozář; nad postavou
světce jest nápis S. JOHAN D. BElCHTlGER, pod ní
pak jest znázorněno svržení světcovo do řeky.

Papež lnnocenc Xl. (1676—1689) požehnal medailky,
které mu byly předloženy, a mezi nimi byly také medailky
s obrazem svatého Jana Nepomuckého; těm, kteří me
dailky nosili, udělil odpustky neplnomocné. Medailky tyto
byly raženy v Rímě (A. min. cod. 12 d 528), nebylo však
žádáno o dovolení úřední razili je, a proto požehnáním
papeže nebyla schválena úcta svatého Jana Nepomuckého
Svatou Stolicí, jak chtěli dokazovati při processu kanoni—
sačním odpůrci svatého Jana. Medailek sv. Jana Nepom.
z doby pozdější jest dosti značná sbírka v Museu zemském
v Praze. (Viz též Alb. s. ]. 63 a 64),

V kapli svatého Jana Nepomuckého na Skalce (fara
Bílý Ujezd, okres Opočno) chová se kalich, na němž
vytepán jest obraz svatého Jana Nepomuckého v kožíšku
kanovnickém. Kalich jest barokový asi z roku 1684, dle
nápisu na něm vyrytého: Ubohý hříšník lan Ignác z Rosen
thalu, narozený v tomto místě roku 1604 dne 29. února,
umíraje Bohu, blah. Marii Panně a lanu Nepom. ku cti
věnoval“. Zprávy, že jde 0 obraz mistra Jana Husa, po
vstaly z nedopatření a svědčí o lehkověrnosli jich roz
šiřovatelů.

Sochařství oslavilo mučedníka tajemství zpovědního
četnými sochami. Zprvu v kostele svatého Víta na svícnu
a na oltáři Strahovském, později i sochami venku stojí
cími. Zvyk tento začal teprve ve století 17., dříve u nás
bylo viděti jen Boží muka &někde i kříž, na př. na mostě
Karlově v Praze. Sochy světců volně stojící venku jsou
vesměs z doby barokové.

První soška sv. Jana Nepomuckého byla na svícnu
t. zv. jerúsalemském u svatého Víta v Praze (Soupis l.,
273), jejž dal roku 1641 biskup Olomoucký, arcivévoda
Leopold, postaviti na hrob svatého Jana; svícen ten byl
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ozdoben hořejší částí renaissanční, která nesla 14 ramének
pro 7 svící a 7 drobných poprsí svatých patronů českých.
Zachovala se pouze poprsí svatého Václava, Víta,_Voj
těcha a Prokopa, ztratila se tři: svatého Zikmunda, Lid
mily a Jana Nepomuckého (Fáma K 32). Soška svatého
lana Nepomuckého měla nápis Beatus ]oannes de Ne
pomuk.

Druhá socha vyřezána byla pro oltář svatých patronů
českých v klášteře Strahovském, kde se dosud chová
v obrazárně. Stávala dříve na řečeném oltáři na pravé
straně a byla polychromována. Představuje svatého Jana
Nepomuckého v kožíšku kanovnickém. Oltář nákladem
svým dal postaviti ]indřich z Kolovrat, nejvyšší soudce
zemský, jenž zemřel roku 1646 (A. min. cod. 12 d 86).
Roku 1719 udali sochaři Matěj Václav ]eckl a lan Oldřich
Mayer, že socha tato jest asi 100 let stará, ano, snad
istarší, ale doba zřízení oltáře dobře udává i čas vzniku
této dřevěné sochy. ,

Nejznámější však jest socha svatého lana Nepom.
postavená nákladem Matěje Bohumíra barona Wunsch
witze na mostě Karlově v Praze. Tento šlechtic zavázal
se roku 1646 slibem, že postaví svatému ]anu na mostě
sochu, když se dožije mužných let, a později slib obnovil,
když se dostal do právního sporu o 200.000 zlatých
rýnských. Dal udělati vzorek od sochaře vídeňského Matěje
Rauchmiillera, dle něhož vyřezal lan Brokof na Ronš
perku roku 1672 z dřeva lípového sochu světce 4 lokte
(2'37 m) vysokou. Brokof doznává, že-tato socha byla
příčinou, proč z lutherána stal se katolíkem (A. min. cod.
12 c. 198). Tato socha dřevěná sloužila za model při
lití sochy bronzové a pak chována na Ronšperku, kde
Wunschwitzové sídleli; pak převezena do Prahy-ll. do č. 793
na Václavském náměstí. Roku 1819 byla však přenesena
do kostela svatého lana Nepomuckého na Skalku proti
Emausům, kde od té doby stojí na hlavním oltáři.

Dle tohoto vzoru odlita byla v Norimberku roku
1682 zvonařem Volfgangem ]eronymem Heroldtem, který
při tom byl nebezpečně raněn, když se provaz s hákem
na vytahování sochy přetrhl. Bylo to považováno za trest,
že na otázku, co dělá, odpověděl s posměchem: „Dělám
papežencům novou modlu“. Bronzová socha tato před
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hlavě biret, v rukou drží palmu a kříž. Pod erbem s je
lenem na třech vršcích jest na desce prostřední věno
vání: „Svatému ]anu Nepomuckému, roku 1383 5 tohoto
mostu svrženému, postavil Matěj svob. pán Wunschwilz
roku 1683“. Tedy dle chybného názoru tehdejšího byla
to oslava třístého výročí mučednické smrli svatého lana;
správně to mělo býti o 10 let později. Na desce bron
zové na pravo jest viděti svatého Jana zpovídajícího krá
lovnu a na levo jeho shození s mostu. Socha _tato stala
se většinou vzorem pro nesčíslný počet soch, které od
té doby byly zřizovány v Cechách, v zemích sousedních
a po prohlášení svatého lana za svatého po celém kře
sťanském světě. Socha s deskami váží přes deset me
trických centů & stála na 7000 zlatých. O této soše uvádí
Berghauer (ll., 131), že 31. srpna 1744 večer socha
v hoření částí své s paží a ramenem pravým se obrátila
k Hradčanům skoro o 1/8 lokte (7'4_cm), ač podstavec
& dolejší část sochy se nepohnula. V Praze bylo tehdy
vojsko pruské; Berghauer připisuje tuto změnu zjevnému
odpo'ru svatého lana proti lutherským vojínům, kteří na
mnoze sochy a kříže káceli.

Mezi sochami svatého Jana Nepomuckého vynikala
i socha v Dobrovicích, na 40 loktů vysoká, o níž di
děkan ]iří Antonín Nerad roku 1715, že byla postavena
před dvaceti lety (Arch. min. Cod. 12 a 541) ; ovšem roku
1920 i ona stala se obětí svobody svědomí, jako četné
jiné v našich vlastech. Předkové naši stavěli je tak hojně,
že svědek ]iří Terman z Ostravy roku 1719 vypověděl:
„ve všech kostelech na tisíce soch a obrazů se nalézá,
mnohé staré, jiné novější“; primátor Nového Města lan
Fr. Krus z Krausenburka tvrdil, že nejen v kostelech
pražských, nýbrž i v městech a na vesnicích, na cestách
veřejných, na mostech podobné sochy a obrazy se vy
skytují, a hejtman Starého Města Ferdinand frait z Ríčan
dodává, že jsou bez počtu v království Ceském, ano
i v provinciích, kde na vlastní oči je viděl, a denně se
množí (A. utr. 351).

Mnohem větší výraz úcty a to od biskupů vzdávané
bylo, když tito světili oltáře ku cti svatého Jana Nepo
muckého. První případ toho nalézáme u oltáře Navštívení
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Panny Marie, svaté Lucie, Otilie a Klimenta, který v kapli
Vlašimské posvětil arcibiskup Pražský Lohel 16. července
1621, jak jde na jevo ze zápisů děkana kapitolního
Kašpara Arsenia (1601—1629) v archivu metropolitním,
kde uvádí, že „oltář posvěcen byl ku cti Panny Marie,
sv. Klimenta,'Lucie, Otilie a bl. lana Nepom., mučedníka
slavného“. Udaj tento byl potvrzen 29. dubna 1706, když
Vít, světící biskup Hieropolský, Strahovský a Milovický
opat, otevřel se svolením arcibiskupa. schránku v oltáři
uschovanou a nalezl v ní listinu (authentiku) Lohelovu

_ z roku 1621, dosvědčující, že toho dne posvětil oltář
ten ku cti Navštívení P. Marie, sv. Lucie, Otilie, Klimenta
a bl. lana „zpovědníka“. Biskup Vít uložil pak ke staré
listině ještě i listinu svou, v níž praví: To se stalo za
tím účelem, aby zjednána byla úplná jistota, že oltář ten
byl posvěcen také ku cti bl. lana zpovědníka (jinak Ne
pomuckého řečeného)“. A 1. května 1706 oltář byl znovu
posvěcen ku cti týchž světců i „ku cti sv. Jana Nepo
muckého, když za příčinou (důkazu) úcty téhož světce
schránka oltářní byla otevřena“. Lohel posvětil onen
oltář jaksi v náhradu za oltáře zničené od kalvinců 27.
a 28. prosince 1619, dle téhož Kašpara Arsenia „sv. Kli
menta, sv. Václava, bl. lana z Nepomuku první (totiž oltář)
směrem k východu, který přiléhal k choru [či presbytáři
sv. Vítal po pravici při hrobě kněze ]ana má 10 kop
grošů, neví se, kdo má platiti, zničen byl od Kalvínců“.
]de tu nejspíše o nadaci Albrechta z Kolovrat z roku
1502 (viz díl 1., 158), čemuž nasvědčuje také označení
kněze ]ana. Arsenius citoval zápis stručně v příručce za
znamenaný a neuvědomil si ani, že tento kněz ]an jest
totožný se svatým lanem z Nepomuku. Neshoduje se sice
obnos 10 kop, poněvadž v listině zakládací bylo věno
váno 15 kop, ale to se dá vysvětliti délkou doby více
než stoleté, že roční plat byl zmenšen. Na stará nadání
z roku 1396 (viz díl 1.,128) nelze mysliti, poněvadž tu jest
rozdíl větší a staré tyto nadace převraty náboženskými
zanikly. Z toho dá se dovoditi, že kapitola Svatovítská
již před rokem 1619 označovala oltář ten jako oltář sva
tého lana Nepomuckého, neboť nedá se mysliti, že by
arcibiskup ]an Lohel byl bez důvodu přidal jméno osoby
do té doby za svatou neprohlášené; mohl však tak uči
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niti, když již dříve toto jméno bylo připojeno (A. min.
d 181).

Další dva oltáře byly postaveny po užších stranách
nových mříží mramorových se železnými částmi, které
byly postaveny okolo oněch dvojitých mřížístarších roku
1692 za arcibiskupa lana Bedřicha hraběte Waldštejna;
obraz tohoto nového mausolea byl vyryt v mědi a při
ložen k aktům kanonisačním (A. utr. 286). Oltáře tyto
byly přenosné (portatilia).

V Litoměřicích dal postaviti v kathedrálním kostele
biskup Jaroslav ze Sternberka oltář ku cti bl. ]ana Ne—
pomuckého roku 1693.

První kaple svatého lana Nepomuckého zřízena byla
na Skalce proti klášteru na Slovanech v Praze od Kri
stiána Floriána Hegera, měšťana Pražského, se schválením
arcibiskupovým roku 1691 a 1696 bylo zde ustaveno
bratrstvo tří set členů pod ochranou Panny Marie ku cti
sv. lana Nepomuckého, které se pak rozšířilo na 1100
členů. Nynější kostel pochází z let 1730—1749 (Alb. s.
]. 39). — Roku 1701 povstává kaple svatého Jana Ne—
pomuckého ve Strážnici na Moravě, dle listu faráře tamněj
šího Tomáše Nováka (Berghauer, Protom.ll., 141), která
byla postavena z peněz, je'ž myši vyhrabaly u Božích muk,
a pokryta taškami lutheráne'n lanem Felkrem ze Skalky
na Slovensku. Tento jeda kolem stavby sám hlasitě "si
řekl, zde zvíře němé ukázalo papežencům peníze a tito
stavějí stánek jakémus ]ankovi Nepomuckému; lépe by
učinili, kdyby peníze se mnou propili; sotva to dořekl,
splašil se jeho kůň, což Felker považoval za trest svých
urážlivých slov; jakmile však slíbil pomoci při stavbě, kůň
se zastavil. ——Roku 1717 postavil v pravo od vchodu
do kostela svatého Jiří na hradě Pražském arcijáhen ]an
Ludvík Steyer kapli na památku uzdravení, které připisoval
přímluvě svatého Jana Nepomuckého. Ozdobena byla
obrazy freskovými Václavem Reinerem a obrazy jeho
žáky provedenými (Alb. s. ]. 42). — Po přenesení těla
svatého Jana Nepomuckého z hrobu do rakve nad zemí
4. července 1721, byla pod podlahou na místě, kde svaté
tělo odpočívalo po staletí, vyhloubena &sklenutá kaplička
s oltářem (Soupis Praha, 1., 268). Vystavěl ji Bohumil
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Stehlík z Čeňkova, sakristán u svatého Víta,. později
děkan Rožmitálský.

Před prohlášením svatého Jana Nepomuckého za
svatého postaveny byly jemu ku cti i kostely. První staví
se v Nepomuku na místě, kde stával rodný domek mu
čedníka zpovědního tajemství, roku 1643 majitelem panství
Zelenohorského Františkem Šternberkern, který dokončila
vdova jeho Lidmila, rodem Kavková z Ríčan. Kostel byl
požehnán k úctě svatého Jana Křtitele asi roku 1660 se
svolením kardinála Arnošta Harracha, avšak 30. srpna
1686 vyhořel při požáru a po dvou letech obnoven byl
Václavem Vojtěchem Sternberkem (Alb. s. ]. 38; Soupis
pam. uměl. 25, 35). Do kostela tohoto přenesen byl uve
dený již obraz sv. lana Nepomuckého z farního chrámu
Páně u svatého Jakuba (A. min. Cod. 12 d 11). Ku cti
tohoto mučedníka začal stavěti roku 1708 biskup Králové
hradecký Tobiáš lan Becker u semináře kostel, jenž po
svěcen byl jeho nástupcem lanem Adamem z Mitrovic.

Poslední kostel ku cti svatého Jana Nepomuckého
před prohlášením jeho za blahoslaveného byl začat roku
1720 na Hradčanech u kláštera svaté Voršily na památku
zázračného uzdravení Terezie Krebsovy z Mejnova v tomto '
klášteře roku 1701. Chrám ten stavěl Kilián lgnác Dienzen
hofer a dokončil až roku 1728; freskami jej ozdobil
Václav Reiner. lest to nynější kostel vojenský v Praze
(Alb. s. ]. 40).

Ohniskem úcty svatého Jana Nepomuckého zůstával
ovšem hrob tohoto mučedníka a zbožnost katolických
předků ozdobila jej mnohými svícemi a lampami. O tom
napsal lan Václav Martini, arcijáhen u svatého Víta, knihu
pamětní roku 1722, kde v počtu lamp, bez udání roku,
kdy byly darovány, uvádí pět lamp, které měly zajištěný
kapitál „na udržování světla, řadu menších lamp stříbrných
a svícny; tyto daroval opat Plasský Eugen Tittel (1699—
1738) snad před beatifikací svatého Jana. Tanner (Vita
P. Chanovský 40) udává, že již před rokem 1619 byly
zde starší lampy, které však toho roku Skultétem byly
rozbity, až na jednu, kterou roku 1719 (A. utr. 354) mimo
]iřího Luxe uznal za starou asi 100 let i Jan Kogler, oba
zlatníci; některé lampy byly asi 60 let staré, jiné mladší,
celkem jich bylo 91. To potvrdil také kostelník František

5
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Pauer na základě výpovědi svého tchána, kostelníka, a
jiného zvoníka; byly zde i lampy mosazné, které však
byly odstraněny, když darovány byly stříbrné.

Komise vyšetřující nalezla u hrobu svatého lana Ne
pomuckého schránky na dary téměř plné; obsahovaly
22 desky stříbrné, 92 obrazy svatého Jana, 159 sošek
postav mužských i ženských, 10 párů očí stříbrných na
pamět vděčnou uzdravení se, jež dárci připisovali pří
mluvě svatého Jana, 5 čelistí stříbrných se zuby, 14 rukou,
17 obrazů, které se nosily na krku, různá srdce, z nichž
jedno s diamanty, 8 srdcí zlatých, 9 pozlacených, 185
stříbrných, 3 kříže, skvostný svatostánek se 4 svícny,
2 ciboře, 13 kalichů, 10 svícnů stříbrných a značný počet
rouch liturgických. Chudší ctitelové mučedníka zpověd
ního tajemství okrášlili hrob nesčetnými obrázky na dřevě
staršími í novějšími, řadou velikých svící i o váze nad
100 liber. Také filosofové & bohoslovci, kteří měli býti
povýšení na hodnost doktorskou, věnovali svatému lanu
Nepomuckému své these, t. j. seznam otázek, o nichž
veřejně mluvili & jež hájili při slavné promoci, obyčejně
s připojeným delším pojednáním některého z profesorů
nebo i s vydaným starým rukopisem. První z nich byl
Tomáš Josef Novák, později farář ve Strážnici na Moravě,
který tak učinil roku 1674 s dovolením kapitoly Svato
vítské' (Berghauer ll., 140).

Uctu svou projevovali věřící u hrobu svatého Jana
Nepomuckého klekajíce a modlíce se modlitby tam za
věšené, zvláště tuto (A. utr. 340): „Svatý ]ene, mučedníče
& patrone, z Nepomuku, české země města, rodilý a ko
stela svatého Víta na hradě Pražském kanovníku, proto
žes na žádost Václava Ctvrtého krále, kterýž se tudy
nad ní (královnou) začastý pro hříchy ho napomínající,
mstíti chtěl, před i po trápení nechtěl zpověď jeho man
želky vyjeviti, do Muldavy řeky s mostu jsi uvržen &
z světel v noci nad vodou, kde tvé tělo leželo,.se uka
zujících, jako jistých nevinnosti & svatosti tvé svědkův
zjeven, slavně od všeho duchovenství & lidu do hlav
ního kostela Pražského jsi přenešen, kdež po dnes, kdo
tvůj hrob zlehčuje, zjevné hanbě ujíti nemůže, Ty pak
divnou, neslýchanou a věčnou nezrušené tajnosti svaté
zpovědi památku v tom potvrzuješ: Tebe skrze tvé zá
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sluhy a milost od Boha propůjčenou důvěrně prosíme,
abys nám u Boha svou přímluvou všelikou milost vy
jednal, aby hněv svůj složil, pokuty hříchů, morovou ránu,
vojnu, hlad &všelikou strast, nebezpečenství těla i duše
ráčil od nás milostivě odvrátili a my před skonáním ži
vota cele a pobožně z svých hříchů se vyznati a za ně
dosti učiniti, vší hanbě a pohoršení ujíti, ve všech úřadech
a skutcích našich Bohu se líbili, běh života našeho
chvalitebně dokonati & k břehu věčného spasení přijíti
mohli skrze Krista, Pána našeho. Amen“. (Plachý, Farna
76.) Modlitba tato patrně byla přeložena z latiny, jakož
i německý překlad. líná modlitba, rovněž stará, zněla:
„Všemohoucí Bože, poskytni laskavě milosrdného sluchu
k našim prosbám, jež vznášíme při úctě bl. Iana, vyzna
vače Tvého, abychom, podporováni jeho zásluhami &
přímluvou, od potupy a zmatku časného ochráněni, před
smrtí hříchy své upřímnou mohli zpovědí shladiti, spáso
nosným pokáním smazati a přístavu dosíci věčné spásy.
Skrze Pána našeho, Ježíše Krista, atd.

U hrobu svatého Jana Nepomuckého modlívali se
nejen duchovní a lid, nýbrž ivelmoži: Martintcové, Kolo
vratové, Slavatové, Vrbnové a Šternberkové, ubírající se
do úřadů;_ ano i císařové, když dleli v Praze a modlili
se u hrobů patronů zemských, poklekali u hrobu svatého
lana Nepomuckého: tak Leopold 1., Josef 1. a Karel Vl.
(A. utr. 120). O svátku 16. května sloužívaly se zde mše
svaté od časného rána až přes poledne, i po celou oktávu
a mnoho poutníků po svaté zpovědi přijímalo zde Nej
světějšísvátost (tamtéž 121). Ano, ]an Fileček vypověděl,
že pamatuje od šedesáti let veliký počet mší svatých
u oltářů těchto, arcijáhen Tobiáš'Opitz (1701—1717)
docela po 70 let, P. Vojtěch Knia T. ]. od 49 (tamtéž
195); roku 1717 bylo jich 6920 za celý rok (Berghauer,
Protom. ll., 144). Také v Nepomuku rostla úcta svatého
lana od té doby, kdy tam byl k jeho cti postaven kostel,
v němž i pozdější kardinál Althan sloužil mši svatou.

Ucta tato podporována a živena byla také četnými
doklady, které se vypravovaly, kterak potrestáni byli ti,
kdož zneuctili hrob svatého Jana Nepomuckého, zvláště
z roku 1619, dle zápisů děkana Arsenia z Radbuzy:
Václav z Roupova pošlapal hrob světce a vycházeje
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z kostela“ zvěděl, že syn jeho náhle zemřel (A. utr. 166,
Pešina, Phosphorus 657); anglický velitel pážat krále
Bedřicha, provázen jsa Berberstorfem, řídil „vyčistění
chrámu svatého Víta“ & dal rozebrati mříž u hrobu, padl
však na zem, bolestí nohou a těla křiče hlasitě, zemřel
a dva dělníci, na zem poraženi, ustali od ničení hrobu
(Pešina, Mars Morav. 646, list z roku 1620); hofmistryně
královny Alžběty potrestána byla prý hanbou za to, že
v roce 1619 potupila hrob sv.Jana (Pešina, Phosphorus
655); u Chanovského jde v podobné pověsti o jinou
osobu (dílu tohoto strana 28). Svědkové vypovídali také
o jiných případech (A. utr. 92): o lutherském kupci
z Drážďan, o Bohuslavu Vořechovském z Kundratic, jenž
posmíval se nezdařené soše svatého Jana na Proseku,
že, za nedlouho sestupuje s koně, upadl. Větší řada
dokladů jest o dobrodiních, kterých se dostalo ctitelům
svatéhO'lana Nepomuckého. Anna Zahořanská onemoc
něla na oči a když léčba 6měsíční nepomáhala, utekla
se o pomoc k svatému ]anu & za 6 hodin byla uzdra
vena, Václav Bušek spadl v noci do studně & byl za
chráněn, Barbora Marlova po tříleté nemoci se uzdra
vila na přímluvu svatého Jana Nepomuckého, lan Basler
zproštěn padoucnice, arcijáhen lan Steyer (1707—1722)
uzdraven, měl nemoc žlučovou, na Moravě ]akub Pacher,
Matěj Přikryl, ]oset Sattler v Rakousku. Nepomučtí při
čítali svatému ]anu Nepomuckému ochranu za morové
rány v roce 1680 (A. utr. 107—110). O těchto uzdra
veních nebylo rozhodnuto, že by byla zázračná. Subjek
tivní názor uzdravených mohl to považovati za zázrak,
& také není správno, hned předem to popírati, když jed
notlivé případy se všemi okolnostmi nelze zkoumati. Není
však pochybnosti, že vyprávění tato působila k větší úctě
svatého lana Nepomuckého, sílíce důvěru v přímluvujeho.
Někteří horší se nad tím, že svatý Jan Nepomucký dle
výpovědi ]ana Mahrle (A. utr. 108) ochránil na Moravě
zedníka jakéhosi, jenž smrtelně poranil svou manželku;
byl veden dráby k soudu, ale cestou jim utekl, když byl
dříve vzývat svatého Jana. Nezdá se jim býti světce dů
stojno, aby chránil zločince před spravedlivým trestem.
Zločin zedníkův není prokázán, ani zda bylo poranění
smrtelné, nepřihlíží se k okolnostem polehčujícím; &i když
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vše připustíme, jest možno zločin odpykati životem kao
jícím, který napraviti se snaží, co způsobil zlého. Jak
mnoho obžalovaných teď bývá podmínečně odsouzeno, a

.to mělo by se vytýkati sv. ]anu Nepom.? Není to pomoc
'ku zlému skutku, nýbrž prostředek k napravení zlého činu,
před tím spáchaného. A o svatém ]anu Nepomuckém
častěji bylo vypravováno, jak pomohl i k smrti odsou
zenému ]anu Albrechtovi, který dosáhl úplného zproštění
viny, na Moravě jakási Bukovská, která po pěti dnech
měla býti popravena, rovněž byla osvobozena. Něco po
dobného říci jest o onom lehkomyslném jinochu, který
svedl dívku a utíkal se k svatému ]anu Nepomuckému
o pomoc, aby nebyl veřejně zahanben, kdyby čin jeho
vyšel na jevo. Dívka ona nebyla násilně odstraněna, žila
ještě dále; zdá se tedy, že na záležitost svou pohlížela
jinak než přísní mravokárci nynější, kteří se chytají všeho,
jen aby svatému ]anu Nepomuckému mohli vytknouti něco
nesprávného. ]ini ze ctitelů svatého lana připisovali mu
pomoc v nouzi duševní; tak onen, jenž se přiznal, že
zatajil hřích smrtelný při zpovědi, a konečně po modlitbě
k světci přemohl falešný svůj stud a vyznal se před
Bohem knězi ve zpovědi platné, jiný přemohl veliké po
kušení, pomodliv se k svatému ]anu Nepomuckému.

Z toho, co dosud bylo uvedeno, jde zřejmě na jevo,
že úcta svatého Jana rostla hlavně v okolí hrobu jeho,
zachovávána a množena jsouc péčí kapitoly u svatého
Víta. ]esuité počínají ji šířiti teprve v letech třicátých
století sedmnáctého, jak svými spisy, tak i ve školách,
uvádějíce svatého Jana Nepomuckého jako vzor křesťan
ského kněze. Mezi učiteli na školách jesuitských jmeno
váni jsou v aktech beatifikačních: P. Kirchmajer kolem
roku 1640 _(A.utr. 80), P. Todtteller kolem 1660 (117),
Karel Grobendank kolem 1654 (259), P. Roblitz a Jiří
Weiss kolem 1680 (278). Poznáváme tedy, že jesuité
úctu svatého Jana Nepomuckého ani nevymyslili, ani ne
zavedli, nýbrž nalezli úctu tuto již dávno zakotvenou a
dosti rozšířenou bez jejich přičinění. Bylo přirozeno, že
svatého Jana Nepomuckého s jinými katolíky uctívali a
potom také, zvláště mimo Čechy, horlivě šířili, věrni
jsouce zásadám katolickým o úctě svatých, jak bylo na
stíněno na počátku této hlavy na straně 25. Také není
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pravdou, že by úcta tato byla šířena za tím účelem, aby
úcta mistra Jana Husí byla potlačena, neboť není mysli
telno, že by v tolika spisech nebylo po té stránce ani
té nejmenší poznámky o tom, nehledě ani k tomu, že.
protestanté (strany pod obojí od roku 1609 vlastně ne
bylo) úcty svatých neznali a jako vynález lidský od po
čátku zavrhovali. Ovšem i oni vzpomínali často mistra
Jana Husi ve svých spisech & v katolickém písemnictví
doby tehdejší dostává se jim odpovědí se stanoviska
katolického, daleko objektivnějšího než bylo protestantské.
Odtud se vysvětluje jediná narážka na mistra lana Husa
ve spojení se svatým lanem Nepomuckým 26. června
1710 při divadle v gymnasiu OO. Piaristů v Litomyšli,
kde student Heinrich v úloze Beroslava vybízel své sou-'
druhy, aby „mu pomáhali vykořeniti čest a učení Husovo
z vlasti, zvelebujíce uctívání svatého lana Nepomuckého“
(Kraus, Husitství v literatuře ll, 36). lest to, jak pravím,
jediná narážka, kde se obě jména současně vyskytují,
a v tolika foliantech o blahořečení a prohlášení Jana
Nepomuckého za svatého ani slůvka. To jest důkazem,
že katolíci ve své snaze o úctu sv. Jana Nepomuckého
neměli vedlejšího úmyslu nahradili kult Husův úctou no
vého světce. Ze v Litomyšli došlo k onomu srovnání,
nedivíme se, neboť v krajině té živel protestantský a česko
bratrský nebyl úplně potlačen. Šimák ve Zpovědních se
znamech z let 1671—1725 uvádí na stránce 491 pro
rok 1676 celkem 526 bludařů, roku 1705 15 a 1710
jen 4. lest to tedy úplně nesprávno, když Kraus ve své
práci dí, že motivem literatury od roku 1650 byl „doktor
proti lžidoktoru, ]an proti lži-]anovi“ a že „boj za svato
řečení Jana Nepomuckého jest boj proti Husovi“. Ostatně
i termín „jezoviti“ ukazuje na stanovisko páně Krausovo.
Nezná asi ducha úcty svatých u katolíků, když praví:
„nebylo by té velké literatury svatojanské, nebýti Husa
a obav z potlačeného husitství . . lest to literatura
velkého historického bludu, o němž pracovala tři století“.
První díl této práce mé jest dokladem, jak jednostranný
tento názor od pravdy se odchyluje. Také není pravda,
že literatura svatojanská by nebyla bez Husa; toho do
kladem jest tento druhý díl.



III.

Životopisy svatého ]ana Nepomuckého.

V předešlé hlavě uvedl jsem značnou řadu spisů,
v nichž činí se zmínka o svatém ]anu Nepomuckém delší
nebo kratší, vždy však vztahující se pouze na jeho smrt
&příčinu její, totiž zachování tajemství zpovědního. Histo
rický omyl, který mlčel o činnosti generálního vikáře &
tak rozdvojil jednu osobu Jana z Pomuka ve dvě, v Ce
chách povstalý & v cizině šířený, způsobil, že opakovány
byly více nebo méně doslovně zprávy Doubravského bez
udání roku, nebo i Hájkovy s rokem 1383.

Vzdělaným postačily údaje v knihách těch obsažené;
svatý Jan Nepomucký zasloužil si úcty i tehdy, když se
o něm nevědělo více, než že neprozradil tajemství zpoo
vědního, vytrval v mukách &raději trpěl smrt mučednickou,
než aby se zpronevěřil svaté své povinnosti. Ale zbožná
zvědavost chtěla věděti více, žádala si podrobností z jeho
života. ]est to obyčejný postup. Z mládí Spasitele našeho
podávají nám evangelia příliš málo a proto později po
vstala literatura apokryfní (podvržená), evangelium Jaku
bovo o mládí Kristově, Nikodemovo o utrpení Ježíšově
s mnohými podrobnostmi. Zprávy o slavných mučednících
doby první byly příliš krátké a proto povstávají díla, která
dovedou vypravovati o svatém Petru, Klimentu a jiných
mnohem více; ovšem, cena oněch spisů jest různá, &nutno
pečlivě zkoumali, co se. s pravdou srovnává &co pravda
není, pátrati, jak asi dotyční spisovatelé se k oněm po
drobným zprávám dostali neb odkud je čerpali.

Něco podobného stalo se i u svatého Jana Nepo
muckého. Byla cítěna potřeba napsati obšírnější životopis
jeho, a tu vystupuje první jesuita ]iří Plachý (Ferus) z Hor
šova Týna, znamenitý kazatel, který vydal celkem 49 če
ských knih, Zivot svaté Anežky a Zlatý nebeklíč, až dosud
ještě vydávaný. R. 1641 vydal „Zivot Jana Nepomuckého/'
latinsky, česky a německy v jedné knířce, obyčejně dle
latinského titulu označovaný jako Fama posthuma (Pověst
pohrobní), v němž jménem města Nepomuku přednáší
Františku Šternberkovi žádost, aby se dostalo občanu,
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patronu, rodáku a divotvorci cti prohlášení za svatého
a jeho oslava aby se rozšířila.

ivotopis tento jest velice stručný; spisovatel zmi—
ňuje se krátce o vlasti bl. Jana Nepomuckého; o učení
(studiu) b. ]ana dí, že b. ]an na universitě „tak velikýúspěch
učinil, že ve filosofickém umění magisterii lauream dostal“
(stal se doktorem filosofie), lan Nepom. učiněn kanov
níkem u svatého Víta, almužníkem císařovny, královny zpo
vědníkem, líčí lana Nepomuckého trápení pro mlčelivost
sakramentální svaté zpovědi, Jana Nepomuckého svaté
skonání (bez data), následují divové při těle bl. lana Nepom.
„Reka utrpením dvou kněží, ano jednoho z nich i bi
skupské důstojnosti (Plachý myslí, že suffragán u Hájka
jest biskup), povědomá a jako zlehčená, že Boží pomstu
žádá, hvězdy se na tom'místě třpytící ten svatý poklad
ve dne i v noci ukazují, aby se na místo svatých přenesl“ :
při přenesení bl. Jana Nepomuckého dí: „kteréhož Bůh
mezi němými rybami bydleli nechce, než mezi hvězdami
stkvíti 'se na nebi“ . . . Pohřeb a složení těla bl. lana
Nepom. „v kostele má své odpočinutí míti“. Pokuta Boží
neuctivosti bl. lana Nepomuckého. A končí: „Sem pobožné
mysli a pravé víry poutníci, podál toho hrobu bezbožní
obrazoborci .. . ]emužto my nehodní krajané tento dárek
se vší ponížeností odvozujeme, připisujeme a dedikujeme“.
Následuje modlitba výše uvedená, báseň a krátká čtyř
verší: Nepomuk, Cech rozený, krajanové, student, kanovník,
almužník, zpovědník, mučen, přenešení, hrob slavný. Ná
sleduje nápis hrobu,_ svatí vlastenci a patronové české
země„ počet, t. j. seznam biskupů Pražských.

Zivotopis tento nepodává vlastně nic nového, až na
to, že činí ze sval. lana Nepom. omylem doktora filo
sofie a světlo v řece, Hájkem uvedené, mění ve hvězdy.
lest to neporozuměním, když někdo vykládá větu: „což
náhodou nebeský jazyk ku chvále muže ve vodě neroz
puštěn se pohybuje?“ jako by tím se naznačoval budoucí
zázrak s jazykem. ]de tu o básnický opis dřívější věty:
„Zdaž nadarmo a bez předzvěstí pochodně nebeské,
hvězdy, se zastkvěly?“

O podrobný životopis svatého Jana Nepomuckého
pokusil se lan Ignác Dlouhoveský z Dlouhé Vsi, děkan
v Německém Brodě, roku 1667 farář u Panny Marie před
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Týnem, 1668 na svatého Václava kanovník metropolitní,
který hned roku 1668 napsal latinsky „o bl. Janu Nepom.,
kanovníku Pražském a děkanu královské kaple u Všech
Svatých, pro zachování tajemství zpovědního s mostu
pražského shozeném & utopeném dne 16. května 1383“.
Roku 1670 napsal Bohuslavu Balbínovi list, který zakon
čuje slovy: „Posílám, co jsem mohl nalézti o našem bl.
]anu Nepomuckém a (vše) to, z různých víry nejhodnějších
a nepochybných rukopisů sebrané, pod vírou kněžskou
sdělují. Kéž Bůh tedy dá, abychom, jehož ctíme na zemí,
z jeho společnosti se radovali na nebi“ (Balbín, Bohem.
sancta 132; Acta Sanctorum, 3. svazek květnový, 6772).
Rukopis tohoto životopisu našel Berghauer roku 1738
v archivu metropolitním & vydal v Protom. ll, 44—49.

V tento čas připravují učenci z Tovaryšstva Ježíšova
látku pro třetí svazek květnový & jde o životopis svatého
lana Nepomuckého. Patrně byl znamenitý historik řádový
Bohuslav Balbín požádán, aby pro ohromné ono dílo,
dosud nedokončené, jim poslal vše, co se svatého lana
Nepomuckého týká. ]iné archivy Balbín většinou prohlédl
a shledal, že jest v nich 0 svatém ]anu Nepomuckém
velice málo; zbýval tedy jen archiv metropolitní kapitoly
v Praze. Ale tu nabyl smutnou zkušenost. Ač žádal
o dovolení v archivu tom shledávati látku pro své dílo
Epitome rerum Bohemicarum (výtah z dějin českých)
i pro životopis Arnošta z Pardubic, přece mu byla žádost
odmítnuta, ač mnohým jiným byly knihy půjčovány domů,
i těm, kteří dějepisu pranic nerozuměli. Zvláště byl mu
na odpor kanovník Colest (asi Celestin z Blumenberku),
jenž se před Balbínem vyslovil, že o těch věcech sám
hodlá psáti, čemuž prý se Balbín již tehdy potajmu smál
(Rejzek, Balbín 202). Od Pešiny obdržel jen opis listiny
o založení biskupství Litomyšlského. Snad by se Balbí
novi bylo podařilo zjistiti &opraviti omyl, rozdělující jednu
osobu svatého Jana Nepomuckého ve dvě osoby, zdánlivě
od sebe odlišné, kdyby mu bylo bývalo dovoleno psáti
dějiny kapitoly Svatovítské, jak tato roku 1669 dvakrát
žádala. Nedošlo však k tomu, protože tehdejší státní
censura proti tomu se stavěla (tamtéž 203). Postavení
Balbínovo bylo tedy nanejvýš obtížné: psáti životopis
svatého Jana Nepomuckého &nemíti přístupu k pramenům.
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Za těchto okolností byl mu spisek Dloúhoveského ví
tanou & hlavní pomůckou, zvláště když se mu tento za
ručoval kněžskou ctí, že vše jest napsáno dle rukopisů
víry nejhodnějších a nepochybných (ex variis fidissimis
et indubiis manuscriplis). To jest také zřejmě pozorovati
na práci Balbínově o životě svatého Jana Nepomuckého
(Vita S. ]oannis Nepomuceni), kterou 20. února 1671
věnoval metropolitní kapitole, očekávaje, že životopis ten
bude brzo uveřejněn nákladem kapitoly. Toho se však
nedočkaL

Obyčejně se píše, že Pešina, od roku 1670 děkan
kapitolni, znamenitý historik český, našel v díle Balbínově
tolik chyb & vážných omylů, že neradil dílo to uveřejnili.
Tvrdí tak ti, kteří rukopisu toho neviděli. Nalézá se
v archivu metropolitním (cod. 0 IX) a vykazuje skutečně
některé opravy rukou Pešinovou, který roku 1680 zemřel,
ale opravy jsou rázu jen podružného, slohové a života
svatého lana Nepomuckého se nedotýkající. Na straně 11
vylučuje přítomnost Václava IV. při trápení (tato jest
ovšem dosvědčena žalobou ]enštejnovou, tehdy neznámou),
na straně 22 Balbín označil Václava z Roupova „po
Budovci první a hlavní náčelník“, kdežto Pešina za pů
vodce odboje měl cizince Thurna, Hohenloha & Felsa,
jak to potom Balbín skutečně uveřejnil; na straně 23
psal Balbín, že „dělník při rušení hrobu svatého Jana
byl úplně bez ducha", Pešina opravil v „položivý“ atd.
lak viděti, takovéto opravy nikterak se nedotýkají zpráv
životopisných, s kterými tedy Pešina úplně souhlasil.
Větší neshodu viděli na konci. Balbín uvádí, že hlavní
prameny k životopisu mu dodal ]an Ignác Dlouhoveský.
Pešina však si tam připsal snad jako podmínku k uve
řejnění spisu toho: „hlavní látku mi poskytli osvícený
& nejd. PP. Tomáš ]an Pešina z Cechorodu, posvátného
kostela metropolitního velice zasloužilý děkan & officiál \
(soudce), ]MC rada, hrabě dvorský (comes Palatinus) atd.,
muž se mnou velice spřátelený & dějin, jak svého kostela,
tak celé-vlasti vynikající znalec a nad jiné znalý, & ]an
lgnác Dlouhoveský atd.“ Balbín byl tímto dodatkem zne
pokojen; tak soudím ze slov jeho v Acta Sanctorum VIS,
6732, kde jest zápis o oltáři svaté Lucie a Ottilie,
„ . . . Pešina . . . do tohoto životOpisu rozkázal vložiti“,
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což v druhém vydání vynechal. V hlavní věci, v podrobf
nostech života svatého lana Nepomuckého, se Pešina
úplně srovnával s Balbínem.

Práce Balbínova vyšla tiskem nejdříve roku 1680
v dodatku k třetímu svazku květnovému Acta Sanctorum
668—677 3 kritickýmipoznámkami Daniela Papebrocha T.).
Druhé vydání, vlastně původní sepsání, jak jest v 0 lX,
vydal Balbín v Bohemia sancta 1682, 74—113 (Miscel
lanea historica decas 1, kniha IV.). Obojí bylo vydáváno
častěji o sobě, v cizině dle Bollandistů, v Cechách dle
Bohemia sancta; německy vydal dílo to Jan Kryštof Bačina
roku 1686, česky lan Beckovský v Poselkyni příběhů če
ských roku 1700, I. díl, 605, a zvláštní otisk roku 1708
a potom ještě častěji. Zajímavé jest vydání latinské mědi
rytce Aug. Neureuttra z roku 1708 v malém formátu
(92X6O mm), které bylo posíláno do ciziny (Vita, mors,
cultus divi ]o. Nepom.)„

Rozdíl obojího vydání Balbínova v Acta Sanctorum
a Bohemia sancta jest poměrně malý, někde týká se
slohu, někde jsou to jen malé poznámky pro cizince
dějin českých neznalé. V Acta _Sanctorum jest etymologie,
co znamená jméno Pomuk : pomok(lo); vykládá-se tam,
že tento svatý Jan byl starší (neboť druhý ]an Pomuk,
doktor dekretů, kanovník Vyšehradský a generální vikář,
teprve po smrti bl. lana počal vynikati, po roce 1396 [l]),
že v předvečer Nanebevstoupení Páně roku 1383 (datum
16. května vynechal Papebroch) mnoho lidu se scházelo
k mrtvému světci, poněvadž byl svátek, že mříž druhá byla
vysoká 3 lokte, posléze uvedena omluva, proč nepřináší
všechny případy pomoci svat. lana Nepom. V Bohemia
sancta jsou tato místa vynechána; za to uvádí Balbín
zprávu Žídkovu, že svatý Jan Nepomucký byl děkanem
u Všech Svatých, že se mnozí domnívají, že obraz Panny
Marie Staroboleslavské jest od svatého Cyrilla &Metho
děje, udává výslovně datum smrti 16. května 1383, vypra
vuje o snaze Václava IV. usmrtili královnu &že mříž byla
2 lokte vysoká.

Není pochybnosti, že dílo Balbínovo jest vlastně jen
rozšířením práce ]ana lgnáce Dlouhoveského. Tento má
více o údaje, že sv. lan Nepom. byl posvěcen na kněze
od arcibiskupa lana, že byl mistrem svobodných umění,
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že dvořané byli zkaženi Václavem lV., svatý Jan byl mučen
podruhé 3; května 1383, král odjel—na hrad Točník (!)
(Hájek má Zebrák), úsloví: kdo se bojí pomluvy, uctívej
bl. ]ana (Qui times infamari, debes loannem venerari).
Balbín udává rok narození mezi 1320—30, světlo oblilo
při narození celý dům rodný, svatý lan Nepomucký byl
doktorem bohosloví a dekretů, předčil Konráda Wald
hausera a Miliče v kázání, ale neútočil na mnichy, stal
se almužníkem, byl často smírčím soudcem, úcta svatého
Jana Nepom. se projevovala sloužením mší svatých a
modlitbami, zvoník viděl tři muže svaté, jako by se radili.

O jednotlivých podrobnostech ze života svatého Jana
Nepomuckého pojednal jsem již v dílu prvém a ukázal
na některé zprávy, které nejsou současnými prameny ze
století čtrnáctého doloženy, pokud jsou možné &pravdě
podobné nebo nemožné, i na jejich původ (strana 15),
o stáří rodičů 17, o uzdravení, o záři nad domem_'18,
o přisluhování v klášteře cisterckém 20, o studiu v Zatci
14, o studiu bohosloví u svatého Apollináře 43, 0 při
pravě k svěcení na kněžství 45, o činnosti kazatelské 46,
o tom, zda byl kanovníkem u svatého Víta 72 a v tomto
dílu na straně 12, o odmítnutém biskupství Litomyšlském
a proboštství Vyšehradském 73, o úřadě almužnickém 152.
Zbývá nám tedy promluviti o posledních dnech života
svatého ]ana Nepomuckého, jak jsou líčeny u Dlouho-.
veského a Balbína.

Nešťastný omyl historický, že jedna a táž osoba
svatého Jana Nepomuckého byla rozpoltěna ve dvě zdán
livě od sebe odlišné, způsobil, že povstává někdy v sedm
náctém století názor, který klade smrt svatého Jana Ne
pomuckého na den 16. května 1383. První zmínku o tomto
dni nalézáme u Václava Františka Celestina z Blumen
berka (Successio Episcoporum v A. metrop. cod. LXXVI)
roku 1665. Totéž opakuje Dlouhoveský iBalbín, u něhož
nalézáme docela i určení, že to bylo v předvečer Na
nebevstoupení Páně, ač ještě Kruger ]iří (Majales triumphi
8) klade smrt svatého Jana na den svatého Zikmunda
(2. května). Jak došlo k určení 16. května, nepodařilo
se mi dosud-přesně zjistiti. Dle AS V/3 6692 potvrdil
Pešina Balbínovi, že památka svatého Jana Nepomuc
kého dle rukopisů kostela metropolitního jest 16. května
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o svátku svatého Ubalda (A. mln. e 179), také kapitola
Svatovítská roku 1675 (A. min. Cod. 12 d 611). ]isto jest,
že údaj tento vychází z kapitoly u sv. Víta, jejímž členem
Celestin byl, a že teprve spisem Balbínovým byl všeobecně
rozšířen a přijal. Výklad, že by toho dne (16. května 1393)
teprve byl býval pohřben & že se snad zachovala nějaká
zapsaná zpráva o tom, které nebylo porozuměno, a že
den pohřbu byl považován za den smrti, ač na pohled
správný & možný, mohl by býti přijat, když by se sku
tečně zápis o pohřbu dne 16. května našel. Celestin se
na zápis takový neodvolává, ani pozdější životopisci sva
tého lana Nepomuckého. Hájek neudává přesně dne
smrti, dí pouze „po slavnosti sv. Zikmunda“ (Kronika
česká 353). Ale odtud k určitému datu 16. května jest
cesta daleká. Snad by se takový zápis dal nalézti v ně
kterém breviáři, kde někdo později, když úcta svatého
lana Nepomuckého byla pokročilejší, zapsal svátek sva
tého lana.

Haller (FRA, Script. ll., XLVll) uvádí skutečně jakýsi
breviář Liber viaticus Sancte PragensisEcclesie se zprá
vami od roku 1378 do 1483, kde rukou XVI. nebo XVII.
století zapsáno jest latinsky: „lan z Pomuku shozen
s mostu od Václava krále, protože nechtěl prozraditi
zpověď královny 1383 dne 16. května“. A. Patera našel
roku 1882 v knihovně metropolitní kapitoly prvotisk
z roku 1485, na jehož desce jest latinský nápis: „lan
z Nepomuku, kanovník Pražský, muž svatý a zbožný, krá
lovny zpovědník a almužník, byl mučen králem Václavem,
aby prozradil zpověď královny, ale nechtěl a nemohl, tak
ho s mostu do Vltavy\shodil 1383 16. května již (jlam?l)
stkvěje se zázraky“. Patera neudal, z které doby zápis
jest (Zeitschr. t. kath. Th. 1883, 95). lá jsem těchto zápisů
neviděl a proto nemohu pronésti svého úsudku. V obou
zápisech jest však shodný & neobvyklý tvar in Moldam,
z čehož by se dalo souditi, že oba zápisy jsou si pří
buzny. Poněvadž však jich nebylo použito při processu
kanonisačním, lze souditi, že jsou z doby pozdější než
patnácté století. Nevím také, zda Pešina se dovolával
právě těchto zápisů nebo jiných.

S tím by souviselo také určení Balbínovo, že to
bylo v předvečer Nanebevstoupení Páně. Roku 1383 padl
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tento svátek na 30. dubna, roku 1395 na den 15. května,
tedy o dva dny dříve, než počítal Balbín. Předvečer svátku
Nanebevstoupení v den 16. května byl v letech 1319, 1330,
1341, 1352, 1414, 1425, 1436, 1509, když 17. května
byl čtvrtek. Snad Balbín učinil chybu při počítání roku,
což při pohyblivých svátcích jest vždy velice snadné.

Není třeba opakovati, že datum smrti svatého Jana
Nepomuckého dne 16. května jest nesprávné, poněvadž
byl utopen 20. března 1393, jak víme ze současných zá
pisů. Na nynější svátek svatého Jana Nepomuckého to
nemá vlivu, neboť máme řadu svátků, které nepřipadají
na den úmrtí světcova, nýbrž na den jiný; u nás na př.
svátek sv. Cyrilla a Methoda, ač onen umřel 14. února
869, tento pak 6. dubna 885, přece slavíme památku
jejich 5. července se schválením svaté Stolice. Podobně
jest tomu se svátkem svatého Jana Nepomuckého na
základě nyní již starého zvyku, apoštolskou Stolicí po
tvrzeného. 

Dlouhoveský a po něm iBalbín tvrdí, že král
Václav IV. pokoušel se alespoň dvakrát zvěděti od sva
tého Jana Nepomuckého tajemství zpovědní, sliby i hroz
bami žádost svou podporuje, ovšem bez výsledku. Oba
životopiscové nedovolávají se zde žádného rukopisu, mů
žeme snad souditi, že jest to tedy přirozený dohad. Nikdo
nevynucuje mučením to, co může zvěděti bez trápení.
Rovněž dohadem jest spojení prvního trápení s hrozným
výjevem pálení kuchaře, který dle Dyntera (díl 1,138, 144)
připálil kapouna a proto na rozkaz králův byl připevněn
k rožni a pálen. Pověst tato jest zapsána staršími zápisy,
třeba mnozí novější badatelé to popírají, přece i okol
nost, že se to o králi vypravovalo, jest větší váhy, než
pouhé popření bezdůvodné; mimo to Václav IV., když se
rozzuřil, ato se stávalo často, byl nerozvážný. Novinkou
jest, že svatý Jan Nepomucký byl dle Dlouhoveského
iBalbína tomuto výjevu přítomen, ano, že za mlčení
ustrašených milců králových on jediný veřejně pokáral
krále za toto ukrutenství, začež byl prý uvržen do vězení
a trápen několik dní hladem, pak opět povolán, po druhé,
k hostině králově, dotazován na hříchy královniny &potom
opět do vězení u mučírny odveden. Z toho, co nyní
víme o poměru svatého Jana Nepomuckého ku králi
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Václavu lV., nelze soudíti, že by býval při hostinách sou
kromých, nanejvýše snad při hostině slavnostní při po
ložení základního kamene k druhé části chrámu svatého
Víta dne 2. června 1392, avšak s tím by se těžko dalo
spojili jak ono vyptávání, tak i odvedení do žaláře, o čemž
nás ani žaloba arcibiskupa Jenštejna nezpravuje. Proto
nutno tento dohad obou životopisců označiti jako ne
pravděpodobný.
[g;-I' Něco jiného jest s líčením mučení. Toto shoduje se
se žalobou ]enštejnovou (díl 1., 125), která dosvědčuje
i přítomnost krále Václava IV., kterou (výslovně dle svého
dohadu) líčí Balbín; Pešina ji však poznámkou svojí
v rukopise Balbínově popřel. Balbín nenásledoval Dlouho
veského, který udává i den mučení svatého lana Nepo
muckého & sice 3. května, patrně dle Hájka (list 353).
Odkud vzal Dlouhoveský údaj, že svatý lan Nepomucký
byl po mučení občerstven nebeskou potěchou, on sám
neudává, ale Balbín tvrdí, že tak udáno jest ve starých
knihách psaných; jest to patrně jen doklad z Dlouhoo
veského převzatý, a tvrzení tohoto, že vše jest vypsáno
ze starých rukopisů, asi svedlo Balbína k této poznámce.

Rovněž z dohadu jest i ono loučení se s posluchači
u svatého Víta, kde svatý Jan Nepomucký nebyl stálým
kazatelem, a jest vůbec otázka, zda tam vůbec kázal, když
to není dosvědčeno_ současnými zprávami. ]ako generální
vikář & arcijáhen Žatecký sotva mohl zastávati i úřad
kazatele. Slova Kristova „Maličko a neuzříte mne“ (Jan
16, 16) jsou v evangeliu třetí neděle po Velikonocích,
která by dle Balbína v jeho údaji o Nanebestoupení Páně
připadala na 29. dubna, a jiná „již mnoho nebudu mlu
vili s vámi“ (Jan 14, 10) by se hodila sice k loučení,
jsou ale dohadem nedokázaným. Něco jiného jest 5 před
pověděním budoucích zmatků a pronásledování v Cechách,
poněvadž tu asi se ozývá výklad svatého Jana Nepomuc
kého, který podal s jinými k vidění arcibiskupa Jana z len
štejna (díl 1., strana 151), tedy může býti považováno za
pravdivé.

Zbývá ještě posouditi zprávu, že svatý ]an Nepom.
byl před svou smrti na pouti u obrazu Panny Marie ve
Staré Boleslavi. O stáří obrazu byl spor již za Balbína.
Kašpar Arsenius z Radbuzy napsal roku 1629 spisek
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„'Pobožná knížka o blahoslavené Panně Marii a o divech,
kteréž se dějí před jejím obrazem v Staré Boleslavi“,
kde tvrdí, že se od starých lidí a z kostelních pamětí
dozvídá, „kterak již svatý Václav obraz každého dne uctíval
a často při sobě nosil. Obraz jest z kovu, o němž, jaký
by byl, žádný z prubířův věděti &poznati nemůže“. lest ze
slitiny, v níž měd' převládá, pozlacený. ]an Ignác Dlouho
veský v knížkách: „Požehnané pole, na kterémž švitorný
podletní slavíček poletuje“ (z roku 1670) & „Strom života
(obraz Staroboleslavský)“ (z roku 1690) dodává, že byl
zhotoven z modly Krosiny, kterou svatá Lidmila dala
rozlíti; tato měla obrázek ve veliké vážnosti, darovala
jej svatému Václavu, ten zase Podivenovi, který ho na
útěku ztratil; roku 1160 za Vladislava krále byl však „vy
orán. Dle tohoto názoru byl by obraz zhotoven v Ce
chách pod dozorem svatého Methoda nebo jeho učen
níků, dle jiného názoru byl přinesen z Cařihradu českými
věrozvěsty. Proti tomu se namítalo již za Balbína, že na
východě se nikdy nezobrazoval ]ežíšek bez oděvu: to se
začalo teprve v ltalii v první době rozkvětu obrozeného
umění malířského (renaissance) a sošnického (Gaddi
roku 1366, Dan. Veneziano 1402—61, Filippo Lippi
1406—69 a jiní). 0 tak velikém stáří obrazu nevěděl
ani probošt tamnější Václav Hájek z Libočan, který se
o něm ve své kronice ani nezmiňuje; také v listině od
pustkové z roku 1372 není zmínky o uctívání tohoto
obrazu. Ovšem máme ze století čtrnáctého několik ob
razů malovaných, v pojetí s obrazem tepaným ve Staré
Boleslavi téměř úplně shodných: ve Zlaté Koruně, dva
u svatého Víta v Praze, u Panny Marie před Týnem, ve
strženém sloupu na Staroměstském náměstí, nyní v měst
ském museu, v děkanském kostele v Písku a ve Lnářích.
Ale právě takový obraz jest také na _Tremíti, ostrově
v moři jaderském, severně od výběžku Garganského.
Professor Mádl pokládá obraz za pozoruhodné dílo plastiky
& zlatnictví českého z počátku patnáctého století. Zdá
se však, že obraz tepaný klásli jest do začátku století
šestnáctého ; jest jistě odvislý od staročeské předlohy,
ale prohnutá osa hlavní osoby (Panny Marie) se mění
v nelomenou, hlava se vzpřimuje, obličej jest plnější a
téměř renaissanční ; záhyby šatu jsou souměrné dle svislé
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osy. Hájek se o nějakých poutích k obrazu ve Staré Bole
slavi nezmiňuje; ostatně pouti ve století čtrnáctém konaly
se jednotlivé a ne v průvodech, jako od století šestnác
tého. První hromadné pouti do Staré Boleslavi počaly
roku 1577 (Schmidt, Historia l.) a to dvě, což prý bylo
asi 150 let bludařstvím přerušeno. Do této doby asi nutno
klásli vznik pověsti o stáří tepaného obrazu Panny Marie;
pouti vžily se takovou měrou, že ve století sedmnáctém
již to bylo jaksi povinností každého katolíka, putovali do
Staré Boleslavi. Odtud si vysvětlíme, že snadno mohl
Dlouhoveský s Balbínem promítnouti také tento zvyk do
čtrnáctého století a připsali svatému ]anu Nepomuckému
pout tuto, poněvadž bylo nutno vyplnití onu dobu mezi
mučením a smrtí, jak se domnívali, oddělených asi 13 dny,
dle nesprávného názoru, jako by byl svatý ]an Nepo
mucký zemřel roku 1383. Dlouhoveský při tom dovolává
se zápisů (Acta) Staroboleslavských. Mohly to býti zápisy
novější, asi od let 1570, poněvadž však archiv tu shořel
roku 1640 při vpádu švédském, bylt' tenkráte chován ve
věži, zbyly tu nejspíše jen více méně určité vzpomínky.
Svatý Jan Nepomucký krátce před svou smrtí (20. března
1393) do Staré Boleslavi putovali nemohl, poněvadž byl
uplně zaměstnán povinnostmi úřadu generálního vikáře.
Ucla Panny Marie u kněze ve XIV. století se rozuměla
sama sebou, bylit' kněží povinni modlili se denně mimo
hodinky kněžské také hodinky malé k úctě Panny Marie.

Nesprávno test, tvrdili, že Václav IV. viděl z okna
vracejícího se svatého Jana Nepomuckého ze Staré Bole
slavě, neboť ani král ani svatý Jan Nepomucký tehdy ne
bydleli na hradě Pražském; král byl na dvoře králově
u Prašné brány, kde jest nyní Obecní dům města Prahy,
a svatý lan byl na Vyšehradě. Smrt mučedníka zpověd
ního tajemslví jest líčena správně, ač mučení u Dlouho
veského a Balbína jest odděleno od smrti.

Dlouhoveský píše, kterak lana královna pozorovala
velikou zář nad řekou z paláce Vyšehradského a poptá
vala se, co by toho bylo příčinou, a tak se dozvěděla,
že svatý Jan Nepomucký byl utopen; král pak odejel,
poděšen světly nad utopeným_knězem, na hrádek Točník,
ač Hájek výslovně jmenuje Zebrák. Balbín v této věci
nenásledoval oné předlohy. Domníval se patrně, ač rovněž

6
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nesprávně, že královna viděla světla z hradu Pražského,
a dodává, že král po tři dny nikoho nepřijímal.

]íž Hájek uvedl, že nad mrtvým tělem svatého Jana
Nepomuckého ukázala se té noci a následující mnohá
světla, ač Doubravský o tom pomlčel. Dlouhoveský se
zmiňuje rovněž o světlech na řece Vltavě, Balbín tento
zjev řečnicky zvětšuje a dodává, že se k tomu sběhla
celá Praha, ano, že všude se povídalo o smrti svatého
lana. V životopisech světců často se uvádí, že nad hrobem
jejich se ukazovala světla: tak v životopise svaté Lid
mily a také dvou Evaldů, o nichž di stará zpráva, že
v noci velké světlo naznačovalo, kde těla jejich leží a
jaké jsou jejich zásluhy (Martyrol. 3. října). Arcibiskup
Jan z Jenštejna toho v žalobě své neuvádí a současné
prameny mluví o zázracích hromadně. Zjev sám není ne
možný, mohl se přihoditi, ač ne vtom rozměru, jak na
značuje Balbín, jenž zde zveličuje, co se snad v ústním
podání kapitoly u svatého Víta dochovalo. Hájek čerpal
asi odtud svou zprávu o světlech.

Dle Dlouhoveského byla právě tenkráte řeka roz
vodněna, což přejal také Balbín, ač pozoroval neshodu
tohoto údaje se Skálou z Doubravy, dle něhož řeka, jako
rozhněvána smrtí násilnou, vyschla ; podobně napsal
i ídek. Balbín v poznámce k životopisu uvádí, že Dou
bravský zde slučuje dva lany (dle názoru v době Balbí
nově obecně rozšířeného) v jednu osobu a dodává, že
snad jest rozlišovali doby, takže v prvním okamžiku _voda
vzrostla a za krátko na to zase opadla, což i Pavel Zídek
zdá se tvrditi (díl 1.,145). V souvěkých pramenech, dosud
známých, nelze nalézti ničeho, co by svědčilo o rozvod
nění nebo vyschnutí řeky hned při smrti svatého Jana
Nepomuckého. Balbín dovolává se tu rukopisů těch, kteří
„tenkráte žili“, tedy pro rok 1393 letopisů českých, pro
rok 1383 asi jen díla Dlouhoveského, dle jeho ujištění
na konci práce, že použil starých zpráv.

Balbín následuje také Dlouhoveského o nalezení těla
svatého Jana Nepomuckého ráno druhého dne, a proto
asi také vynechává zprávu o světlech v řece v noci ná
sledující, ale přijímá i prozatímní uložení těla mučední
kova v kostele svatého Kříže Velkého na pravém břehu
Vltavy (za mostem Svatopluka Cecha). Kostel ten byl

)
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roku 1788 prodán, proměněn později ve skladiště a chlévy,
roku 1884 zbořen a místo něho postavena škola německá;
na místě tom dle plánů z roku 1914 měla býti posta
vena budova bohoslovecké fakulty. V klášteře Cyriaků,
„křižovníků s červeným srdcem“ nebo „bratří kajících
řehole sv. Augustina blah. mučedníků“ zachovala se asi
památka na toto prozatímně uložení těla svatého lana
Nepomuckého; povstala zde také kaple ku poctě téhož
světce a před svátkem svatého Jana Nepomuckého konali
řeholníci (až do r. 1784) na loďkáclt' ku Karlovu mostu
zvláštní pobožnost (Alb. sv. ]. 71). O tomto uložení těla
svatého Jana u svatého KřížeVelkého svědčí také nápis
na obraze Ledvinkově (Alb.s.l., list 4, aVlast1895—96,
385): „R. 1383 dne 20. května pravý obraz tváře a těla
malovaný dle uloženého těla v kostele sv. Kříže Velkého
lana z Pomuku, kanovníka, od Václava IV. svrženého
s mostu do Vltavy“. Nápis tento na proužku pergamenu,
nalepeného na zadní plochu plátěného obrazu ze XVII.
stoleti, dal podnět k domněnce, že jest to kopie staršího
obrazu, na dřevě namalovaného, ale známky písma po
ukazují také do století sedmnáctého. Ani obraz, ani nápis
není uváděn v přípravách ku processu blahořečení sva
tého lana Nepomuckého. Svědčí však o tradici v klášteře
Cyriaků. Bylo by přirozeno, že tělo mučedníkovo s písčiny,
na níž bylo vyplaveno, doneseno bylo do kostela, než
by u svatého Víta byl vykopán hrob (na místě známém
v ochozu, proti kapli Vlašimské). Dovídáme se od Dlouho
veského opět novou zprávu, která před tím nikde ne
byla zaznamenána: při k0pání hrobu našlo se prý mnoho
věcí zlatých a stříbrných, kterou i Balbín opakuje; není
možno však doložili ji staršími prameny.

Jak dlouho to trvalo, než došlo ku konečnému po
hřbení sv. Jana Nepomuckého u svatého Víta, nepovídá
ani Dlouhoveský, ani Balbín. Dle mínění původce nápisu
na zmíněném obraze nebylo to před 20. květnem, který
padl dle názoru Balbínova na neděli; ve skutečnosti byla
neděle: roku 1383 dne 17. května, r. 1393 dne 18. května.
Dlouhoveský i Balbín připojují líčení, kterak lid pražský
se sbíhal (dle Balbína v AA. SS. ve svátek Nanebevstou
pení Páně) & ctil umučené tělo svatého Jana. Král prý
to zakázal a dal tělo skrýti, ale i v kobce se projevilo
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zvláštní vůní, a úcta nepominula. Také tuto zprávu nelze
srovnati, poněvadž chybí údaje současné.

Balbín dodává ještě, že do kamene byl vyryt onen
nápis dlouhý (str. 104), klerý na počátku XVI. století
napsán byl na tabulce na mříží zavěšené, neboť v se
znamu výročních pobožností za zemřelé u svatého Víta
z počátku stolelí XV. by v tomto případě nebylo třeba
udávali jen jméno Jan z Pomuku. Po Dlouhoveském Balbín
opakuje, že i u hrobu se ukazovala světla (110).

Sledujeme-lí údaje Dlouhoveského, který tvrdil, že
vše vypsal z rukopisů pravých, vidíme, že při dětství
svatého Jana Nepomuckého se dovolává staré tradice
(nepraví však, zda v Nepomuku či v kapitole zachované),
při pouti do Staré Boleslavi jmenuje zápisy (acta) ta
mější, při trestech, které stihly nevěřící ve svatost sva
tého Jana, uvádí zprávy historiků domácích i cizích,
o tom, čí oltář v kapli Vlašimské byl dle svatého Jana
Nepomuckého nazýván, svědčí staré knihy (asi Arsenia
z Radbuzy), o tom, kterak Ferdinand I. se modlíval
u hrobu toho, dí, že jest to zaznamenáno, ale neudává
kde; zvláště odkazuje na knihu, o které zaznamenal jeho
příbuzný Wolfgang Chanovský, roku 1583 zemřelý, že
v_ ní jest svatý lan Nepomucký nazýván „divotvorcem
Cech“, ale Dlouhoveský dodal, že knihu tu nemůže nalézti,
ač v německé knížce „Skrytý poklad“, roku 1680 císa
řovně Eleonoře věnované, tvrdí z paměti Wolfgangových,
že i slepec u hrobu svatého Jana Nepomuckého byl
uzdraven za života Wolfgangova. Dodává—dále, že v Tře
boni jsou knihy, napsané svatým ]anem Nepomuckým.
Balbín u rukopisu [. G 19 v universitní knihovně pražské
na štítku poznamenal: „zbožně se za to má, že sv. ]anu
Nepom. kniha ta patřila“; nepřijal tedy údaje Dlouho»
veského; podpis svatého Jana Nepomuckého v rukopise
tom jest pozdější a má tvar neobvyklý ]ohannes de Ne
pomuk. Při zmínce o domu rodném v Nepomuku dovo
lává se vypravování starých. ]iří Toman z Ostravy (Acta
utr. 273) svědčí, že Jan Dlouhoveský vypravoval, kterak
našel v zápiskách Brosia z Hornsteínu poznámku, že ně
které knihy s označením zázraků svatého Jana Nepom.
byly ztraceny za vyhnanství kapitoly v době Bedřicha
Falckého. Pro podrobnosti, Dlouhoveským uvedené, ne
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máme většinou přímého dokladu, mimo obecné jeho
ujištění na konci práce.

Balbín na počátku svého díla o svatém ]anu Nepo
muckém projevuje domněnku, že jistě již dříve byl napsán
obšírný životopis svatého Jana, který se však ztratil
v bouřích náboženských, ale že přece mnoho rukopisů
se zachovalo, odkud on vše vypisuje, „což ne tak jeho
píli jest přičísti, jako spíše štěstí, že se nalezly“. Ne
určitá tato slova nasvědčují, že většinou důvěřuje spisu
Dlouhoveského, ač jinak rád připisuje svědectví sou-_
časníků (rkp. univ. XV D 6, 87). Starých pramenů do
volává se při zmínce o jmenování svatého Jana Nepo
muckého biskupem Litomyšlským, odmítá domněnku, že
by byl děkanem kapitoly u svatého Víta, pro nedostatek
zřejmých pramenů, pro úřad smírčího soudce uvádíknihu
nadační, ač jí nejmenuje (srv. I. díl, str. 89), také 0 ne
beské potěše po mučení uvádí staré rukopisy, rovněž
i pro utajení násilné smrti, po Dlouhoveském opakuje
staré zprávy o domku v Nepomuku, podobně o knize
Wolfganga Chanovského ; ze svého přidává domněnku
o roku zrození svatého Jana Nepomuckéko (95), jak se
modlil ve Staré Boleslavi (102), cituje zápisy děkanů
filosofické a právnické fakulty (96) & pravidlo kapitoly
Vyšehradské o studiích bohosloveckých, o trestu Václava
z Roupova dovolává se svědectví Zdeňka Vratislava
z Mitrovic (A. min. d 324) a o trestu hanobitelů hrobu
světcova knihy Teutscher Warsager 1630, 89.

Výsledkem tohoto zjištění jest, že i Dlouhoveský
pro všechny podrobnosti neměl dokladů přímých, nýbrž
že podal jen názor kapitoly u svatého Víta, jak souditi
nám nutno, když i Pešina ve všem, co se životopisu týče,
souhlasil s dílem Balbínovým.Mnohé podrobnosti, Dlouho
veským uvedené a Balbínem přejaté, jsou výsledkem
domněnek, které se snažily přirozeně doplnili stručné
zprávy pramenů starých, a jsou důkazem, jak nebezpečno
jest hromaditi domněnky, příliš od textu pramenů vzdá
lené. To naznačuje asi Emanuel de Boye v listu svém
(Berghauer ll., 355), aby P. Tanner uspořádal zprávy pro
process kanonisační příznivé a uvedl přesně spisovatele
anebo jisté známky doby při rukopisech, oddělil spole
hlivé od nespolehlivého & také, co se nalézá u spiso
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vatelů vážných, od toho, o čem se pouze vypravuje anebo
co jest založeno na dohadu.

Ačkoliv o mnohých těch podrobnostech jest nutno
více méně pochybovali, jak v této hlavě bylo naznačeno,
přece není nejmenší pochybnosti o podstatných událostech
ze života svatého lana Nepomuckého, jak bylo uvedeno
v prvém dílu této práce. Dějezpytci nezbývá, než ukázati
pravdu zjištěnou &odmítnouti omyl, který se během doby
vloudil, neboť jen tak zastkví se pravda. v celé své kráse
a odpůrcům odejme se příležitost, vynalézati námitky, které
se týkají věcí nepodstatných a které tudíž také svatosti
& příčiny smrti svatého lana Nepomuckého popříti ne
mohou v očích rozumného pozorovatele &soudného čte
náře, který nedá se zaslepiti frází, nýbrž sleduje důkazy.

Kniha Balbínova v Bollandistech Acta Sanctorum,
3. svazek květnový, stala se podkladem při processu
kanonisačním a definitivně stanovila životopis svatého
lana Nepomuckého na celé století i více. Pozdější spi
sovatelé opakují jen údaje Balbínovy. Ani knížka Václava
Makaria z Mertelic z roku 1684 „Vita et mors divi ]oannis
Nepomuceni“ po té stránce Balbína nepředčila. Merfelic
píše, že svatý Jan byl kanovníkem u svatého Víta &kaza
telem, děkanem u Všech Svatých, utopen byl 16. května
1383 v předvečer Nanebevstoupení Páně, prokládá život
výroky svatých Otců, dí, že král byl kouzelnými nápoji
otráven, zavolal si svatého Jana Nepom. dne 2. května,
ví o nebeské potěše po mučení, svatý lan shozen byl
s mostu, kde jest nyní jeho socha, voda vyschlá tak, že
se mohlo ráno přejíti suchou nohou, nápis na kameni
jest dosud čitelný, král Vladislav roku 1160 upravil svícen
jerusalemský & hrobu sv. Jana Nepomuckého (?) připsal,
arcivévoda Leopold svícen pouze okrášlil, o Václavu
z Roupova jest staré podání, jmenuje Caraffu pro trest
hanobitelů hrobu, služebníci kostela viděli častěji zářiti
hrob, ze starých zápisů jde na jevo, že svatý ]an Nepo
mucký ode dne své smrti byl arcibiskupy a kardinály
nazýván blahoslavený, svatý, mučedník, v Nepomuku byl
domek hned proměněn v kapli, kterou František Štern
berk dal strhnouti & místo ní postaviti kostel; jinak opa
kuje vesměs, ač zkráceně, Balbína anebo podává, což
jest totéž, názor kapitoly u svatého Víta. Bylo by však
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nespravedlivo, viniti v této věci kapitolu Svatovítskou
z podvodu, jehož se dopouští, kdo klamem, šálením nebo
lstí usiluje dosíci výhod, kterých by poctivým způsobem
nedosáhl (Vřešťál, Katol. mravouka ll./2, 449). Kapitola
počínala si správně, jsouc přesvědčena o pravosti svého
názoru, a měla pro mnohé podrobnosti, zvláště po stránce
zjevů, jež považovala za zázraky, na př. tresty hanobítelů
hrobu svatého lana Nepomuckého, i nesporně pravé do
klady. Dá se vysvětliti, že během dlouhých staletí se
přihodil omyl v rozpoltění jednoho historického svatého
Jana Nepomuckého ve dvě, od sebe zdánlivě odlišné
osoby, a že přistoupily některé podrobnosti mylné, které
však v podstatných věcech se s pravdou historickou
úplně srovnávají.

IV.

Svatý lan Nepomucký prohlášen za blaho
slaveného.

Není pochybnosti, že svatý Jan Nepomucký mohl býti
prohlášen za svatého hned nedlouho po své smrti, kdyby
okolnosti století patnáctého byly bývaly příznivější. Avšak
spory náboženské, které vypukly &proměnily celé Cechy
v bojiště, překážer a oddálin toto prohlášení za sva
tého, které od dob papeže Alexandra III. (cap. 1. X., lib.
lll., tit. 45) bylo roku 1160 výslovně vyhraženo svaté
Stolicí. Dříve totiž mohli tak činiti biskupové sami, pape—
žové však právo toto vyhradili sobě, aby tak zkoumání
svatosti života toho kterého sluhy Božího bylo provedeno
nestranněji & jistěji, i aby bezpečněji zavedena nebo
schválena byla úcta jeho v církvi pro veřejné služby
Boží. Tím si papežové neosvojili pravomoc nad dušemi
'svatých, ani tím nezvětšují slávu jejich, kterou požívají
v nebesích, nýbrž prohlašují jen soud o dovolenosti jejich
úcty na zemi. Dříve než papež prohlásí někoho za blaho
slaveného nebo svatého, předchází podrobné zkoumání,
zda onen sluha Boží stkvěl se ne životem průměrného
křesťana, nýbrž ctnostmi hrdinskými, a zda na jeho pří
mluvu Bůh učinil nějaké zázraky. Když prohlašuje papež
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některého blahoslaveného za svatého, vkládá jeho jméno
do seznamu svatých (canon, odtud kanonisace) a přika
zuje jeho úctu v církvi buď obecné nebo v některých
diecésích nebo řádech jako závaznou. Dle názoru boho
slovců jest-jisto, že při prohlášení za svatého jest církev
neomylnou, čehož při beatifikaci není.

Beatifikace či prohlášení za blahoslaveného působí,
že obrazy blahoslavence jsou trpěny na stěnách kostela,
ale ne na oltářích bez schválení svaté Slolice, hodinky
kněžské a mše svaté bývají zvláště povolovány, úcta nemá
se šířiti na jiná místa, pro něž to nebylo povoleno, ani
svátek jeho nemá býti uváděn v kalendáři, pro celou
církev, nýbrž jen v kalendářích určitých krajů. Ucta svatých
upravena byla výnosy papeže Urbana Vlll. ze dne 17.
března a 2. října 1625, které uveřejněny byly opět 8. čer
vence 1634, a zase výnosem posvátného sboru obřadů
dne 27. září 1659. Tyto přinesly trochu .r02paků o úctě
svatému ]anu Nepomuckému tehdáž již vzdávané. ]iž_
Pontan předvídal velikou tuto úctu, ]iří Plachý vytýkal likna
vost, že dosud nedošlo k prohlášení za svatého, kardinál
Harrach & císař Ferdinand III. pomýšleli na to, ale nepon
koje v říši překážely jeho provedení, ač úcta postoupila
dále, než dle papežských výnosů vlastně dovoleno býti
se zdálo.

Matouš Ferdinand Zoubek z Bilenberka stal se arci
biskupem Pražským roku 1669 a dosáhl toho, že papež
Kliment X. 26. července 1670 na žádost jeho a císaře
Leopolda [. schválil úctu svatého Václava jako svátek
polodvojný dle libosti, jako byl svátek svatého Kanuta
(19. ledna) a jiných svatých králů; 29. listopadu 1670
povoleny byly k jeho cti hodinky kněžské a mše svaté,
ale teprve 14. března 1729 byl svátek. svatého Václava
vložen do breviáře. římského jako polodvojný, vzávazný
pro celou církev. Arcibiskup ozdobil hrob dědice Ceského
a konány slavnosti svatováclavské. Roku 1672 Matouš
Zoubek upravil také kalendář pro kněze, byl tedy velice
znalý předpisů církevních, a proto také, navštíviv město
Nepomuk, podivil se, že na oltáři nad hlavním obrazem,
v kostele pouze 30 let starém, jest také obraz svatého
Jana Nepomuckého, který dosud ani za blahoslaveného
nebyl prohlášen. Ukazuje rukou na obraz ten, poručil
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děkanu tamějšímu Šebastiánu Karlu Královi (1659—77)
obraz odstraniti; ale hned ucítil bolest v ruce, která se
nezahojila, ano, byla i příčinou jeho smrti roku 1675
(Berghauer II., 182; Pešina, Memorabilia 78; Edit. Arch.
Metr. 13). Pomýšlel i on na beatifikaci svatého Jana
Nepomuckého a vyžádal si o tom roku 1673 rady Emma
nuela de Boye (A. min. C. 12 e 251; Berghauer, Protom.
II., 354). Tento slíbil arcibiskupovi veškeru pomoc k do
sažení beatifikace, zvláště při hledání současných dokladů
o svatém Janu Nepomuckém, poukazuje na postup při
beatifikaci svatého Stanislava Kostky, kteří kardinálové
mohou býti na ruku, aby se věc neprotahovala, panov
níci se mají přimlouvati listy, a radí, aby v první žádosti
se neudávaly důvody a důkazy podrobně; patrně před
pokládal, že během processu se vše uvede. Ukazuje na
jedinečnost příčiny mučednictví, tajemství zpovědní, v zemi
ode všad bludaři obklíčené & dosud ne úplně obrácené.
O mistru ]anu Husovi není tu ani zmínky. Jest to nepo
chopením věci, myslí-li profesor Fr. Bartoš, že by zpověď
sloužila vyzvědačství a udavačství a obnovovala vládu
středověké inkvisice. To se příčí zcela názoru katolickému
na zpověď & zvláště na zpovědní tajemství, jež kněz za
žádných okolností prozraditi nesmí. Zpověď inkvisicí nikdy
nesloužila a sami protestantští pastoři litovali, že se
vzdali tak mohutného prostředku k nápravě mravů a
pěstění křesťanského charakteru.

Doba k zahájení processu o blahořečení byla zralá,
jak sám de Boye v úvodu uvádí, kdež i lituje toho, že
nebylo vše provedeno již před sněmem Tridentským, kdy
předpisy nebyly tak přísné a proces by proto tak dlouho
netrval. Ani upozornění v listu tom, že by náboženský
cit lidu byl uražen, není záludné, nebot' víme, kterak pů
sobil rozkaz Zoubkův v Nepomuku, aby odstraněn byl
obraz svatého Jana Nepomuckého s oltáře. Václav hrabě

ternberk v Nepomuku ptal se na to Balbína, který mu
napsal 23. května 1673 list (A. min. Cod. 12 e 163;
Berghauer II., 390), obhajující úctu světcovu, v němž
správně ukazuje, že výnosy papeže Urbana Vlll. neza
braňují pokračovat v úctě, která před tím byla věřícími
světcům vzdávána. Ovšem, přesně vzato, byl i arcibiskup
v právu, poněvadž v Nepomuku byl obraz zavěše/n teprve

7
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po roce 1634, kdežto v kostele svatého Víta byly obrazy
z doby starší. Na to správně poukázal P. Rehoř Král
roku 1679 v listu P. ]anovi Tannerovi (A. min. e 171),
když šlo o posvěcení oltáře v Nepomuku. Ostatní úcta
soukromá, která nebyla vzdávána jménem církve, výnosy
těmi dotčena nebyla. Arcibiskup Zoubek brzo zemřel a
tím se také v přípravách ku processu jaksi ustalo, alespoň
se strany biskupa, který k tomu jedině byl oprávněn.

Snahy o svatořečení ujímá se teď kapitola Svato
vítská, jež roku 1675 dne 14. září podepsala osvědčení
o úctě svat._]ana Nepom., sestavené nejspíše Tomášem
Pešinou z Cechorodu a Janem Dlouhoveským (Berg.
hauer ll., 358; A. min. d 611). Uvedeny jsou zde všechny
způsoby úcty, jež jsme též uvedli v hlavě ll., jakož i vý
roky spisovatelů; zjevy, za zázraky považované, jsou vy
nechány. Postupovali zde patrně jako při žádosti o schvá
lení úcty svatého Václava, zapomínajíce, že .pro svatého
Václava byla úcla církevně dosvědčena hodinkami kněž
skými a mšemi svatými od mnohých staletí, čehož u sva
tého ]ana Nepom. ne_bylo.Osvědčení kapitolní s příslušnou
žádostí odevzdal v Rímě kanovník Krištof baron z Talm
berk_a, který za arcibiskupa Jana hraběte Valdštejna nesl
do Ríma zprávu o stavu diecése & navštívil prahy apo
štolské dle nařízení papeže Sixta V. Zádost kapitoly ode
vzdal předseda posvátného Sboru obřadů promotoru fidei,
který 18. července 1676 odpověděl (A. min. d 334), že
se příliš dlouho odkládalo a nyní že jest postupovati
dle výnosů papeže Urbana Vlll., při čemž jest dokázati
úctu vzdávanou již před rokem 1534; nadto žádost a
osvědčení kapitoly Svatovítské nedostačuje, proto že se
týká jí samé, nebot' svatý Jan Nepomucký dle osvědčení
byl členem kapitoly této, a posvátný Sbor obřadů zakázal
všem osobám církevním, společnostem a řádům, mimo
biskupy, aby pod trestem se neodvážily vyšetřovati zázraky
nebo vydávali podobná osvědčení. Tedy žádost kapitoly
byla odmítnuta pouze se stanoviska církevně právního
a nedotýkalo se odmítnutí to nijak otázky úcty svatého
Jana Nepomuckého.
_ Roku 1685 nesl opět zprávu o stavu arcidiecése do
Ríma Václav Ondřej Makarius z Merfelic, který byl po
žádán kapitolou, aby se poptal, jakým způsobem by se
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měl proces o blahořečení svatého lana Nepomuckého za
číti, aby vyhovoval předpisům církevním, anebo alespoň
aby se dostalo dovolení, modliti se hodinky kněžské &
sloužiti mše svaté ku cti svatého lana Nepom. Makarius
donesl také obrázky světcovy a v Rímě dal raziti me
dailky, o nichž bylo již psáno v hlavě ll. Přinesený návod
nebo poučení zdálo se asi býti obtížným provésti, a tak
nenacházíme v době po roce 1685, za života-arcibiskupa
lana hraběte Valdštejna, žádné zmínky o postupu v zále
žitosti svatého lana Nepomuckého, ač arcibiskup sám
tohoto světce ctil a hrob jeho dovolil okrášliti mramo
rovým zábradlím a v té době obvyklou ozdobou od ka'
novníka Tobiáše ]ana Beckera, pozdějšího biskupa v Krá
lové Hradci. Na zábradlí stály sochy, představující ctnosti
svatého Jana Nepomuckého. Hrob sám při tom nebyl
porušen i obojí mříž zůstala netknuta (Vlast 1895—6,
str. 561).

Také císař Leopold zasahuje do příprav dopisem
9. října 1696, jejž poslal P. Jakubu Villimu T. ]. 'do Ríma,
v němž se tohoto tázal, za jakých podmínek by bylo možno
získati od svaté Stolice dovolení zvláštních mší svatých
k úctě svatého Jana Nepomuckého, který považuje se za
patrona Cech úctou veškerého lidu (A. min. (115). P. Villi
odpověděl, že svatý Otec dopis císařův postoupil posvát
nému Sboru obřadů. Tento žádá' průkazných důvodů,
které sebrati má arcibiskup, pro důkaz úcty od nepaměti
svatému ]anu Nepomuckému vzdávané, alespoň přes 300
let, jako tomu bylo při bl. ]aně Portugalské. Císař proto
poručil 12. ledna 1697 arcibiskupovi, aby dal shledati
svědectví o šlechetném životě svatého Jana a zázracích
a řádně stvrzená co nejdříve zaslal, při čemž císař pro
jevuje svou zvláštní horlivost, kterou má k bl. ]anu Ne—
pomuckému. Nenašel jsem přímého dokladu, že by arci
biskup lan ]osef Breuner (1694—1710) byl poručil pátrali,
ale dá se tím vysvětlili výslech v Nepomuku roku 1697.

Kapitola Svatovítská pokračovala v přípravách ku
svatořečení. Šetření svěřeno bylo knězi ]anu Bartlovi
(Barthel) 28. března 1697 (Berghauer ll., 363), a první
důkaz jeho činnosti jest list děkana Nepomuckého, Ma
touše Josefa Nevšety (1695—99), 28. října 1697 (A. min.
e 203). Zádné listiny o stáří rodičů svatého Jana Nepo
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muckého, o soše Panny Marie se v Nepomuku nenalézají,
poněvadž město vyhořelo roku 1400 (nebo až při.útoku
Táborských roku 1420?). Není svědectví o životě rodičů
&uzdravení malého Jana; 0 světle nad domem vypravuje
jen Karel Rataj, 731etý; slyšel prý to od otce, jenž do
sáhl věku 83 let, a děda Tomáše, 100lelého. (Svědectví
toto ovšem nelze klásti příliš daleko, nebot' Karel Rataj
to mohl slyšeli & pamatovati jako chlapec 10letý, tedy
roku 1634, kdy asi i jeho děd ještě žil; tehdy v krajině
Nepomucké působil P. Albert Chanovský jako missionář,
a názor ten mohl býti utvrzen i výkladem obrázku Škré
tova v knížce Jiřího Plachého Fáma posthuma.) Také
zpráva o ministrování v klášteře_ jest neznáma starým
osadníkům, jakož i o studiích v Zatci. V domě rodném
svatého Jana Nepomuckého byla postavena kaple teprve
roku 1643 Františkem hrabětem Sternberkem, tedy ne
hned po smrti svatého Jana; jen to vědí sousedé Nepo
mučtí Bartoloměj Bláha a Karel Rataj, že v domě tom
nemohli pokojně bydleti a poslední obyvatel, Jan Jelínek,
náhle zemřel. Na obraz u vchodu do domu se pamatuje
Marlin Havlíček, Bláha a Rataj. Nynější kostel má tři oltáře,
na hlavním jsou sochy svatého Václava, Lidmily, Fran
tiška, Vzkříšení, obraz svatého Jana Křtitele dole & sva
tého lana Nepomuckého nahoře. Cizí kněží tu často
sloužívají mši svatou. Na 16. května jest stkvělý průvod
z města, ale ne od vzdálenějších. Roku 1691 vedl jej
biskup Jan Dlouhoveský a bylo mnoho účastníků. Mše
svatá se čte 0 svátku na ten den připadajícím (svatého
Ubalda), kázání jest na evangelium a nikoliv chvalořeč
na svatého Jana Nepomuckého. Když jest sucho, chodí
buď na Zelenou horu nebo do Vrčeně, neví se nic o staré
písni, kterou by lid zpíval o svatém Janu Nepomuckém,
kdo roku 1649 uchráněni byli od _moru, nežijí, roku 1680
byla pobožnost v kostele svatého Jana. 0 nějakých mi
lostech, jichž se dostalo ctitelům svatého Jana Nepom.,
se nezmiňují, snad z pokory. Děkan Nevšeta odpovídá
tedy na 15 otázek Bartlových a nepotvrzuje údajů lana
Ignáce Dlouhoveského, od něhož je přejal důvěřivě
i Bohuslav Balbín. Vznik těchto podrobností jest hledati
částečně v dohadech & starších zprávách, na př. o písni,
která oněm starým pamětníkům v paměti neutkvěla. Za
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nedlouho 27. listopadu Nevšeta dodává, že jen Rataj po
tvrzuje, že to slyšel od předků, za svědky jmenuje Havlíčka
a Otčenáška.

Svědkové byli již staří a bylo se obávati, že brzo
zemrou, proto povstala otázka, zda mohou býti vyslýcháni
arcibiskupem o zázracích, zda může býti konáno šetření
další, i když není proveden důkaz super non cultu. (Výnosy
papeže Urbana Vlll. byl stanoven postup beatifikace &
zároveň přikázáno, že nikdo nesmí zaváděti v kostele
veřejné uctívání světce za blahoslaveného dosud nepro
hlášeného, tedy důkaz super non cultu měl potvrditi, že
výnosy Urbanovy se neporušily, ovšem úcta před rokem
1634 vzdávaná se tím nerušila, ani úcta, která vzdávána
byla soukromě, třeba i od kněží.) O zázracích možno se
zmiňovati jen krátce a s prohlášením, že kazatel nechce
předbíhati rozhodnutí církve, podrobně mluviti o nich
možno jen s vědomím a souhlasem biskupa. Odpověď
ze dne 4. ledna 1698 upozorňovala, že listiny takové se
nepovažují za průkaz (A. min. e 457). Dne 9. května 1699
byli vyslechnutí svědkové Nepomučtí: Havlíček, Rataj,
Bartoš Kadaner a Bartoloměj Bláha děkanem Nevšetou
v přítomnosti Bartlově (A. min. (123 a e 813 a svazeček
D i str. 813).

S tím také patrně souvisí__i svědectví P. Ondřeje
Freybergra T. ]. z roku 1698 (AOG. 7, 52), který nenašel
v pozůstalosti P. Bohuslava Balbína (+ 1688) žádné urči
tější poznámky o starých rukopisech, jichž se dovolává
v životopise svatého Jana Nepomuckého. Viní Balbína,
že pérem mythologicko(bájeslovně)-řečnickým připojil,
čeho v životopisech svatých jest se vystříhati. Neurčitě
tvrdí, že Pešina s Balbínem ve většině souhlasil (in
plurimis convenil), ale přece onen životopis Balbínem
sepsaný nevydal. Sděluje, kterak P. Daniel Papebroch se
Balbína na mnohé věci dotazoval. ' Bollandisté uvěřili,
v cizině jsouce, tvrzení Balbínovu, ale dílo jeho ovšem
kriticky jest zkoumati. Nápadným se mi-zdá, proč v této
záležitosti tenkráte se nedotázali také světícího biskupa
Jana Ignáce Dlouhoveského, který zemřel teprve 10. ledna
1701; ovšem stařičký biskup neměl asi již paměti. ]eho
podrobnější doklady o rukopisech, jichž se dovolával
sám v předloze, jíž Balbín pouze použil a patrně pak
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zase vrátil, byly by tehda již platně prospěly processu
blahořečení svatého Jana Nepomuckého.

Výsledek tohoto zjištění byl poslán advokátu Frigi
diánu Castagnorimu do Ríma, který s biskupem di Spiga
a P. Laderchim v té věci jednal, „avšak v Praze není
známo, jak daleko věc dospěla. [ v Rímě byly jen stručné
poznámky o té věci (A. min. (1 314).

Shledané prameny a_důkazy pro úctu svatého Jana
Nepom. poslány byly do Ríma také znalci otázek kanoni
sačních ]anu Melchiorimu, agentu arcibiskupa Pražského
& sekretáři kurfiřta Mohučského, aby sám je tajně pro
studoval a pronesl o nich svůj soud, ale aby je neode
vzdával posvátnému Sboru obřadů. Melchiori pronesl
svůj názor 16. března 1702 (A. min. d 342—397, e 467),
při čemž použil také poznámek promotora fidei. Tak na
zývá se zkušený úředník posvátného Sboru obřadů, jemuž
přísluší shledávali námitky proti prohlášení za blahosla
veného nebo svatého, aby tak neuniklo nic, co by snad
bylo na úkor víře katolické při takovémto processu; a
poněvadž musí co nejdéle odporovati při tomto processu
a stává se proto jaksi odpůrcem světce, nazývá se žertem
obhájcem ďábla (advocatus diaboli), ač jest skutečně ob
hájcem víry. Melchiori uvádí zásady kritiky historické
o hodnověrnosti svědků, poukazuje na neshody ve zprávách
o svatém ]anu Nepomuckém a žádá, aby důvody byly
průkazné, poněvadž jinak by proces byl odložen, protože
v Rímě se postupuje jen dle důkazů předložených a ne
posílají se dotazníky k sesílení důvodů. Melchiori vyzývá
kapitolu k vytrvalosti, poněvadž svatý Jan Nepomucký
požívá úcty přes 100 let a má tedy vysezené právo na
úctu jemu prokazovanou (A. min. d 535), a jinou rukou
dodáno, že důkazy uvedené jsou vhodné, aby se proces
začal. lan Jindřich Bartl jest označen jako opatrovník
processu, jemuž_ Melchiori má sděliti výsledek porady
s advokátem v Rímě u posvátného Sboru obřadů pově
řeným, a kapitola v dopise dodává, že císař, šlechta &
lid království Ceského si přejí, aby se s processem za
čalo (tamtéž 549). Ale záležitost zase nepokročila, poně
vadž doklady nebyly podány ve formě církevně právní
a nebyly zjištěny soudem arcibiskupským.
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Další krok učiněn byl roku 1706, kdy pověřen byl
arcibiskupem a kapitolou Svatovítskou v této věci lan
Hložek ze Zampachu, probošt kláštera Theatinů či Kajetánů
(nyní Redemptoristů). Tento podal sv. Otci K_limentuX1.
16. července žádost o zavedení processu. Zádost tuto
(A. min. e 159) dal si Bartl přeložiti z vlaštiny Pavlem
Axlarem a poznamenal, jak v mnohém Hložek zde nad
sadil a upřílišil, ano, zřejmě nesprávné věci přidal. Ale
spisu toho nebylo použito. Hložek psal kapitole 25. září
1706 (tamtéž 726), že nejasnosti o postupu procesu byly
odstraněny, o nichž před několika lety do Ríma byl poslán
dotaz, ale teprve před několika týdny Hložkovi odevzdán.
Hložek získal také vynikajícího znalce v procesu kanoni
sačním Bernarda Peregriniho, jenž podal podrobný návod
pro započetí procesu před arcibiskupem (tamtéž volné
listy nečíslované a e 748). V Praze však z různých příčin,
snad z neznalosti právního postupu nebo ze strachu, aby
v něčem nepochybili a věc se neprotáhla, byli spíše pro
schválení mše svaté a hodinek k úctě svatého lana Ne
pomuckého, čímž by jaksi nepřímo byl prohlášen za blaho
slaveného (beatificatio implicita; A. min. e 738).

Asi roku 1709 (A. min. d 314) psal P. Villi císaři,
patrně na dotaz dvora vídeňského, že se dosud úředně
nejednalo o beatifikaci svatého lana Nepomuckého. Nej
lépe by prý bylo, aby císař nařídil arcibiskupovi Pražskému
zavésti dvě vyšetřování podle přiloženého návodu, a mohlo
by se to provésti vdobě několika měsíců, kdežto proces
beatifikační vyžaduje mnoho let. V důsledku toho psal
císař Josef I. 15. ledna 1710 (tamtéž d 311) arcibiskupu
Breunerovi, aby věc provedl, poněvadž by ho (císaře) to
těšilo, kdyby svatý Jan Nepomucký byl kanonisován nebo
alespoň za blahoslavence prohlášen, jak si toho přál
i otec jeho (císařův) Leopold. Císař žádal o podporu
také kardinála Albaniho, který se měl v Praze zastaviti,
aby „lid obecný prohlášením Jana Nepomuckého za sva
tého byl radostí nadšen“. Císař by byl rád viděl celou
záležitost provedenou, ale zemřel 17. dubna 1710 a arci.
biskup Breuner 20. března téhož roku.

Nástupce jeho Ferdinand hrabě Khuenburg byl jako
vyslanec císaře v Lisabonu a 14. července 1713 obdržel
pallium, nastolen teprve 14. dubna 1714. Po mnohých
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přípravách dochází konečně k úřednímu jednání. Arci
biskup vyzval faráře v Cechách a biskupy sousedních
diecésí, aby zaslali zprávy o úctě svatého Jana Nepo
muckého ve_svých osadách nebo diecésích; zprávy ty,
posílané kapitole Svatovítské, tvoří skoro celé první dva
svazky v A. min. a b. Některé odpovědi byly záporné,
ale z velké části svědčily 0 rozšířené úctě mučedníka
zpovědního tajemství; méně bylo zpráv o dosažených
milostech na přímluvu svatého lana Nepomuckého,
ač ani ty nescházely. Kapitola Svatovítská jmenovala
dne 28. května 1715 universitního profesora ]UDra Ber.
narda Jindřicha Germetena opatrovníkem (prokurátorem)
processu a arcibiskup 21. června ]UDra lana Františka
Blovského promotorem čili obhájcem víry; Blovský uznal
5. července Germetena za prokurátora, a oba složili
přísahu, že oni, jakož i arcibiskup jako soudce, budou
konati věrně své povinnosti dle předpisů práva církev
ního. Zápis o tom napsal protonotář apoštolský Matěj
Václav Jelínek, farář u svatého Jindřicha. Tajemník arci
biskupův ]an Griiner jmenován notářem, určeni dva po
slové. Germeten předložil žádost kapitoly Svatovítské,
aby arcibiskup začal proces beatifikační vyšetřováním
o pověsti svatosti, ctností, mučednictví & zázracích sva
tého Jana Nepomuckého. Promotor víry musil býti ka
ždému výslechu a jednání přítomen. Vedle arcibiskupa
byli ještě soudci P. lan Steiner T. ]. a JUDr. František
Antonín Langer. V třetím sedění 29. října 1715 předlo
ženy byly články čili otázky, které měly býti kladeny
svědkům, celkem 87; vybrány byly ze životopisu sepsa
ného Balbínem ve sbírce Acta Sanctorum. Svědků bylo
celkem 49, kteří měli býti vyslýcháni v arcibiskupském
paláci po přísaze v kapli, jeptišky pak ve svém klášteře.
Vedle těchto svědků byli ještě vyslýcháni tři v Olomouci
a tří ve Vídni soudci delegovanými. Poněvadž arcibiskup
povolán byl nunciem ]iřím Spinolou do Vídně, jmenoval
12. list0padu svým zástupcem světícího biskupa a pro
bošta kapitolního Daniela Josefa Mayera, pozdějšího arci-'
biskupa. Výslech svědků začal 26. listopadu a články
rozvedeny ve 285 otázek, z nichž poslední, týkající se
zázraků, byly ovšem předloženy jen svědkům, kteří o nich
věděli. Výslech se protáhl, poněvadž spolusoudce P. Jan



82

Steiner onemocněl a proto místo něho jmenován P. Max
milian Větrovský T. ].

Výpovědi svědků byly celkem souhlasné, ač slovy
se od sebe lišily. Bylo to přirozeno, poněvadž většina
svědků znala životopis Balbínův i líčení jiných spisovatelů.
Na některé otázky také došly odpovědi záporné; tak na
příklad František Alsterle z Astfeldu vypověděl, že neví
ničeho o světle nad domem při narození lana Nepomuc
kého (A. utr. 36), podobně i o studiích v Zatci (tamtéž
41); totéž řekl i lan Fileček (tamtéž 42) atd. Svědci
byli všichni starší 60 let, až na svědky o zázracích. Do
tazováni byli: odkud se o určité události ze života Jana
Nepomuckého dozvěděli, kdo byli jejich předkové, od
nichž to slyšeli, jak byli staří, odkud to oni věděli, a zda
někdo onu událost popíral.

\ Z knihoven arcibiskupské, kapitolní & Strahovské
předloženy byly knihy se zprávami o svatém ]anu Nepo
muckém a pouze dva rukopisy z archivu kapitolního,
totiž zápis ]ana_z Krumlova (viz stranu 9) a rukopis
Správovny Pavla Zídka (l., 145). O těchto rukopisech vy
povídali jako znalci starých památek lan Florián Hammer
schmied, farář u Matky Boží před Týnem, P. Ondřej
Freyberger T. 1., lan lrmler, vikarista u svatého Yita, &
Mikuláš František Wentzel 18. června 1718. Zídkovu
Správovnu kladli všichni do století patnáctého, Hammer
schmied do roku 1471, zápis Jana z Krumlova však
zvláštním nedopatřením do roku 1383; nepoznali totiž
ruku stejnou při všech částech tohoto zápisu, snad také
proto, že prvá řádka zápisu, byvši chráněna zahnutou
částí pergamenu, uchovala si barvu odlišnou od následu
jících řádků otřelejších. Každý z nich, ač vypovídal v ne
přítomnosti druhých, tvrdil, že jest to písmo st'arší (!) než
u Zídka, že obsahuje mnoho zkratků, kterých se později
neužívalo v takové hojnosti, & že jest tam napsán rok
1383, kdy onen zápis byl učiněn.

Podobné prohlásil i Michal Adam Frank z Franken
steinu roku 1724, který nadto ina přední straně pří_deští
rukopisu toho četl rok 1380, nyní již nezřetelný (CKD.
1917, 552). Knih bylo prozkoumáno celkem 40, částí
svatého lana Nepomuckého se týkající opsány zvlášť;
opisy pak srovnány s originály, při čemž místo faráře



]elínka, nemocného chrlením krve, jako notář spolupůsobtl
i sakrista Václav Konstantin Potůček. Pak byly opisy také
ověřeny soudci jako souhlasné s předlohami.

Tím byl skončen process přípravný, spisy všechny
měly býti donešeny do Ríma zvláštním poslem lanem
Ludvíkem Steyercm, archidiakonem kapitoly Svatovítské,
který úkol ten přijal a složil předepsanou přísahu, že
spisy odevzdá posvátnému Sboru obřadů. Zápis o tom
byl podepsán, přiložen ke spisům a s nimi zapečetěn
pečetí soudců; vše pak vloženo bylo do obálky, která
rovněž zapečetěna pečetěmi tří soudců 25. ledna 1719.
Soudcové napsali list kardinálům posvátného Sboru ob
řadů a podobně učinil i arcibiskup 29. ledna 1719, kde
potvrzovali velikou pověst o svatosti, ctnostech, mučed
nictví a zázracích svatého Jana Nepomuckého, která se
neustále množí, a přimlouvali se, aby na základě_tohot_o
processu informačního zavedeno bylo řízení v Rímě a
v něm aby se pokračovalo, až by bylo dosaženo pro
hlášení Jana Nepomuckého za blahoslaveného (A. utr.
27—34). _

Prelát Steyer odevzdal spisy v Rímě ; české & ně
mecké výpovědi svědků překládal Vojtěch Pubetz T. 1.,
zpovědník u svat. Petra, a bratr Tomáš Brabant z řádu
svatého Dominika srovnal překlad s originálem dne 9.
srpna 1720.

Bylo již uvedeno, že dle předpisů církevních byl
nutný ještě druhý process, aby se dokázalo, že u svatého
lana Nepomuckého jde o případ vyňatý bullou papeže
Urbana Vlll., tedy o tom, že tomuto sluhovi Božímu se
vzdávala veřejná úcta od doby nepamětné; kdyby toho
nebylo, musil by se dokázati opak dle bully téhož papeže,
že svatému ]anu Nepomuckému veřejná úcta vzdávána
nebyla, jak již na straně 75 poznamenáno bylo. V Praze
chtěli roku 1715 konali obojí process současně, dotazu
jíce se týchž svědků, ovšem na otázky zvláštní (A. min.
e 241). Odpověď zněla, že nutno se říditi návodem řím
ským, který žádá dvojího řízení. Proto hned po odchodu
Steyerově do Ríma začal z pravomoci biskupské sám
arcibiskup Ferdinand hrabě Khuenburg druhý process
o veřejné úctě, od dob nepamětných svatému ]anu Ne
pomuckému vzdávané.



84

Dr. Germeten jako opatrovník žádal jménem kapi
toly, aby řízení se započalo, P. Blovský byl obhájcem
víry jako v prvním procesu. Germeten podal 24 články,
které byly rozvedeny ve 123 otázky. Svědků bylo 16,
pět z nich vypovídalo již v prvním procesu (A. utr. 236).
Vyslechnuti byli od 14. února do 28. března 1719. Šlo
o důkaz, že svatý Jan Nepomucký byl umučen pro za
chování tajemství zpovědniho a sice jen pro tuto příčinu
(dle tehdejšího názoru a tehdy známých zpráv; i kdyby
jiné příčiny, jako potvrzení opata Kladrubského & vyne
sení exkommunikace na Hulera, byly udány, proces by
nebyl utrpěl na průkazu svatosti, jako opomenutí jich při
výslechu nečiní celý proces zmatečným, poněvadž i za
chování zpovědního tajemství jest dostatečně prokázáno;
l., 132). Svědkové vypovídali o světlech při smrti sva
tého Jana Nepomuckého, o zázracích u jeho hrobu,
o trestu těch, kteří zneuctili jeho hrob, o dřevořezbě
u hrobu, že svatý Jan Nepomucký byl hned po smrti po
važován za svatého mučedníka a uctíván od věřících,
o nápisu na hrobě, o mřížích, o _svícnu jerusalemském,
že svatý ]an Nepom. jest uctíván jako obhájce dobrého
jména a ochránce země České, o velké návštěvě hrobu
dne 16. května, 0 modlitbách, básni Pontanově, o oltáři
v kapli Vlašimské, jeho authentice z roku 1621 a novém
posvěcení roku 1706 opatem Strahovským a světícím
biskupem Vítem, o kostelech a sochách svatého Jana
Nepomuckého, darech záslibných, lampách, obrazech,
v_elmičetných mších svatých u hrobu, že svatý )an jest
stále uctíván od dob nepamětných, o rozšíření úcty jeho
v Cechách i jinde. Svědkové vypovídali dle své zkuše
nosti, dle zpráv svých rodičů a dědů i na základě spisů
tištěných. '

Velice důležitým a pro svůj výsledek památným stal
se 15. duben 1719, kdy otevřen byl hrob svatého Jana
Nepomuckého; zábradlí mramorové z r. 1692 na delších
stranách bylo den před tím odstraněno, jakož i ostatní
předměty okrasné, záslibné isvícen jerusalemský. Chrám
byl tehda zavřen, aby množství věřících se nenahrnulo
a nezpůsobilo zmatek; vedle znalců a dělníků, soudců,
bylo přizváno mnoho vynikajících osob jako svědků, čímž
rozplývá se námitka, že hrob otevřen byl tajně. Farář
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Hammerschmied, sakristán Karel Potůček, 3 lékaři a 2
chirurgové složili u hlavního oltáře přísahu, že budou
vypovídati dle pravdy. Průvod odešel k hrobu svatého
Jana Nepomuckého, na který ukázal Potůček, na stranách
podélných odstraněna byla vyšší i nižší mříž, ale kámen
náhrobní se rozpůlil při zvednutí, byl na některých mí
stech vydrolen, zjištěny zbytky starého nápisu frakturou
932 % be S.Bomuf (A. arcib. Acta origin. 771). Hammer
schmied i Potůček vysvětlili, že písmena jsou téhož tvaru
jako nápisy psané ve 14. století na stěně kaple saské či
Sternbersk'é nad náhrobky Přemysla [. a ll. Arcibiskup

prohlásil trest vyloučení z církve na toho, kdo by něco
z věcí v hrobě nalezených uzmul nebo něco k ostatkům
přidal. Dle zprávy Potůčkovy (Berghauer ll., 234) nalezeny
byly pod kamenem svrchu v hlíně přeházené kosti, 3 lebky
3 dásněmi a jiné kosti větší asi osob na místě tom kdysi
pohřbených, kteréžto kosti byly při pohřbu svatého Jana
Nepomuckého vyňaty a pak opět svrchu do hrobu vlo
ženy, jak se často stává na hřbitovech, kde se vykopané
kosti neukládají do kostnice. Nepořádné uložení kostí
naznačuje, že jde o zrušené starší hroby. Teprve v hloubce
přes 2 lokte (1'186 m) nalezena byla neporušená kostra,
položená hlavou k východu, jak se děje u kněží. Zedníci
vypověděli, že hrob nebyl otevřen od doby pohřbu, dle
slehlé hlíny a že kamenem nebylo hnuto (A. utr. 297).
Lebka kostry v hrobě nalezené byla nakloněna na pravo,
kosti rukou byly skříženy. Z rakve se našly jen kousky
dubové & smrkové, kousek černého šatu & látky načer
venalé. MUDr. Šebastián Fuchs sestoupil do hrobu a po
zorně odhrabával hlínu, ukazuje polohu kostry, a pak po
částech podával kněžím u hrobu stojícím. Začal lebkou,
kterou podal Potůčkovi a ten ji nesl ke stolu, bílým
plátném pokrytému, u něhož stál arcibiskup a jiní. Tu při
naklonění lebky bez jakéhokoliv nárazu vypadl z ní jazyk
5 hlínou. Všichni to viděli najednou. MUDr. Puchmann
a Schutzbret nařízli nožikem jazyk na dvou místech dosti
hluboko a nalezli načervenalou hmotu, lidskému jazyku
úplně odpovídající (Berghauer ll., 254). Celá kostra byla
pozorně vyjmuta z hrobu a upravena na stole. Vypadlý
jazyk koloval v rukou přítomných svědků, jak svědčil
roku 1725 kapitolní děkan Rečický (Acta origin. 917),
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byl znečistěn hlínou a když lékaři jej očistlli, ukázala se
jeho načervenalá barva jasněji.

MUDr. Jan František Lów z Erlsteldu, 7lletý univer
sitní professor, potvrdil, že kosti byly úplně správně spo
jeny, jen kost prsní (sternum) byla od žeber odloučena
& níže položena, žebra všechna souvisela s obratly šíje,
ano, žebra levého boku byla na pohled i dle hmatu
šťavnatá. Lebka byla tíhou země v týle nakloněna, zevně
celistvá, s dásněmi i zuby správně přiléhajícími, uvnitř
bez patra a ostatních částí. (Dle Potůčka ll., 234 schá
zely dva zuby špičáky.) „Hmota z lebky vypadlá k po
divu &úžasu“, svědčí Lów, „v podobě, podstatě, cévnatém
složení a červené barvě úplně pravý jazyk představuje,
a nalézám a s bezpečným svědomím prohlašují za jazyk
lidský, dle mého úsudku nástroj, jímž svátostní mlčelivost
zachoval, uchovaný (před zkázou). Mimo to v týle s levé
strany vidím skvrnu tmavě červenou, velikosti dvojitého
zlatáku, & málo nad ní podobnou skvrnu tmavější, která,
když (A. utr. 295) Schutzbret ji smáčkl, se propadla;
byla všude měkká.“ Podobně i na lopatce viděl skvrnu
tmavou. „Tyto asi povstaly při shození s mostu nárazem
na nějaký kámen nebo jiným úderem násilným. Ostatně
nic neschází celé kostře až na jablko (patella) pravého
kolena a několik kostiček chodidla (metalarsu), které
jsem dosud nenašel (tamtéž 289). Co se týče jazyka,
dovozuji, že mimo zázrak se přirozeně zachovati nemohl,
poněvadž mezi ostatními údy těla právě jazyk nejdříve
podléhá zkáze. Zde však při tak dlouhé době, přes 300
let, nemohl se uchovati v této podobě, podstatě a ne
porušenosti, jakož i barvě způsobem přirozeným“ (290).

Podobně vypovídal i MUDr. Jan Karel Puchmann,
55letý (vynechávám úplně souhlasné výpovědi): Kosti
souvisely přirozeně, tělem nebylo nikdy hnuto, některá
žebra byla zlomena a úlomky nalezeny v prsti pod kostí
prsní, obratle jsou pevně spojeny. Zuby tak těsně u sebe,
že ani nit by nepronikla. V lebce při vypadnutí prsti
jsem viděl, že poněkud přilnula jakási zvláštní hmota
měkká, poddajná, řídká & houbovitá, takže soudím, že
není ničím jiným, než pravý jazyk, zvláště když na konci
pozoruji čtyři rozvětvení, jež nemám za nic jiného, než
za čtyři svaly; na druhém konci jest zahrocená, jak jazyk
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správně bývá, uprostřed širší, barva jest zcela jazyku pří
slušná, červenavá. Bůh sám jazyk k týlu obrátil, kdežto
patro jest zničeno . . . lest zde cosi zvláštního & nad
přirozeného, což odtud se jeví, že jazyk jest zvláštní pod
stata, měkká, ohebná, řídká a houbovitá, mnoho se sli
nami spojená, a proto velmi snadné zkáze podléhá &
proto důsledně do čtvrtého století mimo zázrak se ne
mohla zachovati (292).

MUDr. a chirurg Šebastián Fuchs, 461etý, shoduje
se s Lówem; jest to jazyk dle tvaru, podstaty, vláknitého
ústrojí a přirozemé barvy červené, a nemohu jej pova
žovati za jinou část těla nebo něco cizorodého. ]azyk
jest podstaty velmi měkké a zkáze velice podléhající,
každá jiná částka masitá jest hutnější, tužší, a když maso
ipatro bylo stráveno, může se říci, že jen zázračně jazyk
byl uchován.

Chirurg lan ]akub Schutzbret, 65letý, shodně po
tvrzuje nález. Z lebky vypadla hmota ve tvaru, podstatě
a červené barvě pravý jazyk představující; s dobrým
svědomím soudím & pravím, že to právě jest pravý tvar.
jazyka (quod hoc ipsum vera figura sit). lazyk byl za
chován zázrakem, poněvadž nejsnadněji se kazí, ale tento
přes 300 let jest neporušen, tím spíše, když jiné části
masité i tvrdší, jako patro, byly stráveny (295).

Chirurg Ferdinand Schober z Hochenvurtu, Stletý,
rovněž má hmotu z lebky se zemí vypadší za pravý jazyk
lidský podle tvaru, podstaty, červené barvy, a pevně ji
za jazyk lidský považuje. Zachování jazyka jest zázračné,
nebot' jazyk jest podstaty jemné a snadno porušitelné;
„měl jsem ve svých rukou mnoho hlav mrtvých a je
prohlížel & shledal, že v nich části vnitřní nejdříve byly
zničeny, zde však se nalézá opak, patro a jiné části ma
sité jsou stráveny, jen jazyk jest v lebce zachován přes
300 let“ (297).

Lów pitval mrtvoly v Římě, Padově & v Praze a také
praeparoval, Fuchs v Praze dvakrát na universitě &často
soukromě, podobně i Schutzbret a Schober, tento i v ltalii,
Anglii a Nizozemí.

Prohlídka trvala od 9 do 4 hodin. Dr. Blovský (Berg
hauer ll., 234) zatím Opatřil na jazyk schránku stříbrnou;

\
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tato po vložení svatého jazyka byla zapečetěna pečetí
arcibiskupovou a vložena do cínové rakve, do níž také
vloženy všechny kosti, pak zavřena na klíč, který uschoval
arcibiskup, a zapečetěna opět pečetí tohoto &Blovského.
Rakev dána do hrobu & tento pokryt prkny & červenou
látkou & s obou podélných stran zabedněn prkny ; také
byla k hrobu postavena stráž.

pondělí 17. dubna od dvou lékařůu přítomnosti
komise a četných svědků byla kostra uspořádána, rakev
pak opět uzavřena a zapečetěna. Konečně 5. května před
toutéž komisí a svědky byly kosti svatého Jana Nepom.
zaobaleny do látky hedvábné (Zindel), uloženy do rakve
cínové, tato vložena do dubové, ta pak zapečetěna &
vložena do hrobu, který pak byl zaházen hlínou & pokryt
kamenem.

Druhého dne, 6. května, když se hrob upravoval
nahoře, našli pod stolem nepozorností lékařů spadlou
čéšku (patella; A. utr. 298), dle Potůčka (ll., 235), který
se asi zmýlil, obratel šíje; tento ostatek byl dán do že
lezné schránky, zapečetěné pečetí probošta a arcijáhna,
a vložen pod kámen v hlavách hrobu.

Lampy, dary záslibné, tabulky a obrazy svatého Jana
Nepómuckého byly prohlédnuty komisí 20. května 1719
(A. utr. 332) u přítomnosti zlatníků a malířů, 26. června
socha Strahovská (tamtéž 357), mříže obojí a nápis
u přítomnosti zámečníků (323), svícen jerusalemský po
soudili kovolijci. Nápis na dolejší části dosud čitelný
(Soupis pam. Praha, 1.,273) je svedl, že myslili, že svícen
tento postaven byl na hrob již roku 1393. „To je svícen
z chrámu Salamounova v ]erusalemě brannou moci v Mi
láně vzatý vévodou & pány českými: roku 1395 sem po
stavem“ Mimo to sebrány a srovnány _zprávy o úctě sva
tého lana Nepomuckého v rukopise Zídkově & knihách
tištěných (A. utr. 247—56), & když vše bylo dle návodu,
z Ríma došlého, provedeno, vynesl arcibiskup Pražský
Ferdinand nález: „dokázána jest veřejná úcta od času
nepamětného, stoletého a nadto, která byla vzdávána &
prokazována & dosud se vzdává a prokazuje témuž blah.
]anu Nepomuckému vždy za vědomí a trpění arcibiskupů
Pražských, tehda žijících, a proto záležitost tato spadá
a patří k případu vyňatému z výnosů št'aslné paměti
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Urbana Osmého a proto také v této věci se nestalo nic
proti výnosům těm, nýbrž výnosy ty dostatečně se za
chovaly“ (A. utr. 242). '

Arcibiskup sepsal pak podrobnou zprávu o postupu
celého řízení soudního, i o tom, kterak bylo dbáno všech
předpisů římských. Byl obstarán souhlasný přepis & ko
nečně zvolen za posla, který by spisy, řádně ověřené &
zapečetěné, jako při prvním procesu donesl do Ríma, arci
jáhen kapitoly lan Ludvík Steyer. Arcibiskup uvedl ještě,
že mezi svědky byly osoby v důstojnosti církevní posta
vené i v úřadech zemských (tedy nad jiné vzdělaností
vynikající), že proto důvody o úctě svatého lana Nepo
muckého jsou úplně průkazny, & žádal kardinály posvát
ného Sboru obřadů, aby dle_opětovaných přání & tužeb
celého slavného království Ceského o celé záležitosti
pojednali příznivě a přispěli ku konečnému prohlášení
lana Nepomuckého za svatého (A. utr. 242—7).

K tomu cíli posláno bylo 78 přímluvných listů: od
císaře a krále Karla Vl., císařovny Alžběty, krále polskéhc
Augusta, kardinálů Schrattenbacha, Schónborna ze pýru,
Csakyho, Tomáše z Elsas, Althanna, velkovévody Toskán
ského, 4 kurfiřtů, 10 biskupů, 20 kapitol & představených
řádů, senátu tří měst Pražských, university Karlovy (3 listy),
Vídeňské, Vratislavské & Olomoucké.

Arcijáhen Steyer dojel do Říma za 18 dní 20. května
& odevzdal zásilku teprve po 8 dnech, protože nebyl
přítomen notář (A. min. d vol. list 120). K žádosti jeho
jako prokurátora či žadatele v procesu blahořečení do
volil papež Kliment Xl. 26. června 1720, aby posvátným
Sborem obřadů byly otevřeny spisy o svatém ]anu Neo
pomuckém (Berghauer ll., 409) a 6. listopadu 1720
jmenoval ponentem či referentem (zpravodajem) kardinála
Michala Bedřicha z Althannů (tamtéž 410). Jan Franchel
lucci, pověřený obhájce apoštolského paláce pro záleži
tosti kanonisační, podal'rozsáhlý spis (positio, A. utr.
1—24) 0 platnosti processu v Praze vykonaného, o vhod
nosti důkazů, o životě Jana Nepomuckého, jeho mučed
nické smrti pro tajemství zpovědní, pohřbu, pověsti sva
tosti a zázracích na přímluvujeho se přihodivších, o úctě
jemu vzdávané. ]ako doklad přiložil výtah (summarium)

8
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z výpovědí svědků a knih v procesu Pražském uvedených
(tamtéž 24—137) & připojil listy císaře a 42 osob, řádů
& universit.

Dle spisů zaslaných sestavil obhájce víry Prosper
Lambertini (pozdější papež Benedikt XIV.) řadu námitek
(A. utr. 138—142) většinou druhu církevně právního a
historického proti platnosti výslechů v Olomouci (o uzdra
vení snětivé nohy ]akuba Pachera, o zachránění jakési
Bukovy, k smrti\ odsouzené, o obrácení kacíře, o uzdra
vení Přibyla od nemoci oční & o zatajení hříchu ve zpo
vědi ze studu) a ve Vídni (o uzdravení losefa-Sattlera a
o trestu Kateřiny Schornweisové pro urážku svatého Jana
Nepomuckého; A. utr. 110). Za 2. popíral pověst o mu
čednictví, poněvadž nejsou uvedeny zápisy současné, ani
v listině, již byl sesazen Václav IV. z důstojnosti krále
Rímského ; jen to prý se tam mezi jiným praví: „konečně,
což jest strašné a hrozně, jak vlastní rukou, tak i jiných
zločinců, které má u sebe, důstojné preláty, kněze a osoby
duchovní, jiné také mnohé šlechetné lidi proli předpisům
práva, v odporu k tomu, co se slušelo na krále Rím
ského, dal zavražditi, utopiti, bídně upáliti a ukrutně za
hubil“. Nešlo prý tedy o zachování tajemství zpovědního
dle této listiny. Za 3. učinil tak v opilosti & pak nejde
o mučednictví. Za 4. zpráva o vyschnutí řeky se týká ]ana,
utopeného roku 1393, a když pověst selhala v tomto
údaji, může i jinak býti nespolehlivou.

Na námitky tyto odpověděl Franchellucci (tamtéž
143—151); hájil platnost výslechů v Olomouci a ve
Vídni, tvrdil, že není vždy potřebí zápisů současných,
nýbrž postačí i dějepisci hodnověrní & svědkové o mu
čednictví, uváděl zápis Jana z Krumlova, Zídka a Hájka,
dovolá-vaje se dosvědčení tří přehlížitelů jeho kroniky
jako důkazu hodnověrnosti Hájkovy, dále Doubravského,
Balbína, jenž užil starých rukopisů a knih tištěných. lde
tu o pověst mučednictví a tu potvrzují 24 spisovatelé,
což dle právních předpisů postačí k důkazu o pověsti
mučednictví. Listina o sesazení Václava IV. se neuvádí
jako doklad o mučednictví _lana Nepom., ale jen jako
podpora důkazu, který jest jinými doklady podán zcela
zřejmě. Optlost krále Václava lV. při mučení by musil
dokázati obhájce víry dle zásad právnických. Ano, opilost
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není ani pravděpodobna, dle toho, co Balbín vypravuje.
Námitka o vyschnutí řeky rovněž neobstojí, poněvadž to
není vyloučeno zprávami a mohlo se přihoditi dvakráte,
zvláště když Zídek i Doubravský o tom svědčí. Ostatně
nesouhlas zpráv v okolnostech podřadných nikdy nepo
pírá podstaty věcí.

V důsledku těchto vývodů souhlasili kardinálové
posvátného Sboru obřadů s referentem kardinálem Alt
hannem dne 15. února 1721, že může býti dále pokra
čováno & papež Kliment Xl. tento nález dne 1. března
1721 potvrdil, jakož i komisi pro zkoumání procesu na
návrh posvátného Sboru obřadů a po slyšení obhájce
víry Lambertiniho (tamtéž 410). Šlo tedy o otázku, zda
nález arcibiskupa Pražského, vynesený o případu vyňatém
z výnosů papeže Urbana Vlll., totiž o veřejné úctě ]anu
Nepomuckému vzdávané, má se potvrdili a na základě
tom přikročiti k prohlášení Jana Nepomuckého za blaho
slaveného. K tomu cili podána byla další žádost, příslušný
přehled či výtahy z druhého procesu; obhájce víry opět
přednesl námitky. Posvátný Sbor obřadů rozhodl o této
otázce kladně dne 15. března 1721 & záviselo jen od
papeže, kdy rozhodnutí toto potvrdí. Avšak (A. min. d 120)
papež Kliment XI. zemřel 19. března a proto rozhodnutí
bylo schváleno až jeho nástupcem lnnocencem Xlll., který,
zvolen byv 8. května, podepsal dekret posvátného Sboru
obřadů dne 31. května 1721.

Poněvadž u blah. Jana Nepomuckého šlo o případ
vyňaty z dekretů papeže Urbana Vlll. _a byla pouze ne
pamětná úcta potvrzena, nebylo v Rímě žádné slavnosti,
jaká bývá při prohlášení za blahoslaveného, když řízení
jest provedeno dle těchto dekretů. Za den beatifikace
platí v tomto případě den, kdy papež potvrdí usnesení
posvátného Sboru obřadů. Spisy tohoto celého řízení
jsou zachovány v latinském opisu římského notáře Kosmy
Ant. de Bernardinis v A. met. LXXlll. v šesti svazcích.

Tím ještě nebylo dovoleno modliti se hodinky kněžské
& sloužiti zvláštní mše svaté k úctě blah. lana Nepom.
Bylo nutno podati prostřednictvím arcijáhna Steyera novou
žádost, podporovanou císařem Karlem Vl. a j. Lamber
tini opět namítal proti takovému dovolení dle práva, že
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dosud nic takového nebylo zavedeno v Čechách, proti
zvyku posvátného Sboru obřadů by se pokračovalo příliš
rychle, nikdy se tak brzy nepovolily hodinky & mše sv.,
třeba jen ze společného officia & ne zvláštní; nadto
žádaly se hodinky & mše svaté pro celé Německo &
státy dědičné habsburské, ač nebyly předloženy žádosti
všech biskupů. Bylo sice něco podobného dovoleno při
blah. Petru z Arbuez, ale tehdy proces byl proveden dle
dekretů a ne cestou případu vyňatého. Co se týče po
výšení těla blah. Jana Nepomuckého, jde zase o zvláštní
případ, poněvadž ani u svatých se nedovoluje bez zvlášt
ního svolení posvátného Sboru obřadů, tak ani tělo sva
tého Pia V., ač za svatého prohlášen byl již roku 1712,
dosud (do roku 1721) nebylo povýšeno nad oltář (Acta
utr. 370—3).

Franchellucci odpověděl, že ostatní způsoby úcty
blah. lanu Nepomuckému prokazované se rovnají úctě
vzdávané kněžskými hodinkami a mšemi svatýmí, & že
svatá Stolice dovolila totéž již u blah. )uliany, Alexia
z Falconeri & Rehoře Xl. Biskupové skutečně žádali pří
mluvnými listy. U_blah. Petra z Arbuez nebylo ani tolik
přímluvných listů. Zádá se pouze o dovolení uložiti tělo
blah. Jana Nepomuckého v oltáři a příklad s tělem svat.
Pia V. nic v našem případě nedokazuje (A. utr. 373—6).

Posvátný Sbor obřadů schválil 7. června 1721, aby
o blah. ]anu Nepomuckém bylo dovoleno otficium ze
společného formuláře, a to řádem dvojným pro Čechy,
polodvojným pro celé Německo a země dědičné v den
16. května a tělo blah. lana Nepomuckého že se může
vyzvednouti ze země a uložiti pod kamenem oltářním dle
úsudku arcibiskupova. Papež lnnocenc Xlll. potvrdil tento
výnos posvátného Sboru obřadů 25. června 1721 (Berg
hauer ll., 411).

Tak vyplněny byly tužby & přání všech katolíků v Če
chách a zemích sousedních ; zpráva z Ríma došlá způ
sobila všeobecný jásot. K oslavě prohlášení mučedníka
zpovědního tajemství zvolen byl pátek (svátek svatého
Prokopa) 4. července, kdy v Praze dlela i císařovna
Alžběta, vracející se z Karlových Varů. Přípravy byly
uspíšeny. Před chrámem svatého Víta postavena byla
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nádherná brána, kterou popsal Michal Adam Franck
z Franckensteinu ve spisku Plenitudo gloriae roku 1721
a Dr. Klement Borový česky roku 1878 ve spise Svatý
Jan Nepomucký na str. 77—9. Album sv. ]anské str. 65
a 66 podává i část slavnostního průvodu s tělem a ne
porušeným jazykem blah. Jana Nepomuckého. Posvátný
jazyk byl tehdy vyňat ze schránky stříbrné a vpraven do
válcovitého relikviáře svaté Kateřiny (Poklad sv. Vít. 84,
229, tab. 37 dle Acta. orig. 853) & uložen po průvodu
mezi svatými ostatky v kapli svatého Václava, kdežto
ostatky blah. Jana Nepomuckého v rakvi dvojité postaveny
mezi oba oltáře nad dřívějším hrobem. Zároveň změnil
se i nástavek hrobu poněkud odlišné od onoho z roku
1692. Nad rakví totiž postavena byla nebesa s vodorovným
stropem, na nímž vznášela se socha blah. lana Nepom.,
hledícího k nebi, s rukama rozpiatýma. Nad sochou za
věšena byla s klenutí koruna, držená dvěma andílky, od
níž visely dvě stuhy s latinským nápisem: „Slávou & ctí
korunoval jsi ho, Pane“. Baldachýn sám oživen byl čet
nými soškami andělů, dole na okraji vedle rakve byly
sochy ctností. Dokončena byla tato úprava roku 1725
(viz obraz v Alb. s. ]. 56 a 57). Nad dřevořezbou u vyso
kého kůru či kněžiště svatého Víta bylo množství záslib
ných darů. K oné slavnosti sešlo se mnoho poutníků
z Čech a zemí sousedních; slavnosti trvaly celý týden.
Kdežto v letech předešlých počet mší svatých, ku cti
Jana Nepomuckého obětovaných, obnášel kolem 7000
ročně, stoupl tento počet roku 1721 na 50.672. Arcijáhen
Ludvík Steyer založil ještě kaple v Domažlicích a u sva
tého Isidora v Rímě v klášteře irských Františkánů dle
dovolení posv. Sboru obřadů 15. února 1727 (Berghauer
ll., 138). Slaviti svátek blah. Jana Nepomuckého dovoleno
bylo roku_1725 také německému kostelu S. Maria dell'
Anima v Rímě, království Polskému, vévodství Litevskému
s připojenými provinciemi (tamtéž 413) a roku 1728
i v území bývalého biskupství Kostnického.
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V.

Blah. ]an Nepomucký prohlášen za svatého.

Listy, s přímluvou papežské Stolici podané při beati
fikaci lana Nepomuckého, žádaly více než jen prohlášení
za blahoslavená. „Duchovenstvo, lid a všechny stavy
"slavného království Ceského zároveň s panovníky již
častěji prosili Stolec svatého Petra a opětovně naléhali,
aby potěšil prosebníky, utvrdil víru ctitelů blah. ]ana Ne
pomuckého, pochybnosti rozřešil váhajících a přiřkl úctu
po celé církví, která mučedníku tomu patří“ (A. utr. 198).
Ucta po všech krajinách střední Evropy i v jiných kra
jinách prohlašovala blah. lana Nepomuckého za svatého,
což divu tedy, že pouhé potvrzení úcty již stávající od
dob dávných nevyplnilo zcela přání & tužby ctitelů lana
Nepomuckého.

Byl vysloven názor, že v boji o dosažení nového
světce a patrona českého spolupůsobin důvody užitkové,
národně české a českokatolické, že prýštil z motivů více
česky vlasteneckých než nábožensky katolických. Názor
tento opory v pramenech nemá. Šlo především 0 pro
hlášení za svatého mučedníka, jehož úcta se šířila, jemuž
mnozí připisovali mnohé milosti a pomoci, a dá se to
vyložiti z myšlení čistě katolického. Celkem však jest “
správnější než názor opačný, že to byli Němci, kteří se
o kanonisaci blah. Jana Nepomuckého zasazovalj. V řadě
kanovníků svatovítských jsem zjistil poměr 9 Cechů ku
5 Němcům, jak k roku 1668, tak k roku 1720, v celém
období pak 28 Cechů & 12 Němců.

Cetné tyto prosby způsobily, že na podanou žádost
dovolil posvátný Sbor obřadů 4. července 1722 a papež
lnnocenc XIII. 18. července schválil, aby v Praze začalo
nové řízení či třetí proces, tentokráte z moci papežské,
za tím účelem, aby blah. Jan Nepomucký byl prohlášen
za svatého. Bylo to ovšem neobvyklé a vlastně proti zá—
sadám posvátného Sboru obřadů, aby tak brzo po blaho
řečení přistoupilo se k jednání o kanonisaci, ale bylo to
odůvodněno okolnostmi právě uvedenými; nešlo také o sluhu
Božího, teprve nedávno zemřelého, nýbrž o mučedníka,
jemuž název světce byl od dávné doby již přikládán.
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Posvátný Sbor obřadů vydal 26. září 1722 zvláštní
návod, jímž by se při novém řízení bylo řídili, obhájce
víry sestavil 2. prosince 1722 řadu 63 článků, které roz
vedeny byly v otázky; obě tyto zásilky obdržel arcibiskup
Pražský Ferdinand hrabě z Khuenburku 22. ledna 1723.
Kapitola Svatovítská jmenovala opatrovníkem řízeni no
vého ]UDra ]osela liřího Hoffmanna, radu a advokáta
dvorského, obhájcem víry byl z Ríma jmenován osvěd
čený JUDr. František Blovský, zapisovatelem notář d_vora
arcibiskupova ]an Ritter, za soudce byli určeni z Ríma
arcibiskup, Daniel ]osef Mayer, světící biskup & probošt
kapitolní (Series 797), Jan Mořic Martini, arcijáhen (804),
Josef Václav Lanckisch, kanovník (808), Jan Rudolf hrabě
Sporck (810) a Jiří ]an Libertini (811; A. arcib. Acta
originalia 16). Arcibiskup určil první sezení na 12. března
1723, kdy se ustavil soud, a 16. března otevřeny byly
zásilky římské; třetí sezení určeno na 23. března. V tomto
sezení jmenován zástupcem obhájce víry JUDr. František
Vilém Sonntag &ustanoveno, aby výslechy svědků, kromě
řeholníků a jeptišek, se dály zase v kapli arcibiskup
ského paláce; ve čtvrtém sezení předloženy otázky rozve
dené, v pátém jmenováni svědkové a od 8. dubna 1723
dály se výslechy svědků až „do 13. července, poněvadž
prošla lhůta jednoho roku, v Rímě stanovená 22. července
1722. Bylo žádáno tedy o prodloužení a když svolení
došlo, pokračovalo se ve výslechu svědků od 27. _srpna
1723, pak prodlouženy výslechy ještě do 31. července
1724; sezení šesté, často přerušované, trvalo až do
9. února 1725. Svědci byli celkem 54 a to: 20 týchž
jako v prvním procesu, 11 společných s druhým, 3 již
byli vyslýcháni v prvním i druhém a 20 nových. Otázky
se podobaly těm, které byly kladeny v obou řízeních
z moci arcibiskupa konaných a proto není potřebí se
o nich podrobněji zmiňovati (A. arcib. Originalia dicta
testium a výtahy v Acta canonizationis B. loannis Nepom.
v Rímě 1727, ll. Summarium).

Při potvrzení úcty již dříve, před rokem 1634, stá
vající čili při blahořečení rovnocenném nežádá církev
katolická důkazů, že Bůh na přímluvu onoho blahosla
veného učinil nějaké zázraky, a mluvíoli se o nich, ne
zkoumá svatá Stolice podrobně jednotlivé ony zjevy. Za
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to při prohlášení za blahoslaveného, jemuž úcta nebyla
dříve vzdávána, žádá jako nezbytnou podmínku dvou zá
zraků, při prohlášení za svatého čtyř zázraků, dosvědo
čených očitými svědky a schválených či uznaných po
podrobném zjištění posvátným Sborem obřadů a dříve
posvátnou římskou Rotou (sborem soudním). Od dávných
dob zázraky byly považovány za potvrzení svatosti světců;
tak u svatého Basila o mučednících Mamantovi a ]ulittě
(PG 31, 590 a 237), u sv. Rehoře Naz. o svatém Cypri
anovi (PG 35, 1190), u svat. lan Zlatoústého o svatém
Babylovi (PG 50, 533), svatý Ambrož vypravuje o svatém
Gervasiu a Protasiu (PL 15, 743), že se staly zázraky na
jejich přímluvu, svatý ]eronym o sv. Hilarionu (PL 23, 29),
o svaté Paule (22, 878) a proti Vigilantiovi (23, 340),
svatý Augustin v 22. knize De civitate Dei (41, 255) atd.

Katolíci jsou přesvědčeni, že všemohoucí Bůh, Stvo
řitel světa & původce zákonů přírodních, může činiti a
skutečně činí zázraky, t. j. zjevy, mimo řád přirozený
(Tom. Aqu. l., 110, 4), ač také nemáme býti lehkověrnými
(1. ll., 113, 10 ad 2), neboť jsou některé věci podivné,
jichž příčiny neznáme, ale nejsou ještě zázraky (C. G.
"I., 101), jež může činiti pouze Bůh (tamtéž 102). Některé
zázraky jsou nad zákony přírodní (Qu. disp. de potentia
Dei qu. 2, a. 2), jako vtělení ; druhý druh zázraků jest
proti přírodě vzhledem k předmětu, jehož se zázrak týká,
jako vzkříšení mrtvého, zachování a naběhnutí jazyka
svatého lana Nepomuckého, uzdravení slepého; třetí druh
zázraků jest mimo zákony přírodní, přiházejí se jiným
způsobem než podle zákonů přírodních, jako na př. náhlé
uzdravení v nemoci bez užívání léků. Tento názor 0 zá
zracích převzali i pozdější spisovatelé o kanonisaci a ří
dili se jim i členové římské Roty, jimž příslušelo o ní
rozhodovali před zřízením posvátného Sboru obřadů
22. ledna 1587, na př. v processu svatého Bonaventury,
Hyacintha, Karla Borromejského, Pia V. atd. Svatí jsou
při zázracích náslroji Boha, pokud na jejich přímluvu se
od Boha zázrak stává, jak to udělil Kristus apoštolům
(Mat, 10, 8) a věřícím (Marek 6, 17).

Učelem zázraků jest sláva Boží (Jan 11, 4) a prospěch
lidí (S. Th. 2, ll., 178, 2), totiž předně, aby byla dokázána
pravdivost učení Ježíše Krista a jeho církve (Mat. 11, 4);
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za druhé jako důkaz svatosti dokonalých křesťanů (Jan
14, 12): „Kdo věří ve mne, bude ion činiti skutky, které
já činím, ano větší nad ty bude činiti“. Někdy Bůh pů
sobí zázraky i skrze člověka nedokonalého, ano zlého,
za jeho života, aby ukázal pravost učení Kristova (Bene
dikt XIV., De Servorum Dei beatil., vyd. _1841, 4, 33);
proto církev žádá, aby dokázány byly zázraky, které se
přihodily po smrti sluhy Božího, poněvadž tu není již
onoho důvodu ve prospěch pravosti víry, nýbrž jde jen
o důkaz svatosti zemřelého. Zázraky činí Bůh buď na
přímluvu světce, jenž patře na Boha v nebesích, poznává
prosby utíkajících se k němu o pomoc, anebo někdy
zase bez proseb ctitelů, když zachovává neporušené
tělo proti zákonům přírodním. Ano, kardinál de Lauraea
(tamtéž 54) tvrdí: „Pro svatořečení jest třeba dokázali
ctnosti za života a zázraky po smrti, jak často dokázáno
jest listy papežskými; kdyby však se přihodilo, že by
o ctnostech některého (světce) nebylo nic známo proto,
že nikdo z jeho pamětníků nenapsal jeho životopisu, a
přece na hrobě jeho*stávaly se zázraky, nebo při vzývání“
jeho či při doteku jeho ostatků, již to by stačilo ku
svatořečení“. Ovšem, souditi o zjevech podivuhodných
a prohlásiti je za zázraky může pouze Stolec papežský
po soudním zjištění a pečlivém výslechu svědků, okol
ností a všeho, čeho se žádá k důkladnému vyšetřeni zá
zraků (tamtéž 54). Proto jest uloženo spisovatelům životo
pisů svatých, aby předem prohlásili, že nechtějí považo
vati za zázraky zjevy, na přímluvu světce způsobené,
pokud nebyly za zázračné prohlášeny Stolcem papežským.
Církev tu postupuje velice přísně dle zásad uznaných
kritikou historickou a žádá, aby pro blahořečení byly
dokázány alešpoň dva zázraky, pro svatořečení nejméně
čtyři (tamtéž 68) na základě výpovědí svědků očitých;
ač to bylo ustanoveno teprve roku 1741, přece již dříve
se tím řídili.

Kdo popírá možnost zázraků hned předem, jest jedno
stranně předpojatým, poněvadž tím zamítá přímé zasá
hnutí Boha všemohoucího mimo zákony přírodní; kdo
popírá zázraky“ skutečné, prohřešuje se proti zásadám
objektivní kritiky historické, která nepochybuje o zázraku,

9
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když se nade vši pochybnost zjistí nějaký zjev, který se
skutečně stal, ač to bylo mimo zákony přírodní.

Pro svatořečení blah. Jana Nepomuckého bylo tedy
nutno, aby v tomto procesu, z moci apoštolské konaném,
zjištěny byly takové zjevy, které by se mohly dokázati
jako pravé zázraky. A skutečně, vyšetřováním svědků
v Praze byly jako zázračné označeny následující zjevy:
1. tresty Boží u těch, kdo zneuctili hrob lana Nepom.:
2. olejnatost kostí, zjištěná při otevření hrobu roku 1719;
3. neporušenost jazyka; 4. naběhnutí jazyka blah. lana
Nepomuckého; 5. záchrana města Nepomuku od moru
roku 1680; 6. náhlé uzdravení ruky Anny Terezie Krebsovy
z paralysy & atrofie; 7. záchrana od utopení Václava
Buška, který spadl do studny; 8. záchrana od utopení
Rozalie Hodánkovy, která spadla pod mlýnská kola;
9. uzdravení arcijáhna lana Ludvíka Steyera od nezhoji
telné nemoci žlučové & 10. uzdravení Víta Padernyzpara
lysy rukou a nohou (Acta Canon. 1., 27—51). Z těchto
10 zjevů uznány za zázraky jen čtyři a to: 3., 4., 6. a 8.;
proto o nich pojednáme podrobněji.

O neporušeném jazyku podána jest zpráva na str. 87.
Druhý zázrak stal se 27. ledna 1725, když soudcové

s 19 svědky odebrali se do kaple svatého Václava (Orig.
acta 850), v níž na oltáři u stěny chovaly se tehdy ostatky
a také jazyk svatého Jana Nepomuckého. Tento jazyk byl
totiž po průvodu roku 1721 vložen do nového relikviáře,
který dle zápisu v Acta orig. 8592 byl 3/4lokte (0'445 m)
vysoký a 1/4 lokte (0'148 m) široký a dole ná noze
ozdoben znaky markrabat Badenských; představoval seo
slání Ducha svatého & ohnivé jazyky. Monstrance měla
podobu obláčku, na němž bylo znázorněno 10 jazýčků,
ozdobených diamantem, & v dolejší části byl diamant
větší; monstrance zakončena byla holubičkou. Sklo bylo
4 palce široké a 6 palců široké, tvaru oválového. Víko
stříbrné, pozlacené, ozdobeno bylo andělíčky & dole byla
miska stříbrná, pozlacená. Noha relikviáře byla práce
augšpurská, obláček z ryzího zlata byl zhotoven v Praze
(A. Canon. ll.,'208). Uvnitř byla schránka téže velikostí
jako sklo monstrance, práce pražského zlatníka Václava
Schachtla (Orig. acta 949), z ryzího zlata v podobě jazyka
lidského; dokola byly paprsky zlaté, pět hvězd stříbrných
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s diamantem, mezi paprsky pak 4 větší diamanty, obklo
pené šesti menšími. Vzadu byla schránka opatřena de
stičkou zlatou a okrášlena ozdobou palmovou na okraji;
uprostřed byl latinský nápis: „Tento jest onen požehnaný
jazyk sv. lana Nepom., mučedníka, shozeného do řeky
pro neporušené zachované tajemství zpovědi, kterýžto
(jazyk), když se posvátné tělo onoho ohledávalo, ve svaté
jeho hlavě nalezen byl neporušený po třech stoletích a
více z úradku Boží Všemohoucnosti léta Páně 1719“.
Tato zlatá schránka měla vpředu t_enoučkou & velmi prů
hlednou destičku z křišťálu, která byla připevněna dvěma
šroubky. Biskup Mayer vložil posvátný jazyk do této
schránky u přítomnosti Schachtlově asi roku 1721; zápisu
o tom jsem však nenašel. Schachtl vypověděl roku 1725,
že tehdy biskup Mayer musil jazyk stisknouti prsty, poně
vadž schránka byla poněkud úzká; aby se jazyk nepo
hnul, přidán tam byl kousek bílé bavlny (tamtéž 949).
Relikviář celý byl pokryt látkou a vše zapečetěno; na
posledy stalo se tak 18. června 1723, kdy přendánbyl
z hořejší schránky na oltáři do dolejší a oddělena noha
relikviáře, poněvadž relikviář byl vyšší než tato schránka.

Při soudním ohledání 27. ledna 1725 shledány pe
četi neporušeny & pak odtrženy, vnitřní relikviářík 5- po
svátným jazykem vyjmut, ale jazyk zůstal v relikviáříku,
který položen byl na polštářík červeným hedvábím po
krytý (895). Všichni přítomní po řadě prohlédli si po
svátný jazyk a někteří vypověděli potom, že byl jaksi
suchý a šedé barvy, neživé, co do podstaty neporušen,
na levé straně jaksi bělavý, na pravé straně dole barvy
temné, jako sražená krev; při druhém ohledání byla barva
červenější, ano i ono naříznutí z roku 1719 se rozevřelo
& objevily se i žilky. ]azyk zčervenal ve třech čtvrtinách
a naběhl znatelně během jedné hodiny. Aby zjev tento
se zjistil, byl jazyk položen na bílý papír a bílý šáteček
(purificatorium), prohlížen na slunci i ve stínu, biskup
Mayer ukažoval jej všem. Vlhkost nějaká pozorována
nebyla, nebot' bavlnka zůstala sněhobílou a suchou.
Schránka s jazykem uložena opět do velkého relikviáře,
tento zapečetěn a uložen do výklenku oltáře.

Všichni svědci dosvědčili totožnost jazyka, někteří
byli při jeho nalezení v lebce roku 1719, jiní si ho dů
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kladně všímali, když byl vystavován k úctě o slavnostech,
a způsob uložení vylučoval každou možnost záměny.
Dr. Šebestián Fuchs, děkan fakulty lékařské, vypověděl,
že pozoroval ponenáhlou změnu barvy až k purpurové
ve třech částech jazyka toho, jakož i naběhnutí, což se
nestalo přirozeně, nebot' krev v jazyku snad sražená
musila by býti vnějším působením rozpuštěna, ale tehdy
byla velká zima, a nad to by se rozlévala červenost od
špičky, ne zdola. Barva červená byla zjištěna na slunci
i ve stínu, odstraněny předměty barevné, a přece červe- .
nost a naběhnutí bylo vždy pozorovali (A. Can. II., 211).
MUDr. Linhart Meisner, profesor universitní, nebyl sice při
nalezení posvátného jazyka roku 1719, ale pozoroval jej
při výstavu v kapli sv. Václava několikráte. Shledal, že jest
to jazyk lidský, barvy tmavě červené, vyschlý, a dodal, že
pro totožnost svědčí i naříznutí. Na počátku viděl červenost
na levé straně, která se ponenáhlu šířila, &jazyk sám
nabíhal. Přirozeně se to v době asi jedné hodiny státi
nemohlo, když jen jedna část zůstala nezměněna. Cer
vená barva jest pouze od kolující krve v živémtěle, ale
toho zde nebylo; tělo přes 300 let leželo v hrobě, maso
bylo ztráveno & jen jazyk se zachoval. Mohlo by se tak
státi i balsamováním nebo jinou přípravou, ale nic tako
vého umělého nepozoroval; mimo to část tak upravená
ani barvy nemění, ani nenabíhá. Proto považuje celý zjev
za zázrak (tamtéž 213). Chirurg Reinhard Leisten viděl
posvátný jazyk při slavnostech, pozoroval na něm pod
statu masitou & části glandulosní s vyčnívajíčími hrbolky,
jako bývá na jazyku, a prohlásil, že zachován byl jen vše
mohoucností Boží, neboť jazyk nejdříve se ničí. O totož
nosti nelze pochybovati. 27. ledna pozoroval, jak živá barva
purpurová se ukázala & rozšiřovala od dola počínajíc,
také části glandulosní vyvstávaly & rozšiřovaly se 'na tři
čtvrtiny jazyka v době asi jedné hodiny. Přirozeně se
tak státi nemohlo, nebot' nebylo v něm krve kolující &
také z vnějšku nemohlo to býti podníceno, protože jazyk
byl pečlivě uschován, že ani vzduch přístupu neměl, tím
méně tedy rukou lidskou se to mohlo vyvolati, barva se
nedá vyložili odrazem světla (tamtéž 215). Chirurg
Šebastián Ochy prohlížel posvátný jazyk roku 1721 a
častěji při výstavu a viděl, že jest to zachovaný jazyk
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lidský. lest to týž jazyk, zvláště dle naříznutí, který se
nyní jevil poněkud vyschlejší, než v dřívějších letech.
Pozoroval na pravé straně jazyku barvu tmavě červenou,
která se v hodině proměnila v purpurovou a rozšířila se
nad polovici až k naříznutí, jen čtvrtina zůstala poněkud
sušší 'a bez živé barvy. LI kořene viděl části glandulosní
a v naříznutí viditelné naběhnutí. Pozoroval vše více než
osmkráte v různé poloze a všude totéž zjistil. Nemohlo
se to státi přirozeně, poněvadž krev neobíhala v tomto
údu, od těla odděleném. A tak nová tato červenost a
krásná barva purpurová, jakož i naběhnutí částí glandu
losních přirozeně nastati nemohla, a s dobrým svědomím
tvrdil, že to jest pravý zázrak (tamtéž 216). Sakristán
Václav Potůček byl při všem, co se s posvátným jazykem
dálo, &dosvědčil totožnost jeho (tamtéž 217), nebot často
ho míval v rukou a pozoroval. Podobně i Karel Rečický,
děkan kapitolní (tamtéž 221), a ostatní dosvědčili totož
nost, jakož i změnu barvy a naběhnutí jazyka při tomto
ohledání. Dr. ]an František Lów z Erlsfeldu (tamtéž 228)
popřel každou stopu balzamování, poněvadž by jazyk při
tom i barvu i podstatu změnil, jak se to jeví na mumiích,
ani čichem ani zrakem nebylo roku 1719 něco takového
zjištěno. Dr. Fuchs (tamtéž 270) viděl právě neporušenost
jazyka, že měl podobu obyčejného, ohebného, jako by
vyňat byl z těla právě zemřelého, jen zemí byl poněkud
pokryt a pak očistěn. Nepozoroval žádné stopy balzámu
nebo jiného prostředku přirozeného, mimo to by se byl

'jazyk musil vyříznouti, aby se balzamoval bez ostatních
částí. Antonín Ehring, chirurg (tamtéž 231), rovněž zjistil
tvar a vzhled lidského jazyka, i kůžičku jazyka a zpozo
roval na ní póry, jako u jazyka lidského. Ani balzamo
váním by se jazyk tak dlouho nezachoval.

Zázrak tento způsobil velikou radost u všech pří
tomných, že pokleknuvše Bohu chválili, :který tak divné
věci působí ve svých svatých. Pověst o:,tom rychle se
šířila & úcta blah. Iana Nepomuckého tím více vzrůstala.

Dne 11. června 1723 započat výslech o náhlém
uzdravení Terezie Veroniky Krebsové z Mejnova (Orig.
dicta 99; A. Canon. ll., 242), která, sice 28. února 1717

'v Mostu zemřela, ale vyslechnuta byla již v prvním pro
cessu pražském (tamtéž 255). Dne 28. května 1701 si
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vymkla prudkým uhozením bedny palec levé ruky. Povo
laný lazebník Bedřich Kittel jí palec napravil a přikládal
náplasti, však bolest nedala jí spáti. Kittel tedy druhého
dne napravovat znova v teplé vodě, podobně třetího dne,
pak mazal olejem, ale bolesti trvaly a šly až k lopatce.
Pak užil červené masti, ale ukázaly se nádory. Zavolán
byl tedy druhý lazebník Bohumír Schafhirt, který s Kil
telem dali novou náplast nad loket ruky i na předloktí
a celou ruku obkládali horkými obklady po 5 dní a nocí.
Krebsova necítlila zevně žádných bolestí, ani když jí ná
dory řezali, ale uvnitř ruky cítila veliké bolesti, všechny
prsty se jí zkřivily a Schafhirt je napravoval. Zatím celé
rámě sesychalo; proto šlehali je žahavkami a mazali
olejem, ale Krebsová toho necítila. To trvala do 8. září.
Když nic nepomáhalo, odebrala se nemocná do Prahy
do kláštera svaté Anny (později svaté Voršily) na Hrad
čanech, kde její sestra byla na bytě a pak se stala
jeptiškou. Představená kláštera poradila nemocné, aby
zavolala zkušeného chirurga Václava Leischnera. Ten nej
dříve myslil, že jest pozdě, ale pak přece počal léčíti ;
ruku dal do desek, užil náplastí po šest neděl, ale vý
sledek byl horší. Svaly byly zkrouceny, celé rámě seschlo
a pěst byla sevřena k ruce jako kapesní nůž. Chirurg
polěval ruku vařící tekutinou a vkládal ji do ní po dvě ho
diny denně, a to 14 dní, pak ruku třel, aniž by nemocná
co cítila. Nařízl také žíly, ale ukázala se jen kapka červeně
vody, pak ruku mazal a držel nad řeřavým uhlím, až ne
mocnou rozbolela hlava. Konečně Leischner prohlásil,
že není jiné pomoci, než aby si dala ruku odníti, jinak
že bude ještě hůře. Také představená jí radila, aby si
dala ruku odníti.

V úzkosti své se Terezie Krebsová modlila a vzý
vala svatého Jana Nepomuckého o pomoc, co by měla
činiti, a tu měla jakési vidění, aby po 9 dní se postila
ku cti svatého Jana Nepomuckého, jen jednou za den
pojídajíc, třikráte se zpovídala a přijímala nejsvětější
Svátost a modlila se k Panně Marii a svatému Janu. Ač
byla slabá, přece se zavázala slibem ; v prvních dnech
musila býti krmena a všichni jí vytýkali, že se postí, jsouc
tak nemocna. O půl dvanácté v noci slyšela hlas jí ne
známý: „Tereziel“ podobně stalo se i následující noci,
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' a po třetí slyšela týž hlas: „Terezie, zítra vytrvej! (mane
constans)“. V tom okamžiku bylo v ložnici vše osvětleno
a Terezie 'viděla svatého lana Nepomuckého .s křížem
v jedné a s palmou v druhé ruce, oděného, oděvem
kanovníků, v černém taláru, bílé rochetě, kožíšku a
s biretem na hlavě. Zjevení bylo kratičké, okamžitě, &
Terezie pocítila nevýslovné vnitřní potěšení a neobyčejnou
vůni. Tím posilněna konala své modlitby & umínila si,
vytrvati v postu, at' druzí-říkají, co chtějí. Ano, učinila
také slib, že pobožnost tu bude konati každý rok ku cti
svatého lana Nepomuckého a o jeho svátku že pohostí
jednoho chudého. V té době byla ruka její až k paži
mrtva & tak seschlá, že na ní nebylo kouska masa veli
kosti lískového ořechu. Po onom zjevení vykonala Kreb
sová pátého dne pobožnost u hrobu svatého lana, ale
neužívala žádných léků; sedmého dne bolesti vzrostly
tak, jako by všechny dřívější najednou se opakovaly. Na
svátek Obětování Panny Marie vykonala v Loretě třetí
zpověď a přijala nejsvětější Svátost. Hned po svatém
přijímání zdálo se ji, jako by cosi vroucího do celé ruky
a pěsti dolů proudilo, hned desky spadly, prsty se na
rovnaly ; všechno bylo ohebné, a maso dříve vyschlé, jako
okamžitě narostlo & oživlo, rámě celé bylo schopné ku
každému pohybu, jako by nikdy nebylo bývalo nemocné.
Na rozkaz soudce obnažila při výslechu Terezie Krebsová
ruku, tak podivuhodné uzdravenou, i bylo zjištěno, že jest
zcela zdravá, druhé ruce úplně podobná a dá se ji ve
všech směrech pohybovati. Terezie Krebsová dosvědčila,
že mohla touto rukou lehčeji pozvednouti a nésti nádobu
s vodou, než rukou pravou. Po uzdravení se pomodlivši,
řekla zpovědníku P. ]osefu: „]ežíš, Maria, můj svatý ]ene!
Rámě mé jest zdravé“. _

O nemoci Terezie Krebsové byl vyslýchán Bedřich
Kittel, který řekl, že k vyhojení nemoci té nemohly při
spěti již žádné lidské prostředky ; jen uříznutí'm ramene
mohl býti zachován život nemocné. Pak dodal, že viděl
Terezii po jejím návratu &ruka její že byla zdravá a silná
(Acta Canon. ll., 253).

Bohumír Schafhirt dosvědčil, že shledal ruku od
umřelou a bezcitnou, že necítila ničeho, & měl za to, že
ruka musí býti uříznuta. Pozval také lékaře Ignatia Sto
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wassera, aby se mu nevytýkala nedbalost, a lékař tento
rovněž uznal nebezpečný stav nemoci. Léčením dalším
sice způsobil, že ruka trochu oživla, ale pro veliké bolesti
nervy a svaly byly staženy, prsty nakřiveny; proto radil
narovnati je v deskách, ale maso na ruce sesychalo.
Dovolil Krebsové, aby šla se léčiti do Prahy, ale pochy
boval, že se vrátí živa, aniž by ztratila ruku. Pak ji viděl
uzdravenou, s rukou úplně zdravou, a slyše, kterak v Praze
bolesti se zvětšily _a pak náhle zmizely, se slzami řekl:
„Kéž by to viděli nekatolíci, totiž stav dřívější a tak náhlé
uzdravení, jistě by byli usvědčení o pravosti zázraků &
o prospěchu úcty svatých“ (A. Canon. ll., 260).

Totéž potvrdila také představená kláštera Voršilek
Anna Eleonora hraběnka Berková: Strýc její Ferdinand
hrabě Lobkovic měl veliké zkušenosti v lékařství a v lučbě
a chtěl pro Terezií Krebsovou připraviti jakýsi lék, ale,
jak uzřel ruku seschlou, úplně bez masa jako kost ze
mřelého a hnát uschlý, od hořejší paže až k prstům,
ušoudil, že veškera námaha jest marna "a že ruka jest
ztracena. Představené doznala, že zvěděvši o jejím slibu
postiti se, ji nejen zrazovala, nýbrž ani dovolili to nechtěla,
aby jen chléb a vodu požívala, aby snad neurychlila si smrt,
jsouc tak slabá a nemohouc spáti. V ložnici spaly v od
děleních jeptišky a viděly jakýsi lesk u lůžka Krebsové,
představená však zakázala o t m mluvili, majíc to za
přelud. Vypravovala dále, kterak Anna Terezie Krebsová po
svatém přijímání vytáhla ruku z obvazů a desek &volala:
„Milostí Boží a na přímluvu svatého lana Nepomuckého
jsem uzdravena“ (A. Canon. II., 242).

Vlastní sestra Terezie Krebsové, Anna Johanka,
jeptiška od svaté Anny na Hradčanech, vypovídala sou
hlasně. Byla o devět let starší Terezie & dozvěděla se
o její nemoci od matky své, která přišla a hledala po
moci, až představená ji vyzvala, aby nemocnou nechala
u nich v klášteře. Terezie přišla do Prahy kolem svátku
svaté Anny a zůstala tu až do 21. listopadu. V té době
se stala Anna jeptiškou a nemohla s ní již choditi ke
hrobu svatého Jana Nepomuckého. leptišky, které spaly
s ní v ložnici, vypravovaly, že se jí zjevil anděl strážný,
ale Terezie to popřela, tvrdíc, že to byl svatý ]an Nepoo
mucký. Byla tehdy zcela při vědomí a dobře viděla a
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slyšela. Hned sama vše sestře vypravovala: „Svatého
jsem viděla svýma očima a hlas jeho slyšela.“ Jak dlouho
se Terezie léčila doma, sestra Anna nevěděla, ale v Praze
léčení trvalo skoro půl léta, však nic neprospělo (Acta
Canon. ll., 246).

Bratr Terezie Ferdinand Vilém Krebs z Mostu líčil
totéž, jak nemoc povstala: sestra nic necítila, stěžovala
si, že ruka jest jako cent těžká, a nosila ji v obvazku.
Pak odešla s bratrem Norbertem, z řádu Barnabitů, a
s matkou do Prahy a léčila se zde, však bez výsledku,
až jí Leischner řekl, že jest nutno obrátili se k Bohu
a dáti si odejmouti ruku, aby si neuspíšila smrt. Terezie
dala psáti bratrovi, aby to sdělil šetrně matce. O uzdra
vení se dozvěděl od radních, kteří přišli z Prahy. Sestra
prý později často opakovala: „Můj svatý Jan Nepomucký
mi pomohl a neopustí mne příštěl“ Před smrtí svou po
ručila, aby byla pochována před oltářem téhož světce
v Mostu. Po celý život se postila v předvečer svátku
svatého Jana a 16. května chudého hostila (Acta Canon.
ll.. 250).

Čtvrtý zázrak stal se 22. února 1718, kdy spadla
Rosalie Hodánková pod kola mlýnská & zachráněna byla
od utopení a rozmačkání kolem. Výslech svědků o tomto
zázraku počal 22. února 1724 (Orig. dicta 498). Otec
zachráněné Rosalie Václav Hodánek, hejtman na Střele,
byl roku 1718 hejtmanem ve Strakonicích. Onoho dne
chtěl setník polního dělostřelectva Resch učiniti vojenskou
kratochvíli pouštěním rachejtlí & ptal se Hodánka, odkud
by bylo nejlépe viděti. Ohňostroj byl vypalován na vršku
u kříže a diváci se postavili na ledě zamrzlé řeky Otavy.
Byla tmavá noc, ohňostroj skončen kolem 9. hodiny.
Resch s paní Hodánkovou odcházel po lávce do mlýna,
otec šel vzadu a malá dceruška Rosalie, tehdy ól/gletá,
držela se otce za kabát, pak náhle předeběhla, za máteří
pospíchajíc. Tu doběhnuvši na lávky, které před stavidlem
mlýnským položeny jsou, přišla k místu, kde obyčejně
mlynáři a mleči pšenici právají, ohlédla se, uklouzla a
spadla do vody před stavidlem. Bylo tam přes 200 lidí
a při nastalém hluku vzkřikla matka: „Nastojte, dítě mi
spadlo do vody!“ Upadla do mdlob a ve mlýně později
naříkala, že skrze masopust dítě ztratila (tamtéž 532).
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Antonín Mařena, jinak Veselý, tovaryš mlynářský, na
křik matky „Kdo je tu dobrý, at' pomůže mému dítětil“
hledal nejdříve světlo. O dalším průběhu události vy
pravuje: „Dítě padlo do vantrok dřevěných, první kolo
vespod prošlo, nebot' pro úzkost vantrok nemohlo než
pod kolem projít, ani se žádného dřeva nebo prkna
chytili nemohlo, protože tu voda prudce jako by letěla,
pod druhým stoupičným kolem vězet zůstala, takže kolo
nad ní stálo a stoupy se zastavily. Dítě nemohlo projití
pod lopatkami, poněvadž dole a po stranách vše bylo
pobito fošnami ; jest div veliký, že se to dítě vodou ne
zalilo a kolem utlučeno nebylo. Obě kola byla 6 loktů
vysoká a 7/4 široká, každé kolo mělo 30 lopatek, každá
půldruhého coule tlustá. Vespod, kde lopatky jdou, ledva
přes dva prsty pod ně prostrannost jest a ve vantrokách
také jen na dva prsty prázdná. Mlynářský tam před tím
v druhých vantrokách pod kolo se dostal a kolem do
smrti utlučen byl; vytáhli ho z vody mrtvého“. Mařena ne
mohl stavidlo spustiti, nebot' velkým mrazem vše zmrzlo
a nebylo možno okenicí u stavidla vody zahraditi. Dítě
bylo asi půl hodiny pod tím kolem, nebylo ho viděti 've
vodě, jen kousek zástěrky se na vodě pohyboval. Když
bylo kolo zváženo a vyzdviženo, zdálo se, že kus ledu
plave a Mařena viděl, že to dítě již nohami pod led pla
valo, zahlédl zástěrku a skočiv se srubu dolů, za vlasy
a pak za levou ruku dítě popadl, z vody vyzdvihl a na
led položil. Pak sám sobě z vody pomohl a odnesl dítě
zkřehlé do domu ševce lana Koutského. Na dítěti nebylo
znamenali nejmenšího znamení života; všichni sem se
nahrnuvší měli je za mrtvé (tamtéž 499). Mlynářský Daniel
Voráček z Varvažova byl na vršku u ohňostroje, přišel,
když dítě bylo již u souseda, a slyšel, že bylo skoro
hodinu pod vodou, než po straně led osekali & kolo
zdvihli. Voráček řekl, že pod kola kdysi spadli učedník
& tovaryš &oba že byli utlučeni. Slyšel, jak dítě později
přišlo k sobě, vyvrhlo vodu a pak volalo, vidouc matku:
„Mamičko, prosím vás, nehněvejte se, že jsem do vody
padla! A nebudete mne bíti? Když jsem do vody padla,
přicházel ke mně svatý Jan Nepomucký od svatého Kříže
& pomohl mi pod kolem“. A na otázku: „lak ten svatý
vyhlížel?“ odpovědělo: „]ako ta socha na mostě“. Mařena



107

řekl, že dítě chodilo k dědu svému do školy a na mostě
pod tímto mlýnem pětikolským se modlívalo u sochy
svatého lana Nepomuckého. Dítě mělo jen malý šrámek
nad okem a na levé ruce bylo znáti pět prstů, jak je
Mařenauchopil. Podobně vypovídalaimatka Klára, rodem
Tobišova z Hirschenleldu, narozená v Nepomuku (tamtéž
552) & Rozálka sama, ač bez přísahy, dosvědčila, že
padla naznak do vody. Vypravovala: „Chtěla jsem volati
panímámu, nemohla jsem dech p0padnouti, a jak se dělo
se mnou potom, nepamatuji, až když na mně šaty řezali,
mně do podušek zahrabali, položila jsem se přes postel
&vodu vyhazovala“ (tamtéž 541). Daniel Voráček dodal, že
Rosalie vyprávěla, jak se jí svatý Jan Nepomucký zjevil
apomohl, že nechtěla přijmouti léků, nýbrž žádala knížku
modlitební & modlila se z ní k svatému ]anu (A. Can.
II“.,269). Rosalie byla vždy po oné nehodě zdráva a ro
diče darovali z vděčnosti stříbrný kalich kostelu v Nepo
muku. Všechny výpovědi svědecké o tomto zázraku jsou
české; z toho viděti jest, jak věřiti tomu, kdo'tvrdí, že
rodina tato byla německá.

Během procesu byly opět zkoumány zprávy dějepisné,
opsány a s originály srovnány, prohlédnuta rakev s tělem
svatého lana Nepomuckého,“ památky, nápisy, záslibné
dary & udán byl počet mší svatých, obětovaných vletech
1721—5 k úctě svatého lana Nepomuckého. V 7. sezení
25. února 1725 byl začal čistopis zápisů, pak vše srov
náno s prvopisem 9 2887 stranách a konečně 22..června
1725 za posla do Ríma zvolen ThDr. ]an Frick, assessor
a kancléř arcibiskupský; listina o tom přiložena, vše za—
pečetěno, vloženo do obalu a ten znovu pečetěmi arci
biskupa Khuenburga a soudců uzavřen. Tak skončeno
třetí řízení v Praze, tentokráte z_moci apoštolské Stolice.

Dr. ]an Frick odevzdal v Rímě zapečetěné spisy a
podal ]eho Svatosti žádost, aby proces kanonisační v Rímě
začal. Benedikt Xlll. dne 30. července 1725 dovolil, aby
posvátný Sbor obřadů otevřel spisy z Prahy zaslané, při
čemž zjistiti bylo neporušenost pečetí jen na vnitřním
obalu, ne na zevnějším. Zpravodajem k nové žádosti
o započetí procesu (dr. Frick a Baptistini, jednatel arci
biskupův) jmenoval papež 25. srpna 1725 za nepřítom
ného kardinála Althanna, který byl místodržícím 'v Nea
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polsku a tudíž nemohl býti zároveň zpravodajem komise,
kardinála Alvara Cienfu_egosa (Berghauer ll., 420). V té
době byl přítomen v Rímě i kanovník svatovítský ]an
Rudolf hrabě Spork, příbuzný známého Františka Antonína
hraběte Šporka, který, jsa spolusoudcem při procesu
v Praze, přijel asi po Frickovi; kapitola Svatovítská mu
12. září psala, že kancléřv dr. Frick bude arcibiskupem
povolán zpět. Kanovník Spork psal 3. listopadu 1725
(opis v zemském archivu), že překlady z češtiny a něm
činy jsou hotovy a že tedy nutno nejdříve postarali se,
aby potvrzen byl proces pražský & získány námitky ob
hájce víry PrOSpera Lambertiního. Kardinál Cienfuegos
jest prý velice přízniv, obtíže jsou jen se svoláním komisí,
což závisí na zvláštním dovolení svatého Otce, k němuž
jest těžko se dostali; bylo by dobře, kdyby císař Karel Vl.
v té věci dopsal_přímo ]eho Svatosti prostřednictvím kardi—
nála vyslance. Spork nevěděl, jaký úkol mu byl svěřen,
poněvadž Baptistini byl prý arcibiskupem Khuenburgem
jmenován žadatelem v procesu. Baptislini však 28. ledna
1726 zemřel a Špork stal se jeho nástupcem. Kapitola
Svatovítská žádala, aby Špork hleděl záležitost kanonisace
urychliti, jmenovala ho svým zástupcem, zároveň také
Franchellucci ustanoven obhájcem procesu, když dřívější
obhájce Battistini zemřel. Franchellucci radil, aby byla dána
hned zpráva, kdyby snad na přímluvu blah. lana Nepom.
se udál nějaký zázrak hlučnější a stkvělejší, že by to na
posvátný Sbor obřadů učinilo veliký dojem, a kdyby snad
některý z uvedených zázraků nebyl uznán, aby nescházelo
do počtu. Není nikde zmínky, že by tenkráte byli myslili
na zázrak, kdybycísařovna porodila syna, jak uvádílirásek.
Ačkoliv papež Benedikt XIV. v díle De servorum Dei
beatificatione k. lV/l, hl. 20 také takové zázraky přijímá,
jde přece jen o zázraky třetího druhu, kdežto Franche!
lucci asi myslil na zázraky druhu druhého, jak svými
slovy naznačoval. Tentýž udával, že se proces protáhne
nejméně na půldruhého roku, že jest to římská praxe &
obezřetnost zdlouhavá; papež prý odjede na léto do Bene
ventu a Cienfuegos s ním. Kapitola nebyla těmito zprá
vami potěšena, zvláště požadavkem nových zázraků, poně
vadž tím vše .se protáhne a také to bude mnoho stáli,
poněvadž chudším svědkům se vše musilo platiti. Když
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se vyskytla myšlenka, že se bude z Říma žádati, aby byl
jazyk blah.]ana Nepomuckého ohledán znova, poukázáno
na to, že nevadilo by to onomu zázraku, kdyby barva
'červená & naběhnutí nebylo zjištěno, nebot' tím se pod
stala zjevu dřívějšího neruší. Bůh není povinen zázrak
prodlužovati; ani krev svatého ]anuaria nestává se vždy
tekutou.

Konečně byly vytištěny spisy Franchelluccim sepsané
na základě zápisů pražských a obhájce víry podal své
námitky (A. Canon. H[., 3): že schází svědectví součas
níků, které mohli žadatelé při větší pečlivosti opatřiti,
kdežto nyní se uvádí pouze bezejmenný zápis (lana
z Krumlova): 1383 ]oannes de Nepomuk submersus de
Ponte, primus Decretorum Doctor, při čemž není udána
příčina smrti (jak jest viděti na snímku Istrana 91, jest
psáno v řádce ]ohanco de Pomuk submersus de ponte
rukou jinou rii decretorum doctor. Jsou to slova původní
listiny, starší než zápis Jana z Krumlova |ČKD. 1917, 549l,
byla však nějakým nedopatřením čtena, jako by náležela
k poznámce téhož řádku na okraji. První tři písmena rii
přepisovali v Praze buď jako zkratku presbyter IA. utr. 531
nebo v A. Canon. III.,3 „primus : první“ doktor dekretů,
patrně v protivě k „druhému“, roku 1393 utopenému.
Odborník historický by si byl jistě všiml tohoto rozporu
v přepisu, byl by žádal o zaslání originálu zápisu lana
z Krumlova a omyl by se byl vysvětlil hned tehdy. Lam
bertini však byl právníkem a rozpor mu ušel); dále na
mítal, že příčina smrti také nejde na jevo z listiny z roku
1400 o sesazení krále Václava IV., v níž se jen praví:
„konečně, což jest strašné & hrozné, jak vlastní rukou,
tak i jiných zločinců, které má u sebe, důstojné preláty,
kněze a osoby duchovní, jiné také mnohé šlechetné lidi
proti předpisům práva, v odporu k tomu, co se slušelo
na krále Římského, dal zavraždili, utopili, bídně upáliti
a ukrutně zahubil“. Současní spisovatelé se mohli nalézti,
dle slov Balbínových (AA. SS. Vla, 667); když tento je
měl roku 1670, mohli prý je žadatelé také opatřiti. Co
pozdější svědkové očití a spisovatelé píší, jest pouze
oporou a není průkazným, když schází základna svědectví
současných. To se zvláště jeví při rozporu pozdějších
spisovatelů o vyschnutí řeky: někteří je kladou do roku
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1383, jiní se o něm nezmiňují, ano, třetí připisují rok
1393, kdy utopen byl lan, suffragan arcibiskupa Pražského.

Na tyto námitky odpověděli Karel Albert Cavalchini;
advokát konsistorní, & ]an Franchellucci (A. Canon. IV.),
poukazujíce k tomu, že před dekrety papeže Urbana Vlll.
se vždycky nevyžadovala svědectví současná, & tedy také
zde nejsou nevyhnutelná; důkaz nepřímý v otázkách starších
se přijímá za platný. ]estliže původce záznamu o smrti
svatého Jana Nepomuckého vynechal příčinu smrti, chtěl
tak pravděpodobně uchránili se hněvu Václava IV., kdyby
se o tom dozvěděl; tyrani neradi viděli, když se o nich
psala pravda. Příčina smrti_]ana Nepomuckého však se
uchovala v ústním podání. Zídek ji uvádí roku 1471 a
zvláště Hájek, který v předmluvě se dovolává svědectví
starších; také Balbín psal na základě pramenů, jak_svědčí
list provinciála Tovaryšstva Ježíšova v Cechách P.'Simona
Schiirera (A. Canon. V., 6), a zasluhuje víry. Zadatelé
prohledali veliké množství rukopisů a knih a sebrali vše,
co bylo možno nalézti (A. Canon. V., 7). Biskup Mayer
svědčí 5. listopadu 1727, že hledáno bylo znovu v archivu
kapitolním (Antonín Mesler, ]an lrmler a lan Pesch);
v knihovně u sv. Klimenta &universitní hledali P. Bernard
Qannagel, Ondřej Freyberger, Kajetán Brisigl a Vilém
Cakrt, František Schwartz, syndik, a Václav Lochovský,
notář universitní, a nic nového nenašli. Obhájci dovolávali
se dalších dokladů úcty blah. lana Nepomuckého, pouka
zovali na bouře náboženské a ničení obrazů a kostelů,
jakož i na dobu odboje českých stavů. Co se týče vy
schnutí řeky, Balbín se prý domníval, že se přihodilo jen
jednou, ač není vyloučeno, že se stalo dvakráte; ostatně
jde tu o okolnost podružnou, která nepopírá utopení mu
čednické. Neporušený jazyk blah. lana Nepomuckého a
jiné události jsou důkazem svatosti mučedníka & proto
obhájcové žádají, aby kardinálové odpověděli kladně na
otázku, zda zjištěno jest mučednictví a příčina jeho, aby
se mohlo bezpečně přistoupiti k projednání zázraků.

Zatím posvátný Sbor obřadů rozhodl 16. února 1726,
aby s dovolením svatého Otce se jednalo ve schůzi ně
kolika kardinálů, ale bez přítomnosti poradců téhož sboru,
o platnosti pražského procesu, což papež Benedikt Xlll.
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23. března potvrdil, a tak skutečně kardinálové, mezi
nimiž byl kardinál Barberini zpravodajem místo Cienfuega.
uznali 3. srpna, po vyslechnutí obhájce víry, řízení pražské
za platné, při čemž se nepřihlíželo k osvědčením mimo
soudním; usnesení toto papež potvrdil 21. srpna 1726.
Kapitola posílala'Sporkovi peníze pro písaře &advokáty;
císař Karel Vl. také poručil, aby vyslanec platil, co by
scházelo, ale v Praze se o tom neměli dozvěděti. Cien
fuegos radil, aby se slavnost kanonisace blah. lana Ne
pomuckého konala společně s kanonisací jiných světců,
že by se tak ušetřilo na výlohách. Spork již pomýšlel
na přípravy, zvláště na obrazy blah. Jana Nepomuckého;
také se mu naskytla příležitost koupiti lešení u svatého
Petra od dřívější kanonisace. Svatý Otec prohlásil, že
chce brzy přikročiti ku kanonisaci. Pomýšlelo se, Spojili
ji s kanonisací Markéty de Cortona a ]uliany de Falco
neriis, jen arcibiskup chtěl slavnost samostatnou, ale po
zději souhlasil se slavností společnou. V procesu se
zatím pokračovalo. Kdosi vydal v době jednání italskor'
knížku, v níž dokazoval, že při tak starém mučednictví,
které se stalo před třemi sty léty, není třeba současných
svědků, což kardinálové nelibě nesli; i bylo nutno knížku
zabaviti, aby se jednání neprodloužilo.

Pětičlenná komise kardinálů (Orighi, Belluga, Salerno,
Cienfuegos a Pipia) u. přítomnosti obhájce víry Lamber
tiniho a tajemníka posvátného Sboru obřadů Tedeschiho
rozhodla 9. ledna 1728, že mučednictví a příčina jeho
jsou tak dokázány, že se může přistoupiti k projednávání
zázraků, což potvrdil papež Benedikt XIII.12. ledna 1728.
Špork se radoval, že jest již jen jednoho rozhodnutí
třeba a pak že bude kanonisace. Svatý Otec velice pří
znivě přijal obrázky blah. lana Nepomuckého, políbil je
a žádal, aby Cavalchini spěchal, nerad by odložil kanoni
sací blah. Markéty, stanovenou na Letnice, s níž měla
býti spojena kanonisace svatého lana Nepomuckého. Však
nebylo to možno, třeba i císař se Opět přimlouval. Bylo
nutno připravili vše, aby mohl býti vynesen rozsudek
o zázracích. Proto vypracován nový spis s krátkým'úvodem
a vylíčením výše uvedených (viz str. 98—107) čtyř zjevů,
záchrany města Nepomuku od moru roku 1680 a Buška
od utopení, které dle názorů žadatelů mohly býti pova
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žovány za zázraky, a přidány k němu i výpovědi svědků.
Spis tento ttštěn byl v Rímě roku 1728.

Obhájce víry podal námitky (129—144): předně, že
jako zázraky bylo uvésti zjevy, které se přihodily teprve
po dovolení úcty, tedy po 31. květnu 1721, a z počtu
uvedených zázraků jest pouze naběhnutí jazyka pozdější,
schází tedy ještě jeden. Proti neporušenosti jazyka na
mítal, že nebyli svědci vyslechnutí znova, ostatně prý se
zachoval i jazyk P. Ludvika Medíny T. 1., za svatého do
té doby neprohlášeného, z výroků lékařů v roce 1719
nejde najevo, že to byl skutečný jazyk, nebyla zkoumána
hlína, která mohla obsahovati části vápenné, červenost
mohla pocházeti od hlíny; další zachování při naběhnutí
nemělo by tvořiti nový zázrak, nýbrž jediný s předešlým.
Mimo to by naběhnutí mohlo nastati dotekem rukou
mnohých lidí a od svící rozsvícených, také tu mohla pů
sobiti zbožná fantasie. Terezii Krebsové, která VYPJ'BVOVBla
o zjevení se blah. lana Nepomuckého, není co věřitijako
ženě, sama představená pochybovala o tom; Terezie
vzývala také Pannu Marii, tedy uzdravení jest přičísti Ro
dičce Boží, jejíž přímluva jest nejmocnější. Chirurg Lei.
schner užil léků a nebylo zjištěno náhlé uzdravení, svědci
nemluví o zánětu, trhání ruky, blouznění nebo o sněti
(gangreně). Co se týče Rosalie Hodánkovy, byla teprve

óletá, když se jí zjevil blah. Jan Nepomucký, jiní svědkové
to nepozorovalt, kolo nebylo ohledáno, am síla vody, kde
i šat dívčin mohl kolo zabrzditi, neví se, jak dlouho Ro
salie byla pod vodou, a menší děti déle vydrží, poněvadž
strachem jaty nedýchají a vodou se nezalijí.

Na to odpověděli obhájci processu (1—54), že blah.
]anu Nepomuckému byla přiznána úcta nepamětná, vyňatá
z dekretů papeže Urbana Vlll., že tudíž postačí, když se
zázraky staly po roce 1634. Neporušenost jazyka byla
dokázána také v procesu apoštolském, který se s arci
biskupským řízením shoduje. Lékaři a chirurgové roku
1719 zcela určitě prohlásili hmotu nalezenou v lebce za
pravý jazyk lidský, ai při průvodech byl jazyk ten uznán
za neporušený od roku 1383 (správně 1393), tedy po
342 léta, což tím je význačnější, že jazyk nejdříve pod
léhá zkáze, a přece jazyk tento měl barvu přirozenou a
byl ohebný; : toho, že dosud 0 P. Ludvíku Medině ne
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bylo jednáno, aby byl prohlášen za svatého, a že nepo
rušenost jeho jazyka nebyla uznána za zázrak, neplyne,
že se tak nestane později. Z výroků svědků, v roce 1719
vyslýchaných, jde určitě na jevo, že to byl pravý jazyk,
jak zevně, tak i uvnitř, jak shledáno bylo po naříznutí.
Hlína, která nezachránila ostatních částí hlavy od poru
šení, nemohla přirozeně zachovati ani jazyk. Lékaři do
znali, že jazyk nebyl uměle upraven, aby se zachoval;
vápno spíše ruší tkáň tělesnou. Barva jazyka byla přiro
zená, poněvadž se jevila i uvnitř, a nemohla povstati
působením hlíny okolní. Zachovalost jazyka roku 1725 jest
vlastně novým zázrakem. Ani naběhnutí jazyka roku 1725
se nedá vysvětliti dotekem rukou svědků, ani teplem od
svící; lékaři tyto okolnosti pečlivě uvážili a považují na
běhnutí jazyka za zázračné. Nejde o tekutinu, ale o hmotný
jazyk. Tento vůbec nebyl vyňat z vnitřní schránky, jak
dosvědčují výroky svědků, poněvadž tito z úcty se ne
chtěli dotýkati posvátného ostatku. Celkem bylo přítomno
asi 30 osob, svíce ve velkém počtu nehořely, ano, tehdy
byl veliký mráz. Naběhnutí nebylo přeludem, poněvadž
odborníci i svědkové několikráte se přesvědčovali, byli
to mužové vzděláním vynikající, mimo to část jazyka ani
nenaběhla, ani nezčervenala, což právě ukazuje, že to byl
zázrak. — Terezie Krebsová vypravuje o zjeveních zcela
určitě, může se jí tedy věřiti, ač jest samojediná svěd
kyně o zjeveních blah. Jana Nepomuckého; jeptišky také
pozorovaly zář u jejího lůžka. Předcházer modlitby &
následovalo uklidnění a potěšení, ano i uzdravení ruky.
Není správné, že by se ženám nemělo věřiti, l ony vy
povídají pravdu, a představená později uznala, že její
pochybnost nebyla odůvodněna. Terezie předem myslila
na blah. Jana Nepomuckého, ten se jí také zjevil a na
pomínal ji ku stálosti v plnění slibu, když všichni ji zra
zovali; ostatně Panna Maria jest také prostředníci mezi
svatými a Bohem, tím však se nevylučuje přímluva světce
(Svatý Tomáš Aqu., Qu. 37, art. 4, disput. 23, sect. 3 a
III. qu. 78, a. 4, ad 2). Chirurg Leischner nemohl býti vy
slýchán, poněvadž zemřel 5. října 1714 (str. 55), ale jsou
zjištěny příznaky nemoci Krebsóvé: neohebnost ruky a
seschnutí masa. Pak se ruka náhle stala ohebnou, i maso
na ní nabylo, jak dosvědčila představená kláštera i sestra

10
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uzdravené, které viděly Terezii odcházející nemocnou a
po návratu ji uzřeli uzdravenu; tedy Terezie byla náhle
uzdravena od obrny (paralysy), jak sama dosvědčila. —
Rosalii Hodánkově jest právě tak věřili,jako při podobném
zázraku svatého Karla Borromejského, neboť Rosalie uctí
vala blah. lana Nepomuckého; probravši se .z mdlob,
tvrdila, že on ji pomohl, ano, z vděčnosti se i modlila
k němu, také shodně vypravovala o zjevení tom jak roku
1718, tak i roku 1724. Místní ohledání kola nebylo nutné,
nebof svědkové zázraku dosvědčili, že byla půl hodiny
pod kolem. Šaty dívčiny nemohly zadrželi kolo, rychle
se otáčející. Frant. Retz T. ]. udal poměr lokte českého
k míře římské (: 2 palmis et 8 digitis seu unciis, tedy
4 lokte : 10 palmis, 8 unciis sine 2!$). Ve vodě ani
děti nemohou vydrželi, aniž by dýchaly a zalkly se. Rosalie
byla ve věku 61/9 léta, pod vodou byla přes půl hodiny,
řeka byla zamrzlá, voda v ní tedy velmi studená.

O těchto čtyřech zázracích podal dobrozdání také
profesor lékařství na universitě Sapienza v Rímě MUDr.
Petr Assalti a odpověděl také na námitky obhájce víry
(str.1—28) a MUDr.Antonín Cocchi podobně (29—54)
& souhlasně s lékaři pražskými.

Mezitím Špork se namáhal, aby se co možno brzo
jednalo o uznání zázraků. Kardinál Althann se vrátil do
Frascati &přijalzase úřad ponenta (zpravodaje) v záležitosti
blah. lana Nepomuckého; konečně se podařilo ku podivu
všech dosáhnouti toho, že schůze kardinálů, v níž bylo
rozhodnouti o zázracích, měla býti v září. Dne 28. září
byla první schůze, Špork se nedověděl o výsledku; podobně
i výsledek 'schůze konané 7. prosince 1728 mu nebyl
znám. Teprve 11. ledna 1729 ve schůzi 17 kardinálů a
22 radů, po 4 hodiny trvající, před svatým Otcem byly
12 kardinály a 20 rady uznány ony čtyři zázraky, a to:
ony s jazykem jako zázraky druhu druhého a uzdravení
Krebsové a zachránění Hodánkové jako zázraky druhu
třetího (Berghauer ll., 423). V Rímě učinila veliký dojem
zpráva, že v Mexiku se úcta blah. Jana Nepomuckého
velice šíří a že také odtamtud žádají o hodinky kněžské
a zvláštní mše svaté. Poněvadž papež Benedikt Xlll. chtěl
odejeti v dubnu do Beneventa, bylo nutno jednání uspíšiti.
Svatý Otec se modlil osm dní o přispění Boží vzhledem
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k těmto zázrakům a 18. ledna po službách Božích pro
mluvil o prvomučedníku svátostné zpovědi a poručil vy
dali dekret o zázracích, ano prohlásil, že zavede papežské
služby Boží v den 16. května (capella papalis). Dne 15.
února 1729 jednala poslední schůze kardinálů před svatým
Otcem o tom, zda-li se může bezpečně přikročili ke
kanonisaci blah. Jana Nepomuckého. Obhájce víry Karel
Albert Guidobonus Cavalchini, lilul. arcibiskup Filipský,
nenamítal již ničeho (Berghauer II., 424); bylo tedy roz
hodnuto ve prospěch kanonisace (tamtéž 430).

Veškeré toto jednání za pomoci advokátů a písařů
římských bylo dosli nákladné, a pro slavnost kanonisace
bylo nutno postarali se o výzdobu & osvětlení kostela.
Císař Karel Vl. již 29. února 1725 poručil k tomuto účelu
pořádali sbírky (tamtéž 426) mezi stavy, duchovenstvem
a lidem věřícím; v Cechách se sebralo 54.831 zl. 16 kr.,
na Moravě 19.086 zl. 20 kr., ve Slezsku 16.666 zl. 20 kr.;
celkem tedy 90.583 zl. 56 kr. (tamtéž 427). Po vykonané
práci odevzdány byly některým osobám pamětní dary;
tak arcibiskup Pr05per Lambertini obdržel stříbrnou kon
vici s mísou na umývání rukou při pontifikální mši svaté.

_ Nebylo však možno vyzvěděti, jak mnoho vyžádá si slavnost
kanonisační, poněvadž to záviselo od různých okolností;
konečně se udávalo asi 25 nebo 30 tisíc skudů po 5
lirách (2 zl. 16 kr.). Papež Benedikt Xlll. způsobil, že vý
daje na kanonisaci se zmenšily, rozhodnutím, že blah.
lana Nepomuckého prohlásí za svatého nikoliv ve chrámě
svatého Petra, nýbrž v menším kostele Lateránském, a to
v den svatého ]osefa. Kanovník Špork obstaral k tomu
tiskem životopis nového světce od P. Frant. Galluzzi-ho
(tiskl v Rímě Komárek), velké obrazy pro kardinály, me
dailky v (> různých velikostech, 3 velké obrazy pro slav
nostní průvod od Augusta Massucciho („Sv. lan ve slávě“
& „Svržení s mostu“ na druhé straně téhož plátna jest
u svatého Víta v kapli svatého Kříže; Soupis pam. um.
Hradčany, l., 255 a 254). Papež si přál pro kapli, kterou
chtěl k úctě svatého Jana Nepomuckého v Laleráně zřídili
nákladem 3000 skudů, obraz světce před Pannou Marií,
kardinál Althann navrhoval, aby to zaplatila Praha, poně
vadž se velice ušetří tím, když kanonisace bude v menším
kostele než u svatého Petra, ale význačnějším & prvním.
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Císař psal vyslanci do Říma, že doplatí, co bude schá
zeti; nebylo toho však třeba; nebot' z obnosu sebraného
zbylo ještě 8791 zl.

Dne 8. března slavil papež veřejnou konsistoř, při
níž konsistorní advokát Valenti prosil za kanonisaci &
kardinálové hlasovali; 10. března byla druhá konsistoř,
v níž kardinál Coscia přednesl jako viceprefekt posvát
ného Sboru obřadů zprávu, a na otázku svatého Otce
odpověděli kardinálové, že kanonisace se konati má.
V téže době uděleny byly odpustky těm, kteří se modlili
budou o vnuknutí Boží během této kanonisace. Preláti
byli pozvání na sobotu 19. března na 6. hodinu ranní a
poručeno, aby o 8. hodině po výstřelu na hradě svatého
Anděla a po uslyšeni zvonu na Kapitolu se zvonilo
v celém Rímě všemi zvony celou hodinu. Tak přiblížil se
památný den a předvečer onoho, kdy Jan Nepomucký
před 536 léty dne 20. března vytrpěl smrt mučednickou.
Chrám svatého Jana v Lateráně byl stkvostně vyzdoben,
jak popisuje Borový (Sv. ]an Nepom. 117) ; poněvadž
pršelo, musil býti průvod z paláce lateránského v kostele,
ale slavnost se vydařila. Benedikt Xlll. jsa nemocen jen
s obtíží vykonal dlouhý obřad, při němž bylo přítomno
na 30 kardinálů. Za zpěvu hymnu „Zdráva's, hvězdo
mořská“ vnesen byl papež do kostela, pomodlil se před
nejsvětější Svátosti & sedě na trůně vyslechl prosbu
kardinála Althanna jménem císaře Karla VI. a celého
království Českého, aby prohlásil blah. Jana Nepomuckého
za svatého. Po litaniích ke všem svatým byla prosba
opakována a následovala druhá modlitba, zpěv „Přijdiž,
Duše Stvořiteli“ s modlitbou. Kardinál Althann opakoval
potom svoji prosbu po třetí, co nejsnažněji, načež papež
Benedikt Xlll. povstal a prohlásil:

„Ku cti svaté a nerozdílně Trojice, k povýšení víry
katolické a rozkvětu náboženství křesťanského, mocí Pána
našeho Ježíše Krista, svatých apoštolů Petra a Pavla i naší
po předcházejícím zralém uvážení & po modlitbě 0 při
spění Boží i na radu ctihodných bratří našich kardinálů
sva_té Církve Rímské, patriarchů, arcibiskupů a biskupů
v Rímě se nalézajících, ustanovujeme a prohlašujeme
blahoslaveného lana Nepomuckého za svatého a klademe
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jej do seznamu svatých, stanovíce, aby veškerou církví
jeho památka každého roku dne 16. května zbožnou úctou
se slavila, ve jménu 'l' Otce, 1- Syna i 'l- Ducha svatého.
Amen“.

Konsistorní advokát Ludvík di Valenti vyzval proto
notáře apoštolské, aby o tomto prohlášení sepsali listinu
úřední, a kardinál Althann žádal svatého Otce, aby roz
kázal vypraviti bullu papežskou a tuto sám podepsal. což
bylo přislíbeno. Nato následoval hymnus „Tebe, Bože,
chválíme“, při němž zazněly zvony římské. Po tomto
hymnu zazpíval kardinál-jáhen „Oroduj za nás, svatý ]enel'
& po známé odpovědi všech přítomných pomodlil se svatý
Otec: „Bože, jenž jsi pro nepřemoženou zpovědní mlče
livost svatého Jana ozdobil Církev svou novou korunou
mučednickou, dej, abychom dle jeho příkladu & na při.
mluvu jeho ústa svá bedlivě opatrujíce, k blaženým při
počtení byli, kteří jazykem se neprohřešili. Skrze Krista,
Pána našeho. Amen“. Nato jáhen zpíval Confiteor se
jménem svatého Jana Nepomuckého a papež udělil všem
přítomným odpustky. Následovala mše svatá o svatém
Josefu s modlitbami o svatém ]anu Nepomuckém. Při
obětování odevzdali tři kardinálové svatému Otci 2 svíce
60 liberní se znakem ]eho Svatosti a kapitoly Pražské,
2 chleby a 2 soudky s vínem bílým a červeným, jeden
chléb a soudek pozlacený a druhé postříbřené. (Obřad
tento znázorněn jest na obraze u Berghauera l., 1736
před stranou 1. a v Alb. sv. Jan. |. 67.) Po mši svaté
uděleny byly odpustky. Slavnost trvala 6 hodin a naplnila
všechny přítomné radostným pohnutím. Na památku této
slavnosti dovoleno jest kanovníkům vždy věrné metro
politní kapitoly v Praze nositi na prsou zlalý kříž s obrazem
svatého Jana Nepomuckého &na zadní straně s nápisem:
Benedikt Xlll. 1729.

Bulla o kanonisaci svatého Jana Nepomuckého za
číná slovy „Christus Dominus“ a dána jest u svatého
Petra 19. března 1729. Papež se podepsal: „]á, Benedikt,
Církve katolické biskup“. Vedle jest znamení kruhové,
t. zv. rota, s opisem: + Quod non_rapui, exsolvo. (Co
jsem si lupem neosvojil, nahražuji [Zalm 68, 51. U Berg
hauera ll., 439 jest parui chybně místo rapui.) Uprostřed
mezi rameny kříže v levo Svatý Petr, v pravo Svatý Pavel,
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dole v levo Bene PP., v pravo dictus Xlll. Podepsání
jsou: 2 kardinálové-biskupové, 26 kardinálů-kněží a 8
kardinálů-jáhnů. Latinský text jest u Berghauera 11.,435
a u Stědrého, Sv. ]an Nepom., český překlad u V, Olivy,
Husitství ve světle pravdy, 1910, sešit 3., 25.

V úvodě bully této papež ukazuje, kterak Kristus
církev svou obhajuje proti bludům, že již předemdal jí
mučedníka tajemství zpovědního, než bludaři počali pov
pírati svátostnou zpověď, ve svatém ]anu Nepomuckém.
Pod číslem ?).—6. uvádí krátký životopis jeho, který jest
obsahově i slovně odvislý od životopisu, napsaného Bal
bínem v Acta Sanctorum (Sborník hist. kroužku 1920, 6).
V čísle 7. zmiňuje se o blahořečení, hodinkách kněžských
& mších svatých, které byly póvoleny, o uznání zázraků
(číslo 8), o přímluvných listech a o prohlášení za sva
tého (číslo 9). „ . .. Ku cti svaté a nerozdílně Trojice,
povýšení víry katolické a vzrůstu jména křesťanského,
mocí všemohoucího Boha Otce, Syna i Ducha svatého,
i svatých apoštolů Petra a Pavla a naší, na radu týchž
ctihodných bratří našich svaté Rímské Církve kardinálů,
patriarchů, arcibiskupů a biskupů, s námi v plné schůzi
v basilice lateránské přítomných, a se souhlasem svorným,
blahoslaveného Jana Nepomuckého, kněze_ a kanovníka
kostela metropolitního v Praze v království Ceském, jehož
svatost, mučednictví, příčina mučednictví a zázraky byly
plné dokázány a jsou jisty, určili jsme a ustanovujeme,
aby v počet svatých mučedníků byl zapsán, jakož tímto
listem uveřejňujeme, rozhodujeme a připisujeme, i roz
kázali jsme & rozkazujeme, aby týž od všech v Krista
věřících jako v pravdě svatý a mučedník Kristův byl ctěn,
ustanovujíce, aby v obecné církvi svatyně a oltáře, na
nichž by se přinášela Bohu obět nekrvavá, stavěny byly,
v jeho počest a každého roku slaven býti mohl 16. května
svátek jeho, jako mučedníka Kristova“ V čísle 10. udě
leny odpustky o svátku tomto, v 11. uvedeny odpustky
dané při kanonisaci, v 12. o mši svaté, kterou papež
tehdy obětoval, v 13. o průkaznosti opisů bully a v 14;
o platnosti její. _

Slavnosti v Praze a v celých Cechách v říjnu 1729
a roku následujícího popsal podrobně Borový 122—136,
není třeba tedy se o nich zde zmiňovati. Popis slavnostní
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umělecké brány před kostelem svatého Víta jest ve spise
„Agnus Dei e cera virgine“ z roku 1729 (také česky
Agnus Dei, jako vosk bílý beránek Boží, a německy),
popis brány před kostelem sv. Salvatora u mostu Karlova
v knize S. loannes Nepomucenus 1729, též německy.

Kanovník ]an Rudolf Špork byl 27. ledna 1729 kon
sekrován za tit. biskupa Adratského (patrně Adrassus
v lsaurii), obstaral ještě některé věci a 14. května 1729
napsal poslední list kapitole, která snažila se dosíci
kněžských hodinek a zvláštních mši svatých ku cti sva
tého lana Nepom. Již 4. února 1728 zaslala Šporkovi
opisy formulářů, které sestavil P. Matěj Václav teyr T. ].
('l- 1792), Spork měl je ukázati Lamberlinimu a Franchel
luccimu; kdyby se nehodily, měl se postarati o nové
skladby v Rímě. Kardinál Salerno obdržev opisy ty slíbil,
že je přehlédne a opraví, zemřel však 30. ledna 1729.
Poněvadž se žádost o ofticium a mše svaté nemohla po
dali před kanonisací, učinil tak _Spork hned po slavnosti,
ale pro nepřítomnost papeže v Rímě nemohlo se doufali
v příznivé vyřízení před červnem, ač nebylo pochybno,
že budou povoleny. Dne 7. června 1721 bylo dovoleno
modliti se hodinky ze společného formuláře jednoho
mučedníka, 30. července 1729 dovoleno čtení druhého
nokturna & zvláštní modlitba, jak byly ve starém breviáři
na prvním místě; papež to schválil 6. srpna téhož roku.
0 sedm let později žádala kapitola o povýšení svátku
do druhé třídy s oktávou, přiložena i žádost od biskupů
a opět poslán do Ríma návrh na hodinky kněžské, patrně
onen dřívější, & několik hymnů na výběr. K povýšení třídy
svátku dvojného znamenitý důvod byl, že svatý lan Ne
pomucký byl považován za ochránce či patrona Cech,
jak šlo na jevo z výnosu arcibiskupa Ferdinanda Khuen
burga 9. září 1729 (Berghauer ll., 443) a jak dosvědčila
kapitola Svatovítská 10. dubna 1737. V německém roz
kazu císaře Karla Vl. z roku 1721, daném hejtmanmSta
rého Města Pražského, přikládá se svatému ]anu Nepo
muckému titul „největší zemský patron“. Generál řádu
Tovaryšstva Ježíšova František Retz radil, aby se dříve
žádalo jen o povýšení svátku, ale kapitola. chtěla hned
i hodinky zvláštní, jichž návrh byl jesuity (P. Budrioli)
opraven, ale posvátný Sbor obřadů 8. března 1738 do
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volil jen, aby svátek byl budoucně třídy druhé s oktávou.
Žádost o schválení zvláštního officia podána opět, byla
však zdržována podmínkou opravy hymnů; vadilo také,
že svatý Jan Nepomucký nebyl dle dekretu U_rbana Vlll.
formálně zvolen za předního patrona země Ceské. Po
smrti papeže Klimenta Xll. byl zvolen Benedikt XIV., jenž
jako obhájce víry v procesu kanonisačním tolik k úctě
svatého lana Nepomuckého přispěl, a proto podán byl
kapitolou návrh nový. V důsledku mnohých opětovaných
žádostí a přímluvných listů konečně 13. dubna 1741 do
volil svatý Otec otticium staré; Marie Terezie však arci
biskupa proto kárala, že se odvážil žádali o něco bez
svolení a schválení císařovny, také kapitola byla z téže
příčiny pokárána (Podlaha, CKD. 1917, 20 a 452).

Vl.

Úcta svatého lana Nepomuckého
po kanonisaci.

.Dostihla jsi vrcholu _posvátné radosti, dosáhla jsi
vyplnění tužeb, přešt'aslná Cechie, když náboženství kře
sťanské září novým světlem svatosti . .. Bůh skrze Bene
dikta Xlll. dal svatého Jana Nepomuckého, do seznamu
svatých mučedníků vloženého, za rukojmí svátosti pokání,
za pomocníka Cech, divotvorce království a provincií,
ano za otce dobročinného všem u ostatků posvátných
a každodenními dobrodiními, milostmi a zázraky oslavených
svatého lana Nepomuckého všichni zbožní děkují božské
Velebnosti & vlasteneckému pomocníku, každý záležitosti
veřejné i soukromé přednáší důvěrně“,_tak píše arcibiskup
Khuenburg, volaje věřící obyvatele Cech k slavnostem
pražským (Berghauer ll., 442), a biskup Litoměřický lan
Adam hrabě Vratislav z Mitrovic velebí „št'astnou Cechii,
ze které Bůh zvláštní okrasu si vyvolil, prvomučedníka
posvátné zpovědi“ a vybízí věřící, aby „vlastenci svému,
novému světci a prvomučedníku, přednášeli prosby o ve
řejných i soukromých záležitostech“ (tamtéž 466). Praha
nemohla poskytnouti přístřeší nesčetným poutníkům z vlasti
i z ciziny, domy byly přeplněny, poutníci spali na mostě,
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na stupních kostelů, ve dvorech klášterů. Za zpěvu a zvuku
hudby přicházely a odcházely průvody zbožných ctitelů
svatého lana Nepomuckého. Dojmy slavností těchto byly
tak mocny, že ]UDr. ]. G. Fiebiger opustil vyznání lutherské
& stal se katolíkem, jak doznal ve své německé básni
„Heiliges Leben, glorwiirdiger Martertod und herrlíche
Canonisation . . . “ roku 1736 censurou schválené. Dojem
slavností nebyl vážně porušen ani veřejnými útoky ne
četných protestantů, ani útokem biskupa lutherského
v Myjavě na Slovensku Daniela Grmana, který nařkl sva—
tého Jana Nepomuckého z nepočestnosli & jazyk jeho,
v Praze k úctě věřícím vystavovaný, prohlásil za jazyk
psí, ač k obojímu neměl nejmenšího podkladu; pomluva
jeho jest výsledkem netajeného zášti proti katolíkům, jako
kdysi Martin Luther vystoupil proti „nové modle“, totiž
proti svatému Bennonovi, biskupu z Míšně, tehdy za sva
tého prohlášenému. Grman byl roku 1731 žalován státním
návladním (Slovenský Letopis ll., 345). Neopatrná nenávist
k svatému ]anu Nepomuckému protestanta Tomáše Svo
body, myslivce z Češova, přitížila mu při zjištění, že i po
složeném vyznání víry roku 1729 měl u sebe knihy ne
katolické; byl proto dle tehdejších státních zákonů ze
dne 29. ledna 1726 dle rozsudku soudu appellačního
v Kopidlně popraven a spálen. Mezi vládou a arcibiskupem
byla nevůle, protože soudy státní vedly vyšetřování proti
bludařům bez vědomí arcibiskupova.

Nádherné a umělecké slavobrány před chrámem
svatého Víta, svatého Salvatora, Strahovským i jinde sice
zmizely, ale z rytin dosud zachovaných nebo z popisů
můžeme více nebo méně jasně poznali, jak uctívali Ceši,
až na nepatrné procento, všichni věrní katolíci, svatého
Jana Nepomuckého po jeho svatořečení. Slavobrány byly
ozdobeny obrazy i nápisy, z nichž vanul duch vroucí
zbožnosti a pevné víry i důvěry v pomoc svatého lana.
Velké umění básnické dokazují i skladby, v nichž každá
řádka vyjadřovala rok 1729 (písmena totiž měla číselné
hodnoty: a se počítalo za 1, b za 2, .. . k za 10, . . .t
za 100, . . . 2 za 500). Tak v tisku Piaristů vídeňských
Civitas Domini z roku 1729 čteme:

11
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]am fulget saecli decus exoptabile nostri
a Patre! perque fidem monstrat ad astra viam.
Paucis, si audires vocem resonare ]OANNlS,
lpsa erit: et quivis displicet absque fide.

atd., což v překladu jest:

]iž září století našeho toužená zdoba
od Otce! A skrze víru značí ku hvězdám cestu.
Zkrátka, uslyšíš-li hlas ozývati se lana,.—
ona jest to: a žádný nelíbí se bez víry.

K slavnostem vydáno bylo mnoho spisů v různých
řečích: tak vydán byl r. 1729 latinsky, česky a německy
spis Maxmiliána Větrovského, ač nebyl podepsán, „Správa
historická o životě, mučednictví & zázracích svatého Jana
Nepomuckého“, obsahující také překlad bully kanonisačni.
Mirei Michal vytiskl v Trnavě roku 1716 Nepomuczeni
Szent ]anosnak elete, halala, tiszelete (Zivot, smrt &úcta
svatého Jana_Nepomuckého), dominikán Dominik Ponsi
roku 1721 v Rímě Breve ristretto della vita (Krátký přehled
života), jesuita Fr. Maria Galluzzi roku 1729 Vita di San
Giovanni Nepomuceno, Bartolomeo Passi roku 1729
vydal spis L' istoria della vita o 256 stranách, jesuita
Karel Maget v Opavě r. 1722 latinský životopis, piarista
Giuseppe Antonio della Purificazione v Neapoli r. 1722
spis Vita, martirio e miracoli, byl to překlad německého
spisu piaristy Gewina od sval. Kříže. V Rímě vyšlo od
Dona Gabriela Maria da Valenzuela Historia de le vida
y martyrio del beato ]uan roku 1729 španělsky & roku
1727 vydán byl podobný spis v Mexiku. Francouzsky psaný
životopis svatého Jana Nepomuckého byl vydán v Praze
roku 1739 s pobožnosti Nouveau recuejl . . . l'offíce et
abrégé de la vie de S. lean Népom. (CKD. 1901, 510),
v Bruselu 1731 Vie et miracles de S. Jean, roku 1741
vytiskl v Paříži ]ean Bapt. de Marne Le martyr du secret de
la Confession ou la vie de S. lean Népomucen, hollandsky
vydal ]osef Wieleng 1738 Het leven van den glorieusen
marterlaer, ano, jesuita Vei-Kit-Síu(Bar ze Slezska) napsal
i čínsky životopis svat. lana Nepomuckého v této době,
jehož jeden výtisk jest na Velehradě (CKD. 1920, 119).
Piarista Viktorin od sv. Kříže vydal roku 1722 v Brně a
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Litomyšli „Kvítek majální, zpomeň na mne“ & kněz _řádu
karmelitského roku 1723 Potěšení Cechův, to jest Zivot
svatého lana Nepomuckého. K této řadě dodati jest veliké
dílo o 2 svazcích, které vydal ]an Tomáš Berghauer
Protomartyr poenitentiae; první díl vydal roku 1736 (ač
byl hotov již 1723) a druhý 1761. Týž hájil svatého Jana
Nepomuckého v německé Apologii či obraně roku 1730,
když Valentin Lóscher vychvaloval jako mučedníka zpovědi
drážďanského pastora Heřmana Hahna. Rozsáhlou báseň,
znamenité napodobení Vergilia, napsal jesuita Matěj Eudo
cius Persici o svatém ]anu Nepomuckém, která vyšla
roku 1773 pod titulem P. M. E. Nepomuceidos libri octo
magno Bohemiae tutelari ob Pragam obsidione liberatam
eucharistica pietate dicati, quos anno tribus & lustris
primo . . . excudit. lest to tedy děkovná báseň po osvo
bození Prahy od obležení pruského roku 1757 o 192
stránkách. Není divu, že se báseň tato modernímu čte
náři nelíbí, neboť v ní život svatého Jana jest protkán
úvahami o mši svaté a zpovědi, o zjevech přírodních a
zeměpisných, jakož i věštbami o budoucí slávě svatého
lana Nepomuckého. Báseň tato liší se přimknutím k Ver—
giliovi od podobné básně, kterou napsal P. Václav Kolbe,
profesor universitní, roku 1729 na oslavu „promoce 76
doktorů filosofie, pod názvem Limpidissimus in fluentis
Moldavae gratiarum fons s úvahami o 16 ctnostech sva
tého lana Nepomuckého. Roku 1730 rovněž k promoci
napsal P. Jan Opplt T. ]. řečí vázanou i nevázanou la—
tinsky, česky a německy spis ethický o třech částech:
o svatosti mysli, o opanování vášní & o řádném životě
s titulem Pacis monarchicae tractatus. Roku 1761 vyšlo
bez udání jména spisovatelova 'dílo ln hoc 'l' vinces,
velká práce o pěti svatých patronech českých, opus pane
gyrico-doctrinale et historicum, v němž se oslavuje také
svatý lan Nepomucký. Za 50 let k jubileu kanonisace
vyšel Zivot svatého lana Nepomuckého & pak od Jana
1_.Rulíka Krátký vejpis první SOleté památky a roku 1819
Zivota popsání svatého Jana Nepomuckého.

Soukromé pobožnosti nebyly ani před beatifikací
svatého lana Nepomuckého zakázány atak si vysvětlíme,
že se vyskytují malé hodinky s několika veršíky & odpo
věďmi, krátkou básní a modlitbou, litanie k svatému Janu
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již záhy v dosti velkém počtu. Tak vyšlo tiskem roku 1703
Pobožné uctění svatého lana Nepomuckého, kde čteme:

Jana Nepomuckého,
kanovníka pražského,
sluší Čechům velebiti,
vždycky patrona míti.
Ten posléze rytěřoval,
jak na kněze sluší, choval.

Roku 1722 vyšel Lékař duchovní svatý ]an Nepo—
mucký, který hojí duši; roku 1735 Modlitby ranní a ve
černí, velmi vroucné, přes celý týden, též k Panně Marii
a k svatému ]anu Nepomuckému, Krátké cvičení se v po
božnosti k svatému ]anu Nepomuckému, Poutníček na
hrad Pražský k hrobu svatého lana Nepomuckého, Po
božnost k svatému ]anu Nepomuckému atd. Někteří si
pobožnosti opisovali do knížek, které ozdobili i malova
nými obrázky světce. Latinské skladby mají formu velice
dokonalou. Rovněž písní oslavujících svatého Jana Nepo
muckého jest veliká řada; znamenitou sbírku jich chová
Národní museum v Praze. Zpívaly se při domácích a po
zději i při kostelních pobožnostech &poutích. Roku 1702
vyšla píseň O, svatý ]ene, zarmoucených patrone, 1736
Ach, já všechen zarmoucený, 1759 Kam chvátáš tak
s horlivostí; ovšem písně tyto mohly býti starší, než kdy
vyšly tiskem. ]iné nemají vůbec data, tak: Tisíckrát buď
pozdravený! & jiných více, kteréž nelze všechny uvádětt.
Také německých písní 0 svatém lanu Nepomuckém bylo
dosti.

Při oslavě kanonisace svatého lana Nepomuckého
sehrána byla 19. října u svatého Klimenta v Praze před
vznešenou společností latinská zpěvohra, která se zname
nitě líbila. Byla to Fama sancta od P. Antonína Saletky T. 1.,
text její o 28 stranách foliových byl rozdáván přítomným.
Zpívali 2 tenoristi, 2 basisti, 5 sopránů & 6 altů, jichž
jména uvedena na 28. straně. H_raměla 14 částí a závěr.
Genius svaté pověsti přináší z Ríma zprávu o svatořečení
(při tom byly buď živé obrazy nebo malovaná opona
s příslušným obrazem), Čechie se tomu těší: „lak dobře
volí, kdo Řím miluje, ten žádného nezhubil, kdo mu uvěřil“.
Chce na paměť postaviti stálý pomník. Laškovní poslíci
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jsou rozesláni do světa hledali stavitelů. Následuje chvála
Prahy, která jest srdcem Eerpy. Konečně se rozhodnou
stavěti pomník a ozdobiti ho nápisy. Cechie s tím sou
hlasí. Poslíčkové se vrátili a oznamují, jak se sláva sva
tého lana Nepomuckého rozšířila — Slezsko, Morava,
Rakousy, Uhry, říše římská, ltalie, Francie, Španělsko,
Portugalsko podávají návrhy nové. echie trvá na pů
vodním. — koda, že se také nezachovala nebo dosud
nebyla nalezena partitura. Hra krásně končí výzvou: „]azyk
spojme s jazykem, srdce dejme se srdcem, nikdy z naší
paměti sláva lana nezmizí“. Podobná hra byla hrána
v letech 1732 a 1733 v Uherském Hradišti; napsal ji
A. ]eniš.

Po celém světě rozšířily slávu svatého Jana Nepo
muckého také hry divadelní, které uvádí Arnošt Kraus
v díle Husitství v literatuře ll. na straně 71.: tyto dělí
na hry školské, které počtem převládají, a světské, které
byly více hrány. První světskou hru složil ]oset Antonín
Stranitzky a hrál ve Vídni roku 1724. V této hře král
Václav, zvítěziv nad Srbskem, koří se zajaté dceři vévody
Srbského a slíbí jí, že královnu zavrhne. Proto dává sle
dovati královnu, kterou má v podezření pro hraběte
Guidona. Dvořan Oslav chce napodobiti list od královny
a tak ji zahubiti. Svatý Jan těší, že nebe pomůže nevinnosti.
Guido dostal list, prý od královny, &dává odpověď, která
Václava rozzuří. Při hostině jest princezna srbská, krá
lovna jest ve vězení, Guido rovněž, tohoto těší svatý ]an.
Král chce usvědčiti královnu, proto nutí svatého Jana, aby
p_rozradil tajemství zpovědní. Král vyzvídá opět, královna
zatím hladem zemřela, svatého Jana vedou na most a
svrhli do vody, kde se zjeví pět hvězd. Král umírá hněvem
& hra končí chválou ctnosti. Tuto skladbu hrály kočovné
společnosti německé i v severním protestantském Něv
mecku, v Polsku, v Moskvě a Petrohradě. Školské hry
mají osoby allegorické a více přiléhají k životopisu sva
tého ]ana, ovšem v tehdejším odlišném pojetí. Roku 1797
16. května hrána byla v divadle stavovském hra německá
]ohann von Nepomuk, kde Václav nebyl líčen jako tyran,
ač obsah hry jest v podstatě týž. Král jen hrozí-smrtí,
ale svatý ]an byl přece utopen, nebot' král přišel pozdě
zachrániti ho. Hra tato byla přeložena do češtiny ]. N,
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Štěpánkem & hrána roku 1814 v témž divadle. Text hry
upravil ]. K. Tyl (vyšlo r. 1872 v Divad. Ochotníku 49),
z Guidona učinil Viktorína z Hradce. Roku 1909 napsala
hru podobnou llsa von Stach Die Beichte (Zpověď; CKD
1919, 427) a 10. října 1921 Naše Listy přinesly zprávu
o nové tragedii téhož obsahu v Growu v Kalifornii. V Un—
hošti hráli roku 1781 truchlohru o svatém ]anu Nepom.
děti do 12 let česky velmi čiperně, kaplan křižovník s čer
venou hvězdou je nacvičil (Kraus d. n. 92) a nebyla to
asi hra jediná.

Uctu sv. ]ana Nepomuckého šířila hlavně bratrstva.
Nejstarší z nich vzniklo u kaple téhož světce na Skalce
v Praze pod ochranou Panny Marie ku cti svatého Jana
Nepomuckého, k němuž náleželo 500 kněží, 300 mužů
a 300 žen. Udové této náboženské společnosti nosili na
prsou obrázek nebo medailku svatého Jana Nepomuckého
a měli za povinnost, hájiti a rozšiřovali úctu tohoto mu
čedníka. Kněží sloužili za zemřelé spolučleny mše svaté,
nekněží bohatší měli je dáti za ně sloužiti a chudší čle
nové měli jim býti přítomni. Mezi členy tohoto bratrstva
daly se zapsati císařovny, šlechtici i měšťané a pobož
nosti konaly se slavnostně na Skalce po celou oktávu
svátku svatého lana Nepomuckého, jakož i o suchých
dnech. Bratrstvo pomocí sbírek postavilo zde nádherný
chrám (Alb. sv. ]. 39), k čemuž dostalo se mu mnohých
darů; stavěl ho Kilián Dienzenhofer. Tak stala se Skalka
střediskem úcty svatého lana Nepomuckého, odtud byla
posílána tištěná kázání do všech krajin. Bratrstvo toto
bylo zrušeno za císaře Františka 1., ale roku 1853 opět
obnoveno ; jeho plnomocné odpustky lze získati od 11.
do 19. března, kdy jest devítník, a pak v oktávě svatého
lana Nepomuckého.

Podobná bratrstva zakládána i jinde, na př. v Litni
24. června 1733 dle zprávy ve spisku „Pokojné živobytí
a šťastná smrt nebo nábožný závazek časného i věčného
dobrého jména“. V Senožatech založeno bratrstvo svatého
Jana Nepomuckého &sv. Norberta již roku 1729. V Rímě
v kostele svatého Vavřince in Lucina povstalo bratrstvo
13. května 1737 působením Bedřicha Kristiána z Polska,
kurfiřta Saského, a trvá jako prima primaria až dosud,
oslavuje svatého Jana Nepomuckého třídenní pobožnosti
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& slavnými službami Božími s chvalořečí ; členové nosí
medailku (Alb. sv. ]. 63).

Ovšem hlavním střediskem úcty svatého Jana Nepo
muckého jest neustále hrob téhož světce & kostel metro
politní u svatého Víta v Praze, kde 16. května 1758 po
vstává veleslavné arcibratrstvo velikého divotvorce a mu
čedníka Božího svatého lana Nepomuckého, které počtem
členů v krátké době daleko předčilo bratrstva ostatní.
Clenové nosili na prsou medaili s obrazem svatého Jana
Nepomuckého &měli jeho příklad před očima míti, v ob
cování následovati & jeho svatého jména účastnými se
učinili. Učelem bratrstva bylo rozmnožovati čest &chválu
Boží, nejsvětější Rodičky Boží Marie Panny & svatého
Jana Nepomuckého. Clenům se každý rok rozdávala nebo
posílala řeč a seznam členů zemřelých, k tomu připojo
vány byly také zprávy o úctě svatého lana Nepomuckého
v cizích krajinách, na př. roku 1770 z Andalusie.

Bratrstva tato postarala se každého roku o slavnostní
kazatele; Každý pokládal takové pozvání za veliké vyzna
menání & na řečniště vstupovali profesoři universitní,
kněží světští i řádoví, ano i vynikající laikově, kteří za
tehdejší doby při studiích získali si znamenité vědomosti
bohoslovecké. Ll svatého Víta & na Skalce byla takřka
akademie české učenosti a výmluvnosti, zde se závodilo
o palmu krasořečnictví. Arnošt Kraus d. u. 99—106 udává
nadpisy těchto řečí, jichž sbírka zachovala se na Skalce,
v zemském museu & v universitní knihovně v Praze. Po
stráce jazykové chválí se nad jiné řeč kanovníka & ně
meckého kazatele ]ířího lana Libertina z roku 1729 „Jan
celého světa nejen Nepomuka svatý“. Soustavně dosud
kázání tato, pro kazatelství celého století tak význačná,
probádána nebyla; jen o několika zmínil se Dr. Vincenc
Oehm (Sborník hist. kroužku 1918, 60). Viděti jest tu
básnický vzlet & posvátné nadšení & posluchači ičtenáři
s radostí poslouchali ičetli tyto skladby, které obsahovaly
četná povzbuzení k životu v pravdě křesťanskému. Rada
těchto kázání končí roku 1783, ne, že by kázání pozbý
vala zájmu a celý kult svatojanský zevšedněl, jak praví
Kraus 107, nýbrž proto, že císař Josef ll. zrušil všechna
bratrstva 18. března 1783 & jmění jejich zkonfiskoval ;
tím slavnosti 'na svém lesku sice ztratily, ale úcta svatého



128

lana Nepomuckého nebyla vyrvána ze srdcí věřících ka
tolíků v Čechách, ani v cizině. Bibliografie české kato
lické literatury náboženské uvádí řeči o svatém ]anu Ne
pomuckém 94, str. 963—966, pobožnost 21 (967) a 3
pastýřské listy.

Vedle památek literárních i umění výtvarné přispí
valo k rozšíření úcty velkého mučedníka z Nepomuku.
Malé obrázky, které se vkládaly do knih modlitebních
nebo v rámečku tvořily okrasu příbytků křesťanských,
představují svatého lana Nepomuckého jako dítko jdoucí
do kostela, jako poutníka jdoucího do Staré Boleslavi,
jako mlčelivého zpovědníka, jako almužníka, jako učitele
mládeže, ano jest znázorňována i jeho smrt, jeho socha
na Karlově mostě atd. (Karel Procházka, Čech 1921,
19. května). Obrázky takové šly do celého světa a hlá
saly slávu světce. Byl také ražen veliký počet medailek
z různého kovu na oslavu světcovu ; značná sbírka jich
jest v zemském museu v Praze a výběr podává Alb. sv.
]. 63 a 64. První zlatý peníz s obrazem svatého Jana
Nepomuckého ražen byl roku 1715 na dole Sova u Jílo
vého ; na druhé straně mince byl obraz Karla Vl. Malé
i větší sošky světcovy z vosku udělané, z dřeva více
nebo méně umělecky vyřezané nebo z kamene vytesané
zdobily výklenky domů, stály pod osamělými stromy na
polích nebo u cest, u lávek přes potoky i na klenutých
mostech přes řeky; na oltářích v kostelech a v kaplích
rozmnožily se velice a nikdo nemůže udati jich počet
ani v Čechách, tím méně v celém světě. Stanislav Vráz
vypravuje v díle Napříč rovníkovou Amerikou 188, že
viděl 1200 km od pobřeží v Atures ve výklenku domu
asi tři stopy vysokou sošku svatého Jana Nepomuckého.
U řekyChambiri, přítoku Maraňonu, v Quito jest missijní
stanice 5. ]oan. Nepom. Není vesničky v zemích českých,
kde by nestávala socha svatého lana Nepomuckého buď
osamoceně nebo v kapličce; sochy jeho ozdobovaly návsi
i náměstí, pokud rukou zločinnou po převratu nebyly
sbořeny nebo zohaveny. Sochy ovšem nepodávají tak
mnohých způsobů znázorňováni, většinou jsou to kopie
sochy na Karlově mostě v Praze; s počátku však jest
viděti i motiv světce, držícího v ruce knihu. Tak byl zná
zorněn svatý lan Nepomucký na t. zv. svícnu jerusalem
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ském, tak v Rokycanech na Pátku č. 145 (Soupis uměl.
pam. 9,119) a podobně i na Pankráci (28, 118) v třídě
Benešově u domu č. p. 322 z konce 17. století., Dolejší
část podstavce byla asi před 30 léty osekána a vytesán
na ní nevkusný kalich, který zavdal příčinu k tvrzení, že
to jest socha mistra lana Husí, ač na první pohled každý
pozná kanovníka v rochetě s kanovnickým kožíškem a
jest překvapen, jak onen sochař (?), který tesal kalich,
neměl ani ponětí o slohu barokním. lan Herain v Národ
ních Listech 17. ledna 1900 dokázal, že socha předsta—
vuje svatého lana Nepomuckého. linde jest náš světec
zobrazen jako almužnik, na př. v Hořicích (31, 57), nebo
ve slávě jako u Svíjan (u Turnova). Krásné sochy jsou:
ve Škramníkách z roku 1715 od lana Brokoffa, v Sedlci
u Kutné Hory z počátku 18. století od Fr. Bauguta,
v Uhříněvsi; socha svatého Jana Nepomuckého u svatého
Vavřince in Lucina v Rímě jest od Kajetána Altobelli
v pojetí poněkud odlišném (Alb. sv. ]. 46—49). Mnohé
sochy byly na sloupech, jako dosud v Rokycanech (Soupis
9,119), v Chrudimi (11,114), v Dolní Cerekvi (18,11),
v Dobrovici krásnou sochu z roku 1695 sbořili. V Malých
Svatoňovících jest jemně modelovaná socha svatého lana
Nepomuckého jako poutníka; v naší době v novém po
jeti znázornil svatého lana Nepomuckého mistr Vosmík.
Roku 1697 byl posvěcen první zvon ku cti svatého lana
Nepomuckého u svatého Vojtěcha v Praze. V Nepomuku
byl znak městský rozmnožen 0 obraz téhož světce ve
štítě kostela roku 1719.

Kolik kostelů a. kaplí bylo zasvěceno svatému ]anu
Nepomuckému udává tabulka (Vlast 12, 682), ve které
v Cechách, na Moravě a ve Slezsku jest svatý Jan Ne
pomucký uveden na místě čtvrtém s 293 kostely (Nanebe
vzetí Panny Marie 364, svatý Václav 323, Nejsv. Trojice
308). V Pražské arcidiecési jsou 42 kostely a kaple,
v diecési Litoměřické 38, v Králové Hradecké 53, v Budě
jovické 83, v Olomoucké 40, v Brněnské 22, na Těšínsku
15. Na Slovensku v arcidiecési Ostřihomské (Trnava) 30,
v Nitranské 15, ve Spišské 7, Báňsko Bystřické 11, Rožn
navské 7, Košické 14, celkem 84. Svatý Jan Nepomucký
jest patronem diecése Rožnavské. Počet kostelů v sou
sedních zemích německých svatému ]anu Nepomuckému
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Obr. 7. Socha sv. Jana Nepom. na Pankráci.



\
131

zasvěcených neudávám k vůli krátkosti, jen to připomínám,
že svatý ]an Nepom. jest patronem ve týrském Hradci.

K nejvzácnějším památkám úcty svatého lana Ne
pomuckého počítati jest právem stříbrný hrob jeho v ko
stele svatého Víta na hradě Pražském, jejž podle nákresu
]osela Emmanuela Fischera a dřevěného modelu sochaře
Antonína Corradiniho zhotovil roku 1736 stříbrník Jan
Josef Wiith ve Vídni. Stříbra 13lotového z Kremnice na
Slovensku spotřebováno za 99.000 zl., práce stála 30.000
zlatých. Mramorovou balustrádu od ]. Lauermanna se 4
allegorickými sochami za 26.000 zl. věnoval roku 1746
probošt Zdeněk Jiří z Modliškovic (Alb. sv. ]. 58). Ve
stříbrné rakvi jest rakev křišt'álová, v níž odpočívá tělo
svatého lana Nepomuckého v oděvu kanovnickém s věncem
vavřínovým na hlavě. Rakev drží dva andělé, na víku
jejím klečí socha svatého Jana, vedle ní anděl drží na
misce vypodobněný jazyk. Na mramorovém zábradlí stojí
4 sochy, znázorňující mlčelivost, moudrost, sílu a spravedl
nost, od Josefa Seitze. Dole jsou bronzové a pozlacené
polovypuklé obrazy, představující mučení a smrt svatého
Jana Nepomuckého. Nad hrobem jest baldachýn; původně
byl ze 700 loktů červeného damašku, jehož konce drželi
4 andělé, jež dal zhotoviti roku 1771 zlatníkem Ignácem
Novákem za 18.954 zl. probošt František Strachovský ze
Strachovic; baldachýn tento byl nahražen jiným r. 1829
od arcibiskupa Chlumčanského (Soupis uměl. pam. Praha
lV., l., 265); nynější baldachýn jest z roku 1889. Pod
tímto hrobem jest podzemní kaplička, do níž se vstupuje
schodištěm, zakrytým dřevěnými dveřmi v dlažbě ochozu.
Na severní straně jest výklenek s napodobenou kostrou
svatého Jana Nepomuckého na nosítkách. Bezcenné malby
jsou namnoze porušeny vlhkem. .Sloužívaly se tu mše
svaté až do doby císaře Josefa II. Hrob svatého Jana
Nepomuckého byl u velkém nebezpečí za válek pruských
v letech 1744 a 1757, pak v roce 1810, kdy ustavičnými
válkami vzrostl rakouský státní dluh na 658 mil. zlatých.
Stříbrný hrob měl býti odevzdán do mincovny, kanovník
František Pallas však zachránil znamenitou památku tuto
svým pamětním spisem, v němž poukázal na to, že z ko
stela Svatovítského odevzdáno bylo již přes 89.400 zl.
ve zlatě a stříbře, čímž poklad jeho byl téměř úplně
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ochuzen (Borový, Sv. lan Nepom. 174). Roku 1866 bylo
odneseno tělo svatého Jana Nepomuckého před Prušáky
do Solnohradu & stříbrný hrob do města Krumlova. Lou.
čení s ostatky a radostný návrat jich popisuje Borový
(Sv. lan Nepom. 222—42).

Kanovník pork pracoval také úspěšně, aby zřízena
byla 4 místa kanovnická svatého Jana Nepomuckého;
prvním kanovníkem svatojanským byl Antonín Michal Cajo
roku 1730 (Podlaha, Series 814), druhým Václav Michal
Ebert (815), třetím ]an Václav Mezlecký (816), čtvrtým
lan Ondřej Kneisel (817), Jan Michal Warlich z Buben
stal se kanovníkem svatojanským královským (849).:

Ucta svatého Jana Nepomuckého odměňována byla
mnohými dobrodiními, jak částečně uvádí Borový 147 a
projevovala se také četnými dary (tamtéž 138). Marie
Terezie rozkázala 21. listopadu 1771, aby svátek svatého
lana Nepomuckého se světil jako zasvěcený, jak prohlásil
arcibiskup Příchovský, místo svátků zrušených papežem
Klimentem XIV. 22. června 1771. Svátek tento povýšen
byl na svátek I. třídy s oktávou při obnově církevního
kalendáře v Cechách 11. června 1863 papežem Piem lX.
Svátek mučedníka tajemství zpovědního byl oslavován
střelbou z hmoždířů a ohňostroji, což zakazováno bylo
guberniem již roku 1759, ale později, _po roce 1781,
když ani pokutování střílejících nepomáhalo, bylo to trpěno.
Byl to projev radosti a známka svátku, jako v ltalji do
dnes žádná slavnost bez ohňostroje se neobejde. Ríkati,
že jest to převzato z oslav Husových, jest nesprávno a
nelze pravdu toho ničím dokázati; ostatně se uvádí vždy
a jediné případ takové oslavy mistra lana Husa z roku
1517 a to jest přece příliš daleko. Slavnosti 50. a 100
letého jubilea kanonisace v letech 1779 a 1829 byly
sice nádherné, ale hospodářská tíseň tehdejší nedala
jim dosíci toho stupně jako při kanonisaci (Borový 170
a 181). Vavák ve svých Pamětech popisuje slavnost
roku 1779 podrobněji (l., 129).

K úctě svatého Jana Nepomuckého založil Antonín
Hanikýř, bývalý jesuita, jistinou 1000 zl. stř. v náhradu
za Dědictví svatého Václava, zrušené Josefem ll., Dědictví
svatého lana Nepomuckého, které roku 1835 začalo vy
dávati pro katolíky dobré a laciné české knihy, které
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tolik dobra způsobily (Borový 205); za 53 léta vydalo
vydalo půldruhého milionů výtisků. Vstoupílo také na místo
dřívějších bratrstev, nebot' členové kněží slouží každého
roku za zemřelé spolučleny mše svaté a také u hrobu
svatého lana Nepomuckého se slouží zádušní mše svatá
za zakladatele Dědictví.

Svatý Jan Nepomucký uctíván jesl po celém světě
katolickém; i tam, kde nevědí ničeho o Cechách, znají
přece Prahu pro tohoto světce a pražské ]ezulátko. Není
nutno poukazovati na dědičné _země bývalého Rakouska,
ani na Německo; v ltalii, v Rímě jsou jeho oltáře a
obrazy, ano isvátek 17. května, ač tam pro veliký počet
svátků svatých papežů není skoro volného dne. Přes to,
že papež Pius X. zrušil otficium těch světců, kteří nemají
vztahu k diecési Rímské, vyžádalo si nyní duchovenstvo,
aby se svátek svatého lana Nepomuckého slavil v Rímě
dále (ČKD. 1922, 53). V Benátsku slaví se jeho památka
jako patrona města & duchovenstva benátského. O úctě
našeho světce v Číně vypravuje Borový 274, v Americe
severní 281 a v Polsku 266. O úctě jeho v Mexiku na
psal obšírnou zprávu Vincenc de Andrade z Guadalupu
(přel. Podlaha roku 1895).

Největší úcta jest vzdávána sv. ]anu Nepomuckému
ovšem mezi echy. Tomáš Procházka poutníkům v lvan
čicích roku 1848 krásně řekl: „Hrob svatého Jana Ne
pomuckého jest onen magnet, který Moravany do ech
& do Prahy táhne. Ano, na ten hrob svatého Jana jest
mnoho tisíců duší v Cechách, na Moravě a jinde při
poutáno . . . Když zpěvák zanotí známou píseň :. ,Doba
přeposvátná již se přiblížila, nastala nám opět cesta
prostomilá', ó, tu plným srdcem se zpívá: ,ó, přijdiž,
přijdiž jen svatý ]ene, přijdiž nám naproti, náš patronel'
. . . Studnice vod živých prýští se tam od hradu Praž
ského a již přes 900 let zavlažuje nivy moravské. Kdo
by chtěl na tolikeré dobrodiní zapomenouti . . . “ V době,
kdy školy městské se poněmčovaly a_jazyk německý za
čínal míti převahu, slyšeli poutníci, v nesčetných zástupech
se shromáždivší, v Praze hlaholiti naši mateřštinu, pře
svědčili se, že nezahynula & že bude žíti. Když roku 1783
pouti byly zakázány, šli poutníci přece, ale bez korouhví,
hudby & kněží; ano, roku 1784 přicházeli i jednotlivě,
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ale putovali do Prahy nepřestali.. Pro život národní byl
svátek svatého Jana Nepomuckého vzpruhou velikou. Nej
význačnější události národní spojovány byly pravidelně
s tímto svátkem, kdy přicházelo tolik tisíc poutníků, že
bylo nutno ze všech končin mnoho poutních vlaků vy
praviti; tak tomu bylo ještě v letech SOlých předešlého
století. ]ak bývala tehdy Praha vykrášlena & s jakou ra
dostí vypravovávali poutníci doma o tom, co v Praze
viděli. Nelze tedy popříli, že svátek svatého lana Nepo
muckého měl pro život národní veliký význam.

VII.

Názory a obrana.

Při procesu kanonisačním bylo použito jen zápisu
Jana z Krumlova (str. 9), zápisu Zídkova (l., 145), Hájkových
zpráv a pozdějších historiků, zvláště Balbína dle vydání
Bollandových Acta Sanciorum (W;, 677). V důsledku toho
rozeznával se omylem lan z Pomuku, roku 1383 prý uto
pený, od druhého, který umučen byl o 10 let později,
jak to vypravuje Balbín v hlavě 8., v námitkách Lamber
tiniových (A. utr. 142 a A. Canon. III., 6) i v odpovědích
obhájců (A. utr. 150 a A. Canon. IV., 28). Ještě v poslední
chvíli mohl býti omyl zjištěn, když obhájci opakovali po
známku Balbínovu o Janu suffragánu, „quem ]ohankonem
veteres memoriae appellant“ (kterého staré zprávy_jmenují
]ohánkem), kdyby se bylo přihlédlo ke zprávě Zídkově,
kde (A. utr. 53) se správně překládá „královna se zpoví
dala mistru lohánkovi, děkanu Všech Svatých (confessa
magistro ]ohankoni), ač to bylo i v A. Canon. ll., 59,
kde se ještě jméno lohankoni vykládá, sic exprimitur in
proprietate linguae bohemicae, quod idem est ac ]oanni
(tak sluje ve zvláštnosti řeči české, což jest totéž jako
Janovi). Nikdo však si tohoto souhlasného udání nevšiml.
Byl tedy prohlášen za svatého Jan z Pomuku, doktor církev
ního práva, ut0pený na rozkaz krále Václava IV., jehož
tělo nalezeno bylo v hrobě obehnaném mříží železnou,
s nápisem udávajícím pohřbeného jako Jana z Pomuku,
jehož jazyk byl shledán roku 1719 neporušen a roku 1725
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naběhl a zčervenal, týž jazyk, který nepronesl tajemství
zpovědního; ostatní činnost jeho a potvrzení opata Kla
drubského byly pominuty, poněvadž se to přikládalo osobě,
dle mylného domnění tehdejšího, rozdílné.

S tím také souvisí, proč do bully kanonisační přešel
jako rok smrti rok 1383, jak se ve všech aktech opakuje,
a to více než 25kráte. Proto nelze souhlasiti s názorem
Václava Olivy (Archa 1919, 185), dle něhož prý již tehdy
myslili v bulle na rok 1303, nejsouce spokojeni s vro
čením Balbínovým. Názor tento by sice usnadnil veškeru
obranu, ale historik se ho nemůže přidržeti, protože od
poruje všem uvedeným (Sborník hist. kroužku 1920, 1)
dokladům. lest sice pravda, že při udání dnu smrti „v před
večer Nanebevstoupení Páně“ rok 1383 v bulle se ne
udává, ale plyne ze slovosledu odstavců 3., 4. a 5. bully,
kde se mluví o událostech toho roku dle údajů Hájkových
a hlavně Balbínových. Proto také P. Maxmilián Větrovský
ve své Správě historické 48 udává rok 1383 &předvečer
Nanebevstoupení Páně spojuje se 16. květnem, ač bulla
toto datum vynechala, poněvadž v Bollandistech bylo do
kázáno, že roku 1383 předvečer tohoto svátku padl na
29. dubna, a proto bylo spojení obou dat nemožno. Po
svátný sbor obřadů sice se namáhal, aby nalezeny byly
další staré listiny a zápisy, ale v Praze byli tehdejší histo
rikové proniknutí názorem mylným, že byli skutečně dva
lanové z Pomuku, od sebe dobou smrti odlišní, & zcela
logicky v tomto přesvědčení nedbali zpráv z roku 1393.
Bulla ka_nonisační jest nutným důsledkem tehdejšího ná
zoru, v Cechách panujícího od dob Pontanových &hlavně
Balbínových,dualistů positivních, kteříměli zato,
že byli skutečně dva lanové z Pomuku, od sebe odlišní.
Po nálezu žaloby Jana z ]enštejna na krále Václava IV.
postřehli mnozí historický omyl, povstalý rozpoltěním
jedné osoby svatého lana Nepomuckého ve dvě, a snažili
se omyl tento dle pravdy napraviti. Tak nastala dualistům
positivním nutnost, hájiti názor svůj důvody novými.

l. Dualisté positivní.

Hlavním podnětem byla okolnost, že celý trojí proces
při beatifikaoi & kanonisaci svatého lana Nepomuckého
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jest založen na tomto názoru a stvrzen i bullou kanoni—
sační. Dalo se to odůvodniti v době, kdy nebylo podrob
nější badání podniknuto a vše téměř, až na svědectví
lana z Krumlova a ídkovo, zdálo se spočívati na auto
ritě Hájkově, která potvrzována byla i úchvalou komise
přehlížecí z roku 1539, která by prý přece nebyla pro
pustila věc historicky nedoloženou. Ztoho jest patrno, že
názor vládnoucí nebývá vždy historicky odůvodněn, třebas
by většina k němu přímo í nepřímo byla nucena. Postup
nepředpojatého badání ukáže pravdu. Tak i v otázce
svatojánské byly sice zprávy o činnosti svatého lana Ne
pomuckého jako generálního vikáře a arcijáhna vědomě
opomenuty, není však pravda, že by bylo tehdy bývalo
„protestováno proti svatořečení druhého skutečného lana,
generálního vikáře, v aktech kanonisačních a že by byli
nechtěli tohoto, nýbrž onoho prvního, domnělého Hájkova
Jana z Nepomuku míti za svatého prohlášena, jak se
i skutečně stalo. Viz bullu kanonisační u Berghauera“
(Dobrovský, Literar. Magaz. III.,1787, str. 107). O nějakém
výslovném protestu není zmínky a opomenutí, třeba vě—
domé, ještě nemusi vylučovati totožnost osoby, omylem
ve dvě rozdělené. Tak i v martyrologiu římském čteme
ke dni 19. června zprávu o svatém Bonifáciovi, apoštolu
Rusů, a 15. října 0 svatém Brunonovi, mučedníku a bi
skupu Rusů, ač nyní jest známo, že oba dva jsou jednou
osobou svatého Brunona Querfurtského, jak to dokázal
P. ]anning. Církev římská nikterak se neprotiví tomu, aby
údaje historické byly opraveny dle výsledků nových studii
historických, jak to nejlépe dosvědčuje zřízení komisí
k opravě čtení breviáře římského, které mají do roku
1940 skončili svá šetření, a papež Benedikt XIV. v díle
De servorum Dei beatif. IV./2 3, 80 pravil: „le-li potřebí
oprav (v životě světců), o tom svobodně soudili nikterak
není zakázáno“. Ze oba, tehdy za rozdílné považovaní,
lanové z Pomuku jsou jednou osobou, jest zřejmo nejen
ze jména, a to dle zvláštního tvaru Johanko (u Žídka
Jana z Krumlova i v letopisech), nýbrž i z hodnosti
doktorské v právu církevním a hlavně ovšem ze způsobu
smrti a hrobu, v němž odpočívalo tělo mučedníka a na
lezeno bylo roku 1719 s jazykem neporušeným. Právě
toto tělo jest důvodem nad jiné zřejmým, že při omylu
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historickém, jenž osobu svatého Jana Nepomuckého roz.
dělil ve dvě, nebo lépe řečeno, jenž zavinil, že byly na
psány dva různé životopisy našeho světce, jaksi větší
část zůstává při onom, který dle domnění dualistů posi
tivních byl prohlášen svatým.

Proto také dualisté positivní začali po kanonisaci
svatého lana Nepomuckého hledati hrob onoho druhého,
jak se domnívali, Jana z Pomuku. Berghauer hledal tento
hrob v kostele Vyšehradském, ale nenašel. Štastnějším
se zdál býti Václav Benedikt Krčínský, doktor filosofie
a bakalář bohosloví, protonotář apoštolský a sakristán
u svatého Víta, jenž po 28 let v tomto metropolitním
kostele přisluhoval a roku 1764 zemřel (Edit. arch. metrop.
X., 42). Krčínský žil již v době, kdy otázka svatojanská
byla obohacena nálezem žaloby arcibiskupa lana z len
štejna, a proto hledal hrob onoho druhého Jana 2 Po
muku, generálního vikáře, na různých místech a konečně
tvrdil, že při stavění nynějšího zábradlí mramorového
Lauermannem roku 1746, otevřen byl i hrob vedlejší na
proti kapli svaté Maří Magdaleny čili Valdštýnské a na
lezena v něm kostra se zbytky modrého šatu. Kosti z to
hoto hrobu byly vystaveny po celý den v této kapli a pak,
po dokončené práci se zábradlím, vloženy opět do hrobu
původního. Krčínský tvrdil, že to jest tělo onoho generál
ního vikáře, prý podle nápadně rozevřených úst, do nichž
mu asi byl vražen roubík, aby cestou nemohl křičeti
(Pubička, Ehrenrettung 1791, 64). Ale sám Pubička uvádí,
že kostra nebyla spojena, „spíše kosti se sbíraly než tělo“.
Vypravování Krčínského bylo teprve po jeho smrti za
psáno dle výpovědí dvou kněží Hiibnera a Fritsche roku
1776, & zprávu tu potvrdil i biskup Litoměřický Emanuel
hrabě Waldstein, jenž byl od roku 1746 kanovníkem
u svatého Víta (Series 822). Ostatně i toto sdělení bylo
z druhé ruky od rytíře Bienenberka (Pubička, Unusne 36).
Hrob tohoto mrtvého byl prý přikryt kamenem, na němž
byl vyryt kříž. Nepopíráme, že v hrobě tehdy otevřeném
se našla kostra s oděvem modrým, jejiž dolejší čelist
byla oddělena od hořejší, ale to vše ještě nedostačuje,
aby se mohlo tvrdili, že to byl ten druhý lan z Pomuku,
kterého dualisté positivní sice potřebovati, ale který neměl
těla, poněvadž to leželo od pohřbu v hrobě roku 1719

12
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otevřeném a pak v křišfalové rakvi, totiž tělo či kosti
svatého Jana Nepomuckého. Odtud marné hledání Berg
hauerovo i Krčínského.

Ostatní jejich důkazy neměly valné ceny, pokud se
týkaly roku 1383 jako roku smrti. Zápis lana z Krumlova
byl způsoben omylem, nápis na mříží z doby Václava
z Wolfenburgu byl datován dle předešlého, nápis na
obraze Ledvinkově nebyl současný, nýbrž ze století sedm
náctého, Zídek roku neudává ani nejmenuje královnu,
podobně i nápis na obraze v radnici Staroměstské byl
ze století sedmnáctého, žitavská kronika se ztratila, a byla
asi rovněž pozdější než Hájek, jenž převzal rok smrti od
kapitoly Svatovítské, a nemaje dosti prostředků kritických,
popsal dva lany z Pomuku vedle sebe a tak na dlouhá
leta způsobil omyl rozpoltěním jednoho Jana z Pomuku
ve dvě osoby, zdánlivě od sebe odlišné. Také doklad
o Susaně dle Gundlinga, z knihy_Adama z Nežetic čer
paný, ukázal se býti padělkem (CMM. 1916, 118).

Však dualisté positivní, kteří pramenům právě uve
deným přikládali veliký význam, nedali se zastrašiti, neboť
se domnívali, že mají oporu v zápise o výročním requiem
a absoluct nad hrobem Jana z Pomuku, která se konala
před oltářem svatého Klimenta až do bouří náboženských
po smrti Husově. Oltář svatého Klimenta stával tehdy
u třetího pilíře vysokého kůru, počítáme—li od hrobu sva
tého Víta v ochozu, naproti stěně oddělující kapli Vla
šimskou (svat. Erharda a Ottilie) od kaple Valdštýnské
(svaté MaříMagdaleny). Dualisté soudili takto: Byl-li oltář
svatého Klimenta postaven k pilíři tak, aby kněz byl
obrácen tvářík východu (jak se zdá naznačovati ipůdorys
v Základech místopisu Pražského, lV. díl, od V. V. Tomka),
pak označení „před oltářem“ rozhodně ukazovalo na
část ochozu před kaplí Valdštýnskou. Zapomněli však při
tomto důkazu, že oltář svatého Klimenta nemohl býti po
staven tak, jak oni myslili, neboť podlaha kněžiště chrámu
svatého Víta byla vyvýšena skoro o půldruhého metru
nad podlahu ochozu a zvýšené toto kněžiště sáhalo až
mezi pilíře vysokého kůru. Tedy oltář svatého Klimenta
byl postaven tak, že kněz při mši svaté byl obrácen
k severu, a proto i část ochozu před kaplí Vlašimskou,

j. kde byl vždy hrob svatého Jana Nepomuckého, byla
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„před oltářem svatého Klimenta“. Tedy ani tento, na
první pohled překvapující důvod nemá průkaznosti.
, Í..'_ ]aký div, že se stal i pokus v této době opatřiti nové
důkazy pomocí padělaných zpráv a listiny, t. zv„ dlouhé
(l., 31), v níž se vyskytuje jméno lana z Pomuku, notáře
kanceláře pánů vikářů, a pak ctihodný muž pan lan, ře
čený Pomuk, kanovník kostelů Vyšehradského u Prahy
a svatého ]iljí v Praze, který zasedal jako soudce církevní.
Mimo Zimmermanna (Vorbote 1829, 41) nikdo jiný této
listiny neuváděl a také Zimmermann (tamtéž 42) nevěděl
si rady s tímto druhým lanem z Pomuku, kterého někdo
vytvořil tím, že vybledlé tahy eczni (Pecznik) proměnil
v omu (Pomuk). Padělky tyto nemají vůbec pro otázku
svatojanskou žádné důležitostí, poněvadž jsou z doby po
kanonisaci.

Mezi dualisty dochází také k pokusu stanoviti den
smrti svatého Jana Nepomuckého na den 4. května 1383.
Neznámý badatel tvrdil, že našel doklad 9 tom, kterak
vedle pohyblivých Velikonoc slavilo se v Cechách Vzkří
šení až do roku 1500 téhož dne každého roku a tak prý
i svátek Nanebevstoupení Páně připadal vždy na 5. května.
Ano, sliboval se i zvláštní spis o tom, který však nevyšel
(Patentes vernales 1754, č. 5). Pubička ve své Chronolog.
Geschichte hájí den 4. května 1383 jako den smrti sva
tého Jana Nepomuckého.

Přes to řada dualistů positivních byla veliká. K nim
náleželi: Berghauer; Pubička Fr., Chronolog. Geschichte
Bóhmens, Vll. díl, 45 a 124, i ve své Ehrenrettung des
heiligen ]ohann von Pomuk z roku 1791 &latinsky Unusne
an duo Ecclesiae metropol. Pragensis canonici ]ohannes
de Pomuk nomine Venceslai lV. iussu de ponte Prag.
in subiectum Moldavae flumen proturbati fuere? (1789?);
Pelzel Fr. M., Kurzgefasste Geschichte von Bóhmen
v obojím vydání z let1774 i1779, str. 220 a 223, Neue
Kronik von Bóhmen r. 1780, 92 a 93; Jan Schaller,
Beschreibung der kóniglichen Hauptstadt Prag, 1794, l.,
,107 ; M. ]. Brada (P. Florentius O. S. A. : Stoyko), Gab
es einen heiligen ]ohann von Nepomuk? 1784 a autor
spisku Schreiben eines Bóhmen an einen Máhrer iiber
. . . Dobner 1784; Cornova lgnác, Briefe an einen kleinen
Liebhaber der vaterlándischen Geschichte 1796, 206; Jan
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Mehler, Urspriinglichechronologische Geschichte Bóhmens
1806, ll., 77; Karl Ludwig von Woltmann, lnbegriff der
Geschichte Bóhmens 1815, l., 172; Zimmermann lan, Vor
bothe einer Lebensgeschichte des heiligen Johann von
Nepomuk 1829; týž, Zivotopis svatého Jana Nepomuckého
1829 a Památka stoletá svatořečení 1829; kanovník Václav
Pešina z Cechorodu (CKD. 1838, 151); naposledy Schmude
Theodor T. ]. v Zeitschrift fůr kathol. Theologie 1883, 52
a v Kirchenlexikon Vl., 2. vyd., sl. 1725, jakož i P. Svo
boda )osef v latinském spisku Controversia de S. ]oanne
Nepomuceno, který byl tištěn jako rukopis & na rozkaz
kardinála Schwarzenberga byl stažen, takže jen málo vý
tisků dostalo se do veřejnosti. Později nepokusil se již
nikdo hájiti názoru dualistů positivních.

ll. Dualisté negativní.

Ještě nesprávnější jest opačný názor dualistů, jež
nazývám negativními, kteří rozeznávají také dva lany
z Pomuku, & to: historického generálního vikáře roku
1393 utopeného a svatého lana Nepomuckého, který dle
nich vůbec nežil. Domněnka tato začíná probleskovati
v bojích proti dualistům positivním. Dobrovský uvedl
v Literar. Magazin III. z roku 1787 na str. 112 brožurku
z roku 1783 od M. D. (není však od Dobrovského, nýbrž
od Michala Dornika), v níž se tvrdí, že „uznávali jen
jednoho ]ana jest velice na odpor aktům kanonisačním,
ano i bulle kanonisační, pak by byl omyl i v osobě i ve
věci. Hrubší omyl však se nemůže státi, než když se pro
hlásí za svatou osoba, která nikdy nežila“. Proto (strana
121) dle Dornika jest lépe, „když se onen domnělý zpo
vědník rozeznává od generálního vikáře. Ano, tento rozdíl
jest zhola nutný, chce-li kdo zachránili akta kanonisační“.
Co Dornik uvedl jako důsledek domněnky Dobnerovy,
že by byl jen jeden svatý lan Nepomucký, generální
vikář, pro zpovědní tajemství roku 1393 utopený, to tvrdil
přímo ]. G. Leuchs, Versuch einer Charakteristik derG
Kaiser und Kónige Deutschlands 1798 v 3. svazku a
S. ]. Schneller v knížce Bóhmens Schicksale und That
kraft 1817 ukazoval, že svatý lan Nepomucký nežil a
generální vikář Jan z Pomuku nebyl svatým. K tomu přl
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stupuje také názor, že prý svatý Jan Nepomucký byl y
myšlen jesuity, aby vymítíl úctu mistra Jana Husí. lze
správnou tuto domněnku napsal poprvé F. B. Mikovec
v německém vydání listů Husových v Lipsku roku 1849
a opakoval jí bonnský docent dr. Otto Abel ve spisku
Die Legende vom heiligen lohann von Nepomuk 1855,
česky od Václava Bambasa vyšla roku 1864. Podnět
k tomuto spisku vyšel prý od V. V. Tomka v Berlíně
s Abelem se setkavšího, jak dosvědčuje i dr. Antonín
Springer ve svém životOpíse (207).

Názor Tomkův obsažen jest v poznámce Děj. Prahy
III.2 375, kde líčí smrt vikáře Jana z Pomuku dle žaloby
lenšlejnovy a dodává: „Z vypravování tohoto jde na jevo,
že se neshodují se spisovateli staršími ani novějšími,
kteří generálného vikáře lana z Pomuka pokládají za
svatého, t. j. za svatého Jana Nepomuckého. Nemohu
přisvědčíti k tomu z té příčiny, že svatořečení lana Ne.
pomuckého od stolice papežské nebylo míněno jeho
osobě, tak jakož i zbožné mínění lidu na začátku mínu
lého století (osmnáctého), ku kterému při svatořečení
tom obrácen byl zřetel, nevztahovalo se k tomuto Janovi
z Pomuka, nýbrž k jiné osobě“. Slova tato jsou vlastně
horní návěstí, jak logikové říkají, soudu, k níž přidává
Herben 3 114 dolní návěst: „Této jiné osoby není v celém
Dějepise města Prahy, jakkoli podařilo se tomuto děje
pisci .vypátrati kde jakého oltářníka z doby, ve které
dr. Johánek žil a svatý lan Nepomucký dle legendy žíti
měl“. Z toho lze souditi, že Tomka právem zařadili jest
do řady dualistů negativních a že jeho poznámka byla
určena jen pro důvěřívé, kteří nedovedli myslití dále.
Tím také sdělení o Tomkově povzbuzení Abela nabývá
větší pravděpodobností. V Riegrově Slovníku Naučném
IV., 157 pod číslem 7. uvádí Tomek svatého lana Nepo
muckého dle zbožné pověsti, o němž není souvěkých
zpráv, a pod číslem 24. na straně 160 Jana z Pomuku.
O vztahu těchto dvou osob pomlčel.

František Palacký napsal ve svých Dějinách národa
českého o této otázce na straně 391 v poznámce 378.:
„Otázka, byl-lí generální vikář doktor lan čili Johánek
z Pomuka neb z Nepomuka jedna & táž osoba co lan
Nepomucký, který od papeže Benedikta Xlll. dne 19. Mart.
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1729 vyhlášen byl za svatého, již od XVIII. století _dala
příčinu ke sporům nekonečným tytýž i náruživým: učenci
jako nedoukově hádali se mezi sebou, byli-li dva ]anově
Nepomučtí, z nichž jeden utopen prý roku 1383, druhý
1393, anebo jen jeden a sice posledně jmenovaný. Při
náramně chudobě pramenův dějinných, nám z té doby
zachovaných, nelze o té věci mluviti apodikticky. Zdání
však jdoucí jakoby prostředkem, které s počátku před
nášeli Asseman, Vokoun & P. Athanas, později pak hájil
kritický mistr Gelasius Dobner ve svých Vindiciae sigillo
contessionis divi ]oannis Nepomuceni protomartyris poe
nitentiae assertae (Pragae 1784, 8) před stolicí soudně
kritiky, dle uznání našeho, vždy dobře obstojí. Ačkoli
Dobner ve spisu svém dopustil se několika poklěsek, jež
mu Dobrovský ve svém Literar. Magazin von Bóhmen
und Máhren (Prag III. 1787, na str. 101—126) dobře
vytýkal, nelze mu předce, co do podstaty věci samé, od
pírati pravdy. ]iž Jan z Jenštejna v žalobě papeži podané
nazval utopeněho vikáře svého „jam martyr sanctus“
(Pelzel, Urk. Buch, str. 153) a Staří letopisové čeští (na
str. 4—5) mluví o něm v témž smyslu, i zázrakův pro
něho se dovolávajíce. Není tedy pochyby, že umučení
jeho v ústech lidu obecného záhy zplodilo domysly &
řeči všelikě, více nebo méně oprávněné, které za příčinou
hrobu jeho v kostele sv. Vita čím dále tím více šířily a
posléze i v legendy proměnily se. První spisovatel“ jenž
o „sigillum confessionis“ učinil zmínku, nebyl Pavel Zídek
roku 1471, ale vídeňský professor Tomáš Ebendorfer
z Haselbachu, jenž byv roku 1433 v Praze co legat sboru
Basilejského, v letech 1449—53 psal o králi Václavovi:
„Confessorem etiam uxoris suae Johannem in theologia
magistrum, et quia dixit hunc dignum regio nomine, qui
bene regit, et ut fertur quia sigillum confessionis violare
detrectavit, ipsum in Moldavia suffocari praecepit“ (Liber
Augustalis MS Vienn. Nr. 3423, fol. 272)“.

Dle této úplně uvedené poznámky Palackého zdálo
by se, že autor její uznává názor Dobnerův, o němž se
zmíním v dalším; ale zároveň jest pravdou, že poslední
neurčitá slova jest vykládali v tom smyslu, jako by pověst
o smrti mučednické pro tajemství zpovědní byla povstala
v ústech lidu obecného a proměnila se v legendu. Legenda
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jest původně vypravování ze života světců, které čítalo
se o jejich svátcích fpři hodinkách kněžských a v klá
šteřích; legendy tyto jšou namnoze cennými historickými
prameny. Později začalo se slova toho užívati pro básnické
skladby církevního podání a církevní pověsti v protivě
k dějinám a pověsti světské. V novější době pak slovo
legenda vykládá se většinou jako věc vymyšlená, která
se vůbec nepřihodila a proto nemá žádné ceny historické.
Poznámka Palackého doznala jaksi authentíckého výkladu
v dopise jeho A. H. Wratislawovi ze dne 12. března 1872,
který ve své práci Life, legend and canonization of St.
]ohn Nepomucen, Londýn 1873, na str. 77. tvrdí, že jest
Palackým výslovně oprávněn prohlásiti, že zvláštní styli
sace jeho poznámky, která dala příležitost ctitelům světce
a byla proto vytknuta profesorem Reimannem, byla způ
sobena vzhledem k tomu, že ji Palacký psal ještě' za
vrchního dozoru censury, a Wratislaw cituje slova Pala
ckého: „Dle mého uznání náleží svatý Jan Nepomucký
jen do legendy, nikoli do historie české“. — Z důvodu
toho kladu Palackého rovněž do tohoto oddílu.

Podobně i Karel Fr. Zap ve své Ceskomoravské
kronice ll. napsal: „Nesmí se tento Jan z Pomuka míchatt
se svatým lanem Nepomuckým, kterýž byl dle starodávné
pověsti kanovníkem pražským a z rozkazu krále Václava [V.
r. 1383 prý utopen jest ve Vltavě pod pražským mostem,
protože zpovědi manželky jeho ]ohanny oznámiti nechtěl.
Legendu o něm podle starých podání sestavili spisovatelé
v 16. a 17. století, roku 1729 byl v Rímě za svatého
vyhlášen“.

Mezi spisy do tohoto oddílu patřící, náleží brožurka
A. H. Wratislawa, roku 1867 ]. Procházkou do češtiny
přeložená Legenda o svatém ]anu Nepomuckém a sku
tečná historie, a roku 1870 vyšlá brožurka anonymní
Lež a pravda o svatém ]anu Nepomuckém (napsal ji ]osef
Arbes). Na kolbiště proti svatému ]anu Nepomuckému
vystoupil dr. ]an Herben v „Case“ 18. března 1893 a
brožurkou Jan Nepomucký (2 vydání), která vyšla po třetí
roku 1920 s dodatky; dílko toto vzbudilo svou vášnivou
zaujatostí proti náboženství katolickému značnou pozor
nost, ač vědeckými důvody nevyniká. Roku 1903 napsal
dr. Arnošt Denis v díle Cechy po Bílé Hoře3 [.lg 244:
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„Velkolepé slavnosti, jež konány byly od 9. do 16. října
1729 za příčinou svatořečení Jana Nepomuckého, vyzna
čují vrchol moci Tovaryšstva Ježíšova v Čechách. Aby
měli světce dle svého vkusu, vymyslili si ho docela“.
Není nutno podotýkati, že se zde často oslavovaný Denis
zmýlil. Otázka tato byla předmětem článků v různých
časopisech: V boj 1903, Osvěta lidu 1906, 1908, Havlíček
1910, Vzdělání lidu 1911 & Volná myšlenka 1910 v článku
Antonína Dolenského. O svatém_]anu Nepomuckém zmí
nili se i politikové: dr. Jindřich Solc roku 1880, Václav
Klofáč roku 1901 ve vídeňské sněmovně, jemuž odpověděl
dr. Stojan (Katol. Listy 1901, č. 327), a profesor dr. Tomáš
G. Masaryk, jenž ve_vídeňské sněmovně prohlásil dne
25. listopadu 1907: „Ziltě přece jen ten Nepomuk, jehož
papež vyjímá ze svatořečení; bezpochyby bylo už tenkráte
známo, což i zachované soudní knihy dokazují, že tento
Nepomuk skoupým a po penězích dychtícím mnohoobročo
níkem byl, jenž při tom lichvařil &dlužníkům líknavým klatbou
hrozil“; a 3. prosince dodal: „Tu potkalo Rím neštěstí,
že za svatého prohlášený muž ani nežil“. V době nej
novější po převratu roku 1918 zahájil urputný boj proti
svatému ]anu Nepom. ]an Herben v Národních Listech roku
1920, na jehož články odpověděl universitní profesor
dr. ]osef Pekař. Články tyto vyvolaly mezi lidem boj proti
sochám svatého Jana Nepomuckého, které káceny byly
ve vlasti naší i na Slovensku k veliké bolesti lidu kato
lického, podobně jako po vyhlášení tolerance císařem
Josefem ll. zničeny byly sochy našeho světce ve Sloup—
nici a u Slaného. Vážnější jest spis dra Arnošta Krause
Husitství v literatuře, zejména německé, ll. díl, 36—108
(C. Akademie 1918), ač rovněž popírá existenci svatého
lana Nepomuckého. Však nade všechny téměř vynikla
brožura dra Fr. M. Bartoše „Světec temna — ]an Nepo
mucký“, jejímuž tónu porozumíme vědouce, že vyšla ná
kladem Kostnické jednoty v Praze-ll. roku 1921. Vrátím
se k ní v hlavě poslední.

Důvody těchto dualistů negativních zhustil ]an Herben
ve větách (90): „1. Jak z kanonisačního procesu i z bully
papežské viděti, prohlášen byl v Rímě za blahoslaveného
a potom za svatého onen první Jan Nepomucký, dle
Hájka i Balbína utopený roku 1383, jehož existenci ne
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podařilo se dosud žádnému dějepisci vypátrati. 2. Kdo
tvrdí, že za blahoslaveného a svatého prohlášen byl
doktor Johánek, utopený roku 1393, popírá veškerý prů
vodní materiál, průběh kanonisačního procesu a viní
z nepravdy bullu Benedikta Xlll., slavnostně ex cathedra
v Rimě 19. března 1829 (!) prohlášenou a 36 kardinály
podepsanou“. A na straně 57. píše: „To jest životopis
svatého Jana Nepomuckého a nikdo nemá práva, jinak
jej upravovati a měniti“. Jsou to vlastně důvody dualistů
positivních, jichž se užívá pro tvrzení opačné. Jest to
zvláštní úkaz, že Herben jest papežštější než Rím, „který
netoliko trpí pravdivost zpráv těch podrobovati zkoumání,
ano i uznává za chvályhodné ty, kteří práce takové se
podjímají, a církev se neostýchá je ihned potlačili & od_
straniti, když snad šťastnou prací oněch něco bylo pro
kázáno jako vymyšlené nebo neurčité“ (Benedikt XIV.,
De servorum Dei beatiíic. lV/g 527). Nebof co nepatří
k částem Písma svatého (& článkům dogmatickým) může
vyžadovati pro sebe víru pouze lidskou a není tedy od
vážllvostí, když někdo z důvodů vážných jich nepřijímá.
A P. Konrád ]anning tvrdil: „Doznávám, že z církevní
úchvaly zprávy dějinné získávají na vážnosti, a žádný
katolík to nikdy nepopíral, ale že by se jim dostávalo
takové vážnosti, že by nemohlo býti vůbec nic falešného
ve zprávách těch anebo, že by učencům bylo zakázáno
o těch otázkách bádati & z vážných důvodů s nimi ne
souhlasiti, toho ani posvátný Sbor obřadů nežádá“ (tam
též 528). Ale Herben a s ním stejně smýšlející, kteří
obyčejně tento důvod sesilují i způsobem nechvalným,
snášejí na generálního vikáře Jana z Pomuku vše nejhorší,
ač také uznati dlužno, že Herben odmítl pamflet Ferdi
nanda Schulze Doktor Johánek (Matice lidu 1887). Ku
podivu jest, že Herben nepostřehl nebo postřehnouti ne
chtěl, že jde vlastně jen o jednu osobu, jejíž činnost
byla sice rozdělena v dvojím životopise & v důsledku
toho i při procesu kanonisačním, ale jejíž totožnost byla
nad veškeru pochybnost v podstatě zachována. Vždyt'
ony dya prameny rukopisné, jichž bylo užito (Jan z Krum
lova, Zídek), výslovně jmenují světce „Johánek z Pomuku“,
jenž byl mučen Václavem IV. a ve Vltavě utopen, jehož
tělo odpočívalo v hrobě u sv. Víta, jehož jazyk se za

13
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choval a naběhl, jenž umučen byl pro tajemství zpovědní,
které se dá dobře obhájiti. Z listiny lana z Krumlova
přebírali také označení „doktor církevního práva“, což
se kryje s titulem „mistr“ u Zídka, vzpomenemeoli si na
Ceské letopisy o výkladu snu ]enšlejnova (l., 150). Obsah
celé bully papeže Benedikta Xlll. není dogmaticky závazný
ani pro katolíka, až na odstavec 9., který obsahuje for
mální prohlášení za svatého (II.,118), jak správně odpo
věděl ve vídeňské sněmovně roku 1907 dr. Ant. Stojan.
Na jednotlivé námitky odpovím krátce v hlavě následující.

lll. ldentikové radikální.

Historický omyl, jímž rozpoltěna býla osoba svatého
Jana Nepomuckého ve dvě osoby od sebe zdánlivě od
lišné, nebo lépe řečeno, jímž jedna a táž osoba obdržela
dva odlišné životopisy, pokud se smrt pro tajemství zpo
vědní odlučovala od smrti pro potvrzení Opata Kladrub
ského, byl poznán Eliášem Sandrichem, jenž jako mnich
řádu poustevníků sv. Augustina od sv. Václava v Praze-ll.
slul Athanasius & sancto ]oseph.

Tento napsal již r. 1747 latinsky Rozpravu historicko
chronologicko-kritickou, v níž se napřed uvádí, zda svatý
Jan Nepomucký . . . je týž a totožný s Janem Pomukem.
vikářem generálním, . . . . potom odpověď kladná jako
pravděpodobnější se dokazuje &konečně důvodý protivné
odmítají (rukopis v univ. knih. Pr. [. F 19). Názor San
drichův byl za krátko neočekávaně zdůrazněn objevením
žaloby arcibiskupa lana z Jenštejna na krále Václava IV.
z roku 1393. V době nejvypiatějšího absolutismu za Marie
Terezie rušeny byly odvěké exempce kapitoly Vyšehradské
&řádů; byly proto hledány doklady v archivu vatikánském.
Mezi opisy těchto listin poslal jednatel arcibiskupa Praž
ského Florivantius 31. května 1752 také opis žaloby Jana
z Jenštejna, kterou našel tehdejší knihovník ]osef Šimon
Assemann. Světící biskup a generální vikář Antonín
Vokoun obdržev zásilku souhlasil s názorem Asseman
novým, že v žalobě jmenovaný Jan z Pomuku, utopený
roku 1393, jest vlastně svatý lan Nepomucký. Názor
tento byl roku 1783 projeven veřejné a vzbudil značnou
pozornost i pochopitelné rozrušení, ač již roku 1779
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Dobrovský v čís. 2. Bóhmische und máhrischeiiteratur
na str. 89. uveřejnil německou zprávičku: „Dne 16. května
účastnila se celá universita slavnosti svatého ]ohánka
z Pomuku v Pražském kostele metropolitním“. Roku 1783
uveřejnil František Expedit ze Schónfeldu, děkan Zákupský,
latinské kázání, které měl 25. května na Skalce: „Katolické
náboženství jest horlivě kázati a skromně hájiti, jako je
svatý ]an Nepomucký kázal a hájil“, v němž o Václavu IV.
mluvil jako o opilém, ale ne tak zlém, a nepopíral zá
zraku s jazykem a zmínil se, že Bůh nemá povinnosti
jazyk ten zachovávali. O kázání tomto uveřejnil Michal
Domik (Kraus, n. d. 176) „recensi a kritické poznámky“
německy, v níž dokazoval, že Václav IV. neusmrtil sva
tého Jana Nepomuckého pro zpovědní tajemství, poněvadž
dějepisci čeští před Hájkem o tom pomlčeli, královna
lana zemřela 6 let před rokem 1393 a v kronice Pulka
vově, vlastně v dodatku k této, pozdějším pokračovatelem
sepsaném, se udává latinsky: „Roku 1393 utopen byl

.ctihodný doktor_ Johánek, vikář arcibiskupa Pražského,
pod mostem pražským na rozkaz Václava krále z té pří
činy, že proti vůli jeho potvrdil opata Kladrubského . . . “
(Monum. Histor. Bohem. IV., 141), také arcibiskup ]an
zlenštejna udává ve své žalobě jen tuto příčinu a Pater
Athanasius tvrdí, že pravý dějepis zná jen jednoho Jana
z Pomuku, který nebyl mučen pro zpověď, poněvadž byl
mučen s jinými. Na posudek tento odpověděl roku 1783
Expedit ze Schónfeldu spiskem, rovněž německy: „Kritické
úvahy o recensí a učiněných kritických poznámkách pana
M(ichala) D(ornika)“, kde se dovolával svědectví Jana
z Krumlova, Žídkova a jiných, o pojednání P. Athanasia
nevěděl & pochyboval o něm. Do sporu tohoto zasáhl
František rytířSteinsberg, který jako pater Perho vydával
německy Bič na kazatele. Bedřich Meeltisch mu vytkl
v Briefe kritischen lnhalts fiir Prag, že učinil pochybnou
kanonisaci svatého Jana Nepomuckého v 7. sešitu Kritiky
kazatelů roku 1782, kde načrtl apologií Václava IV. a
mluví jen o jednom ]anu z Pomuku. Meeltisch uvádí
Pelzla, který rozeznává dva lany. Steinsberg odpověděl
Meeltischovi v „Briefe an Herrn Meeltisch“ na různé
otázky náboženské a pak i na to, zda-li Jan z Nepomuku
vůbec někdy žil a zdaoli ]ohánek z Pomuku na jeho místě
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může býti považován za mučedníka, dovozuje, že Johánek
z Pomuku byl generálním vikářem a ne zpovědníkem 'krá
lovny, tedy není prvomučedníkem tajemství zpovědního,
nýbrž církevní svobody (immunity). Názor tento prohlásil
již Dobrovský v Bóhm. Literatur ll. z roku 1781: „Tak
generální vikář Jan z Pomuku roku 1593 utrpěl muka
a smrt, protože hájil práva tehdejších svobod církevních
proti rozkazům královským, & pokládá se za mučedníka,
ač dnes smýšlí se zcela jinak 0 immunitě církevní“.
Obsáhlou studii o svatém ]anu Nepomuckém napsal
Eduard Reimann v Syblově Historische Zeitschrift 1872,
225, v níž Balbína jmenuje neprávem podvodníkem“ (238),
viní ho ze lži & podvodu, má za to, že Jan z Nepomuku
byl prohlášen za svatého proti protestantům. K práci
této přihlíží také článek v Real. Encyklopedie fůr protest.
Theologie 93, 306 od ]iřího Loesche. Miillendorf uve
řejnil v Le Controverse roku 1883 článek L' infallibilité
pontificale et la canonisation de S. Jean Népomucen.
Z českých badatelů přihlásil se k tomuto názoru univer
sitní profesor dr. Josef Pekař v Národních Listech dne
16. května a 11. června 1920 & pozměněně ve spisku
Tři kapitoly o Svatém Janu Nepomuckém 1921, kde tvrdí,
že ]an z Pomuka „ve službě své církve utrpěl od brutální

_moci světské hroznou smrt, a že již arcibiskup Jan z len
štejna zve ho pravým mučedníkem“, jde tu tedy opravdu
o mučedníka (6), „ten, jenž byl přece míněn.při kanoni
saci, svatořečení rebus stantibus (za těch poměrů) za
sluhoval“ (7), a „kdyby bylo došlo ke svatořečení Jana
z Pomuka ke konci 15. století, byl by ovšem býval svatým
prohlášen lan, utopený roku 1393, a pravděpodobně by
mezi příčinami utopení byla uvedena iobrana zpověd
ního tajemství (22), ne snad na prvém místě, ač i to
by bylo možné ——neboť legenda zpravidla vítězí nad
historií. Tím naznačují zároveň, že kloním se k mínění,
že to, co věřilo naše 15. století 0 zatajení zpovědi krá
lovniny jako vlastní příčině ]anova umučení, považuji za
plod lidového dohadu, ale kategoricky neodvážil bych
se popříti možnosti, že lan zpovědníkem královniným byl“.

Rozdíl v názoru těchto badatelů od dualistů nega
tivních spočívá v tom, že dualistě negativní (až na Tomka,
Palackého a Zapa) snaží se co nejvíce nepříznivě vylíčiti
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osobu generálního vikáře lana z Pomuku & dokazují, že
nemůže býti považován za mučedníka, kdežto 'tito, které
bychom mohli označiti jako identiky radikální,
uznávají jen jednoho Jana z Pomuku, umučeného pro
obranu svobod církevních či immunity. K nim patří:
profesor vratislavské katol. bohoslov. fakulty dr. August
Nůrnberger (82. ]ahresber. der schles. Ges. 1904, 17),
P. Hildebrand Bihlmeyer z řádu sv. Benedikta z Beuronu
(Kirchl. Hand-Lexikon ll., 128) a dr. Karel Hilgenreiner,
universitní profesor v Praze (Bonifatius-Korrespondenz
1919, 131).

Hlavním důvodem těchto identiků radikálních od dob
Dobrovského jest okolnost, že arcibiskup Jan z Jenštejna
se nezmínil o tajemství zpovědním ve své žalobě na krále
Václava IV. Bylo již ukázáno v [. dílu na str. 134, proč
arcibiskup nemohl této příčiny uvésti ve své žalobě, po
něvadž scházel hlavní svědek, totiž utopený světec, a
podobně i ostatní se obávali příčinu tuto udati ve svých
spisech, když král i v kapitole svatovítské měl dosti sobě
oddaných. Není ostatně potřebí opakovati důvody v l. dílu
uvedené, které nedokazují jen pouhou možnost, nýbrž.
uvádějí i kladná dosvědčení od mužů, událostem roku
1393 ne příliš vzdálených. Proti těmto svědectvím ne
zmohou ničeho různé .dohady a domněnky, jak „asi“
nebo „snad“ ona pověst mohla povstati, které by dle
zásad historické kritiky zcela jinak musily býti podepřeny.

lV. ldentikové konservativni.

Tak docházíme k závěru, že jediné správný názor
0 svatém ]anu Nepomuckém mají identikové kon
servativni, kteří hlásají totožnost jedné & téže osoby
svatého Jana Nepomuckého & zároveň hájí také podání
o mučednické jeho smrti pro zachování tajemství zpověd
ního. Názor tento pronesl P. Gelasius Dobner roku 1784
ve spisku Vindiciae sigillo confessionis divi ]oannis Ne
pomuceni, proto-martyris poenitentiae assertae, který pů
vodně nebyl sepsán pro tisk. Dobner tvrdí, že iVokoun
a Assemann byli roku 1754 téhož názoru. Správně při
pomíná, že omyl nastává teprve Hájkem &Skálou z Dou
bravy, stanoví rok 1390, kdy Václav IV. byl již manželem
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Žofie, dovolává se zpráv Gundlingových (ČMM. 1916, 118)
o spise Adama z Nežetic, kde jest prý zapsána pověst"
o Susaně (II., 138), vidí v nápisu na pamětním kameni
u sv. Víta důkaz nevůle mezi králem Václavem IV. a Zofií
(l., 140), ukazuje na hrozné mučení a smrt svatého Jana
Nepomuckého, kdežto ostatní byli propuštěni, kterak arci
biskup )an z Jenštejna nemohl uvésti v žalobě snahu
Václava IV. vyzvěděti tajemství zpovědní, uvádí, že i_Sou
časníci zapsali prostě smrt bez udání příčiny, hájí Zídka
proti těm, kteří se snaží jeho hodnověrnost popříti. Ovšem
Dobnerův výrok, že potvrzení opata Kladrubského bylo
pouze záminkou, která měla zastříti pravou příčinu, t. j.
vyjevení tajemství zpovědního (offuciae tantum fuerint et
praetexlus quaesitus), vyvolal u Dobrovského otázku, zda
Dobner to myslí vážně nebo žertem? Prý Jan z Pomuku
roku 1393 protiví se bulle (?) a aktjím kanonisačním;
Dobrovský vytkl, že vynechání jména Zot'ie_na nápisu (l.,
140) není důkazem nevůle mezi manžely, Zídek prý jest
nespolehlivý a zaujatý proti Václavu lV. Naproti tomuto
pojetí krále Václava IV., na konci 18. století a dosud v tak
zvaných historických románech šířenému na oklamání lidu
českého, uznávají vážní historikové, že Václav IV. líčen byl
tehdy velmi příznivě. [ když máme potvrzení opata Kladrub
ského ne pouze za záminku, nýbrž za vážnou příčinu mu
čení svatého lana Nepomuckého, přece soudíme, že tato

nevylučuje zprávu o vyzvídání tajemství zpovědního, dosti
dobře zaručenou. Byli bychom šťastni, kdybychom pro
některé události doby starší měli alespoň takové doklady,
jako jsou tyto; a přece události ty se uznávají všeobecně,
jako na př. křest Bořivojův.

Názor Dobnerův byl popírán stoupenci domněnek
opačných a ozývá se teprve u dra Aug. Ginzla v 1. vy
dání Wetzer-Welte, Kirchenlexikon V., 725 a v Hist. pol.
Blátter 1845; s ním souhlasí: Antonín Frind ve spisech
Der geschichtliche heilige Johannes von Nepomuk 1861,
druhé vydání roku 1871, a v Der heilige Johannes von
Nepomuk. Denkschrift 1879; dr. Václav Frind v článku
Die Frage iiber den heiligen ]ohann von Nepomuk 1883;
dr. Konstantin Hófler zamýšlel vydali větší spis o našem
světci (AOC. 6); dr. Augustin Amrhein, Historisch-chrono
logische Untersuchungen iiber das Todesjahr des heil.
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]ohann von Nepomuk 1884; Josef Kreschnička v Theol.
prakt. Quartalschrift 1893, 530. Z českých badatelů hájil
tento názor identiků konservativních kaplan Tomáš Novák
v Blahověstu 1862, 36 (též v otisku) a 1866, 133, pak
v Hlasech katol. tiskového spolku 1871, čís. 4 (Uvahy);
dr. Klement Borový (Dědictví sv. ]an. čís. 64 z r. 1878);
farář Fr. Štědrý ve Sborniku histor. kroužku 1903, 4 a
1904, 174; týž vydal roku 1906 Obranu svatého lana
Nepomuckého a v Hlasech katol. tisk. spolku 1917, č. 1
obšírnější práci Svatý Jan Nepomucký. O beatifikaci &
bulle kanonisační psal Oliva Václav v Husitství ve světle
pravdy 1910, 3—4, a 1916, 1—4; Brynych Eduard 1893;
Fr. Reyl, Obrana úcty svatojánské 1894 a 1910; P. Jan
Votka v Hlasech katol. tisk. spolku 1884, č. 4, v Děd.
sv. lan. 1885 i v Blahověstu 1887, 141; menší práce
o svatém ]anu Nepomuckém udány jsou v Bibliografii
české katol. literatury nábož. 963. ltalsky podala' zprávu
o otázce svatojánské Civiltá cattolica r. 1882 ve studii
La critica moderna ed il martirio di San Giovanni Ne
pomuceno.

VIII.

Stručný přehled otázky svatojánské v otázkách
a odpovědích.

1. Kdy žil svatý lan Nepomucký?

Svatý Jan Nepomucký narodil se v Nepomuku či
Pomuku pod Zelenou Horou kolem roku 1345, jako syn
rychtáře městského Veltlína, navštěvoval školu notářskou,
neboť již 5. listopadu 1370 se podpisuje jako císařský
veřejný notář, náležel ku stavu duchovnímu maje nižší
svěcení, ano byl i domácím spolustolovníkem arcibiskupa
]ana Očka z Vlašimi. Roku 1373 byl notářem církevního
soudu v Praze a psal příslušně zápisy, které se zacho
valy do roku 1380. Na doporučení arcibiskupovo obdržel
roku 1374 milostný list papežský s přáním, aby mu bylo
uděleno nějaké obročí, ale teprve roku 1379 stal se
oltářníkem v kapli Vlašimské; z toho lze soudili, že byl
již knězem, poněvadž bylo podmínkou, aby oltářník sloužll
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mše svaté u svého oltáře. Na svěcení připravil se sou
kromě a složil zkoušky; na universitě bohosloví nestu
doval. Roku 1380 stal se farářem u svatého Havla na
Starém Městě v Praze v důsledku onoho papežského
listu a roku 1381 dal se zapsali na universitu právnickou
v Praze a za nedlouho byl prohlášen bakalářem církev
ního práva. Odešel do Padovy studovati práva dále a
na faře u svatého Havla nechal svého zástupce. V Padově
pobyl přes tři leta, roku 1386 byl rektorem ultramontánů,
t. j. studujících ze severních zemí, a roku 1387 stal se
doktorem církevního práva. Vrátiv se do Prahy byl pro
hlášen doktorem i na universitě pražské. Arcibiskup Jan
z Jenštejna jmenoval jej kanovníkem u svatého ]iljí. Roku
1389 stal se svatý Jan Nepomucký kanovníkem na Vyše
hradě, vzdav se kanonikátu u svatého ]iljí. Na Vyšehradě
dal opraviti dům kanovnický. Pro malou postavu nazýván
byl často zdrobněle Johánek, těšil se pověsti velikého mistra
a přízni svatě žijícího arcibiskupa, z čehož lze soudili, že
vynikal nad jiné současníky. V této době ustanovil arci
biskup Jan zlenštejna sv. lana Nepomuckého generálním
vikářem a církevním soudcem či officiálem. Tehdy vynikla
jeho činnost 0 neporušenost víry katolické, nápravu mrav
ného života lidu i duchovenstva. R. 1390 zřekl se svatý
l_anNepomucký fary u sv. Havla, byl jmenován arcijáhnem
Zateckým pro celé západní Cechy & svěřen mu dozor
na 5 dekanátů s 245 íarami. Kanovníkem u svatého Víta
nikdy se v listinách nejmenuje, ale jako arcijáhen patří
k duchovenstvu toho kostela, maje právo při slavnostech
sedati s mitrou v sedadlech po kanovnících. Když krá
lovský podkomoří Huler byl vyobcován z církve, poněvadž
byl podezřelý z kacířství a usmrtil dva kleriky neodevzdav
je dle tehdejších zákonů soudu církevnímu, ujal se ho
král Václav IV., a když svatý lan Nepomucký potvrdil,
jak se před tím stále činilo, volbu opata Kladrubského,
začal Václav IV. zuřiti. V témž čase začalo milostivě
léto v Praze a svatý lan Nepomucký, jak dosvědčeno
zprávami _o nemnoho pozdějšími, stal se zpovědníkem
královny Zofie, kterou Václav IV. podezříval z hříšných
skutků; žádal proto svatého Jana Nepomuckého, aby mu
vyjevil, z čeho se královna zpovídala. Nedosáhnuv toho
ani mučením, při němž i vlastní rukou pálil mučedníka
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svátostné zpovědi, dal ho utopili ve Vltavě 20. března
večer roku 1593. Nalezené tělo sv. Jana Nepomuckého
bylo uloženo prozatím v kostele svatého Kříže velkého
a pak pohřbeno u svatého Víta v ochozu, naproti kapli
Vlašimské. Zdá se, že svatý Jan Nepomucký sám si vy
volil toto místo blízko hrobu svého dobrodince lana Očka
z Vlašimě, kde býval ollářníkem. Hrob byl přikryt kamenem,
do něhož vrylo bylo jméno lohannes de Pomuk, a, když
se udály u něho mnohé zázraky, obehnán mříží asi ve
druhé polovici století patnáctého. lan Nepomucký byl hned
po své smrti arcibiskupem lanem z Jenštejna nazýván
svatým mučedníkem. Důkazy úcty svatého lana Nepo
muckého záhy po jeho smrti jsou i při chudobě pramenů
dosti čelné.

2. Proč sluje Nepomucký, když se podpisoval z Pomuku?

Klášter cistercký pod Zelenou Horou i blízké mě
stečko se jmenovalo Pomuk, ale v listinách královských
i papežských ze století třináctého často sluje Nepomuk
(l., 7). Později tento tvar převládl a Hájek ho uvedl i ve
své kronice (l., 15).

3. Byl rodem Němec?

Dle jména otcova, Velllín, dalo by se soudili na
původ německý (l., 13). Svatý lan Nepomucký však asi
znal dokonale česky, nebot' první česká listina v knihách
nadačních z roku 1390 byla zapsána v jeho přítomnosti
(it). Ostatně svatost & duševní velikost osoby není pod
míněna národností. Ludolt Zaháňský ze Slezska dosvěd
čuje, že svatý lan Nepomucký byl „Němcům i Cechům
milý“. Naši předkové z pozdějších století ho nazývají
s pýchou a radostí „vlastencem naším“.

4. Ale vždyť se jmenoval Hasil příjmením.

To jest velmi pozdní zpráva, která povstala z ne
dorozumění. K domku v Nepomuku, jenž byl považován
za rodný dům svatého Jana Nepomuckého, náleželo pole,
jemuž říkali Hasilovo. Také v Žatci na stěně kostela se
podepsal jakýs lan Hasil z Nepomuku (l., 14). Při jed
nání o beatifikaci se tomuto jménu nepřikládala žádná
důležitost, neboť jen jeden svědek se o něm zmínll. Ně
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kteří sice toho jména použili při svatém ]anu Nepom.,
ale nesprávně.

5. Půjčoval peníze způsobem nechvalným, lichvářským?

]ako notář kanceláře arcibiskupské přijímal svatý
Jan Nepomucký peníze v úschovu, taxy předepsané, ano
vypomohl některým v nenadálé nesnází a půjčil jim menší
obnosy, což všechno svědomitě zapisoval,'jak činiti má
každý čestný muž, jemuž jde o pořádek. Uroku nežádal
ani nejmenšího, poněvadž bráti úroky z půjčených peněz,
třeba jeden halíř z tisíce, bylo tehdy zakázáno. Byla to
přátelská služba. Tím méně lze mluviti o 'lichvářství
u svatého_]ana Nepomuckého (I., 32—38).

6. Vymáhal dluh trestem vyloučení z církve?

Byla to tehdy obyčejná pohrůžka a trest, kdyby
dlužník v určitý čas nedostál své povinnosti. Dlužník
o tom věděl a přijal tuto podmínku, ač se mu posečkalo,
když nemohl včas dluhu splatiti. Takovou_podmínkou za
vazoval i mistr lan Hus své dlužníky (l., 37). Když to
není způsob nechvalný u Husa, není správno, odsuzovati
totéž u svatého lana Nepomuckého.

7. Koupit si svatý lan Nepomucký faru u sv. Havla?2

Papež tehdy žádal příspěvku na vydržování svého
dvora, jako se platí daň na úřady státní a dvůr presidenta.
Papežové nebrali daně ode všech věřících, nýbrž jen od
těch, kteří mocí milostných listů obdrželi nějaké obročí,
a žádali zpravidla příjem jednoho roku (annáty). Nebyl
to tedy prodej a koupě v našem smyslu. Ostatně i Karel [V.
a Václav IV. žádali hodně takových listů pro své kleriky,
odměňujíce tak štědře na útraty církve služby, které jim
byly prokázány. Tyto annáty byly později velice omezeny
nebo sníženy na pětinu ročního příjmu, ano izrušeny
(l., 48).

8. Prý se nedal vysvětiti na kněze, ani když se stal
farářem?

Svatý lan Nepomucký nemohl se dáti vysvětiti, dokud
neměl nějaké obročí Q.,42), tedy dokud se nestal oltářníkem
v kapli Vlašimské. Oltářníci však nemohli si platiti střídníka,
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poněvadž celý příjem roční by mu byli musili přenechati.
Chtěl-li užívati důchodu tohoto, musil se sám dáli vy
světiti. Příjem oltářníka kaple Vlašimské obnášel 11 kop
30 grošů, obyčejný příjem byl 10 kop. Nikdo dosud o tom
nepochyboval, že svatý Jan Nepomucký knězem byl, ač
kniha svěcenců z té doby se nezachovala (l., 45).

9. Byl svatý lan Nepomucký mnohoobročníkem?

Zákony církevní zakazovaly míti najednou více obročí
neslučitelných; dovolovalo se jen jedno sesprávou duší
(fara, arcijáhenství) a jedno bez této správy (kanonikát;
l., 66). Jako farář u svatého Havla byl svatý lan Nepo
mucký nejdříve kanovníkem u svatého ]iljí, potom kanov
níkem na Vyšehradě. ]ako kanovník Vyšehradský stal se
arcijáhnem Zateckým; kanovníkem Svatovítským nebyl,
proto nezasluhuje výtky mnohoobročnictví (l., 72, 151).
Jako farář u svatého Havla měl příjem 28 kop (l., 49),
jako kanovník u svatého ]iljí 9 kop (l., 66), jako kanovník
Vyšehradský skoro 22 kopy (70) a jako arcijáhen Zatecký
30 kop (98); neměl tedy větší příjem roční než 37, pak
50, naposledy 58 kop. Dr. Flajšhans vypočítává roční
důchod mistra lana Husi na 60 kop (Mistrlan Hus 143)
a skoro úplné opatření z kaple Betlémské. Měl tedy
větší příjem než svatý Jan Nepomucký, který dle toho
nebyl z nejbohatších prelátů českých.

10. _Byl svatý Jan Nepomucký umučen pro zpovědní
tajemství?

Dr. Bartoš (Světec temna 21) to prohlašuje za čirou
a absurdní legendu (ve smyslu vymyšlené a nedoložené
pověsti), která jest nejspíše původu zahraničního, bez
pochyby z_Bavorska (23); byl prý to „skoro jistě“
Ondřej z Rezna, od něhožměl pověst o zpovědním ta
jemství Ebendorfer, ten ji poznal „nepochybně“ se
známiv se s ním osobně. Zídek zase měl zprávu tu od
Ebendorlera „nepochybně“ přímo, hovoříval s ním
asi ze všech kolegů nejvíce, přenesl legendu z ciziny
do Čech a stal se vlastním původcem nepomucké legendy.
Ale právě před tímto výkladem tvrdí, že „bylo vždy
možné, že se tato legenda zrodila mezi kostelníky svato
vítskými, kteří jistě již tehdy ukazovali návštěvníkům dómu
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přečetné jeho náhrobky a k náhrobku kanovníka, jenž
skonal smrtí tak neslýchanou, vymyslili takovou historku,
jakou miluje anekdot chtivé obecenstvo“. Tedy původ
cizí či domácí? To jsou odpory, které by se v knize
neměly vyskytovati. Ostatně celý postup důkazu jest za
ložen jen na dohadech: skoro jistě, nepochybně, asi.

Bylo již v l. dílu na str. 132—148 ukázáno, že ne
vůle mezi dvorem královským a arcibiskupovým nesáhá
až k úkonům náboženským, že královna mohla míti roz
manité příčiny, aby vyhledala právě svatého Jana Ne
po_muckého za zpovědníka, a že zprávy Ebendorferova
aZídkova jsou původu českého, ale ne mezi kostelníky,
nýbrž mezi kanovníky, kteří byli současníky svatého lana
Nepomuckého, jako na př. ]ohánek z Dubé. Ebendorfer
nemá zprávu o zpovědním tajemství od Ondřeje z Rezna,
poněvadž ji výslovně odděluje od jeho výroku, a rovněž
Žídek ji nemá od Ebendorfera, nýbrž z Prahy z kapitoly

svatovítské, ano, i Hájek sám nečerpá z Zídka, nýbrž
zase z ústního podání kapitoly (ll., 17). Odpůrci v této
otázce dokazují opak jen pomocí domněnek, možností
a důvodu negativního, což vše proti positivním zprávám
Ebendortera & Zídka, ano i Hájka jest neprůkazno.

11. Prý si vymyslili zpovědní tajemství proli Husitům,
kteří zpovědi neuznávali.

Když se mluví o Husitech, nutno rozeznávati, byli-li
to Pražané, Sirotci, Táborští nebo jiní. Kališníci zpověď
jistě uznávali. Napomenutí mistra Jana Husi v Kostnici
(Sebr. sp. V., 250) bylo asi známo: „Ty tedy, an se při
bližuje půst, . . . . vyzpovídej se bez odkladu z hříchů
svých knězi . . . . “ Zato Táborští vystoupili proti ušní
zpovědi (PDČ. V., 404), ale ti byli v menšině a s ka
tolíky se o náboženství nehádali, všude je vyhánějíce.
Ostatně nebylo potřebí si to teprve vymýšleti, když svatý
Jan Nepomucký skutečně zpovědní tajemství zachoval.

12. Napsal ]an zlenštejna o svatém )anuNepomuckém,
že jest „již svatý mučedník“, nebo jen, že „mučed
níkem se stal“?

Jde“ o slovo sanctus nebo factus ; zkratka prý jest
pro obojí výraz stejná (Bartoš 19). Tomu však tak není,
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nebot' první slovo se píše s Í a druhé 5 f. Nadto dle
zjištění prefekta vatikánské knihovny msgra lana Merca
tiho ze dne 1. října 1920, jest v rukopise Vatic. latin.
1122, fol. 1654 slovo sanctus vypsáno úplně beze zkratky
(l., 153).

13. Jak došlo k historickému omylu, že o svatém lanu
Nepomuckém byly napsány dva různé životopisy, jimiž
byl jaksi rozdělen ve dvě osoby?

Letopisy české uváděly k roku 1393 jako příčinu
smrti svatého lana Nepomuckého potvrzení volby opata
Kladrubského, Ebendorfer nebyl znám, Zídek nebo tradice
kapitoly zdůrazňovala zpovědní tajemství, což spojováno
bylo s datem Jana z Krumlova 1383. Žídek ilan z Krum
lova jmenují jasně ]ohánka z Pomuku, není tedy u nich
pochybnosti, že míní tutéž osobu. Hájek pro svou kroniku
obdržel zprávu o Janu Nepomuckém k roku 1383 a
o lohánkovi k roku 1393, a nemoha určitě poznali
totožnost osoby, položil každou zprávu zvlášť (k roku
1583 a 1393), při čemž však zmínku o hrobu s nápisem
ponechal při roku 1383. Vintti Hájka všude z klamů a
Iží jest nesprávné, podobně jako tvrditi, že Manlius odmítl
nepomuckou povídku; epitaf u Manlia svědčí o něčem
jiném (ll., 28). Na konci 16. století již počínají dualisté
positivní, ale neměli tehdy ještě Dobnera, aby mohli omyl
ten již tehdy opraviti.

14. Byl svatý Jan Nepomucký brzy po své smrti uctíván?

Úcta svatého lana Nepomuckého jest prokázána
titulem mučedníka svatého od arcibiskupa Jana z Jenštejna,
jak uvedeno neznámým životopiscem tohoto arcibiskupa,
když mluví o stkvělých zázracích na hrobě svatého Jana
Nepomuckého & o jeho životopise; o uctivosti k hrobu
našeho světce píší letopisové, dokladem jejím jest imříž
kolem hrobu, postavená v druhé polovici 15. století,
nadační listina Kolovratova ho nazývá blahoslaveným
(l., 152—158), nápis \Volfenburkův a báseň Manliem za
chovaná (ll., 12 a 28) jsou náhodné zprávy či památky
úcty, které se zachovaly vzdor bouřím náboženským a
válkám, které rukopisů neušetřily. O úctě v 17. století
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svědčí doklady uvedené v této knize na str. 29—54.
Ucta svatého Jana Nepomuckého tedy nebyla úžasně
novou, ani nebyla vymyšlena teprve jesuity, nebot' ti ji
našli již" při svém příchodu.

15. Jak povstal životopis svatého Jana Nepomuckého?

Od d'ávna vědělo se v kapitole &bylo později Žídkem
zapsáno, že svatý lan Nepomucký byl\umučen pro za
chování tajemství zpovědního & pohřben v hrobě v ko
stele u svatého Víta. omylem byla vročena smrt jeho
do roku 1383 & opomenuta jeho činnost jako generál
ního vikáře a arcijáhna. Ostatní části byly v životopise
doplněny na základě dohadů, z nichž některé jsou pravdě
podobny, jiné nikoliv (ll., 60—69). První životopis od
liřího Plachého jest příliš stručný, podrobnější napsal
roku 1668 lan lgnác_Dlouhoveský bezpochyby s pomocí
Tomáše Pešiny z Cechorodu. Balbín tento životopis
básnicky rozvedl s malými obměnami. Sem spadá též
i stanovení dne 16. května jako dne úmrtního na pod
kladě nějaké poznámky, o niž Pešina se zmínil. Životopis
sepsaný Balbínem v podstatných věcech jest správný,
jenže nutno jest d0plniti jej ještě zprávou o činnosti
světcově, kterou tehdy omylem přikládali ]anu z Pomuku.
Tak bylo učiněno v prvém dilu této práce.

16. Byla úcla svatého Jana Nepomuckého šířena, aby
potlačena byla úcta mistra lana Husí?

Nikoliv! Do roku 1620 nikdo na to nemyslil & ani
po této době nenalézáme žádné zmínky o nějaké podobné
záměně. Hra divadelní v Litomyšli roku 1721 uspořádaná
jest ojedinělou a také nápis na slavnostní bráně u sva
tého Víta roku 1721 postavené „Non praevalet anser
olori“ (nezvítězí hus nad labutí) ztrácel se jednak v množství
nápisů & symbolů různých ctností, jednak i v popisu byl
uváděn v jiném spojení, totiž historickém, že svatý Jan
"Nepomucký „předvídal, předpověděl & zamezil bludy od
hradu Pražského“. Také sochy mistra Jana Husí nebyly
předělávány na sochy svatého Jana Nepomuckého, jednak,
že sochy o samotě stojíci počaly se stavěti v době ba
rokové, &pak, sochy svatého Jana Nepomuckého se hned
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poznají dle kožíšku kanovnického. Ukázal jsem, že zprvu
se svatý Jan Nepomucký vyobrazoval s knihou v ruce,
později pak rozšířil se obyčejný způsob s křížem a palmou
podle sochy našeho světce na mostě Karlově v Praze.
Ostatně úcta mistra Jana Husí mezi protestanty a českými
bratry byla poměrně nepatrná, až na svátek 6. července,
který však byl slaven spíše ze vzdoru proti katolíkům,
nehledíme—lt k tomu, že v době roboty byl každý svátek
vítán a udržován. Dle agendy z roku 1581 měli prote
stanté svátek Husův za „menší“, jichž bylo 15 vedle 12
„předních“. Ve století 16. se o Husovi v Cechách téměř
nepsalo. Po vyhnání kazatelů a vystěhování nekatolíků
ku konci 17. století se o takové úctě nemůže skoro ani
mluviti; vůbec bylo to proti zásadám učení protestantského,
modliti se k Husovi jako k světci. Nynější spisovatelé
namnoze přehánějí, když ojedinělé zjevy zevšeobecňuji,
anebo když zprávy z konce 16. století připisují stoleti
pozdějšímu.

17. Proč v Římě odkládali kanonisaci tak dlouho?

Příčinu odkladu toho hledati jest v Praze, kde teprve
roku 1715 začal arcibiskup vyšetřovati dle předpisů práva
církevního. Před tím, roku 1675, kapitola snažila se dáti
podnět k prohlášeni lana Nepomuckého za blahoslave
ného nebo spíše žádala, aby dovoleny byly hodinky
kněžské a mše svaté k úctě téhož světce, jako se to
snadno podařilo u svatého Václava roku 1670. Z toho
důvodu také žádosti císaře Leopolda ]. (Hlídka 1922, 121)
ani pozdějších“ se nepotkaly s lepším výsledkem. Ku cti
svatého Václava byly mše svaté i hodinky kněžské za—
vedeny již od pradávna, u svatého Jana Nepomuckého
se tak nestalo a proto bylo nutno postupovati na základě
řádného vyšetřování. Do toho se nechtěli pustiti, poněvadž
ona kratší cesta zdála se býti ještě možnou, zvláště po
přímluvě císařově, proces kanonisační se často protahuje
na mnohá desetiletí & nadto vyžaduje mnoho peněz,
cestné svědkům chudým, platy písařům a úředníkům,
osvětlení kostela v'Rímě a jeho úprava, tisk, obrazy a
medailky. Papež dává předepsanou a jemu _udělenou od
měnu na účely missijní; proto nelze viniti Rím ze zisku
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chttvostt a není také pravda, že posvátný Sbor obřadů
se stal jedním z nejvýnosnějších úřadů papežského dvora.

18. lest pravda, jak tvrdí Bartoš (str. 55), že se v této
době staly přečetné podvrhy a podvody?

lest nutno zmíniti se zde o jednotlivých případech,
ačkoliv by stačila odpověď jediná: Není to pravda! Není
třeba pochybovati o knize, o které se zmiňoval Wolfgang
Chanovský, také památky Staroboleslavské, ovšem teprve
ze 16. století, pravděpodobně se uchovaly v paměti té
kapitoly po zničení jich od Švédů; rovněž není proč
pochybovali o údaji, že kardinál Harrach & císař Ferdi
nand lll. chtěli začíti s kanonisací našeho světce, neboť
to bylo jen několik let po jejich smrti, kdy píše Dlouho
veský. Balbín dí výslovně jen, že svícen, t. zv. jerusa
lemský byl asi roku 1490 postaven na hrob a že teprve
Leopold dal sošku svatého lana Nepomuckého na svícen,
není to tedy výrok dvojsmyslný. Domek nepomucký mohl
býti považován za kapli pro onen obraz UkřižováníPáně
(l.,16). O staré úctě svatého lana Nepomuckého v jeho
rodišti vypravovali svědci a rodáci téhož města 9. května
1699 (A. min. d 23), tedy nebyl to čirý výmysl Dlouho
veského; ostatně Nevšeta, farář Nepomucký, list svůj ze
dne 26. října 1697 o měsíc později doplnil & ještě více
výslechy z roku 1699, takže první jeho list v mnohém
byl opraven (str. 75). Překvapuje u Bartoše (strana 59)
věta uvedená v uvozovkách: „nic tedy, di (Lambertini),
nemůže býti jasnějšího nad to, že k provedení důkazu
není jediného dokladu“. lde patrně o druhou odpověď
Lambertinia (A. utr. 171—7) v druhém procesu o úctě
nepamětné (174), do roku 1534, na níž odpověděli ob
hájci (tamtéž 178—193). A proč Bartoš neuvedl také
odpovědi obhájců těchto na tuto námitku promotora víry?
Či máme zde užíti jeho slov o Berghauerovi s příslušnou
záměnou: [ nepřekvapí nás, že Bartošův výtah významnou
tu odpověď moudře vynechal, aby snad čtenáři jeho vý
myslů neotevřel oči. Berghauer námitky i odpověď asi
neotiskl pro její délku, ostatně byla přístupna v A. utr.
processus. Svatý Jan Nepomucký při procesu o svato
řečení nepropadl, jak Bartoš tvrdí, neboť byl skutečně
svatým prohlášen.
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]eště zaujalěji píše Bartoš o otevření hrobu a 0 na
lezení neporušeného jazyka. Z dodatku, nebyla-lt pod
strčena i náhrobní deska (kámen hrobní), dá se soudili,
že myslí, že tehdy (roku 1719) podstrčena byla fsvěží
kostra i jazyk. Překrucuje zmínku Plachého & básníka
Summy o jazyku svatého lana Nepomuckého, který řeči
se neprohřešil, &tudíž i od těchto dvou pochvalně uveden
byl; Bartoš vidí vtom proroctví o neporušenosti jazyka.
Vytýká, že při otevření hrobu byl kostel zavřen, jakoby
dnes exhumace na hřbitově konala se veřejně. Všichni
přítomni byli zavázáni mlčelivostí proto, aby se nesmlu
vili před výpovědí svědeckou, která zapisována byla až
dne následujícího, načež závazek ten přestával. Nápis
náhrobní, který od staletí byl znám dle mříží, byl tehdy
okreslen (Acta origin. 771), Hammerschmid & Potůček
ukážali na hrob, kámen byl zdvižen zedníky a rozpůlil se,
zámečníci a kováři prohlédleříže; pod kamenem sice
byly přeházené kosti, ale hlouběji přes 2 lokte bylo na
lezeno tělo mučedníkovo. Země byla tak slehlá, že zed
níci prohlásili, že hrob nebyl otevřen od počátku. Bartoš
zdá se naznačovati, že celá kostra byla podstrčena ; kterak
by to bylo možno při tak velkém počtu svědků, i když
nechceme upozorňovati na přísahu, kterou všichni složili,
že budou vypovídali dle pravdy. Nikdo neřekl, že kostra
byla zcela „ještě svěží“, ovšem žebra levého boku byla
olejnata, na lopatce a lebce byly skvrny tmavočervené.
Neporušený jazyk uznali 3 lékaři a 2 chlrurgové u pří
tomnosti celé řady svědků. Veškerý podvod jest zde vy
loučen. Bartoš chytá se pozdějšího nálezu Krčínského
z roku 1796, ač tento nemá pražádného významu v naší
otázce (viz str. 137); Berghauer přece také hledat, a to
o 10 let dříve, hrob generálního vikáře, dle tehdejšího
názoru rozdílného, a nenašel (Berghauer l., 374).

19. Proč nebyla provedena slavnost prohlášení lana
Nepomuckého blahoslaveným?

Poněvadž svatému ]anu Nepomuckému byla přiznána
úcta od nepaměti, proto se vlastním prohlášením blaho
slaveným na věci nic nezměnilo. V žádném takovémto
případě beatifikace, t. zv. rovnocenné či aequipollenlní,
se nekoná zvláštní slavnost. Pro tuto beatifikaci nebylo
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potřebí žádných zázraků, kterých se žádá jen při postupu,
kdy nepamětné úcty není. Ostatně před rokem 1742 ne
bylo ke kanonisaci potřebí čtyř zázraků, jak mylně tvrdí
Bartoš (62); stačily dva. Mýlí se také, tvrdí-li, že úřední
akta kanonisační nevyšla tiskem. Během této práce bylo
z nich často čerpáno (str. 95—114).

20. Stal se „obratný podvod“ se zápisem lana z Krum
lova? (Bartoš 64.)

Zápisu toho použito bylo již při beatifikaci (A. utr.
52), kde se udává, že 4 znalci kladli zápis ten před rok
1471. Bartoš se diví, že zápis jest zde nazýván „deníkem“,
ač bylo již ukázáno, že jest napsán na přídeští denníku
ze 14. století, v němž se každého dne udává příjem ka
pitoly, který měl býti rozdán kanovníkům, tedy skutéčné
diarium a zároveň kniha, do které děkani kapitolní zapi
sovali listiny apamětihodné zprávy. Kladli-li Hammer
schmid, Freyberger, lrmler a Frank z Frankensteinu první
řádku zápisu toho do roku 1383 (A. Canon. ll., 7—10),
pak se dopustili chyby, že nepřečetli zápis celý, ale pod
vodem to nazývali může jen člověk jednostranně zaujatý,
který si myslí, že by tehdy křivými přísahami byli zachra
ňovali, o čem byli skálopevně přesvědčeni a neměli žád
ných pochybnosti. Herben myslí, že zápis Jana z Krum
lova se ztratil (5. vydání, 167), ač Štědrý přiložil jeho
otisk ke svému spisku roku 1907 a i v této práci jest
na straně 9.

21. Proč Lambertini radil k mimořádné komisi, když
šlo o zjištění otázky o mučednictví & jeho příčině?
(Berghauer ll., 422.)

Poněvadž neměl žádné pochybnosti a chtěl se vy
hnouti různým návrhům poradců, které by byly záležitost
snadno oddálily; proto papež Benedikt Xlll. svěřil roz
hodnutí pouze pěti kardinálům, kteří byli kanonisaci příznivi
a rozhodli ve prospěch otázky 9. ledna 1728. Jestliže
Špork před rokem si myslil, že se vše rozhodne v jedné
schůzi, mýlil se tedy velice & s ním i ti, kteří nevěděli
o přísných předpisech procesu kanonisačního.
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22. Kdo byl prohlášen 19. března 1729 svatým?

Svatým prohlášen byl ten, jehož označoval lan
z Krumlova jménem „]ohanco de Pomuk“ a Žídek „mistr
]ohánek', doktor církevního práva, kněz a kanovník ko
stela Pražského (v širším slova smyslu, poněvadž zasedal
s kanovníky v chóru svatovítském), jenž neprojevil tajemství
zpovědí královniny, proto byl mučen a utopen, u svatého
Víta na hradě Pražském pohřben, jehož hrob byl opatřen
mříží, jehož jazyk byl nalezen v hrobě neporušený a roku
1725 zázračně naběhl, jehož Bůh oslavil zázraky od svaté '
Stolice uznanými. To jest sv. lan Nepomucký, muž, který
patří do dějin a ne do legendy, který skutečně žil. Nutno
odmítnouti jako zhola vymyšlené nařknutí Bartošovo (90),
že „dosáhl této pocty falšovanýmí listinami & podstrče
nými ostatky . . . “

23. lest možno ustoupítí od slov bully, kde tato líčí
svatého lana Nepomuckého dle Balbína?
Jsou to věci, podstaty a dogmatického prohlášení

se netýkající, a proto církev toho nejen nezakazuje, nýbrž
docela i přikazuje, aby na základě objektivního badání
omyl byl opraven.

24. Zachoval se posvátný jazyk svatého lana Nepo
muckého?

V pokladu u svatého Víta jest vystaven v původním
relikviáři (ll., 98). ]azyk má barvu šedohnědou; jsou na
něm dobře rozeznatelny četné částice látek zemitých. Na
povrchu jeho jsou patrny mnohé světlejší hrbolky. Při
pravém kraji uprostřed znáti jsou stopy jakéhos porušení
(dvojí naříznutí z_roku 1719). Hrany této rány jsou již
_značněodroleny. Cást tkáně v těch místech také vypadla
a leží dole na dně schránky. Na ostatku tomto neshle
dali jsme žádné stopy po nějakém praeparování nebo
balsamování. (Chrámový poklad u sv. Víta 240. lest to
posudek univ. prof. MUDra Ondřeje Schrutze z r. 1903)

25. Což nebyly ostatky svatého Jana Nepomuckého poz
ději doplněny nebo zaměněny?
Kdo zná předpisy církve katolické o uchování ostatků

svatých musí každou takovou možnost popříti. Každý reli
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kviář (schránka) na ostatky jest opatřen pečetí biskupa
jenž poslední schránku nebo rakev otevřel. Proto naivní
jest povídačka z dopisu Zeltera Goetheovi (Briefwechsel
lll., 61), opakovaná u nás Macharem, že řezník dodává
vždy jazyk ten čerstvý a to za vědomí lidu (unb buě mit
ŽBífíen beě QštheG). Avšak jakákoliv záměna za posvátný
jazyk uchovaný v relikviáři jest vyloučena, jelikož od dob
Khuenburgových relikviář s jazykem svatého Jana Nepo
muckého nebyl otevřen. Podobně jest tomu se zprávou

—autora německého spisu Bilder aus Bóhmen roku 1876
v Lipsku vyšlého, kde se na str. 164 vypravuje, že arci
biskup Chlumčanský chtěl u příležitosti jubilea upraviti
ostatky svatého Jana Nepomuckého a požádal profesora
anatomie llga, který mu doporučil prosectora Cordu. Tento
prý od prýmkaře zaopatřil sametový jazyk a z kostnice
na Petříně (!) sebral kosti, jež upravil chemicky, a pak do
plnil kostru v rakvi. Corda prý dostal za to 500 zlatých
a zemřel na moři. Dle jiné verse zase prý se Corda jen
dozvěděl, co dělal doktor llg s kostmi svatéholana Nepo
muckého, za mlčení pak Corda obdržel 40 zlatých. Kosti
byly prý sdrátovány, terpentýnem, mastixem a balzámem
kopaiva na hnědo olakovány. ]de tu nanejvýš o napodo
benou kostru v podzemní kapličce pod hrobem svatého
Jana Nepomuckého (ll., 131), kteroužto kostru nikdo
neměl za této světcovo v rakvi uložené, jež není ani
sdrátováno, ani olakováno. Z toho jest viděti, kterak ne
přátelé církve katolické mnoho překrucují, nevím, zda jen
z nevědomosti či ze zlé vůle. A opakuje se historie zase.
V Africe vypravoval jakýs žid, že křesťané uctívají ukři
žovaného člověka s oslí hlavou, a Tertullian dodává: „Et
credidit vulgus iudaeo“ (A uvěřil lid židu). U nás to židi
nejsou, kteří pomluvu o svatém ]anu Nepomuckém roz
šiřují. Tam to byli pohané, kteří pomluvě uvěřili, u nás,
Bohu žel! jsou to i mnozí katolíci.

. . .

Kdo si přečte bez předsudků tuto práci, myslím,
nebude v pochybnostech o svatém ]anu Nepomuckém,
jeho životě, mučednické smrti pro zpovědní tajemství a
jeho mocné přímluvě u Boha. Končím slovy Dobnerovými
(Vindiciae 47): „Vzdalte se tedy již s pochybnostmi a
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důvodky svými naši zlehčovatelové, kteří s odvážlivostí
přímo zavržitelnou, osvojujíce si autoritu svatého Otce
a církve, o koruně mučednictví svatého Jana Nepomuckého
rozhodují jen potud, pokud mu ji přisuzují pouze 2 při—
činy té, že hájil svobodu církevní. Budiž jim posvátným
již a ctihodným toho světce jméno jednoho a téhož,
o němž někteří psali, že utopen byl pro stvrzení opata
Kladrubského, kterého pouze omyl pozdějších historiků
převrácené rozpoltil na dvě, k jehož mučednictví přimyslil
různé okolnosti, které podstaty se nedotýkají. lest totiž
jeden a týž, který mučen od Václava a ve vodách byl
utopen, kterého již jeho arcibiskup Jan z Jenštejna a životo
pisec tohoto kaplan uznali za svatého a slavného
mučedníka Kristova, prohlašovalia ctili,jehož hrob
hned po mučednictví začal slynouti zázraky, ]ehož svaté
ostatky v metrOpolitním kostele Pražském od prvních
let byly uctívány od národa českého a cizinců, kteří, jako
až dosud, obdivovali jeho posvátný jazyk, nalezený po
třech stoletích dle našich pamětí lékaři a chirurgy prvního
řádu v přítomnosti svědků nejvyššího stupné církevního
a politického, po jehož naříznutí ohromeni byli posvátným
úžasem, jak byl živý, čerstvý &krví podlitý, kterého světce
konečné Stolice apoštolská zapsala do seznamu svatých
jako ověnčeného mučednictvím, především pro zpovědní
tajemství . . . ]akého souhlasu očekává a naděje se tato
naše rozprava u odpůrců světců a obrazoborců našeho
století, kterých ani dějiny, ani důvody. ani žádná výmluv
nost nepřesvědčí, kteří se nedají pohnouti zázrakem po
svátného jazyka, který skoro již po 4 století v odménu

„svého mlčení zachován byl od Boha neporušen, kterých
nepřesvědčí ani tolik milosti a docela jedinečná dobrodiní,
získaná u jeho hrobu na přímluvu téhož světce, & zjevy,
které Stolicí apoštolskou přesné byly zkoumány, od pří
sežných svědků potvrzené, za zázrak byly uznány ?“

Vérní katolíci neustanou nikdy podle příkladu svých
předků uctívali vzdor všem útokům &nesprávným výkladům

svatého Jana Nepomuckého.

„Svatý ]ene z Nepomuku, drž nad námi mocnou ruku,
aby zemé Ceská nehynula ani sváry, ani bludy, nýbrž
v jednotě víry a lásky vždy vzkvétala a v úctě tvé hojný

pramen milostí Božích nalézala“
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Zprávy o Dědictví Svatojanském.

!. Přehled členů koncem roku 1921.

Zakladatelů jest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
poluzakladatelů . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
lenů první třídy . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . 32

Členů druhé třídy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Clenů třetí třídy . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ . 39.805

Úhrnem zapsáno členů žijících i zemřelých . 40.050
Z toho: 1. rodů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.880

2. spolků, škol, knihoven atd . . . . . . . . . 1.618
3. členů duchovního stavu (kněží, bohoslovců) *) 4.377

Během roku 1921 přistoupilo k „Dědictví“ 475 nových členů
(mezi nimi jest 30 rodů, 19 spolků, ústavů atd. a 37 osob du
chovního stavu); od uveřejnění jejich jmen bylo nutno upustiti
pro nesmírnou drahotu tisku.

Během roku 1921 došlo ředitelství „Dědictví“ oznámení
o úmrtí 58 členů.

11.Pravidla „Dědictví Svatojanskeho“.

_-1. Vklad člena třetí třídy obnáší jednou pro vždy
80 Kč (z toho připadá 60 Kč na vklad, 5 Kč na diplom a 15 Kč
na zásilku starších knih darem dávanych). Člen třetí třídy
dostává každého roku jeden výtisk podílu.

2. Za rod, školu, obec, spolek, 'knihovnu a pod. platí se za
členství třetí třídy jednou pro vždy 170 Kč (z toho připadá
150 Kč na vklad, 5 Kč na diplom a 15 Kč na zásilku starších
knih darem dávaných).

3. Člen druhé třídy se vkladem 140Kč dostává dva vý
tisky, člen první třídy se vkladem 200 Kč dostává tři vý
tisky podílu."xRody, školy, obce, spolky, knihovny a pod. platí—\

*) Ve výkazech za léta 1919 a 1920 byl počet rodů, spolků,
školatd. a členů duchovního stavu nedopatřením mylně udán;
správně byl takovýto:
Roku 1919: 1. rodů 6805, 2. spolků, škol atd. 1576, 3. členů

duchovního stavu 4312.
„ 1920: 1. rodů 6850, 2. Spolků, škol atd. 1599, 3. členů

duchovníhoxstavu 4344.



za členství druhé třídy 320 Kč, za členství první třídy 470 KčQ'
Doplněním vkladu možno postoupiti do třídy vyšší.

4. Sp o lu z&kl a d a telem „Dědictví“ se stává, kdo složí
jednou pro vždy nejméně 1000Kč; dostává ročně čtyři výtisky
podílu.

5. Vklady dlužno složiti v plném obnosu najednou; s p l á t k y
se nepovoluj í.

6. Kdo k „Dědictví“ přistoupiti hodlá, necht zašle poštovní
poukázkou příslušný obnos pod adresou „Ředitelství Dědictví
Svatojanskěho v Praze-IV. (Hradčany)“ a na odstřižku poukázky
necht napíše své. jméno, příjmení, stav a bydliště, pak svou
osadu farní a diecési, ke kteréž přináleží. Jde-li o členství rodu,
budiž udáno jméno jak manžela, tak manželky i s jejím při
jmením, jež měla za svobodna.

7. Každý člen at si lístek na odebírání knih dobře usehová
a každého roku před vyzvednutím nového podílu od svého
správce duchovního podepsati dá. Na tento lístek může si pak
člen, žije-li v Cechách,podíl v knihkupectví B. Stýbla v P raze,
Václavské náměstí čís. 30 n., vyzvednouti (lístky mají barvu
zelenou). Clenovév olomouckémarcibiskupství vybírají knihy
sveho podíluv knihkupectví R. Prombergra v Olomouci
(lístky jsou barvy červené), členové pak z biskupství brněn—
ského necht se o podíl hlásí v knihkupectví Karla Wini kera
v Brně (lístky jsou barvy žluté). Ostatní členové z jiných
diecésí vybírají své podíly u toho knihkupectví, jež mají na
lístku udáno. Každý člen povinen jest o podíl svůj každoročně
hlásili se u toho knihkupectví, které na přednístraně jeho
odběrného lístku jest vyznačeno,a nikoliv u ředitelství, jak
omylem se stává.

8. Každý člen bez výjimky, nechť přlstoupil kdykoliv,
povinen jest každého roku při vybírání podílu v příslušném

knihkupectví zapraviti 2 Kč ve prospěch „Dědictví“ a knihkupci za vydání podílu 50 h, ce kem tedy 2 Kč 50 h, jinak
by mu podíl nemohl býti vydán.

9. Kdo by si přál, aby mu knihkupec knihu postou_zaslal,
necht přlpoji jestě prislusny obnos na poštovné. Clonové
z Ameriky necht složí v knihkupectví B. Stýbla v Praze
jistou část peněz jako zálohu na. další zasílání ročních podílů.

10. Přestěhuje-li se některý člen z Cech na Moravu, nebo
odebéře-li se z brněnského biskupství do olomouckého, nebo
naopak, at to oznámí ředitelství a připojí svůj odběrný lístek
dosavadní, načež mu ředitelství pošle nový lístek na odebírání
knih, !aby mu pak v příslušném knihkupectví vydávány byly.

11. Poněvadž členský či podílný lístek může se ztratiti nebo
i odcizen býti, každý si číslo jeho pro takový případ na jiném
místě, na př. v modlitební knížce, zaznamenej; když skutečně
ztráta se udála, požádej ředitelství o nový lístek s udáním čísla
lístku ztraceného nebo aspoň čísla diplomu a zašli zároveň
20 Kč jakožto poplatek za vydání lístku nového. Připomínáme



však, že kdyby se potom pohřešovauý lístek zase nalezl, týž
žádné platnosti již nemá. Podobně, kdo by z jiné příčiny po
třebóval lístek nový, na př. je-li dosavadní lístek jeho již vy
plněn, at pošle ředitelství složuí lístek a přiloží 20 Kč, načež
mu bude zaslán lístek nový.

12. Když by člen umřel, žádáme suažně pozůstalých přátel,
aby úmrtí jeho poznamenali na jeho podílný lístek a tento ředi
telství „Dědictví“ buď sami zaslali nebo požádali svého pastýře
duchovního, by lístek ředitelství zaslal.

13. Knihy za rod se odebírají tak dlouho, pokud jméno
rodu toho se neztratí. Není-li synů, odebírají knihy dcery za
kladatele rodu, dokud žijí; dítky jejich však, jin é jméno již
nesoucí, nemají práva toho; rod vymřel.

14. Každý nově přistoupivší člen dostane mimo podíl toho
roku, kdy se přihlásil, ještě darem některé starší knihy
dle ustanovení ředitele (nikoliv dle vlastní volby přistoupiv—
šího člena !).

15. Kdo si nevyzvedne podíl během dvou let po jeho
vydání, pozbývá nan práva; podil ten propadá. Povolení
k dodatečnémuvybrání propadlých podílů v žádném případě
se nedává.

16. Knihy „Dědictvím“ vydané, pokud jsou na skladě, lze
objednati přímo u ředitelství „Dědictví“. Ředitelsví vyřizuje
objednávky, pokud možno, obratem pošty. Při objednávce knih
buďtež příslušný obnos za knihy i poštovné zapraveny vždy
předem, a to jak od jednotlivců, tak od knihkupectví. Na
_úvěr,na účet nebo na dluh „Dědictví“ knih nedává.

17. Členů stavu kněžského snažně žádáme, aby, jak veškeří
členové očekávají, mezi oktávem svatého Jana Nepomuckého
oběť mše svaté za živé i mrtvé členy „Dědictví“ každoročně
obětovali. Ostatní členové nekněží buďtež v označeném čase
s týmž nábožuým úmyslem přítomni mši svaté. U hrobu svat.
Jana Nepom. v Praze slouží ředitel „Dědictví“ každého roku
ve dnech svátku sv. Jana Nepom. blízkých dvě zádušní mše,
jednu za všecky v Pánu zesnulé členy a druhou za Antonína
Hanikýře, zakladatele „Dědictví“.

Ill. činnost „Dědictví 8vatolanskěho“.

Přes trvající drahotu papíru a tisku snaží se „ Dědictví“
dostáti vsemožně svému úkolu. Letošního roku Vydalo jako
podíl druhý díl důležitého spisu profesora dra Frant. Stejskala
„SvatýtJan Nepomucký“. Mimo podíl vydány byly tyto knihy
pro členy za cenu sníženou: Bible česká Starého zákona, díl II.
(Esther—Kniha Sirachova), Nového zákona, díl I. (Evangelia
a Skutky apoštolské), třetí vydání Kempenského „Následování
Krista“, modlitební knížka dra Jana Nep. Sedláka „Útěcha
duše“ a P. Josefa Jaroše posmrtné dílo „Život podle Božského
srdce Páně“.



lv. Dary pro „Dědictví 8vatoianskě“.
Dr. Antonín'Podlaha 10.000 Kč. — Marie Vodrážková a

Anna M. Nečadová z Chicaga, Illinois 300 Kč. — Kocourková
Karla v Praze-III. 50 Kč. — Jiráková Anna v Radlicích 50 Kč.
— Nerad Frant., kooperátor ve Zlíně 28 Kč. — Bláha Bohumil,
farář ve Starém Sedle u Boru 20 Kč, — Polák Frant., duchovní
správce v Telči 10 Kč. — Mlčochová Josefka v Malých Prose
nicícb 10 Kč. — P. Sarkander Dostál O. Cap. v Olomouci 25 Kč.
— Prskavec Josef, farář ve vaatlinách 10 Kč. - Skála Josef,
děkan na Kladně 55 Kč. — Raiffeisenova záložna v Radoves
nici 10 Kč. -—Kubát Josef, farář v Zeměchách 6 Kč. — Bruna
Frant., pošt. asistent ve Stráži n. Než. 4 Kč. — Soukup Frant.,
rolník v Malé Lhotce 2 Kč. — Slavíček Vincenc v Pováž. By
střici, župa Trenčínská 1'50 Kč. — Leneš Vincenc ve Strako
nicích 1 Kč. — Hájková V. v Praze 4 Kč. — Bakovský Š.,
Velké Šúrovce 3 Kč. — Vískupič Valentin, Velké Šúrovce 3 Kč.
_—Nahlík Vito, Velké Šúrovce 2 Kč. — Klímová Žofie v Sobě—
slavi 24Kč. — Zemánek Maxm., rotmistr v Praze 5'50 Kč. —
Havran ?Václav v Pohoři 9 Kč. — Anna Sklenářová a Fr. Na
vrátilová, Sv. Kopeček 30 Kč. — P. Polák Fr., Telč 10 Kč. ——
Kartšovský Antonín, Praha 1230 Kč. — Brož Antonín, vikář
v Podolí 50 Kč. — Ulík Josef, Nová Paka 40 Kč. —-—Filip J.,
Štítná 5 Kč. — Bártek Fr., Nivnice 10 Kč. — Kopřiva Frant.
10 Kč. — Naxera Karel, kaplan v Plaňanech 50 Kč.“— Msgre
dr. Hrubík Frant., metrop. kanovník a kancléř 50 Kč. 4—Kříž
Ant., farář ve Višňové 12310 Kč. — Dyrhon Josef, farář, Slabce
2870 Kč. — P. Horut Adolf, kooperátor, Horní Bečva 20 Kč. —
Šach Josef, farář. Trhový Štěpánov 10 Kč. — Horňanský J.,
řídící učitel v Pečkově '10 Kč. — Hodura Fr., katecheta, Pardu
bice 9'75 Kč. —--Andrýsek Viktor, Petřkovice 20 Kč. — Fabian
Josef, kněz na odp. ve Slavči 25 Kč. — Skopec Jindřich, prof.
v Praze 50 Kč.

V. Dary pro odbor u. Jeronyma.

J. M. nejdůst. pan arcibiskup dr. Fr. Kordač 2000 Kč. ——
Dr. Jan Nep. Sedlák, světící biskup & děkan v. v. metropolitní
kapitoly 1000 Kč. — Dr. Ant. Podlaha, světící biskup 1000Kč.
— Jan Kabeš, farář na Velíši 20 Kč. — Farní úřad v Lánech
30 Kč. — Vikariátní úřad Křivoklátský (sbírka) 2282 Kč. -—
Msgre dr. Pícha Mořic, metrop. kanovník v Praze 100 Kč. —
Dr. Marvan Methoděi, vicesuperior v Brně 10 Kč. — Kleveta
Au ., farář, Podivín 5 Kč. — Dr. Šebesta Klement v Milevsku
31' Kč. — Volf Jan, bisk. notář, Klatovy 36 Kč. — Skopec
Jindřich, profesor v Praze 50 Kč. — Dr. Skoupý Karel, regent
comináře v Brně 50 Kč.

Vl. Dary na „Biblí deska“.

Čeští bohoslovci v Olomouci na počest svátku profesora
dra Jana Nep. Hejčla 600 Kč.



Odbor sv. Jeronyma k vydávání & šíření
knih Písma. svatého při „Dědictví svatého

Jana Nepomuckého“.

Zvěčnělý svatý Otec Benedikt XV. v okružním listě,
vydaném 15. září 1920 k 1500. výročí smrti sv. _lero—
nyma, napsal o četbě a šíření Písma svatého tato po
svátná slova:

„Koho jest tajno, jak mnoho prospěchu a příjem
nosti ze zbožné četby svatých knih vyplývá'do duší
věřících? Kdokoliv přistoupí k bibli se zbožnou mysli,
s pevnou věrou & s pokojnou duší, ten najde tam onen
chléb, který s nebe sestoupil, a zakusí v sobě ono
Davidovo: ,Neznámou & skrytou moudrost oznámils mi“
(Žalm—50,8). Nikdy nepřestávejme napomínati,všech
věřících, aby zejména v přesvatých evangeliích, jakož
i ve ,Skutcích apoštolských' a v ,Listech apoštolských“
denní četbou listovali a snažili se obrátiti je v morek
a krev . .. Mysl naše se zálibou zalétá ke společnosti,
která má jméno svatého Jeronyma, se zálibou tím větší,
že jsme—sami měli účastenství při jejím zakládání a
zdokonalování... Společnost tato má úkol, čtyři ,Evan
gelia' a ,Skutky apoštolské“ co nejvíce šířiti, aby nebylo
křesťanské rodiny, která by jich postrádala, a všichni
aby si navyklí každý den z nich čísti a rozjímati.
Vroucně si přejeme, aby toto dílo, nám velmi milé pro
jeho nesporný užitek, po všech diecésích se rozšířilo
tím, že budou všude zakládány společnosti téhož jména.
Na témž poli o věc katolickou veliké zásluhy si zjed
návají ti ze všelikých zemí mužové, kteří se starají o to,
aby všecky knihy Nového zákona a vybrané knihy Zá
kona starého v pohodlné a vkusné úpravě byly vydány
a rozšířeny . . . “

V těchto intencích založen byl při „Dědictví svatého
Jana Nepomuckého“ v Praze „Odbor svatého Jeronyma



k vydávání a šíření knih Písma svatého“. Péčí tohoto
odboru vydána byla již jednotlivá evangelia se struč
nějším výkladem. Vydání toto hodí se k hromadnému
šíření v širokých kruzích věřícího lidu; velice vhod při
chází zajisté zejména katechetům škol měšťanských a
středních.

V tisku nalézá se nové kapesní vydání evangelií
(všech čtyř evangelií ponromadě, jakož i každé evan
gelium zvlášť), potom přijde na řadu příruční vydání

Žaltáře, k němuž jest rukopis již hotov.
'Za nynější nesmírné drahoty papíru a tisku jest nutno,

aby „Odbor sv. Jeronýma“ co možno nejvíce milodary
byl podporován.

Dosud se k tomu účelu sešlo 4.355 Kč 62 h (viz
výkaz darů na předešlé stránce), tedy velice málo, kdežto
tisk vydaných dosud čtyř Evangelií stál 12.000 Kč.

jest tedy naléhavě žádoucno, aby „Odbor svatého
Jeronýma“ nalezl hojně obětavých dobrodinců, neboť
jen tak bude moci dostati svému úkolu.

Přispějte milodarem k šíření Písma svatého!



Pomozte „Dědictví Svatojanskému“í

Nynější drahotní a výrobní poměry dusí povážlivou
měrou všechno naše literární podnikání. Není divu, že
těžké nesnáze dolehly také na „Dědictví Svatojanské“.
Důležitost a význam tohoto nejstaršího našeho fondu
literárního jsou zajisté katolické naší veřejnosti dobře
známy. Za 87 let svého trvání vydalo „Dědictví“ celou
řadu cenných spisů a rozšířilo je ve statisících výtisků.
Značná část náboženské naši literatury vyšla jeho ná
kladem. Bez něho neměli bychom různých vydání Písma
svatého od vydání z roku 1857 až do nejnovější monu
mentální „Bible České“, neměli bychom „Kancionálu
Svatojanského“, díla na tehdejší dobu epochálního,
neměli bychom jadrných Postil, výborných „Životů
svatých“ . . .

„Dědictví“ knihami svými vykonalo veliký úkol nejen
na poli náboženském, nýbrž i na poli národním. Čechové
Hlučínští vděčně sobě připomínají, že knihy „Dědictví“
to byly, je'ž budily a udržovaly v nich vědomí národní.
Za smutného stavu naší literatury v letech třicátých a
čtyřicátých minulého století pronikaly knihy „Dědictví“
do vrstev, do nichž nepodařilo se vniknouti žádné jiné
knize české.

„Dědictví“ rozkvetlo od roku 1907 tak utěšeně, že
mohlo vydávati několik knih ročně. Svízele dob pová—
lečných učinily nadějnému tomuto rozmachu náhle ža
lostný konec. Značný na doby předválečné fond „Dě
dictví“ ve výši 400.000 K znamenal by za dnešních
poměrů velice málo, i kdyby byl býval uložen v cenných
papírech dosud platných. Vynášelť by ročně 12.000 K —
obnos, jenž dnes nestačí ani na vydání jediného sešitu
„Bible České“í Ale na neštěstí kapitál ten uložen byl
v nevinkulované renty bývalého Rakouska, takže od
převratu nemělo z nich „Dědictví“ ani haléřei Činnost



„Dědictví“ udržuje se jen soukromou obětavostí, vý
těžkem z prodeje starších knih a ze vkladů členů nově
přistupujících.

Před válkou obnášel vk-lad člena jednou pro vždy
20 K — roční zúrokování tohoto „kapitálu“ vynášelo
60 haléřů — a za to brali údové po léta několik knih
ročněl Za nynějších poměru bylo ovšem nutno vklad
nových členů přiměřeně zvýšíti: obnáší od 1. ledna 1922
80 Kč jednou pro vždy; mimo to jest každý člen po
vinen každého roku při vybírání podílu v příslušném
knihkupectví zapraviti 2 Kč ve prospěch „Dědictví“ a
knihkupci za vydání podílu 50 h. Jest to obnos 'i nyní
nepatrný vzhledem k velikým výhodám, jež „Dědictví“
členům svým poskytuje: při vstupu obdrží členové ně
kolik starších knih zdarma, každého roku knižní podíl
a mimo to mají značnou slevu na knihách mimo podíl
vydávaných.

Jest žádoucno, aby k „Dědictví“ přistupovalo hojně
nových členů, jakož i aby dobrodincové pamatovali na
ně hojnými dary!

Za 13 let slaviti bude „Dědictví“ jubileum stoletého
svého trvání — doufáme pevně, že šťastně překoná
nynější kritickou dobu a že svého jubilea se dočká
v novém, mohutném rozkvětu!

Pomozte k tomu!
Získávejte nové členy!
Kupujte hojně dobré knihy „Dědictví“ na obálCe

uvedené!
Zasílejte „Dědictví“ dary!


