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Příběh s neznámým koncem
Začátkem března t. r. zveřejnila media zarážející zprávu, že populární herec a muzikálový zpěvák
Roman Vojtek opustil svou manželku Terezu rozenou Janouškovou těsně před porodem jejich
druhého dítěte. Tehdy jsem si uvědomil, že nedávno předtím jsem objevil matričně
zdokumentovaný analogický příběh, který se ale udál takřka před třemi stoletími.
Kasejovická matrika jej zaznamenala následovně: „Léta Páně 1731 dne 9. ledna. Ze Lnář. Pokřtěn
v chrámu Páně svaté Trojice nad Schlüselburkem [lnářským zámkem] od pana pátera Chrisogona
augustiniána toho dne narozený syn Matěj z otce Matěje N., neboť tato šestinedělka příjmení muže
svého nevěděla, poněvadž od ní od těhotné, jsa voják obdankovaný [propuštěný] a Němec, pryč
odešel. Po dlouhém examenu vyznala šestinedělka, že v Sedlici spolu oddáni byli. Mateř toho
dítěte Lidmila Ječná ze Škvořetic rozená. Levans Jakub Šimůnek, Testes Vojtěch Mach, Eva
Ševčíková, všichni ze Lnář.“ 1
Nevím, zda lnářský augustiniánský mnich páter
Chrisogon anebo kasejovický farář P. Josef Daniel
Pubetz si výpověď matky dítěte nějak verifikovali. Mně
ale zvědavost nedala a ověřil jsem si, že rodička
Lidmila nelhala. Dcera Jiřího Ječného z chalupy za
Škvořeticemi byla po třech předchozích ohláškách
oddána dne 18. června 1728 v sedlickém chrámu sv.
Jakuba staršího s Matějem z Třeboně, synem Ondřeje
Oanese. Svědky obřadu byli: Matěj Ječný z téže
chalupy jako nevěsta, družička Judita Oanesová
z Třeboně a smluvčí Pavel Lejsek z chalupy u Milavy.2
Narození, resp. křest Lidmily rozené Ječné, jsem však
v sedlické matrice nenašel. Příjmení Ječný se tam mezi
narozenými objevuje poprvé roku 1730, kdy 10. července
byl pokřtěn Jakub, syn pohodného z chalupy za
Škvořeticemi Matěje Ječného a jeho manželky Mariany.3
Byl to týž Matěj Ječný, který byl nevěstiným svědkem při
svatbě ve Lnářích a Lidmila byla tedy z pohodnice.
Nezdařilo se mi podchytit další osudy jejího dítěte i jí
samotné a rovněž při pátrání v třeboňských matrikách po
nositelích příjmení Oanes, či jemu podobných, jsem úspěch
neměl. Příběh má tedy otevřený konec. Snad Lidmila se
svým synkem nalezla útočiště v některé z bližších či
vzdálených pohodnic.
Fotografie
Nahoře: Lnáře, bývalý augustiniánský klášterní kostel, dnes farní,
zasvěcený Nejsvětější Trojici.
Zde byl pokřtěn Matěj, syn Lidmily Ječné.
Sedlice, děkanský kostel sv. Jakuba Staršího, apoštola.
Zde byla oddána 18. června 1728 Lidmila Ječná s Matějem Oanesem. Oba snímky pořídil autor 20. 3. 2015.
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