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Tato kniha, Kapitoly z dějin česko-španělských kulturních styků a vztahů, shr-
nuje nejvýznamnější autorovy vědecké a  odborné příspěvky z  posledních 
dvou desetiletí (1996–2015) pohybující se na rozhraní dějin umění, obecných 
a náboženských dějin, ikonografie a obecné historie. Studie z dějin umění 
budou publikovány v samostatném svazku pod podobným názvem Kapitoly 
z dějin španělského umění, ale budou věnovány výlučně umělecko-historickým 
problémům (přirozeně v historickém kontextu), které vytvářejí samostatný 
čtenářský okruh.

Jak tomu často bývá, řada námětů byla podnícena výzvou k účasti na konfe-
rencích, kolokviích, sympoziích a kongresech, popř. publikování v jiných, ne-
příliš rozšířených neperiodických publikacích, jako sbornících k poctě kolegů 
a při jiných příležitostech. Další vznikly z vlastní potřeby se námětem zabývat 
a teprve dodatečně byly jednotlivé studie dopracovány a uplatněny v tisku. 

S  výjimkou některých statí, které byly zveřejněny i  na internetových 
stránkách, zůstávají pro běžného čtenáře tyto studie nedostupné, neboť jde 
jednak o  vysoce specializované, jednak regionální edice, a  proto se ocitají 
společně v tomto svazku. Celkovým pojítkem jednotlivých studií jsou histo-
ricko-kulturně-umělecké vazby mezi oběma zeměmi, Španělskem a dnešní 
Českou republikou; prakticky všechny se snaží zejména poukázat na špa-
nělské vlivy u nás. Záměrem těchto studií je snaha zvýraznit už pozapome-
nuté, ale mnohdy dodnes trvající vztahy mezi českou a španělskou výtvar-
nou kulturou, které nepředstavují izolované jevy, nýbrž řetězec vzájemně 
souvisejících, pokud ne přímo propojených skutečností, které v návaznosti 
na sebe přibližují tematický celek – ovlivňování české kultury španělskou 
(opačně k tomu dochází vzácněji). Při torzovitém zachování pramenů, jimiž 
jsou v našem případě zejména obrazy a sochy, popř. grafické listy, jsou i naše 
poznámky k tématu poměrně mezerovité, i když dnes už tušíme jejich rozsah 
a význam, oslabený nejen dobou, která proběhla od jejich vzniku, ale i na-
stolením nových modelů, které do značné míry ony starší modely vytlačily. 
Bohužel doložit je bohatým vizuálním materiálem zůstává mimo finanční 
možnost autora i editora. Většinu námětů si může čtenář pohodlně vyhledat 
na internetu zadáním místa či autora.

Studie jsou věnovány převážně období renesance, manýrismu a baroku; 
někdy se tematika prolíná, Je pochopitelné, že v některých případech dochází 
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10 Úvod 

k opakování myšlenek či vysvětlování téhož kontextu, dokonce obdobnými 
formulacemi, protože každá studie byla psána z  hlediska určitého celku, 
který nemohl být narušen či opomenut. Někdy došlo k  publikování téhož 
námětu, ve dvou popř. třech případech; to lze chápat jednak pro jeho obecný 
význam, jednak jako proces zrání a vybrušování tématu buď myšlenkového, 
nebo formálního. Aby bylo zamezeno opakování rozsáhlejších pasáží, vy-
pustil jsem např. ve studii věnované Filipovi II. (čtvrtý příspěvek) některé 
historické reálie a  ponechal jsem především charakteristiku výtvarného 
umění – architektury, malby a plastiky. Podobně, ještě důsledněji, bylo po-
stupováno i v příslušných statích, v nichž je pojednáno o Juanu Caramuelovi 
z Lobkowicz. Je pochopitelné, že občasné opakování názoru nebo literatury 
bylo ponecháno, protože by došlo k narušení logického sledu úvah a tvrzení.

Většina studií o středověku byla v přepracované formě převzata do kniž-
ní publikace (s výjimkou novějších studií) Čechy a Španělsko ve středověku. 
Dějiny a umění, Olomouc, Univerzita Palackého, 2008. Nejsou zařazeny ani 
příspěvky týkající se španělské a portugalské Ameriky, protože tento mate-
riál je připravován pro samostatný svazek Umění El Dorada. 

Poznámky jsem ponechal ve formě časopisu či sborníku, kde byl příspě-
vek původně otištěn; sjednotil jsem je jen psaním příjmení autorů velkými 
pismeny. Děkuji za pomoc panu Stanislavu Vaňkovi.

Velice děkuji recenzentům doc. Pavlu Markovi a doc. Heleně Zbudilové 
za podnětné připomínky a doplňky, které vylepšily jak celek, tak jednotlivé 
detaily.

prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D.
V Praze dne 9. 1. 2017 
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Česko-španělské styky dostaly mimořádný impulz, když české stavy zvolily 
roku 1526 Ferdinanda I. Habsburského, vnuka Isabely Katolické a Ferdinanda 
Aragonského, na český trůn. Stalo se tak v důsledku oprávněných obav před 
společným nepřítelem: muslimy. Pro Ferdinanda se rozhodly české stavy při-
činěním Zdeňka Lva z Rožmitálu, který svými diplomatickými schopnostmi 
a bohatstvím ovládal celou korunu,1 nehledě na to, že v paměti zůstávala cesta 
jeho předka do Španělska.2 

Nový panovník přišel ze Španělska přes Nizozemí. Narodil se v kastil-
ském městě Alcalá de Henares (přestože jeho náhrobek v katedrále sv. Víta 
udává – ale mylně, a nevíme proč – jako rodiště španělskou Medinu3) a v rod-
né zemi byl vychován jako budoucí španělský panovník; až za změněné 
politické situace císař Karel V. vyslal svého bratra do Vídně. Tehdy, v první 
polovině 16. století nejmocnější panovník v Evropě, Habsburk Karel V., bratr 
Ferdinanda I., nově formuloval – podle Václava Černého – starou představu 
„universitatis humanae“, „lidského všespolečenství v Kristovi co mystickém 
císaři Římské říše, jednu z historicky nejmocnějších inspirací naší civiliza-
ce“.4 U nás byl chápán jako „dobroděj křesťanstva porážkou severoafrických 
Maurů“, jako vojevůdce ověnčený slávou, pokračující ve slávě římské říše, ba 
přímo jako bůh války Mars ochraňující Evropu. Tak jej také chápe – jak ještě 
uvidíme – výzdoba Královského letohrádku (Belvederu) v Praze.5 

1 Bohdan CHUDOBA, Jindy a nyní. Dějiny českého národa, Praha, Vyšehrad, 1946, s. 166.
2 O ní viz Pavel ŠTĚPÁNEK, Čechy a Španělsko ve středověku. Dějiny a umění, Olomouc, Univerzita 

Palackého, 2008.
3 Za upozornění na problém vděčím starostovi města Alcalá Arseniovi E. Lope Huerta v dopise 

datovaném dne 11. června 1986 v rámci přípravy cesty španělského královského páru do Prahy. 
Na chybu upozornil jako první poslanec španělských kortesů Juan A. Cánovas del Castillo.

4 Václav ČERNÝ, Don Quijote a quijotismus, in: Tvorba a osobnost, Praha, 1993, s. 438 (napsáno roku 
1966). 

5 Zde je ovšem dominantním motivem Řád zlatého rouna, který prostupuje všechny stavební 
složky, včetně tvaru zábradlí, jak ukázal Jan BAŽANT, Pražský Belveder a severská renesance, Pra-
ha, Academia, 2007. – Předtím TÝŽ, Pražský Belveder, Ferdinand I. a Jupiter, Umění/Art, LI, č. 4, 
2003,  s. 261–277. Článek se zabývá politickými aspekty stavby pražského Belvederu, který byl 
vybudován v letech 1537–1563 podle návrhů Paolo della Stelly a Bonifáce Wolmuta. Jako Mars je 
Karel V. podán na zobrazení v zámku v Bučovicích. Viz Jarmila KRČÁLOVÁ, Centrální stavby české 
renesance, Praha, Academia, 1974, s. 44.

1526. RODILÝ ŠPANĚL  
NA ČESKÉM TRŮNĚ – FERDINAND I. 
PRELUDIUM VLÁDY RUDOLFA II.
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Z hlediska politického lze připomenout, že Ferdinand poznal ve Španěl-
sku vzkvétající absolutismus; jehož představitelem byl i jeho vlastní bratr cí-
sař Karel V. Ferdinand si přivedl s sebou četné španělské poradce a sekretáře, 
mezi nimi i bankéře Salamanku, jenž sehrál roli na utváření architektonické-
ho vkusu Ferdinandova. Nejvýraznější osobností ve Ferdinandově doprovodu 
byl Cristóbal de Castillejo, poměrně mladý, šestatřicetiletý muž, humanistic-
ky vzdělaný, znalý Erasma i Utopie Tomáše Mora. Castillejo sice zemřel r. 1550 
ve vídeňském Novém Městě, ale některé jeho verše vznikly právě na Praž-
ském hradě.6 Složil osmislabičným veršem několik romancí a stanul v čele 
národní básnické školy. Vytvořil své bohaté básnické dílo v duchu výrazně re-
nesančním, ba až boccacciovském, jako např. V kázání o lásce (bezmála o třech 
tisících veršů) anebo v ještě delším Rozhovoru o ženách či ve své nejrozsáhlejší 
skladbě O dvorském životě. Pro nás je pozoruhodný zejména tím, že věnování 
knihy je vepsáno v Praze a datováno 4. září 1547. Jak bylo jeho dílo vtipně defi-
nováno, „za kritickou uvolněností těchto básní bychom sotva hledali králova 
tajemníka, již vůbec ne za hořkými žalobami na službu u dvora“.7 Castillejo, 
jenž byl zřejmě první vskutku významný vyslanec španělského Parnasu na 
Pražském hradě, naráží občas i na českou a moravskou historii a ukazuje tak, 
že velmi záhy šlo o vědomé vzájemné sledování česko-španělské.

Zejména jsou živé jeho sloky o lásce.

Amor
Dame, amor, besos sin cuento
asida de mis cabellos
y mil y ciento tras ellos
y tras ellos mil y ciento,
y después
de muchos millares, tres.
Y porque nadie lo sienta,
desbaratemos la cuenta
y contemos al revés.8

6 Josef FORBELSKÝ, Španělský básník na Pražském hradě, Lidová demokracie, pátek 6. února 1987.
7 Z jeho spisů: Cristóbal de CASTILLEJO, Obras morales y de devoción; Fragmentos de la constanza; 

Carta dedicatoria, Madrid, Espasa-Calpe, 1958. – Sermón de amores; Diálogo de mujeres, Madrid, 
Espasa-Calpe, 1960. – Obras de amores; Obras de conversación y pasatiempo, Madrid, Espasa-Calpe, 
(4a ed.) 1969; 1927. – Diálogo de mujeres, Madrid, Clásicos Castalia, 1986; 1544. O něm viz María DO-
LORES BECCARIA, Presencia de la Utopia de Tomás Moro en la obra poética de Cristóbal de Castillejo, 
http://revistas.ucm.es/fll/02122952/articulos/DICE8282110135A.PDF.

8 Vděčím velvyslanci Antoniovi Pedauyé za přepsání těchto slok. Doslovně přeloženo: „Láska. Dej 
mi, lásko, polibků nepočítaných, chop se mých vlasů, a pak ještě tisíce a sto, a potom, mnoho 
tisíc, tři. A  tak, aby to nikdo nelitoval. Zrušme počítání a  začněme odzadu.“ Jinak viz http://
nalocos.blogspot.com/2008/03/da-mundial-de-la-poesa.html. 
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Španělská orientace se postupně dostávala do popředí zájmů české ka-
tolické šlechty a některé rody předjaly vývoj a spojily se sňatky se španěl-
skými – nejvýmluvnějším příkladem jsou dvě svatby roku 1555 – Vratislava 
z Pernštejna s Marií Manrique de Lara a Adama z Dietrichsteina s Markétou 
de Cardona. Tato šlechta tvořila později základ tzv. španělské strany. Vrati-
slav doprovázel Maxmiliána II. na jeho svatební cestu do Španělska (oženil 
se s Marií, pozdější matkou Rudolfa II., a sloužil mu mj. jako mimořádný vy-
slanec), Adam z Dietrichsteina byl trvalým vyslancem v Madridu a jeho syn 
František pak sehrál převelice významnou roli jako biskup na Moravě. 

Triumfální rozmach a  vzestup Španělska ve druhé polovině 16. stole-
tí (přes všechny vnitřní a vnější problémy) se váže ovšem na období krále 
Filipa II., mj. epochálním vítězstvím nad Turky u Lepanta v roce 1571, kde 
spojené španělsko-benátsko-papežské loďstvo uvolnilo turecké sevření Stře-
dozemního moře.9 Dalo najevo, že Turky je možno porazit, a také pozastavilo 
jejich expanzi ve Středomoří, i když potom pronikali do Evropy přes Balkán.10 
Zahraniční politika, zaměřená za Filipa II. na vytvoření „hranice křesťan-
stva“ proti Turkům a „hranice katolicismu“ proti protestantům, uspěla sice 
v politickém záměru, ale nikoliv hospodářsky.

Mezi významné dobové události, které proběhly za vedení a pod patrona-
cí španělského panovníka i církve, patří, jak již bylo naznačeno, Tridentský 
koncil (1542–1564), svolaný ještě Karlem V.; na dlouhou dobu nasměroval ná-
boženské projevy protireformace či katolické reformace a měl nesmírný vliv 
na celý další vývoj v katolické barokní Evropě. Pro umění z toho vyplývalo 
mj., že „i španělští církevní hodnostáři přiznali obrazům a sochám jako tako-
vým nejprve zásluhou toho, co představovaly, ale později přímo jako předmě-
tům, které byly už dříve uctívané jako zázračné nebo milostí obdařené přímo 
anebo jako nástroje milosti, osobitý charakter svatého předmětu, hodného 
úcty a vzývání; tak se tyto obrazy a sochy lišily od obyčejných a obklopily 
se duchovnem“.11 Ve Španělsku vznikly nové nebo byly nově reformovány již 
existující řády, i když činnost některých se rozvinula v Římě (jezuité, piaris-
té, milosrdní, trinitáři, karmelitáni atd.). 

I společná španělsko-portugalská etapa (1580–1640) nachází u nás ohlas 
zejména dovozem uměleckých artefaktů z portugalských území v Asii.12 

9 Bitva u Lepanta znamenala obrovské vítězství, v němž 200 galér s křesťanskou, španělsko-ital-
skou posádkou rozdrtilo ještě větší turecké loďstvo. Padlo 15 000 křesťanů a 30 000 Turků. Viz 
Richard MACKENNEY, Evropa šestnáctého století, Praha, Vyšehrad, 2001, s. 35.

10 Ozvuky této události pozorujeme u nás ještě ve Škrétově malbě a v univerzitních tezích daleko 
později. Viz Anna FECHTNEROVÁ, Katalog, IV., Praha, Státní knihovna, 1984, repr. 282.

11 Victor Lucien TAPIÉ, Barok, Bratislava, Pallas, 1971, s. 31, 36–37.
12 Viz Josef KANDERT, Exotické slonovinové řezby 16. a 17. století. Časopis Národního muzea, řada 

historická, č. 154, 1985, s. 82–91. – Libuše BOHÁČKOVÁ, První Evropané v Japonsku, Výstavka měsí-
ce. Náprstkovo muzeum, březen 1980.
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Současně s protestantismem v Čechách převážila protišpanělská černá 
legenda, jíž se dostalo nesmírné popularity a která se dlouho udržela; udr-
žuje se dodnes běžně známými mistrovskými operními díly romantismu na 
světových i našich scénách.13 

Dynastické krizi čelil Filip II. zpočátku tím, že počítal s nástupnictvím 
svého synovce Rudolfa II. na španělský trůn. Řešení přišlo až s Rudolfovou 
sestrou Annou, která se za Filipa II. provdala roku 1570 a porodila mu postup-
ně čtyři syny, z nichž přežil pouze poslední, budoucí Filip III.14 Spolu s Annou 
přišli ke španělskému dvoru ještě další dva bratři Albert a Václav, a připojili 
se tak k Rudolfovi a Arnoštovi, kteří tu pobývali již dosti dlouho předtím; Ru-
dolf se už pomalu připravoval k návratu do Vídně. Tak došlo k zintenzivnění 
styků španělského dvora nejprve s Vídní a pak s Prahou.

Filip II. byl všestranně založen a měl kvalitní humanistickou výchovu. 
Seznámil se mimo jiné i s některými spisy Erasmovými, jehož dílo bylo ve 
Španělsku 16. století velmi populární. Stal se sběratelem, především relikvií 
(podobně jako náš Karel IV. chtěl jimi „pokřesťanštit historii“),15 vědeckým 
nadšencem, založil první Matematickou akademii, a  pojal El Escorial mj. 
i jako badatelské centrum s vynikající knihovnou, vytvořil dodnes existující 
Státní archiv v Simankách u Valladolidu, podporoval průzkumné expedice do 
Ameriky, ovládal hudbu a rozuměl výtvarnému umění. Tímto sběratelským 
zápalem „nakazil“ svého synovce Rudolfa, stejně jako zájmem o alchymii. 

13 Jako jsou Schillerovo drama Don Carlos či především stejnojmenná opera Giuseppe Verdiho, 
v nichž španělský král Filip II. hraje – v rozporu se skutečností – neblahou roli (vraha svého syna 
zamilovaného do nevlastní matky) a jejichž umělecká optika přežívá paradoxně i na poli histo-
rie bezmála dodnes. Přestože řada soudných autorů, např. Eduardo IBARRA, España bajo los Aus-
trias, Madrid 1927, s. 173, stále kritizovala romantický přístup k osobě Filipa II., nebyli vyslyšeni. 
Ještě Ottův slovník naučný, ad vocem, s. 210–212, jej hodnotí jako „fanatika, despotu a centralistu“. 
O rehabilitaci Španělska a změnu úporně přetrvávajících mýtů, legend a předsudků se posta-
rali v novější době zvláště američtí historici, nezatížení evropskými nacionalismy (a dokonce 
i protestantští, kteří katolickému Španělsku nebyli nikdy příliš nakloněni). Z hlediska nových, 
přísných průzkumů archivů se jeví období Filipovy vlády přinejmenším v daleko příznivějším 
světle. – Jan P. KUČERA, Tragická historie španělského infanta dona Carlose, Dějiny a současnost, 
1996, č. 3, s. 12–17. – Geoffrey PARKER, Filip II. Španělský král z rodu Habsburků. „Nejmocnější křes-
ťanský vládce“. Praha, Brána, 1998 (recenze viz Vít Urban, Filip II. – legendy a skutečnost. Lidové 
noviny, 12. září 1998). Druhým autorem působícím v USA, který pomohl zrušit negativní obraz 
Filipa II., je Henry KAMEN, autor knihy Felipe de España, Madrid 1997 (španělské vydání). Na 
druhé straně Vít URBAN, Iberoamerický zápisník, Babylon, VIII, č. 2, 13. 12. 1998, s. 7, upozorňuje 
nověji, že v další knize La gran estrategia de Felipe II (Velká strategie Filipa II.) „jakoby (Parker) 
odvolával vše dříve napsané a opětovně uváděl do myšlenkového oběhu ... stará schémata“.

14 Dcera Kateřina (1567–1597) se provdala 1585 za vévodu Karla Emanuela Savojského – viz Giovan-
na ALTADONNA, Cartas de Felipe II a Carlos Manuel II, duque de Saboya (1583–1596). Cuadernos 
de Investigación histórica, č. 9, Fundación Universitaria española, 1986, s. 137–190. – Ana María 
JIMÉNEZ GARNICA, Ana de Austria en la Corte española, Historia, XXIV, č. 296, 2000, s. 30–43.

15 Pablo JIMÉNEZ DÍAZ, Vztahy Španělska a Čech a jejich doklady v rudolfínské kultuře a umění. Dizer-
tační práce, Praha 1996, s. 61. Španělská edice: El coleccionismo de los Austrias. Entre Felipe II 
y Rodolfo II., Madrid 2001, je textově mírně odlišná.
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Obr. 1 Alonso 
Sánchez Coello, 
Podobizna arcivévody 
Václava, 1577, detail. 
Lobkowiczké sbírky, 
Lobkowiczký palác 
v Praze, Pražský hrad.

Pobyt Rudolfa II. u madridského dvora lze dosti podrobně sledovat mj. na 
základě písemných zpráv o jeho rozhovorech s Filipem II. Dalším dokladem 
je i Rudolfova pozdější korespondence s madridským dvorem.16 Při zkoumání 
role Rudolfa II., jakožto jednoho z největších sběratelů a mecenášů i podpo-
rovatele alchymie v historii Habsburků, se dříve či později nutně vynořuje 
zásadní otázka: kde přišel císař ke svému zájmu o umění a kde se seznámil 
se základy alchymie, kterou pak tvrdošíjně podporoval? Odpověď, přestože 
spíše obcházená nebo zodpovězená jen všeobecně, se nabízí dosti jednoznač-
ně: ve Španělsku u Filipa II. Oba arcivévody, tedy Alberta a zvláště Rudolfa, 
jenž byl předurčen k vladařským záležitostem, vyučoval osobně jejich strýc, 
a to dvakrát týdně po několika hodinách. Je přirozené, že se jim nevěnoval 

16 Pavel ŠTĚPÁNEK, Španělský dvůr. Učednická léta Rudolfa II. I., Antique, č. 2, 1997, s. 42–43; II. An-
tique, č. 3, 1997, s. 42–43.
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pro španělskou konverzaci (na to měli učitele), ale seznamoval je se základy 
vladařství, politiky a ezoteriky.17 Na druhé straně, alchymický zájem o stříbro 
a zlato spíše kryl zájmy intelektuální, v duchu učení španělského (mallorské-
ho) mystika a mučedníka Raimunda Llulla. Španělsko dováželo totiž drahé 
kovy ve velkém z Ameriky.

Vztah obou větví Habsburků byl ostatně nesmírně příbuzensky složitý.18 
Rudolfova matka, císařovna Marie, byla dcerou Karla V. Mariin manžel (od 
roku 1548), Maxmilián II., byl bratrancem a současně i švagrem Filipa II.,19 
takže španělský král byl strýcem Rudolfa II., jenž strávil u španělského krá-
lovského dvora bezmála osm let. Filipova svatba s Rudolfovou sestrou Annou 
se konala v zastoupení v katedrále sv. Víta v Praze roku 1570. 

Španělské vyslanectví v Praze jednak odráželo čilé diplomatické styky 
mezi královstvím českým (v rámci soustátí středoevropského) a velkou říší 
na Iberském poloostrově, jednak vnášelo do pražského prostředí 16. a 17. stol. 
výraznou, dosti všestrannou španělskou notu. Náleželo k nejvyšším stupňům 
diplomatické kariéry španělské jak rozsáhlostí působiště, tak důležitostí 
a odpovědností svěřené moci; zaměstnávalo až 70 osob. Působení španělské-
ho vyslance v Praze rozprostíralo se na dvůr císařský, na říši německou, na 
země polské a zadunajské.

Svou španělskou matku, císařovnu Marii, Rudolf II. vypravil roku 1581 
s  velkým doprovodem do vlasti. Během svého pobytu v  Praze byla Marie 
oslavována jako záruka španělského vlivu v Čechách, jak to dokazuje kni-
ha Pedra Corneja Historia de las civiles guerras y rebelión de Flandes (Historie 
občanských válek a povstání ve Flandrech) vydaná španělsky v Praze.20 Řeč 
archivů dává jednoznačně najevo, že španělština byla používána pro diplo-
matická jednání.21 Během svého pražského pobytu posílala Marie do Madridu 

17 Filip II. řídil osobně práci několika alchymistů; už pouhý rok po nástupu na trůn povolal do 
svých služeb např. Itala Tiberia de la Roca; ten pracoval nikoliv ve Španělsku, nýbrž v Mechelen 
ve Flandrech. Později využil služeb Němce Petra Sternberga. Už jeho otec Karel V. se obklopoval 
mágy, hvězdopravci a alchymisty. Sám Filip se setkal s Johnem Dee; viz John DEE, Monas Hiero-
glyphica, 1564, NK ČR, 14 H 352, 14 H J 97. James BRADBURNE, Nositelé světla – věda a obraz světa, 
in: Eliška FUČÍKOVÁ a kol. (ed.), Rudolf II. a Praha…, s. 290–294.

18 Geoffrey PARKER, Filip II. Španělský…, 1998, doslov k této knize Josef POLIŠENSKÝ, Filip Španěl-
ský a jeho impérium (s. 209). Tyto vazby pokračují jak v 17., tak i dokonce na počátku 18. stol. 
– Viz Michal ŠRONĚK – Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Gloria et Miseria. 1618–1648. Praha v době 
třicetileté války, Praha, Gallery, 1998.

19 Jak vyplývá z dochované korespondence z roku 1549, Maxmiliánovi II. dal povolení ke sňatku 
a k užívání titulu českého krále jak Karel V., tak infant Filip s podmínkou, že se nebude vměšo-
vat do záležitostí vévodství brabantského, které spadalo do Filipovy sféry; viz Antonín HAAS, 
Archiv Koruny české, VII, Katalog listin z let 1526–1576, Praha 1968, s. 81, č. kat. 196 a 197, SÚA AČK 
č. inv. 20.148. Za upozornění vděčím dr. Denkovi Čumlivskému.

20 Pedro CORNEJO, Historia de las civiles guerras y rebelión de Flandes, Praga, Gorge Nigrin, 1581.
21 Friedrich EDELMAYER, Aspectos del trabajo de los embajadores de la casa de austria en la segun-

da mltad del slglo XVI, dostupné z: http://www.raco.cat/index.php/Pedralbes/article/viewFile 
/100881/151998, s. 52.
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velké množství relikvií a další vzácné předměty; naopak, po svém návratu do 
Madridu odeslala do Prahy řadu předmětů pro chrám sv. Víta, např. černý 
pluviál s purpurovými ozdobami. Ze Španělska tehdy také vypravila nebo 
zprostředkovala zásilky např. španělských koní, zatímco sama dostala něko-
lik kufrů buď kultovních, nebo uměleckých předmětů, hodin a psacích stolů. 
Obě strany si vyměňovaly české granáty, portréty a relikvie. Zásilky z Mad-
ridu byly určeny přímo do rukou císaře, někdy prostřednictvím vyslanců.22 

22 Pablo JIMÉNEZ DÍAZ, Vztahy Španělska a  Čech…, 1996, s. 61–71, s  odvoláním na publikovanou 
dobovou korespondenci. Ke španělským vyslancům se mezitím stala zásadní publikací kniha 
Pavel MAREK, La embajada española en la corte imperial 1558–1641. Figuras de los embajadores 
y estrategias clientelares, Praha, Karolinum, 2013. Ze španělské strany viz Rubén GONZÁLEZ 
CUERVA, Baltasar de Zúñiga. Una encrucijada de la monarquía hispana (1599–1622), Madrid, 
Polífemo, 2012. 

Obr. 2 Erasmus 
Hornick, ilustrace 
Vita brevis ke knize 
Juana de Borja, 
Empresas Morales, 
Praha, 1581. 
Soukromá sbírka. 
Foto archiv autora.
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Pozoruhodné je, že mezi pěti knihami vydanými španělsky u nakladatele 
Jiřího Černého (Nigrina) v Praze je i práce vyslance Juana de Borja nazvaná 
Empresas Morales – Morální emblémy, která je i první publikací svého druhu 
ve španělském jazyce vůbec.23 Borja sám plnil nejen vyslaneckou funkci, ale 
učil také – jako jeden z prvních profesorů – v jezuitské koleji poetiku. Z Borjo-
va podnětu byl také r. 1580 vydán latinsko-česko-španělský slovníček, patrně 
pro běžnou potřebu členů vyslanectví.24 Nutno ovšem připomenout, že jeho 
otec se stal (po ovdovění) členem a pak i generálem jezuitů. Rovněž hudebník 
Mateo Flecha ml. působící u dvora ve Vídni a v Praze vydal u Černého dvě 
knihy skladeb – první, Las Ensaladas – tedy Směsi, se dochovala, druhá, Libro 
de la música de punta a Divinarum Completarum Psalmi, Lectio brevis et Salve 
Regina cum Aliquibus motettis, není dnes známa.25

Ve zmíněné Cornejově knize byla „zdůrazněna zásada, že Čechy jsou pro 
Habsburky stejně důležité jako Flandry, tj. Nizozemí. Bylo to oprávněné, 
protože císařovna Marie spolu se španělským orátorem (vyslancem) Borjou 
a otci jezuity z klementinské koleje byli jádrem zmíněné ‚španělské strany‘ 
(rozumějme skupiny, nikoliv politické strany) na pražském dvoře“.26 Tvořili 
ji čeští katoličtí šlechtici převážně z velmi významných, mocných a bohatých 
rodů, např. Pernštejnové, Rožmberkové, Lobkowiczové a moravští Dietrich-
steinové, ovládající většinu země; z ostatních pak např. Jiří Pruskovský, a do-
konce i Karel ze Žerotína atd. 

Shora uvedená „španělská strana“ vystupovala jako „malá sice, ale pevně 
semknutá a cílevědomá skupina“,27 prosazovala jednoznačně katolickou ori-
entaci země pod patronací španělských vyslanců, kteří sehráli kromě toho 

23 Juan de BORJA, Empresas morales..., Praha, Gorge Nigrin (Jiří Nigrín-Černý), 1581, SK 52 B 39. 
Existují i německá a latinská vydání, např. v Olomouci z r. 1697 (Vědecká knihovna v Olomouci, 
inv. č. 26529). Díky těmto emblémům můžeme lépe porozumět tak záhadným obrazům, jako je El 
Grecův Portrét kavalíra s rukou na prsou. Syntetizuje zřejmě myšlenky obsažené v devízách Vita 
brevis a Semper Aedem. Novou komentovanou edici připravil Rafael GARCÍA MAHÍQUES, Juan de 
Borja, Empresas Morales. Edición al cuidado de Rafael García Mahíques, Valencia 1998. II: Rafael 
GARCÍA MAHÍQUES, Empresas Morales de Juan de Borja. Imagen y palabra para una iconología, Va-
lencia, 1998.

24 Pavel ŠTĚPÁNEK, Španělští intelektuálové v  Praze. Konference Město a  intelektuálové, 10. 10. 
2006, pořadatel Archiv hl. města Prahy, Clam-Gallasův palác. Viz studii č. 3 v této knize.

25 Jeho skladby spojuje s jedním z exponátů Martin MÁDL, Triumf, karneval, sv. Jakub. K inter-
pretaci kruhového štítu z 16. století, Umění, XLVI, 1998, s. 83–99; současně jej správně uvádí do 
kontextu s dvorním okruhem Karla V. nebo Filipa II. Konkrétně naznačuje možnost, že jde právě 
o štít spojený s triumfálním vstupem Filipa II. do Antverp, ev. v henegavském paláci Binche. Vy-
slovuje domněnku, že štít získal Rudolf II. od Filipa II. náhradou za nedosažitelné malby Boscho-
vy. – Španělské knihy se ovšem tiskly po celé Evropě v originálech i v překladech. Jen v Itálii 
vyšlo celkem 795 titulů španělských autorů (od r. 1551 do r. 1600), z toho 71 titulů španělsky; do 
značné míry šlo o knihy odborné, zvláště z oboru morální teologie, nebo nábožensky a mysticky 
zaměřené knihy, které podstatně přispěly k rozšíření protireformační spirituality – viz Franco 
MEREGALLI, Presenza della letteratura spagnola in Italia, Firenze, 1974, s. 17 a 26.

26 Josef POLIŠENSKÝ, doslov in: Geoffrey PARKER, Filip II. Španělský…, 1998, s. 209–210.
27 Zdeněk VAŠICA, České literární baroko, Praha, Vyšehrad, 1938, s. 152.
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i významnou úlohu spojky s císařským dvorem v Praze a současně i roli kul-
turní. O španělském králi hovořili příslušníci české prošpanělské katolické 
strany jako o „našem“ králi28 a ve Španělsku hledali záruku mezinárodního 
pořádku (na rozdíl od strany protestantské, která v něm viděla trvalé nebez-
pečí a v habsburské vládě obou zemí geopolitickou hrozbu). Strategickými 
sňatky se španělskými šlechtičnami (inspirovanými nepochybně císařovnou 
Marií) dosáhli velmi dobrých kontaktů se španělským dvorem (v tom pokra-
čovaly i jejich děti) a stali se nositeli španělských zvyků a kultury, dokonce 
nejvyšších španělských vyznamenání (Řádu zlatého rouna)29 nebo členy špa-
nělských řádů (Calatrava), což se projevovalo mj. španělskou módou, která na-
konec naše prostředí ovládla na dlouhou dobu (mj. také díky lpění Rudolfa II. 
na španělském protokolu i obleku), a to i v době, kdy její obliba již klesala.30 

Podobně jako císařovna Marie, která držela nad španělskou stranou 
ochrannou ruku, jednala i Marie Manrique de Lara, žena Vratislava z Pern-
štejna, vyslance a  kancléře českého království – nechala si posílat poháry, 
voskové i kamenné sošky, látky, přikrývky, parfémy atd. V obecné rovině šlo 
o zvědavost zrcadlící zájem o vše, co přicházelo ze španělského dvora, který 
byl považován za symbol přepychu a výlučnosti. Ztotožnění „španělského“ 
v nejširším slova smyslu v oné době s „výjimečným“ a „přepychovým“ a také 
„exotickým“ se postupně změnilo v zobecnění. Rovněž katolické a španělské 
bývalo ztotožňováno, takže nekatolický tábor nazýval české katolíky „Špa-
nihelé“. Vzhledem k  jejich přirozeně významnému postavení v  české spo-
lečnosti danému postavením a tradicí jim císař přiděloval nejvyšší politické 
funkce. Stručně řečeno, „vše ze Španělska je u císařského dvora bez výhrad 
přijímáno a šíří se dále v šlechtických kruzích“.31 

Nověji byla doložena i umělecká činnost řady Španělů u dvora, která, ač 
nesouměřitelná počtem i  významem s  jinými národnostními skupinami, 
např. italskou, měla svůj význam v mocenském kontextu už pouhou přítom-

28 Josef POLIŠENSKÝ, doslov in: Geoffrey PARKER, Filip II. Španělský…, 1998, s. 207.
29 O propůjčení řádu rozhodoval v oné době Filip II., který v roce 1585 udělil řád Rudolfovi II. a řadě 

dalších osobností spjatých s  habsburským rodem a  pražským dvorem, mj. Vilémovi z  Rožm-
berka.

30 Milena BRAVERMANOVÁ, Pohřební výbava Rudolfa II., in: Eliška FUČÍKOVÁ a  kol. (ed.), Ru-
dolf II. a Praha…, s. 284, č. k. III/302, 303; španělský střih měly i pohřební šaty dcery Maxmiliá-
na II. Eleonory, č. k. III/299, s. 283. 

31 Záležitosti ve Španělsku vyřizovali španělští poslové, např. Gaspar de Santiago, vychovatel 
a  zástupce rodiny Pernštejnů u  císařského dvora, jak zjistil Pablo JIMÉNEZ DÍAZ, Vztahy 
Španělska a Čech…, 1996, s. 73–75. Je doloženo, že převážel např. sošky včetně voskových. Marie 
Manrique de Lara byla dvorní dámou císařovny Marie. K její roli vyšla v poslední době zejména 
studie Pavla MARKA, Las damas de la emperatriz Maria y su papel en el sistema clientelar de los 
reyes españoles. El caso de María Manrique de Lara y sus hijas, in: José MARTÍNEZ MILLÁN – 
María Paula MARÇAL LOURENÇO (dirs.), Las Relaciones Discretas entre las Monarquías Hispana 
y Portuguesa: Las Casas de las Reinas (siglos XV–XIX), I–III, Madrid, 2008, zde II., s. 1003–1037. Zde 
i údaje o Mariiných dcerách.
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ností v Praze. Španělští umělci pracovali v Praze nejen pro císaře, ale dokonce 
i pro paní Marii Manrique, jak o tom svědčí dobové účty za zlatnické práce, 
vystavené Juanem de Mazuelos v Praze roku 1570 (působil v Praze do roku 
1589) nebo působení architekta Jana Španěla jak v Praze, tak v Olomouci.32 
Vždyť i členové rodiny Miseroniů z Milána přišli přes madridský dvůr, kde 
se s  jejich tvorbou Rudolf seznámil, stejně jako s  florentskými mozaikami 
„pietra dura“ bratří Castrucciů. 

Rudolf II. nikdy své vztahy ke Španělsku nepřerušil a využíval je i pro své 
sběratelské zájmy. Zvláště jej fascinovala možnost získávat americké, africké 
a asijské produkty a  také ji plně využíval. Pověřil svého vyslance Kheven-
hüllera, aby získal drahé kameny a nejrůznější kuriozity ze zaoceánských 
španělských držav.33 Dochovalo se i svědectví německého návštěvníka, kupce 
Hanse Ullricha Krafta, který si prohlédl rudolfínské sbírky v roce 1584 díky 
dvornímu malíři Bartolomeu Sprangerovi: „A tam byla překrásná díla, zho-
tovená ve Španělsku...“, vzpomíná. Pevnou součást sbírky tvořily také „indi-
ánské věci“ či „indiánské rarity“, které se objevují i v jiných sbírkách, např. 
nostické. V archivech Lobkowiczů v Žitenicích nacházíme později „inventář 
všelijakých věcí a  svrškův jeho milosti knížete Saganského zložený v  Pra-
ze dne 25 měsíce Juni léta 1647“, který obsahuje mj. i následující předměty: 
„1 škatule indiánská červená, zlatem malovaná“, „… ad 4) šál indiánský, uvnitř 
červený a zevnitř černý a pozlacený“. Kromě toho jsou tu uvedeny i čtyři lžič-
ky z Montserratu.34 Z Kolumbie pocházely smaragdy, které v původní mateč-
ní hornině věnoval Rudolf II. roku 1581 saskému kurfiřtovi Augustovi I.; pak 
byly zasazeny do postavy Mouřenína Baltazarem Permoserem a  Johannem 
Melchiorem Dinglingerem, dodnes dochované. Švédové si z vyloupené sbírky 
Pražského hradu odvezli (podle francouzsky psaného inventáře z roku 1652) 
také indiánské rarity.35 Rudolfova sbírka s  americkými předměty názorně 
ukazuje, že v  podstatě v  celém 16. století promítali Evropané svoje exotic-
ké tužby do „Indií“, tedy do španělské Ameriky, popř. do portugalské Asie, 
na prvním místě do Goy. Podle dokumentů ve Vídni Rudolfovi II. šlo zvláště 

32 O  Mazuelovi viz Pablo JIMÉNEZ DÍAZ, Vztahy Španělska a  Čech…, 1996, s. 75 a  214: „Říkám já, 
zlatník jeho císařské výsosti mého pána, že jsem dostal od pána Presidia Bosca čtyři sta šedesát 
dva florinů v hodnotě 60 karzů za každý florin, a s nimi jsem dosáhl úcty, které jsem měl s mým 
pánem Pernštejnem a mou paní doñou Maríou“. O Janu Španělovi viz Pavel ŠTĚPÁNEK, El arqui-
tecto Juan Español, Archivo español de arte, č. 277, Madrid, 1977, s. 96–97. 

33 O vyslanci Khevenhüllerovi viz Margarita ESTELLA, La herencia artística del Embajador Aus-
tríaco Hans Kevenhüller (sic) (14. 5. 1606), Archivo español de arte, LI, č. 201, Madrid, 1977, 1978, 
s. 84–93. Jedno z  rodových sídel Khevenhüllerových bylo v  Lanškrouně; viz Pablo JIMÉNEZ 
DÍAZ, Vztahy Španělska a Čech…, 1996, s. 169.

34 Inv. č. 134, sign. 916; za upozornění na existenci dokumentu vděčím dr. Miloslavu Vlkovi. Kraft 
se ale nijak podrobně španělskými malbami a  předměty nezabýval – viz Helena BROŽKOVÁ 
(ed.), Sběratelství, Praha, Svoboda, 1983, s. 51.

35 Helena BROŽKOVÁ (ed.), Sběratelství, 1983, s. 50, 59.
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