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ÚVodeM

„Ba víc, než fialy, narcisy, lilje, růže,
ba víc, než perly, rubín, safír i zlato
se její skráně skvějí
a s hvězdami svou krásou závodějí.
Duch nebeský a vše, co mít kdo může,
jak poklad chová tato
Pernštejnka ušlechtilá.
A v hlasu příjemná je, milá,
ba záře zraků těch tak kouzelná je,
že zdá se ti, že vidíš půvab ráje.“1

krásná.natétocharakteristicesesnadbezvýjimkyshodnouvšichni,kdo
představujíosobnostpolyxeny,rozenézpernštejna,provdanéaovdovělé
zRožmberkaaznovuprovdanézlobkovic.Václavchaloupecký,zjehož
knihypocházíuvedenýcitát,dodal:„…byla krásná, ano tak krásná, že 
ani dnes po více než třech stech letech[vydáno1918]půvaby její – jak nám 
je vymaloval slavný španělský malíř Sanchez Coello – že ani dnes krása 
její nevybledla. Byla štíhlá, spíše přihublá, což však nebylo na škodu jejímu 
hrdému zjevu, nýbrž dodávalo jí jen půvabu a graciesnosti. Současníci, 
kteří s ní přišli ve styk – a byli mezi nimi mužové vynikající – obdivují tuto 
vznešenou a sličnou ženu…“2jakobykrásabylajedinoučinejdůležitější
vlastnostížen(pokudsevtomtoijinýchpřípadechnejednaloopouhé
klišé),zatímcoostatníaktivitynebylypřílišbrányvpotaz.

1 V.chaloUpecký,Česká rebelie na Podřipsku,s.8(překladveršůneznáméhoital-
skéhobásníkaze16.stol.,sodkazemnasign.e2/23roudnickéhorodovéhoarchivu).

2 tamtéž,s.8.přestože jepodlesoučasnéhorodovéhoúzupoužívánapodoba
„lobkowicz“,„lobkowiczký“,vtétoprácije(ažnavýjimky)zachovávántradičnítvar
„lobkovic“,„lobkovický“.
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propolyxenuzlobkoviclzevšaknaštěstíuplatnitještědalšícharak-
teristiky,ikdyžvnichsejižrůzníhodnotiteléneshodujítakjednoznačně,
případněhodnocenínevyznívájenpozitivně.jistéovšemje,žeosobnost
tétošlechtičnyrozhodněnezůstalaskrytavřadáchjejíchdnesneznámých
čitakřkabezejmennýchsoučasnic,anitěch,kterépřišlypředníčiponí.
naopaknáležímezity,jejichžjménopatřímezinejznámějšívčeskéhisto-
rii.nebylotovšakzdalekajendíkyjejímuvzhledu.čímsestalanatolik
proslulou?otázka,kterásetaktonabízí,máiširšísouvislosti:nakolik
byloproženuranéhonovověku(byť–nebotímspíše,že–krásnou)možné
vyniknout(anižbytobylojejímcílem)?Bylachápánajenjakopříslušnice
svéhorodu–něčídcera,manželkaamatka–nebomohlabýtakcepto-
vánaimimotytosvétradičnírole?tojsouotázky,kterézaměstnávají
isoučasnouhistoriografiizabývajícísedějinamiženčigender history–
aprávěženy,kterévystupujízmasydávnýchpramenů,mohoupomocije
zodpovědět,aťjižpatřilymezity,kteréobvyklýrámecnepřekročily,nebo
ty,kterésemuvymykaly.polyxenazlobkovicsejednoznačnězařadila
mezitydruhé–atonejendíkyokolnostem,kteréutvářelyjejíživot,aniž
mělamožnostjeovlivnit,nejendíkyosobnostem,kteréjiobklopovaly,ale
ivdůsledkupostojů,kterézaujímala.3

spolyxeninýmspolečenskýmpostavenímmanželkyhneddvou
významnýchosobnostípředbělohorskýchapotéipobělohorskýchčech,
azejménasjejírolívdruhémmanželství,kterátotopostavenípřesa-
hovala,souviselživotvpopředí,jenžnasebestrhávalpozornost,aťuž
pozitivní,plnouobdivu,nebotuopačnou.tentoúhelpohledujepatrný
nejenujejíchsoučasníků(znichžjeznámépředevšímsvědectvípavla

3 kgender historyunászejménaz.hojda,Hledá se historie lepší poloviny lidstva;
j.hoRský,Tematika ženy v německé historicko-antropologické literatuře;j.peŠek,
Dějiny ženy – Téma historické i aktuální;M.lendeRoVÁ,Gender history v českých 
zemích;j.RatajoVÁ,Dějiny ženy a koncept genderu v české historiografii;k.čad-
koVÁ–M.lendeRoVÁ–j.stRÁníkoVÁ(edd.),Dějiny žen aneb Evropská žena 
od středověku do poloviny 20. století v zajetí historiografie,tamzejménaj.Ratajo-
VÁ,Gender history jako alternativní koncept dějin,ad.tinkoVÁ,„Žena“ – prázdná 
kategorie? Od (wo)men’s history k gender history v západoevropské historiografii po-
sledních desetiletí 20. století;dáleM.lendeRoVÁ–B.kopičkoVÁ–j.BUReŠoVÁ–
e.MaUR(edd.),Žena v českých zemích od středověku do 20. století;j.RatajoVÁ,
Feminismus, dějiny žen a gender history v recenzní rubrice Českého časopisu histo-
rického v letech 1990  –2002;l.stoRchoVÁ,Konceptualizace genderu v Historische 
Anthropologie.zezahraničníchpracíalespoňproranýnovověkzejménah.WUn-
deR,Er ist die Sonn‘, sie ist der Mond. Frauen in der Frühen Neuzeit;n.zeMon
daVis–a.FaRGe,A History of Women in the West III. Renaissance and Enlightment 
Paradoxes;B.Bastl,Tugend, Liebe, Ehe. Die adelige Frau in der Frühen Neuzeit.
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skályzezhořenajednéaVilémaslavatynadruhéstraně),aleipozděj-
šíchhistoriků.Vzhledemkpříslušnostikestraně,kterásestalapopro
českédějinytolikosudnébitvěnaBíléhořevítěznou–straněkatolické,
bylvýslednýpohlednapolyxenunejednoudostijednoznačný,přičemž
odráželjakstanoviskokpobělohorskémuvývoji,takhodnoceníaktivit
jejíhodruhéhomanžela.4

právěstěmitozáležitostmitaksouvisídalšípolyxeninacharakteris-
tika,objevujícísenejenvsoudobýchpramenech,aleivpozdějšíchzpra-
cováních:katolička,„Římankatuhá“.Vkonfesněstálenesmiřitelnějiroz-
dělenéstavovskéspolečnostikonce16.apočátku17.stoletíseprávětato
náboženskáidentitastávalastálevíceurčujícíipředurčující–apodobným
způsobemkpolyxeněpřistupovalaipozdějšíčeská,atonejenhistorická,
aleikrásnáliteratura.stojízacitaci,jaknahlíželanapolyxenuzlob-
kovicvesvémdíleSlavín žen českýchzroku1894známáspisovatelka
terézanováková(1853–1912):„Jako kdysi ladná Venuše řeckého mythu 
povstala ze sněhobílé vzdušné pěny mořské, tak tato česká šlechtična 
vynořuje se z tmavých vln potápějících luhy naší vlasti, vln kalných, krví 
zbarvených, slzami prosycených. Hrozný proud vlaží jí nohu a třísní její 
postať lepotvárnou, leč ona pevně stojí na místě vyvoleném, s hrdou duší, 
neoblomnou vůlí, železnou vírou v zásady vychováním jí vštípené, a všecka 
moc a bohatství, jež vlny smyly s utonulých, utkává se kolem smělé, boha-
týrské ženy jako aureola, a s ní přenáší se na rod její celý, dosud na prsti 
omladlé vlasti kvetoucí. […] Vzpomínáme-li si postavy Polyxeny z Lobkovic, 
ovládají nás city mezi sebou sporné. Podivujeme se energické paní, která 
dovedla v ruce své strhnouti tolik pokladů a na hlavu krásnou posaditi 
si korunu moci a slávy, libujeme si v moudrých, pěknou řečí pramatek 

4 pamětipolyxeninýchsoučasníků jsouzpřístupněnyedičně:j.janÁček(ed.),
Pavel Skála ze Zhoře, Historie česká: Od defenestrace k Bílé hoře(astaršísouhrnný
k.tieFtRUnk[ed.],Pavla Skály ze Zhoře Historie česká od r. 1602 do r. 1623. I.–V.);
j.jiReček(ed.),Paměti nejvyššího kancléře království českého Viléma hraběte Sla-
vaty. I.–II.zhistorickýchzpracovánízejm.a.Gindely,Dějiny českého povstání 
léta 1618, I.–IV.;a.denis,Konec samostatnosti české I-II.;týŽ,Čechy po Bílé hoře. 
I–II.;j.pekaŘ,Bílá hora: její příčiny i následky;j.B.noVÁk,Rudolf II. a jeho pád;
V.l.tapié,Bílá hora a francouzská politika.pozitivnějšíhodnocenízdeňkaVojtě-
chapopelazlobkovic(ačástečněijehomanželky)sekromědruhéprácea.denise
aknihyV.l.tapiéhoobjevujevestaršíčeskéhistoriografii jenuj.Borovičky
(j.BoRoVička,Pád Želinského;týŽ,Počátky kancleřování Zdeňka z Lobkovic),
k.stloukala (k.stloUkal,Česká kancelář dvorská 1599 –1608)az.kalisty
(z.kalista,Zdeněk z Lobkovic).Viztéžp.MaRek(ed.),Svědectví o ztrátě starého 
světa,s.7a11–17.
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 složených dopisech jejích a ze srdce jí děkujeme, že ujímala se nešťastných 
vdov, dívek a manželek, jejichž listů, Polyxeně svědčících, plny jsou české 
archivy. A zase nedovedeme jí jaksi odpustiti, že její krásná ústa usmívala 
se ve štěstí, když málem celé Čechy zoufale plakaly, že ozdobila skvou-
cím diademem knížecím svoje čelo, když tisícové o žebrácké holi blížily se 
k hranicím vlasti, že nedovedla s mnohými přeskvělými ctnostmi spojiti 
přednosť, ve středověku ovšem řídkou, snášenlivosť to náboženskou, ale 
s přísností neoblomnou žádala, aby její poddaní věřili, jak ona věřila, mod-
lili se k Bohu, všech Otci laskavému, jako ona dle pravidel církve římské 
se modlila.“5dokonceihistorikaspisovatelzikmundWinter(1846–1912)
neopomenulzmínitpolyxenuvesvémslavnémdíleMistr Kampanus,vyda-
némpoprvévletech1906a1907.nechaljinejprvevystoupitvrozhovoru
skryštofemharantemzpolžicaBezdružic,kdyseohradilavůčinapa-
dání„jednušek“,tedykatolíků,azmínilanásilíčinepřístojnostivÚstí
nadlabem,litomyšliavpraze,apotédokoncepřihlížetpobokukarla
zlichtenštejnastaroměstskéexekuci,ikdyžveskutečnostivtédobějiž
byladávnosmanželemveVídni.6

někdypřitombylypolyxeninokatolictvíastímsouvisejícípodpora
habsbursképolitikydáványdospojenísjejímpůvodem,tedyzejména
sjejímatkou,španělskoušlechtičnouMaríouManriquedelara,ikdyž
vtomtopřípadě již istaršíčeská literaturadocházelakesmířlivějším
stanoviskůmanaopaksipolyxenuspíše„přivlastňovala“.nechmezaznít
opětslovaterézynovákové:„Přes to na Polyxenu Lobkovskou i na české 
její souvěrce Slavaty, Černíny, Martinice, Trčky z Lípy, Valdštýny aj. zcela 
jinak se díváme než na cizí vojevůdce a šlechtice, již službami válečnými, 
státnickými a nábožensky-reformátorskými, císaři prokazovanými, dodě-
lali se v Čechách ohromných statků, rodům vyobcovaným a pokutovaným 
kdysi náležejících. Huerta, Marradas, Verdugo, Lichtenštejn, Bouquoi, 
kteří usadili se tam, kde vévodily kdysi erby původu nejčeštějšího, mra-
zem dotýkají se našich srdcí, kdežto příslušníci šlechty katolické usmiřují 
nás tím, že jako krev z krve české na místech exulantům vyrvaných znova 
některým věhlasným členem svým přispěli ke cti jména českého.“7tento

5 t.noVÁkoVÁ,Slavín žen českých,s.309–310.
6 z.WinteR,Mistr Kampanus,s.178a465,tam:„nějakýlokajskýčlověkotevírá

druhé,třetíokno–vjednom,ejhle,kníželichtenštejn–toťon,vlasynazadčesané,
ulízané,skorožádnévousy;přiněmnějakánádhernápaní,černovlasá,pružná
vpohybech,snadpanípolyxenakancléřova,arci,takovéhodivadlasvětneviděl
aneuvidísnadno.“

7 t.noVÁkoVÁ,Slavín žen českých,s.309–310.
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postojsezdůrazněnímpolyxenina„češství“pozdějinabylnavýznamu
vdoběnacistickéokupacevprácikarlastloukala(1887–1957).8

zejménaodpadesátýchlet20.stoletívšakkroměkatolictvístačila
kpolyxeninuodsouzeníisamotnápříslušnostkaristokracii,podílející
sena„útlakulidovýchvrstev“.Vyjádřenínepostrádajícípůsobivostpou-
žiljižladislavstehlík(1908–1987),autorpozoruhodnélyrickétrilogie
Země zamyšlená,provázejícípojihozápadníchčechách,připopisuhradu
Vysokýchlumec:„Tady sedávala paní Polyxena a její fanatická duše 
spřádala sny plné nenávisti k lidu, zarputile mlčícímu v roubených cha-
lupách pod hradem. Jeho řeč byla i její řečí rodnou, ale původem a vírou 
se oddálila od něho navždycky. Tento chlad a přezíravá zpupnost mrazí 
z kamene zdiva, mrazí ze sklepních kobek, kde těžká kláda svírala nohy 
kacířských poddaných, a procházíš-li citlivě prostorami hradu, všude 
zastudí její chmurný stín. […] V obou manželech, okázale zbožných, jako by 
se znásobila zášť proti jinověrcům, z toho plynoucí krutost a ještě větší touha 
po majetku a moci. S jakou asi rozkoší se dívala tato fanatička z pavlánu 
Vysokého Chlumce třeba k Jesenicům, kam bylo z Nedrahovic převezeno 
bezhlavé tělo jediného katolíka, popraveného na Staroměstském náměstí, 
pana Diviše Černína z Chudenic, jehož zboží jí tak lacino spadlo do klína…“9

zřejměnejvyhrocenějisetentopohledprojevilnakoncipadesátýchlet
vknizespisovatelkyninyBonhardové(1907–1981)nazvanépřímoPoly-
xena (1959)anavazujícínadvěpředchozídíla–Tanec rabů(1949)aSelský 
mor(1957);všechnaseodehrávajívdoběposledníchRožmberků,přičemž
hlavnípostavoujejakubkrčínzjelčan,doprovázenýhrdinyzlidového
prostředí,zatímcopříslušnícirožmberskérodiny jsoupostavamived-
lejšími.zejménaoběposlednídílajemožnopovažovatzaprototypmar-
xistickéhistoricképrózypadesátýchlet20.století,kterázdůrazňovala
třídnírozdílyarolilidualidovýchmasvdějinách,zatímconegativněbylo
vylíčenopředevšímfanatickékatolictví,zastupovanéjezuity,papežským
legátemiRudolfemii.–ataképolyxenou.právěona–(kupodivu)naroz-
dílodjejíhomanžela–sestalavočíchautorkyztělesněnímvrchnosten-
skéutlačovatelkyabylazobrazenajako(opět!)krásná,alevypočítavá,
draváacírkvivěrněoddaná(opět)katolička,věrněplnícípříkazyjezuitů
aŠpanělů(!)anelítostněvystupujícívůčipoddaným.10objevujesetaké

8 k.stloUkal,Polyxena z Lobkovic, roz. z Pernštejna.
9 l.stehlík,Země zamyšlená 2,s.287.
10 n.BonhaRdoVÁ,Polyxena,např.s.42–43,44–48,55–56,57,59,61,65,104

a255–260.
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motivsnahyovládnoutzpopudujezuitů ipetraVoka.11současnětak
polyxenavlíčenín.Bonhardovénaplnilaprototypchladnýchintrikánek,
jejichžztělesněnímbylaMyladyzdumasovýchTří mušketýrů.12přitom
seautorkanevyvarovalařadymylnýchinformací,čispíšepředpokladů:
napříkladodlouhémpobytu„vešpanělskévlastisvématkynadvoře
panovníkově“,spolyxeninýmotcemspojilaúdajeojinýchpříslušnících
roduMendozaManriquedelara,13nepřesněpopsalastavpernštejnských
panstvíposmrtiVratislavazpernštejna,14iniciativuohledněprovdání
zaVilémazRožmberkapřisoudilasamotnépolyxeně,kterátutomožnost
navrhlacísaři,15nechalažítpolyxeninabratraMaxmiliánaještěvdobě
tureckéhotaženípetraVokaaprovdatvMadriděhnedtřisestry16apod.
dílaninyBonhardovébylasicekritikoupřijatachladně,získalavšak
mimořádnýčtenářskýúspěch17–amožnáovlivnilaipohlednapolyxenu
zlobkovic.tensevtédoběprojevovaltakévdíleněkterýchhistoriků:
napříkladveznáméknizeZlatý věk RůžíFrantiškakavky(1920–2005),
vydanéjižvroce1966,předevšímvnázorechojednoznačněkatolickém
působenípolyxenynajejíhoprvníhomanželavnáboženskýchotázkách
čipodobněnapetraVokavzáležitostipřevedenídědictvínapříslušníky
italskéhoroduUrsiniů.18pozoruhodnýjevtomtopřípaděivliv,kterýbyl
přisuzovánženě (anavícmladé)v takzávažnýchzáležitostech.ostré
odsuzovánípolyxeninakatolicismu,navazujícínastaršíhistoricképráce
vyzdvihujícípředbělohorskouevangelickouopozici,setakvpadesátých
apozdějšíchletechspojovaloještěsdalšímimomenty.Má-lialehistorie

11 tamtéž,s.47a223.
12 j.RaUchoVÁ,Obraz posledních Rožmberků v literárním a filmovém zrcadle,s.644.
13 n.BonhaRdoVÁ,Polyxena,s.42a45(BonhardováuvádítvarManriquez).
14 tamtéž,s.146–147 (ještěpředpolyxeninousvatboumělbýtprodánpernštejn

azůstatpouzepalácnahradčanech).
15 tamtéž,s.151–152. (dálenapř. jmenováníMaríiManriqueabatyšíusv.jiří

nas.154–155a253.)
16 tamtéž,s.254.
17 j.RaUchoVÁ,Obraz posledních Rožmberků v literárním a filmovém zrcadle,

s.643–644;téžodkaznakritikun.Bonhardové–B.Balajka,Historický román 
na scestí.

18 F.kaVka,Zlatý věk Růží. Kus české historie 16. století,s.103:„snadsňatekmladé
polyxenysmužemotolikdesítekletstaršímbylspojovánshlubšímipolitickými
cílinaklonitpanaVilémavícenedočkavýmmladokatolíkům,hořícímvduchutri-
dentskéhokoncilu[touhou]uspořádatpražskoubartolomějskounoc.“[sic!];kpetru
Vokovis.131.kromětohouvádíF.kavkarůznénepřesnosti–např.žesedlčany
připadlyposmrtijakubakrčínahnedpolyxeně (s.108)nebonepřesnýpopis
pohřebníhoprůvoduVilémazRožmberka(s.112).
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přinášetobjektivníanestrannéinformaceodobovýchudálostechsnut-
nýmpřihlédnutímkdobovémumyšlení,můžespatřitpolyxenujenjako
zastánkynijednohozpřístupů,kterýposlézezvítězil.

lzealeříci,žečeskáhistoriografie,nezřídkaovlivněnájednostran-
nýmpohledemnapředbělohorskýipobělohorskývývoj,mělaspolyxenou
vždydvazásadníproblémy:kromětoho,žebylakatoličkou,navícdle
míněníněkterýchautorů„fanatickou“ažmilitantní,astálana(„proti-
české“)straněcísařeahabsbursképolitiky,potažmoivzdálenéhošpaněl-
skéhokrále,sestávalaterčemkritikyijejí„majetkovápolitika“(čispíše
„vypočítavost“,ne-li„chamtivost“),předevšímzískáváníkonfiskovaných
(„českých“)statkůpoBíléhoře.Vposlednídoběsedocentrapozornosti
dostáváijejízadlužení.zatímcoostříhrotů„protikatolických“(čijižzmí-
něných„protičeských“)názorůsepostupněotupujíanaopakseobjevují
zmírňujícípohledy–ikdyžnelzepřehlédnoutanijejichjistousetrvač-
nost,výhradymajetkovéhorázulzenaléztvpodstatědodnes.patrnéjsou
napříkladvjinakmimořádnéknizejaroslavapánkaPoslední Rožmber-
kové – velmoži české renesancezroku1989.„krásná(!)katolička(!)“(pří-
padně„horlivákatolička“),jejímžúkolembylodarovatVilémovidědice,
„nezakrývalasvoucitovouzdrženlivost“(cožpřivěkovémrozdíluvícenež
třicetletavzhledemkřádnémupolyxeninuvychovánípřílišnepřekva-
puje),přestonejvyššípurkrabíarožmberskývladař„svatbuspolyxenou
vystrojilbeznejmenšíhozřetelenanáklady“, takže„nevěstinyšperky
avzácnénádobí,hostinavRožmberskémpaláci[…]azábavahostůspo-
jenásohňostrojem,karnevalemaprodukcírudolfínskékapely,tovše
stáloženichadesetitisícekopgrošů,zaněžbysnadnopořídilslušnépan-
ství“.19zištnémotivybylypřisouzeny(byťvtomtopřípaděnejspíšenikoli
zcelaneoprávněně)polyxeninubratrovi,jemužRožmberkodpustilvěno,
alekterýmělúdajněpomýšletinaziskdědictvíposvémšvagrovinaúkor
petraVoka.na„zchudlépříbuzenstvo,jemužsenyníotevřelarožmber-
skápokladnadokořán“,podleautoranezapomínalaanipolyxena.sama
ale„rozhazovalamanželovypenízevrozsahu,najakýsotvapomyslely
jejípředchůdkynězknížecíchrodů“,protožetobyla„vskutkunáročná
manželka.Milovala tanecamaškarnízábavy,rádaksoběpoutala
pozornostvznešenéspolečnostianavícsedovedlaskvěleoblékatazdo-
bit.naVilémasejenhrnulyúčtyzazlato,diamanty,náhrdelníkyajiné
šperky,zavzácnélátkyakožešiny,zaprácikrejčovskýchakloboučnic-
kýchmistrůizavybavenífraucimoru.“nakonecdosáhlapředevšímtoho,

19 j.pÁnek,Poslední Rožmberkové – velmoži české renesance,s.226–227a236.
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žejíVilémjižnasmrtelnémložipostoupilsvédomyazahradynavltav-
skémbřehupodpražskýmhradem.zejménananiovšempřevedlvelmi
výnosnéroudnicképanství,kdyžužpředtímsezřejměpodjejímvlivem
rozhodlomezitostatníinvesticeanasklonkuživotasoustředilpozornost
právěkRoudnici (přestože„penězbylozapotřebínadokončeníkrato-
chvíle,kúpravámpalácenapražskémhraděikvelkorysémubudování
novýchmlýnů,[…]jenvroce1591donívložilpřesdevěttisíckop,mno-
hemvícneždostavebnavšechjihočeskýchpanstvíchdohromady“).tyto
ziskytakpropětadvacetiletouženupředstavovalypodlej.pánkazapět
letspolečnéhoživota„odměnupřímokrálovskou.“20zvláštěnazadlužení
polyxenyzlobkovic,aleijejíhomanžela,atonikolipřekvapivěsjed-
nostranněnegativnímakcentem(abezsrovnánísjinými),vposledních
letechupozornilj.čechura.21

zásluhanatom,žepolyxenazlobkovicpatřídnesmezinejznámější
ženypokudnepřímočeskýchdějin,pakbezpochybyalespoňčeského
ranéhonovověku,příslušípředevšímjosefujanáčkovi.jehopasáže,
provázejícíčtenářetakřkacelýmpolyxeninýmživotemvknizeŽeny české 
renesance,jsoudíkybarvitémuapoutavémulíčeníabohatémujazyku
těžkopřekonatelnéanabývajíažbeletrizujícíhorázu.profesionálně
(de)formovanýhistorikvšakpřijejichčetběpostrádáodkazynazdroje
uváděnýchinformací(přičemžj.janáčekseopřelzejménaosvědectví
pavlaskályanevyužilanivýsledkytehdejšíhodomácíhoizahraničního
bádání).aalespoňobčasseneubráníanipochybnostem,zdalzesnadno
odhadovatčipodsouvat individuálnímyšlenkyapohnutkyaktérům
tehdejšíhoděníazdaskutečnostnebylapřecejenodlišná.příslušnýpří-
stup,kterýjemožnooznačitzapsychohistorický,másicesváoprávnění,
aleiznačnáúskalí–ajakkonstatovalaužhistoričkaMariekoldinská,
janáčkovypokusyovhleddoženskéhostylumyšleníajednánívyznívají
značnějednorozměrněanevždypřesvědčivě(zvláštěvesrovnáníslíče-
nímosudůalbrechtazValdštejna).janáčkovoupřednostíjesicesilný
apůsobivýpříběh,tvořícízákladnídějovouliniijehoknih,současněvšak
chybídostatečnýzřetelnavlivpříslušnédobyaprostředí.toplatíipro
vylíčenípolyxeny,kdeM.koldinskájanáčkovivytýkápředevšímnedo-
statečnézohlednění„vysoceemocionálníhofenoménu,jakým[nesporně

20 tamtéž,s.234–235a259–260.
21 j.čechURa,Nová Polyxena? Nikoli!;týŽ,Alena Roupovská – Polyxena Lobkovská: 

Poučná historie jednoho dluhu;j.čechURa–a.M.čeRnÁ,Stavy kontra Popel 
z Lobkovic – letní spor roku 1609;titíŽ,1609: letní spor českých stavů a kancléře 
Lobkovice II.;j.čechURa,5. 5. 1609 – Zlom v nejdelším sněmu českých dějin.
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byla]otázkavlastnínáboženskésebeidentifikacepropodstatnoučást
raněnovověkýchlidí“,stejnějakonepřesnéoznačenípolyxeninavystu-
pováníajednánízvláštěvsouvislostisrozdílymeziženskýmamužským
pohledem.22

pozitivní,přitomvěcnýnázornapolyxenu(azároveňijejíhomanžela)
nabídlakromějižzmíněnéhokarlastloukalavroce1940čiBohdana
chudobyopět letpozději23 (a takéVáclavachaloupeckéhoužvroce
1918)napočátkusedmdesátýchlet20.stoletísvyužitímkorespondence
oboumanželůzejménapráceMiloslavaVolfa.24Bylavydanátakřka
vsamizdatu,ikdyžčástpříslušnýchpolyxeninýchdopisůzveřejniljiž
FrantišekdvorskývesvéprůkopnickéediciStaré písemné památky žen 
a dcer českýchvroce1869.25nejdůkladnějšívhleddokorespondence
nejvyššíhokancléřečeskéhokrálovstvíajehomanželkyovšemumožnil
svourozsáhlouedicínazvanouSvědectví o ztrátě starého světahistorik
ahispanistapavelMarek.tensevydatněsevěnujestudiuosudůnejen
polyxenyzlobkovicajejíhomanžela,aleisynaavposlednídobětakéjejí
matkyasester,předevšímvrámcikontaktůsešpanělskýmkrálovským
dvorem.26objektivněabezzaujetí,případněspozitivnímpodtextempři-
stupujíkpolyxeněidalšíautořizabývajícísedějinamiranéhonovověku

22 M.koldinskÁ,Mezi střízlivostí a dramatičností: K literárním, psychohistorickým 
a filozofickým rovinám tvorby Josefa Janáčka,zejm.s.92–95;srov.kritickoureakci
j.pánka–j.pÁnek,Mezi dějinami historiografie a autorskou sebeprezentací (Josef 
Janáček v pojetí Marie Koldinské).Viziantonínkostlánvpředmluvěkjižtřetímu
vydáníŽen české renesancezroku1996–a.kostlÁn,Ženy v dějinách a Josef 
Janáček.khodnoceníj.janáčkatéžp.MaRek(ed.),Svědectví o ztrátě starého 
světa,s.17.

23 B.chUdoBa,Španělé na Bílé hoře.
24 M.VolF,Zdeněk a Polyxena z Lobkovic za povstání a po něm ve světle své korespon-

dence.odkaznatutopráciajejívýznamprozkoumánípolyxeninavystupování
poBíléhořeuvádí ich.FRitzoVÁ–j.RůŽička,Španělský sňatek Vratislava 
z Pernštejna,s.71.jižzroku1969pocházízajímavá,ikdyžnezcelakritickánepub-
likovanádiplomováprácel.Mikeštíkové–l.MikeŠtíkoVÁ,Polyxena Lobkovská 
z Pernštejna.

25 F.dVoRský(ed.),Staré písemné památky žen a dcer českých.
26 p.MaRek(ed.),Svědectví o ztrátě starého světa;týŽ,Dětství a dospívání Václava 

Eusebia z Lobkovic;týŽ,Matka a syn;týŽ,Poselství lásky a osamění;týŽ,Roud-
ničtí Lobkovicové a pobělohorské konfiskace;týŽ,Las damas de la emperatriz 
Maria;týŽ,Španělský královský dvůr očima české šlechtičny. Luisa z Pernštejna 
v procesu politické a kulturní komunikace mezi Prahou, Vídní a Madridem,aj.Špa-
nělskourodinnoukorespondencípolyxeny,johanyazejménaluisyzpernštejna
sepředtímzabývalavesvédisertačníprácizroku1967j.VÁchoVÁ,Španělská 
korespondence české šlechty na počátku 17. století.
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(Mariekoldinská,petrMaťa)včetnělobkovickéhoarchivářepetrakopič-
ky.27nezaujatýpohledposkytujírovněžspeciálníprácezabývajícísepern-
štejnskou,resp.roudnickouknihovnouavztahempolyxenyzlobkovic
ajejímatkykeknihám.28přestoselzesetkatsmnohdyletmýmianičím
nepodloženými,nezřídkarozporuplnýmipoznámkami,věnovanýmitéto
nepřehlédnutelnéosobnostivnejrůznějšíchpracíchzabývajícíchseobdo-
bím,vněmžseodvíjeljejíživot,apředevšímpakudálostmi,kteréjsou
včeskýchdějináchstálepovažoványzaklíčové.29jejímsoučasnicímse
všakmnohdynedostáváanistínutétopozornosti,neboseocitajívzor-
némpolizájmujenvmnohemmenšímíře.

dosavadnízpracovánítakpřinášejíopolyxeněrůznémnožstvíinfor-
mací,znichžněkteré jsou jednostranně formulovanéčizatíženérůz-
nýmiomyly;jejichvyjmenováníbybylodlouhé,aspoňněkteréznichse
všaktatoknihasnažíuvéstnapravoumíru,ikdyžsemnohdyjednájen
odetaily.anivtomtopřípaděvšaknelzeobjasnitvše,protožemnožství

27 M.koldinskÁ,Každodennost renesančního aristokrata,passim;p.MaŤa,Svět 
české aristokracie,passim;týŽ,Polyxena Lobkovická z Pernštejna na cestě do barok-
ního nebe;týŽ,Zdeněk Vojtěch z Lobkovic, Polyxena z Pernštejna a jejich korespon-
dence;p.kopička,Obligace, kvitance a jiné písemnosti;týŽ,Role úvěru při pře-
dání litomyšlského panství;týŽ,Dvůr Zdeňka Vojtěcha a Polyxeny z Lobkovic;týŽ
(ed.),Deníky roudnického hejtmana Blažeje Albína z Weisenberku;týŽ,Lobkovický 
archiv roudnický v roce 2010;týŽ,Listy Zdeňka Vojtěcha z Lobkovic sestře Johance; 
h.leGneRoVÁ–p.kopička,Jews, Burghers and Lords.oobjektivnípřístupse
snažíiautorkatěchtořádek–vizalespoňM.RyantoVÁ,Polyxena z Lobkovic a její 
hospodářská činnost;tÁŽ,Polyxena z Lobkovic;tÁŽ,Vztah Zdeňka Vojtěcha Popela 
a Polyxeny z Lobkovic ke kostelu Panny Marie Sněžné a františkánům;tÁŽ,Podíl 
jezuitů na rekatolizaci panství Vysoký Chlumec;tÁŽ,Tisky Blažeje Jičínského a Jana 
Chmelovce;tÁŽ,Kdy se narodila Polyxena z Lobkovic, rozená z Pernštejna?;tÁŽ,
Jan Cyaneus a jeho báseň ke svatbě Viléma z Rožmberka a Polyxeny z Pernštejna
aj.podobně (většinounazákladěuvedenýchprací)V.BůŽek–j.hRdlička–
p.kRÁl–z.VyBíRal,Věk urozených,passim.zazmínkustojínedávnébelet-
ristickézpracováníVladimírapřibského(V.pŘiBský,Záhadný úsměv Polyxeny 
z Lobkovic),kteréjezajímavétím,žesicezcelarezignujenahistorickouskutečnost,
alevyznačujese–oprotidřívějšímliterárnímdílům–pozitivnímvylíčenímkněžny.

28 zřadypracíj.kašparovéalespoňj.kaŠpaRoVÁ,Knižní dary španělské šlechtičny 
Maríe Manrique de Lara;dálea.RichteRoVÁ,Vývoj roudnické lobkovické knihovny;
tÁŽ,Polyxena von Lobkowitz, geborene von Pernstein.

29 takRobertj.W.evanszmiňuje,žese„zdeněkVojtěchpopelzlobkovicoženilspoly-
xenou,temperamentní a pánovitoudědičkouzrodupernštejnů“(R.j.W.eVans,
Vznik habsburské monarchie 1550  –1700,s.240);autořiknihyVěk urozenýchzase
uvádějí,žese„urozeníhosté……setkávali [vpernštejnskémdomě]suzavřenou 
a pyšnoupolyxenou“(V.BůŽek–j.hRdlička–p.kRÁl–z.VyBíRal,Věk uro-
zených,s.336)[obojízvýraznilaM.R.].
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využitelnýchzdrojůjeomezené,atopřesto,žesekživotupolyxenyzlob-
kovic–zvláštěvesrovnánísjinýmijejímivrstevnicemi–zachovalonemalé
množstvípramenů.jetozásluhouzejménanesmírněbohatékorespon-
dence,uloženédodnesvlobkowiczkémrodinnémarchivuazahrnující
nejendopisyrodinnýchpříslušníků,alepředevšímřadydalšíchosobností.
jsoumezinimidomácíizahraničníšlechtici,církevníčinitelénejrůz-
nějšíchúrovníazrůznýchzemí,papežštínunciové,španělštívyslanci
ičlenovévládnoucíhorodu.nejenjejíohromnýrozsahjevšakdůvodem,
pročtotopramennébohatstvízatímnebyloprozkoumánotak,jakbybylo
možnosipřát.kromějazykovéapaleografickénáročnostibohuželsehrává
roli iobtížnějšípřístupnostarchivu,který jesoukromýmmajetkem
rodu.spolitovánímjetedynutnokonstatovat,žeanitatoprácenemůže
všechnymezeryzaplnitazodpovědětmnohéotázky–současnějevšak
nutnododat,žedůkladnýprůzkumvšechpramenůbysivyžádalvelmi
dlouhoudobu,anižbyjehovýsledkymohlypřinéstkomplexnípohled.
jednaznejvýznamnějšíchdamčeskéhistoriesitaknadáleponechává
nemálosvýchtajemství,přestožejejichosvětleníbymnohdymohlopři-
spětikpoznánířadydalšíchsouvisejícíchotázek.

tatoknihasikladeneskromnýcílprovéstčtenářeživotemvýjimečné
ženy,jakoupolyxenazlobkovicbezesporubyla.abybylomožnévylí-
čitjejíživotníperipetie,budetřebapodatmnohdyobsáhlejšívysvětlení
některýchdobovýchudálostíapřiblížitrůznédobovésouvislosti.pro
poznánípolyxeninarodinnéhozázemíaprostředí,které ji formovalo,
jevěnovánapoměrnědetailnípozornostživotu jejíhootce,Vratislava
zpernštejna–atotímspíše,žejehonákladnýživotnístylpřineslvšem
členůmjehorodinynejenzprvunepochybněluxusníapříjemnézázemí,
kterénastavilojejichživotnístandardidobudoucna,aleposlézeineblahé
důsledkyaovlivniljejichživot(včetněpolyxeny)zcelazásadnímafatál-
nímzpůsobem.důkladnějšípozornostjevěnovánatakévylíčeníaktivit
VilémazRožmberkavdobě,kdybylpolyxeninýmmanželem,stejnějako
působeníjejíhodruhéhomanžela,nejvyššíhokancléřezdeňkaVojtěcha
popelazlobkovic,kterémělonapolyxeninživotpřímýdopadasnímž
bylaneoddělitelněspojena.

natomtomístěbychrádavyslovilapoděkování jednaknakladatelství
Vyšehrad,kteréovydáníknihyjevilotrpělivýzájem,jednakGrantové
agentuřeFilosofickéfakultyjihočeskéuniverzityvčeskýchBudějovicích,
kterájepodpořila,ajednakMinisterstvuškolství,mládežeatělovýchovy
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čR,kteréposkytlofinančnípodporu.díkemnemohuopomenoutpracov-
níkyvšechinstitucí,kteréposkytlypramenyazdroje:národníhoarchivu
vpraze,archivunárodníhomuzeavpraze,státníhookresníhoarchivu
svitavysesídlemvlitomyšli,státníhooblastníhoarchivuvtřeboniajeho
pracovištěvjindřichověhradci,státníhookresníhoarchivuvprostě-
jově,knihovnykrálovskékanoniepremonstrátůnastrahově,národní
knihovnyčeskérepubliky,knihovnyakademievědčeskérepubliky,
akademickéknihovnyjihočeskéuniverzityvčeskýchBudějovicích,
jihočeskévědeckéknihovnyvčeskýchBudějovicích,ale iknihovny
vévodyaugustaveWolfenbüttelučiRakouskénárodníknihovny.zvláštní
poděkovánípatřívtomtoohledupanuWilliamulobkowiczoviaředitel-
stvílobkowiczkýchsbírekzamožnostbádánívlobkowiczkémarchivu
(předjehopřestěhováním),apředevšímpracovníkůmněkdejšížitenické
pobočkystátníhooblastníhoarchivuvlitoměřicích,kdesepůvodně
nacházellobkovickýrodinnýarchiv,zejménaarchivářiMgr.petru
kopičkovizarůznékonzultaceataképodnětnépřipomínkyvrámcilek-
torskéhořízení,jehožselaskavěujal,stejnějakodoc.Mgr.pavelMarek,
ph.d.zUniverzitypardubice.poděkováníchcivyslovittakévšemdalším
kolegůmapřátelům,ať jižzjihočeskéuniverzityči jinýchpracovišť,
kteříseovznikknihyzajímaliaabsolvovalisemnouopolyxenězpern-
štejna/Rožmberka/lobkovicčiosouvisejícíchotázkáchrůznépodnětné
diskusearozhovory.
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Rodinnézázemí
adětství

jakkolisetomůžezdátnespravedlivé,osudykaž-
déhočlověkavýrazněovlivňujeto,dojakýchpoměrůsenarodí.platíto
ivsoučasnosti,kdyjealespoňvnašemprostředízaručenaprávnírovnost
všechbytostí.otovíceurčujícítovšakbylovminulýchstaletích,proněž
bylanadlouhocharakteristickáprávnívícekolejnostaprincippersona-
lityprávapodlepříslušnostikjednotlivýmstavovskýmskupinám.právo
takpředstavovalourčitéprivilegium,výsadu,kterázvýhodňujeurčité
skupinyajednotlivcevůčiostatníspolečnosti.typickýmrysemfeudál-
níhoprávabylazásadnídiferenciacepřiochraněpříslušníkůspolečnosti
ajejichzájmů,atovzávislostinajejichspolečenskémpostavení.Feudální
právoneznaloaneuplatňovaloprinciprovnostianiuvnitřjednotlivých
skupin.probudoucíživotnícestynověnarozenébytostiprotobylozcela
rozhodujícíaurčující,vjakémprostředíseocitne.Malápolyxenapatřila
ztohotohlediskajednoznačněmezityšťastnějšíaosudkníbylnadmíru
příznivý–vdobějejíhonarozeníbylovčecháchanaMoravějenmálo
rodin,kterébymohlynabídnoutlepšípůvodapostavení.

polyxeninotecVratislavzpernštejna (1530–1582)bylpříslušníkem
významnéaristokratickérodiny,patřícímeziprastaréčeskéamoravské
šlechtickérody.ovzestuprodumajícíhoverbučernouzubříhlavu,kterou
podlelegendyobdrželdávnýpředekzato,žezbavilkrajinuškodlivéhozví-
řete,sezasloužilzejménapolyxeninpradědVilém(1438–1521).tenvýrazně
rozmnožilrodovýpozemkovýmajetekazajehoživotaserodpernštejnů
staljednímznejzámožnějšíchanejvlivnějšíchpanskýchrodůvčechách
inaMoravě.30Významnéhopostavenídosáhl i jehosyn, polyxenin

30 krodupernštejnůj.soUkal,Páni z Pernštejna;j.teplý,Pernštejnové. (Příspěvky 
k dějinám feudálního rodu);G.kadlec–j.kotyk,Pernštejnové;p.VoRel,Páni 
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prastrýcVojtěch(1490–1534),kterýbyl
dokoncevroce1526zmiňován jako
jedenzdomácíchkandidátůnauprázd-
něnýčeskýtrůn.ještěvdobějagellon-
ské (v letech1514–1523)apotéznovu
odnástupunovéhopanovníkazastá-
valprestižníatakévýnosnýúřadnej-
vyššíhohofmistračeskéhokrálovství.
dosaženýchrodovýchpozicmohlrovněž
plněužívatnejenjehobratrapolyxenin
dědjan,zvanýBohatý(1487–1548),ale
ijehosyn,Vilémůvvnuk,kterýdovedl
svůjrodkvrcholuamezipříslušníky
panskéhostavuvčeskémkrálovství
zaujaljednoznejpřednějšíchmíst.to,

žebylnazývánVratislavemnádherným,svědčíotom,žepatřilmezi
výraznéreprezentantysvédobyaplatilzapravéhorenesančníhokava-
líra.31předpokladyktomuzískalvelicebrzy,přičemžmohlvyužítnejen
svýchschopnostíareputacesvéhorodu,aleidoporučeníjednohozčelných
představitelůdvoraFerdinandai.,habsburskéhovojevůdceMikulášeze
salmu(†1550),kterýbylpříbuznýmjehonevlastnímatkyatchánemjeho
sestrykateřiny.ještějakotřináctiletýmladíkvstoupilVratislavvříjnu
1543doslužebFerdinandahabsburskéhoastalseslužebníkemjeho
synů,arciknížeteFerdinanda(1529–1595),kterýsemělvbudoucnustát
nařaduletčeskýmmístodržícím,apředevšímjehojenodvarokystaršího
bratraMaxmiliána(1527–1576),pozdějšíhocísařeMaxmiliánaii.

službumladýVratislavzahájiljakobezplatnýosobníčíšník(čilišenkči
Mundschenk)vdružiněmladšíhoFerdinanda,snímžpřeszimu1544/45
pobývalvBruseluazískávalprvnízkušenostiudvoraněkdejšíchbur-
gundskýchvévodů.pakpřešelrovněžjakočíšníkdodružinystaršího

z Pernštejna (Českomoravský rod v zrcadle staletí);týŽ,Pernštejnové v českých 
dějinách. Sborník příspěvků z konference konané 8.–9. 9. 1993 v Pardubicích;týŽ,
Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy.

31 kVratislavovizpernštejnaz.kalista,Vratislav z Pernštejna;j.pÁnek,Politika 
náboženství a každodennost nejvyššího kancléře Vratislava z Pernštejna,tamicha-
rakteristikapramennézákladnyanástinpožadavkůnaživotopisVratislavazpern-
štejna.souhrnnámonografieVratislavazpernštejnadosudneexistuje,důkladnější
pozornostmunaposledyvěnovalp.VoRel,Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu 
zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy,s.305–306;dáletýŽ(ed.),Česká a moravská 
aristokracie v polovině 16. století.

janzpernštejna,zvanýBohatý,
polyxeninděd–vyobrazení
namedailizroku1543
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Maxmiliána.Brzypoté,copojehobokupoznalrůznécizíkončinyazažil
itaženíšmalkaldskéválky(20.dubna1547sesnadzúčastnil,čispíše
přihlíželiznámébitvěuMühlberku),sesnímadalšímišlechticivčervnu
1548vydalzaugšpurkupřesMilánajanovdodalekéhoŠpanělska,kde
mělmladýarciknížeudvorasvéhostrýcekarlaV.získávatvladařské
zkušenostiazastávatúřadmístodržitelevsídelnímměstě,kastilském
Valladolidu.Maxmiliánsetamjižvzářítéhožrokutakéoženilscísařo-
voudcerou,sestroupozdějšíhošpanělskéhokráleFilipaii.(1527–1598)
atedysvousestřenicí infantkouMarií (1528–1603).32Mladýpernštejn
takdostalzcelavýjimečnoupříležitostseznámitsesprostředím,které
ipozdějizůstalovětšiněčeskýchamoravskýchšlechticůnaprostovzdá-
lenéaneznámé.Běhemčtyřdalšíchletpostupněvystřídalrůznédvorské
funkceodarciknížecíhočíšníkapřeskomorníkapo„štálmistra“(zodpo-
vědnéhozakoněadopravu).získalbohatézkušenostiiMaxmiliánovo
přátelství,kterépřinášelomnohépříslibydobudoucna.setkánístehdejší
světovouvelmocí,jejížmocsahalaaždozámoří,nemohlonapernštejna
nezapůsobit.Běhemsvéhopobytusiosvojilkastilštinuazískalobdiv
kešpanělskékultuře,dvornímuceremoniálu isystémukrálovského
katolickéhoabsolutismu.33

díkysvýmcestámdo„království hišpánských“,kterévedlypřesseverní
itáliiazápadníevropuanebylyvtédobězvláštěpročeskéšlechticeještě
příliščasté,sestaltakézkušenýmcestovatelem,obeznámenýmjakse
vzdálenýmikrajiajejichzvyklostmi,taksestrastmiaproblémy,které
tehdycestováníprovázely.VeŠpanělskunepobývalnepřetržitě,poprvése
vrátildočechnajaře1549posmrtisvéhootceadoroku1551pakabsol-
vovalcestuzčechdoŠpanělskaještěnejméněčtyřikrát.službuuMax-
miliánapřitomnepřerušil,působilijakojehoposel.34právěsohledem

32 ch.FRitzoVÁ–j.RůŽička,Španělský sňatek Vratislava z Pernštejna,s.65n;
j.pÁnek,Výprava české šlechty do Itálie,s.144;V.BůŽek,Vratislav z Pernštejna 
mezi Prahou, Litomyšlí a Vídní;týŽ,Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Innsbruckem,
s.79;p.VoRel,Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech 
a Moravy,s.210a237n;p.MaŤa,Svět české aristokracie,s.394a832.kesložení
MaxmiliánovadvoraaVratislavovizpernštejnaR.holtzMann,Kaiser Maximi-
lian II. bis zu seiner Thronbesteigung,s.79–80.informacioVratislavověbezplatném
působeníveslužbácharciknížatuvádíV.BůŽek,Ferdinand Tyrolský mezi Prahou 
a Innsbruckem,s.79(„hatkeineBesoldung“),kpůsobeníuFerdinandovadvora
tamtéž,s.83.

33 G.kadlec–j.kotyk,Pernštejnové,s.197;dáleich.FRitzoVÁ–j.RůŽička,
Španělský sňatek Vratislava z Pernštejna,s.65.

34 Vizp.VoRel(ed.),Česká a moravská aristokracie v polovině 16. století,passim.
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nato,žebylzesvýchpředchozíchcestdobřeobeznámenseseverníitálií
itamnímilidmiazvyky,jejFerdinandi.vdubnu1551pověřil,abysta-
nul–vpouhýchjednadvacetiletech,ikdyžsetoneobešlobezodporu
anelibostítěchstarších–včeleznámévelkéareprezentativnívýpravy
českéamoravskéšlechty.tasevydalavstřícMaxmiliánovi, tehdyuž
od19.února1549přijatémučeskémukráli,ajehomanželceMariiŠpa-
nělskéidvěmamalýmdětemdojanova,abyjemohlapojejichnávratu
zpyrenejskéhopoloostrovadostředníevropyapříjezduzBarcelony
doprovoditdáledovnitrozemí.35

akceseuskutečnilanedlouhopopotlačenémstavovskémodbojiroku
1547amělasoučasnědemonstrovatoddanostčeskéamoravskéšlechty
panovníkovi.podobnávýpravavšaknemělavčeskýchdějináchobdoby
ajejívýznambylnejenproúčastníky,aleiprodalšívývojčeskýchzemí
mimořádný.představitelédomácíšlechtysenikdypředtímnevydalinatak
velkorysepojatouadlouhodobouvýpravu,kterábynemělaválečnýcha-
rakter,anavícbysenekonalazúřednípovinnosti,aleryzedobrovolně,
jennažádostpanovníka,adokoncenavlastnínáklady.Účastníci,kteříse
nenechaliodraditpředpokládanýminemalýmivýdajiamožnýmidůsledky
dlouhodobénepřítomnostivzemi,chápalicestujakovýhodnouinvestici
aočekávaliodnípředevšímzískáníkontaktůazkušenostípropřípadnou
budoucídvorskoukariéru.nacestusevčervnu1551vypravilo23pánů
a30rytířůsbohatýmdoprovodem,meziniminapříkladVilémzRožm-
berka(1535–1592),zachariášzhradce(1527–1589),jaroslavsmiřický
zesmiřic(1513–1597),adamzeŠvamberka(†1590)amnozídalší.kvůli
opožděnémuvyplutíhabsburskéhopáruzBarcelonyateprvelistopado-
vémupříjezdudojanovasevýpravanakonecprotáhlaaždoledna1552,
kdyMaxmiliánv innsbruckuoficiálněsvůjdoprovodrozpustil.Byla
takémnohemnákladnější,nežbyloočekáváno.provšechnyzúčastněné
všakbylaúčastnanízásadní.pobytv itálii,běhemněhožúčastníci
výpravynavštívilitrident,Mantovu,Milán,janovčipavii,přineslnejen
cennéživotnízkušenosti,novékontaktysitalskýmišlechticiaduchov-
ními,přátelstvímeziúčastníkyapoznánídosudneznámýchkončin,ale
iseznámenísnovourenesančníarchitekturouacelýmživotnímstylem,
rozšířenýmjižněodalp.italskézážitkytaknapomohlyijehorychlejšímu
přijetívdomácímprostředí,podnítilyrenesančnípřestavbyčistavby
novýchobjektů,zakládánízámeckýchkapel,vytvářenízahradapořizo-

35 Výpravoučeskéšlechtysedosudnejvícezabývalj.pÁnek,Výprava české šlechty 
do Itálie.
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vánínovýchuměleckýchpředmětů.36Meziúčastníkyvýpravybylaiřada
přibližněstejněstarých–čispíšemladých–osob,jejichžnadějespojované
scestousesplnilyakterévdruhépoloviněstoletízaujalynačeskéči
moravsképolitickéscéněrozhodujícímísta.(jenztěch,kteříbylizmíněni:
VilémzRožmberkasestalnejvyššímpurkrabím,zachariášzhradce
moravskýmzemskýmhejtmanem,jaroslavsmiřickýhofmistrem,adam
zeŠvamberkanejvyššímdvorskýmaposlézezemskýmsudím.)Mladí

36 staršíliteraturushrnujej.pÁnek,Výprava české šlechtydo Itálie,s.166–167;
kumělecko-historickérecepcizejménae.ŠaMÁnkoVÁ,Architektura české rene-
sance,dálesouhrnněe.pocheakol.,Umělecké památky Čech I.–IV.;Hrady, zámky 
a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. I.–VII.;Dějiny českého výtvarného umění 
II/1,2.

Maxmiliánii.
habsburský
sesvourodinou
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účastnícivýpravymohlivnovémkrálispatřovatnadějinejennabudoucí
osobníkariéru,aleinazměnupanujícíchpoměrůanovérozdělenímoci,
Maxmiliánvnichnaopakmohlzískatpotřebnépodporovateleivevztahu
vůčisvémuotciFerdinandui.proVratislavazpernštejna,kteréhosMax-
miliánempojiloosobnípřátelstvíanakteréhočekalvbudoucnuúřad
nejvyššíhokancléře,toplatilopřednostně.

těsněpředodjezdemdoitáliebylVratislavzpernštejna1.června1551
jmenovánMaxmiliánovýmosobnímkomorníkemsměsíčnímplatem40
zlatýchrýnskýchnavydržovánísluhyačtyřkoní,odjížděltedyvevysoké
dvorskéfunkciatomuodpovídalaipéče,kterouvěnovalsvéreprezen-
taci.nacestu,nanížsepředpokládalyrůznéslavnostivčetněrytířských
turnajůaklání,sivzalinákladnouozdobnouplátovouzbroj.nechalsi
jivyrobitužvroce1549vaugšpurkupodleknihynávrhůvýzdobysnad
nejproslulejšíholeptačezbrojí16.století,tamějšíhomistrajörgasorga
mladšího,unejpřednějšíchmistrůplatnéřskéhořemeslanejenveměstě,
aleivevropě,jejichžzákazníkembylisámarcivévodaMaxmilián.jed-
naloseosoupravu,vnížsemohlmladýpernštejnzúčastnitnejentur-
naje,aleporůznýchúpraváchidalšíchdvorskýchslavností,původně
zřejměveŠpanělsku.představa,žesevtomto„železnémobleku“vydával
navlastnícestu,jeovšemromantickáanepřesná:jakuvádíznalechis-
torickýchzbrojíctiradBeneš,rozhodněvtétozbrojinecestoval,protože
tobyiprofyzickyzdatnéhomužebylotéměřneuskutečnitelné.jevšak
zřejmé,ževlastníreprezentacimladýpernštejnnepodceňoval.čekalyjej
ostatněijinépovinnosti.ještěnaitalskémúzemívýpravuspolusjaro-
slavemsmiřickýmvMantověvprosinci1551opustil,protožejejMax-
miliánvyslalsdiplomatickýmposelstvímkpapežijulioviiii.doŘíma.37

stykysešpanělskýmprostředím,rozvíjenéodkoncečtyřicátýchlet,
mělypromladéhošlechticeivýznamryzeosobní.nenízřejmé,zdajiž
veŠpanělsku,nebospíšeažpozdějivestředníevropěpoznalmladou
španělskoušlechtičnuzurozeného,váženéhoavlivnéhopůvodněkas-
tilskéhoroduhurtadodeMendoza,kterýbyljakovětevslavnéhorodu
Mendozaznámýjižod14.stoletíaodvozovalsvůjpůvododdiegahurtada

37 ke jmenováníkomorníkemj.pÁnek,Výprava české šlechty do Itálie,s.29
a146–147;p.MaŤa,Svět české aristokracie,s.832.kezbrojij.pÁnek,Výprava 
české šlechty do Itálie,s.154,dálech.FRitzoVÁ–j.RůŽička,Španělský sňatek 
Vratislava z Pernštejna,s.66,alezejménac.BeneŠ,Zbroj Vratislava z Pernštejna;
kturnajůmV.BůŽek,Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Innsbruckem,s.177–178;
kposelstvíkpapežiR.holtzMann,Kaiser Maximilian II. bis zu seiner Thronbes-
teigung,s.148(pozn.);j.pÁnek,Výprava české šlechty do Itálie,s.109a160.
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deMendoza(†1405).oněkolikletmladšídívkajménemMaríaMaxmili-
anaManrique(asi1538–1608),dceradonaGarcíiManriquedelarayde
silva(1490?–1565?),kterýsloužilcísařikarluV.vitálii,ajehomanželky
isabelBriseño(it.isabellaBresegna)yarévalo(†1567)seocitlaveVídni
jakodvornídámaprávěMariehabsburské,Maxmiliánovymanželky.
otom,ževstoupídojejíchslužeb,sesnadrozhodloprávěvprůběhucesty
královskéhopáruzjanovadoMilánavroce1551.Maríinotec,kterýpře-
jalsvépříjmenípobabičceinézzroduManriquedelara,bylvojákem
amladšímbratremcísařskéhodiplomataavojákaapozdějšíhohistorika,
básníkaasběrateledonadiegahurtadadeMendozaysilva(1490–1542),
markýzedecañete.Bylrytířemřádusv.jakuba,proslavilsejakohrdina
vbitvěupavieastalseguvernéremprovincieabruzzoasprávcemoblasti
piacenza,kterábylasoučástíparmskéhovévodství,naněžsičinilnároky
papež.Matkaisabella,kterávyrůstalavneapoli,ale jejímateřštinou
bylanejspíšešpanělština,byladcerouhrabětecristoforaBriseñoavnuč-
koupánadeVillaquijeda,jejímbratrembylopatapapežskýprotonotář
Briseño,diplomatkarlaV.apourčitoudobu isekretářneapolského
místokrále.38právěnapřímluvuisabelly,kterásevždysnažilanajítpro

38 ch.FRitzoVÁ–j.RůŽička,Španělský sňatek Vratislava z Pernštejna,s.67;
dáleiB.chUdoBa,Španělé na Bílé hoře,s.60–61;j.FoRBelský,Španělé, Říše 
a Čechy v 16. a 17. století,s.22;kcelérodině(atakéorůznýchvariantácherbu
MaríiManrique)předevšímdetailněs.kasík,Marie Pernštejnská de Lara,s.128.

návrhynazbroj
propěšísouboj
aproklání
dřevcempro
Vratislava
zpernštejna
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svéděticonejlepšíuplatněníamělavyhledatkrálovnuMariipřijejím
průjezduseveroitalskoualessandrií(vjejímžokolítehdyisabellapobý-
valanalázeňskémpobytu),mělabýtjejítřináctiletádceraMaríapřijata
dokrálovninýchslužeb.Maríapozdějipůsobilajakojejívrchníkomorná
aúdajněsedokoncestalajejínejoblíbenějšídvornídámou.39královna,
dceracísařekarlaV.aortodoxnístoupenkyněšpanělskéhokatolicismu,
sesnažiladívkámzesvého„fraucimoru“zajistitvhodnéženichy–apan
Vratislav,vystupujícívmanželovýchslužbách,takovýmrozhodněbyl,
aťjižksetkáníoboumladýchlidídošlodřívečipozději.jealemožné
(aodpovídalobytoinformacím,kteréjsouznámyojejíchrodičích),že
MaríaMaxmilianaManriquedelarasnadaždosňatkuveŠpanělskuani
nikdynebylaaznalajejenzvyprávění,snadsetamvydalaažpřicestě
císařeacísařovnyvroce1556.jejísvatbasVratislavemzpernštejna,
kterásekonalaveVídni14.září1555ajížjedodnespřikládánmimo-
řádnývýznamizhlediskadalšíhovývoječesko-španělskýchpolitických
akulturníchvztahů,patřilaknejvýznamnějším,jakévídeňskýdvůrpři-
pravil,tímspíše,žesedojistémíryjednaloonáboženskoumanifestaci
asňatekmělbýtoporoupostupněserozvíjejícíprotireformace.40

snoubenciztohotohlediskatvořilivelmivhodnýpár.Mladýpernštejn
bylsicepůvodněnekatolíkem,alekjehokonverzidošlopootcověsmrti
snadjižnazačátkupadesátýchletveŠpanělsku.podlenázorujaroslava
pánkaapetraVorlapřitomsnadaninehrálarolisnahazavděčitseMax-
miliánovi,kterýprojevovalvůčireformacivstřícnéatolerantnístanovisko,
nebojehootci,alenejspíšezapůsobilpolitickýikulturnívlivšpanělského
světaaorientacenarománsképrostředí.Vzhledemktomu,žeVratislavův
otecbylpřednímpředstavitelemčeskýchnovoutrakvistůamoravským
zemskýmhejtmanem,hájícímstavovskáprávaináboženskoutoleranci,

RodičearodinaMaríiMaxmilianyManriquedelarajsoujinakvčeskémprostředí
praktickyneznámíanezřídkasechybujeivoznačováníjednotlivýchrodinných
příslušníků,nejvíceinformacíuvádía.l.heRnÁndez,El niňo Jesús de Praga y 
su donante Polixena de Lobkowitz,s.210–223.orodičíchpolyxenyzpernštejna,
jejíchsourozencíchajejímdatunarozenínaposledyM.RyantoVÁ,Kdy se narodila 
Polyxena z Lobkovic, rozená z Pernštejna?.

39 ch.FRitzoVÁ–j.RůŽička,Španělský sňatek Vratislava z Pernštejna.dále
kpostaveníMaríiMaxmilianyManriquedelaraudvoraao jejímabsolvování
ignaciánskýchexerciciípodvedenímjezuityjuanaalfonsaVictorii,třetíhorektora
jezuitskékolejeveVídni,ch.F.laFeRl,Die Kultur der Spanier in Österreich unter 
Ferdinand I.,s.131a248.

40 kvýznamusvatbyo.kaŠpaR,Ke španělským kulturním vlivům v předbělohorských 
Čechách,s.383;dáletýŽ,Nástin dějin česko-španělských vztahů,s.790.



27

anejmladšíbratrVojtěchnarozdílodsvýchstaršíchsourozencůnekon-
vertoval,alezůstával luteránem,adokoncesepokusilzaložitvlastní
náboženskéspolečenství,mohlVratislavůvsňatekpůsobitjakodemon-
straceúspěchukatolického„španělského“křídlanavídeňskémdvoře.41

podobnějakouženichaajehopříbuznýchleželjistýstíninatehdy
sedmnáctileténevěstě.jejímatkabylavtédoběpříznivkyníučeníšpa-
nělskéhonáboženskéhoreformátoraluterskéhotypujuanaValdése(cca
1490–1541)aspolusesvoupřítelkyní,proslulouitalskouintelektuálkou
GiuliíGonzagou,kazatelemBernardinemochinem(1487–1564)ařadou
dalšíchvýznamnýchosobností,včetněžen,sestalačlenkoujehoneapol-
skéhokroužku.dokoncejíbylyvěnoványněkteréspisyvydanévtomto
okruhu.ztohodůvodubylanařčenazkacířstvíanejpozdějiodroku1553
(neboprávě1555)seonizačalazajímatobnovenápapežskáinkvizice.její
manželsicepožádalsvéhosynovce,kardinálaFrancescaMendozu,abyji
obrátilzpětkpravévíře,adověcimělbýtzasvěcenisámignáczloyoly,
ale tatosnahabylaneúspěšná,nejspíše idíkymocnémuisabellinu
přímluvcivosoběšpanělskéhomístodržícíhovMilánskuFerranteGon-
zagy.processisabelloubylsicezahájenažrokpojejísmrti,roku1568,
aleužvroce1556,kdyjejípřímluvceupadlvnemilost,uprchlazitálie
apoté,coseneúspěšněucházelaomístouvídeňskéhodvora,sepozbytek
svéhoživotasnažilaunikataskrývatpoevropě.krátcezakotvilanadopo-
ručeníMaxmiliánaii.isnejmladšímsynemuwürtemberskéhovévody
vtübingen,dostalasekezwinglimudocurychuazatímcojejímanžel
pobývalvneapoli,skončilaposlézevešvýcarskéchiavenněuitalských
hranic,kdevroce1567zemřela.Finančnípodporujíposkytovalaprávě
GiuliaGonzaga,adokonceicísařMaxmiliánii.,kterémusistěžovala,že
nanirodinazapomněla,nejspíševobaváchzestykuskacířkouaztráty
pozic,případněizesamotnýchnáboženskýchdůvodů.42

41 ch.FRitzoVÁ–j.RůŽička,Španělský sňatek Vratislava z Pernštejna,s.65;
p.VoRel,Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech 
a Moravy,s.187a212;j.VÁlka,Dějiny Moravy II. Morava reformace, renesance 
a ba  roka,s.58.

42 omatcenejvícech.FRitzoVÁ–j.RůŽička,Španělský sňatek Vratislava z Pern-
štejna,s.69–70;B.chUdoBa,Španělé na Bílé hoře,s.60–61;dáleij.RůŽička,
Italská cesta Jaroslava z Pernštejna,s.166(pozn.37);zmínkaiR.holtzMann,
Kaiser Maximilian II. bis zu seiner Thronbesteigung,s.323;dálehugoRahneR,
S. J. Ignatius und die Bekehrung der Doña Isabel Briceño.Roma1956(archivum
hist.soc.jesuXXV),aFontes rerum austriacarum II.,Bd.30.Vienna1870,s.384n.
oG.GonzagaMarianandReWs,A princess of the Italian reformation. Giulia Gon-
zaga (1513–1566), her family and her friends.london–newyork1912.
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příklonkekatolickévíře,kterýtakisabellinadceraijejísnoubenec
apotémanželprojevovali,aťužokázalýčiupřímný,mělposílit jejich
postaveníasoučasněbýtpříklademproostatní.nevěstasicenebyla
přílišbohatá,aleotevřelapernštejnovipřístupdovlivnýchšpanělských
kruhůudvora,takženovémanželstvímělonavícpřispětikužšímusepětí
Maxmiliánovadvořanasnimiasešpanělskýmprostředímobecně.pern-
štejnovokatolickévyznánísehrálorolinejentehdy,kdyžbyljižvčervenci
1554vyslándoanglie,abysejakozástupcetitulárníhočeskéhokrále
MaxmiliánahabsburskéhoúčastnilveWinchesterusvatbyšpanělského
králeFilipaii.sMariítudorovnou,43alezejménakdyžbylposplněnítéto
významnézahraničnídiplomatickémisevlednu1556nařádovékapi-
tulevantverpáchjakoprvníčeskýšlechticslavnostněpřijatmezirytíře
slavnéhoŘáduzlatéhorouna.totoznámévysokévyznamenání,založené
roku1430burgundskýmvévodouFilipemdobrým(1396–1467),bylo
udělovánojenvýjimečněnejvýznamnějšímaristokratům,atokatolíkům,
„šlechticům jménem i zbraní“,kteřísevýraznězasloužiliohabsburskou
dynastiiaošířeníkatolickévíry,mělisuverénařádu„v opravdové lásce“
apřísahalimupomoc islužbu.44promladého, teprvepětadvacetile-
téhoVratislavazpernštejnasicepřijetídoprestižníhořáduznamenalo
ioceněnídosavadníhopůsobení,alesoučasněpředstavovalozávazek
dobudoucna.

ještěvětšívýznammělpernštejnůvsňatekvženichovědomácímpro-
středí.svatbačlenaprastaréhočeskéhoamoravskéhoroduapředního
exponentahabsbursképolitikyvčecháchskrásnoucizinkouzevzdálené,
snadiponěkudexotickézemě,spojenéisestáleještěnovoupanovnickou
dynastií,navícsčlenkoukatolickérodinyadvornídámoupanovníkovy
manželky,sestalaveskrzevýjimečnouanezvyklouspolečenskouudá-
lostí–tímspíše,žezdezatímmezišlechticinebyločastýmzvykemhledat

43 ovysláníVratislavazpernštejnadoBruselu,anglieaŠpanělska iR.holtz-
Mann,Kaiser Maximilian II. bis zu seiner Thronbesteigung,s.208.ch.FRitzoVÁ–
j.RůŽička,Španělský sňatek Vratislava z Pernštejna,uvádějíanglickousvatbu
mylněvčervenci1555,odnichip.MaŤa,Svět české aristokracie,s.469.

44 detailněvizM.RyantoVÁ,Jak „spoplet beránek den“ aneb Vratislav z Pernštejna 
jako první rytíř Řádu Zlatého rouna z českých zemí;Vratislavzpernštejnabylzvolen
26.ledna1556.oŘáduzlatéhorounavizLa Toison d’Or, Cinq Siècles d’Art et d’His-
toire;zdomácíliteraturyF.loBkoWicz,Zlaté rouno v Čechách;týŽ,Encyklope-
die řádů a vyznamenání,s.122–123a162;o.seMRÁd,Zlaté rouno v evropských 
zemích(tams.58).kudělenířáduVratislavoviB.chUdoBa,Španělé na Bílé hoře,
s.59;ch.FRitzoVÁ–j.RůŽička,Španělský sňatek Vratislava z Pernštejna,s.68;
j.janÁček,Rudolf II. a jeho doba,s.91;p.MaŤa,Svět české aristokracie,s.394
a833(pozn.385).
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simanželkuvcizině.pochopitelněvšakmělainemalýpolitickývýznam,
atojakprosamotnéhopernštejna,takiproMaríuMaxmilianuajejím
prostřednictvímiprozástupceŠpanělskačišpanělskýchhabsburků
včecháchaproposílenívzájemnýchvztahů,později ipropronikání
katolicismudočech.45

Vratislavzpernštejnabyl,jakseuvádí,urostlýmmladíkemsvýraz-
nýmisvětlerusýmivlasy(řečenopozdějšímislovyMikulášedačického
zheslova:byltomuž„vysokého zrostu a velmi ryšavý“)anechybělamu
zřejměanifyzickápřitažlivost.tomubyodpovídaliportrétodjakoba
seiseneggrazroku1558,nacházejícísednesvlobkowiczkérodovégalerii
apředstavujícímuževnádhernězdobenémoděvuskožešinovýmpláštěm,
kterýbyldlouhoidentifikovánprávěsVratislavem.jakalenedávnoupo-
zornilakunsthistoričkaBlankakubíková,vzhledemktomu,ženaněm
chybízobrazeníŘáduzlatéhorouna,cožbypředstavovalozávažnépro-
viněníaporušenířádovýchustanovení,jednásenejspíšeoportrétjeho
bratrajaroslava.Fyziognomieobousourozencůstejnějakojejichsnaha
oreprezentacivšakzřejměbylapodobná.46Vedledalšíchpřednostípatřil
ženichvdoběuzavřenísňatkutakémezidostimajetnéšlechtice.někdejší
rozsáhlýrodovýmajeteksicejehootecjanzatížilmnožstvímdluhů,ale
ještězasvéhoživotasejesnažilřešitrozprodávánímněkterýchstatků
anadálemuzbývalonemalé jmění.po jehosmrtipřešelmajetek ise
všemizávazkynajehosynyVratislava,jaroslava(1528–1560)aVojtěcha
(1532–1561),kteřísevšakocitlivtzv.sourozeneckémnedílu,takžemohli
provádětrůznétransakcejenspolečně.VzhledemkVratislavovýmčas-
týmcestámtobylonevýhodné;protomuselbýtponěkudnezvyklehned
pootcověsmrtiaještěpředsvýmodjezdemdoŠpanělskavroce1548
prohlášenzanezletilého,atímnezpůsobiléhokprávnímúkonům.tomu
ovšemnebránilovevedenídostiokázaléhoživotaavnákladnéreprezen-
taci.svědčíotomnádhernýkordzdílnymilánskéhomistraantoniapicci-
ninasjílcemvyrobenýmšpanělskýmizlatníkyzryzíhozlataadoplněný
nákladnouemailovouvýzdobou,kterýnechalvyhotovitsnadjakosvatební

45 ch.FRitzoVÁ–j.RůŽička,Španělský sňatek Vratislava z Pernštejna.dále
p.MaRek(ed.),Svědectví o ztrátě starého světa, s.85.odvarokydříve,vroce1553
sekonalavesvatovítskémchrámuvprazesvatbarakouskéhošlechticeadama
zditrichštejna(1527–1590),kterýpozdějizískalMikulov,skatalánskoušlechtičnou
MargaretouFolchdecardonayRequesens(1535?–1609).

46 j.MikUlec(ed.),Mikuláš Dačický z Heslova. Paměti,s.228.portrétvizj.dVo-
ŘÁk,Raudnitzer Schloss-Bilder,č.87;M.dVoŘÁk–B.Matějka,Soupis pamá-
tek historických a uměleckých,s.82;B.kUBíkoVÁ,Interpretace dvojportrétu Marie 
Manrique Pernštejnské de Lara,s.196–198.
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darproarciknížeteMaxmiliánaakterýsednesnacházívevídeňském
Uměleckohistorickémmuzeu.47nešetřilvšakanisámnasobě:kromějiž
zmíněnézbrojesiužvroce1551objednalvitáliizhotoveníreprezenta-
tivníhofajánsovéhosouboruskládajícíhosemimojinézněkolikamís
anádobynavínovetvarusovy,kterébylyzdobenyvýjevyzpernštejnské
rodovélegendy,apřipříležitostisvésvatbypořídildalšísoubor,opatřený
tentokráterbyobouspojenýchrodů.Vroce1556sipaknechalvyrobit
nazakázkuvaugšpurku,nejspíšepronastávajícíklánívpraze,hned
dvědalšíunikátníahonosnézbroje.Vnorimberkuobjednávalstříbrné
stolnísoupravy,věnovalsetakérůznýmspolečenskýmzábavám,včetně
hazardníchher(užvroce1550prohrálsjindřichemzplavnačástku200
kopmíšeňskýchgrošů,kterápředstavovaladesetinujehoplánovaných
ročníchvýdajů).svébohatstvíneváhaldávatokázalenajevo,ikdyžtím
zatěžovalsvébratryirodinnoupokladnu.najehocestáchjejdoprovázel

47 l.letoŠníkoVÁ–j.heRčík,Zbraně, šerm a mečíři,s.176–180.

portrétjaroslavazpernštejna
vezbrojiodjakoba
seisseneggerazroku1558,
dřívepovažovanýzaportrét
Vratislavazpernštejna
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vlastnídvůr,kterýčítalokolopadesátiosob,najejichžslužnébylotřeba
vynaložitročněvícenežpětsettolarů,nepočítajeubytováníastravu;
mezislužebníkybylivlastníkuchař,najehoždůvěryhodnostimladému
Vratislavovivelmizáleželo,zastravuvšakbylyitakvyplácenyvysoké
částky.48teprveodjararoku1555,kdydošlokmajetkovémuoddělení
sbratremjaroslavem(nejmladšíVojtěchseodděliljižroku1552apřevzal
svoutřetinudědictvíshlavnímmoravskýmsídlemvprostějově),hospo-
dařilkaždýsámzasebeamuselzaměstnávataplatitsvéúředníky,slu-
žebníkyačeleď.zatímcojaroslavsiponechalzadluženáčeskádominia
scentremvpardubicích,Vratislavovipřipadlakroměněkterýchdalších
statkůpanstvítřebíč,Židlochoviceačáststaréhopanstvípernštejn
včetněměstečkadoubravník,jehožkostelsloužiljakorodovépohřební
místo.krátcepopřevzetísvýchstatkůvydalVratislavinstrukci,vníž
nověstanovilfunkčníaplatovézařazenísvýchzaměstnanců,vymezil
jejichpovinnostiipravomociavyjasniljejichhmotnézabezpečení.Vyře-
šenímajetkovésituace ireorganizacesprávníhoaparátunepochybně
souviselyisVratislavovoudalšícestoudoŠpanělskavlétě1555asjeho
následujícímsňatkem.49

jestližebychompoměřovaliúspěšnostuzavřenéhomanželstvípočtem
potomků(cožodpovídalotomu,žezplozenídětíbylojednímzhlavních
účelůmanželstvínejenvranémnovověku),patřilsvazekVratislava
zpernštejnaaMaríeMaxmilianyktěmnejzdařilejším:pokudjeznámo,
narodilosevněmběhemsedmadvacetiletjehotrvánícelkemdvacetdětí;
podleněkterýchautorůjednadvacetaúdajvrodinnéexpozicivlobko-
vickémpalácizmiňujedokoncedvaadvacetpotomků.jižtytoinformace
naznačují,žeznalostiopernštejnskýchdětechnejsouvždyzcelajasné.
Budeme-livycházetzpotvrzenýchúdajů,jednaloseosedmsynůatřináct
dcer,třebaže,jaktehdynebylovýjimkou,sedospělostidožilajenčást
znich.kroměpočtudětívšakmnohonejasnostídoprovázíidatajejich
narození,atoparadoxněprodětimladší–prostaršíznichjsoutotiž
kdispozicipřesnéúdaje,zachovanédíkyprostějovskémuradnímupísaři
januBělkovskémuzRonšova,kterýzačalnapřánípředstavitelůměsta

48 Všep.VoRel(ed.),Česká a moravská aristokracie v polovině 16. století,s.22,tam
odkaznapříslušnédopisy.ofajánsovýchsouborechM.dVoŘÁk–B.Matějka,
Soupis památek historických a uměleckých,s.243–247;j.hRdlička,Hodovní stůl
a dvorská společnost,s.149;ozbrojic.BeneŠ,Zbroj Vratislava z Pernštejna.

49 khospodářskésituacip.VoRel,Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubří hlavy 
v dějinách Čech a Moravy,s.246–247,atýŽ,Hofmistrovská instrukce Vratislava 
z Pernštejna z roku 1555.
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sepisovatpamětníknihuadonízaznamenával, ikdyžaždodatečně,
inarozenídětísvévrchnosti,tedyprávěVratislavazpernštejna.50jako
poslednívšakuvedlannu,narozenouroku1563.propozdějšíobdobí
bohuželinformacečipodobnýpramenchybí,ajsmetakodkázáninaspíše
náhodnědochovanéúdaje.důvodytétoskutečnostispočívajívtom,že
úřednízaznamenávánídatnarozenídětívpodoběcírkevníchmatrik
vtédoběještěexistovalojenvýjimečně,apoznamenávánídatnarození
zvláštědcer,kterénavícpřišlynasvětjižněkolikátévpořadí,nebylovté
doběsamozřejmostídokonceanivešlechtickémprostředí.Různérodové
letopisy,biografie,autobiografie,deníky,pamětičijinépramenyosobní
povahy,kterébypodobnéúdajezachycovaly,zprostředípernštejnské
rodinybohuželnemámekdispozici–aslavenínarozeninjezáležitostí,
kteráseobjevujeažvmodernídobě.

kteřípotomcisetedyvmanželstvíVratislavazpernštejnaaMaríi
Manriquedelaranarodili?jakoprvnípřišlanasvětjiž17.června1556,
takřkapřesnědevětměsícůposvatběrodičů,johana (juana), jejímž
kmotrembylvedledalšíchosobsámcísařa jehonejmladšísynkarel

50 sokaprostějov,fondarchivměstaprostějov,inv.č.299,pamětníknihajanaBěl-
kovskéhozRonšova.zaposkytnutíkopiíděkujiMgr.Romaněněmcové.

Majolikovýtalíř
svyobrazenímpernštejnské
rodovélegendy,pořízený
Vratislavemzpernštejna
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Štýrský.51jižpočetavýběrkmotrůakmotervyjadřovalprestižrodi-
čů.52následovala6.listopadu1557dalšídceraalžběta(eliška,isabela),
pojmenovanáposvébabičce,čisnadipomanželcejaroslavazpernštejna
alžbětěthurzovézBetlianovců(Bethlenfalvy),kterátehdymělapobývat
veVídni.53ikmotřitétodcerybylivelmivýznamní–předevšímMaxmi-
liáni.ajehomanželkaMarie,aleinejvyššímaršálekkrálovstvíčeského
ahejtmanMarkrabstvímoravskéhopertoldzlipé.54jestližepřánímvšech

51 tamtéž:„Letha 1556 dne 17. měsíce června v městě Vídni urozená pan[n]a pan[n]a 
Johanka, dcera vysoce urozeného pána, pana Vratislava z Pernštejna, narozena jest 
a pokřtěna od biskupa vesperienského. Kmotrové nejjasnější kníže Ferdinand císař, 
arcikníže Karel, nejmladší syn Jeho Milosti císařské [tj.karelŠtýrský], Gusmannus, 
starší komorník Jeho Milosti císařské, kmotry Juliana Palestinská z Forcia, n. man-
želka urozeného pána, pana Linharta staršího z Harrachu, hejtmana domu arciknížete 
Karla; urozená paní paní Hester Ditrichštejnská, vdova pozůstalá po nebožtíkovi n. 
z Lichtenštejna.“

52 B.Bastl,Macht der Emotionen?,s.500.
53 kjaroslavovizpernštejnaajehomanželcej.RůŽička,Italská cesta Jaroslava 

z Pernštejna,zejm.s.159–167;p.VoRel,Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu 
zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy.

54 sokaprostějov,fondarchivměstaprostějov,inv.č.299,pamětníknihajanaBěl-
kovskéhozRonšova:„Léta 1557 dne 8. měsíce listopadu v městě Vídni urozená panna 
pan[n]a Eliška, dcera vysoce urozeného pána, pana Vratislava z Pernštejna, narozena 

pohlednavídeňskýhradakostelsv.MichalaveVídniroku1556,poblížněhožse
nacházeldůmVratislavazpernštejna
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rodičůbylonarozenísynaadědice,muselobýtzklamáním,kdyžidalší
dvaporodypřivedlynasvětdcery:hedviku(1.června1559)ahyppolitu
(někdyoznačovanoujakoMagdalenahyppolita,1560).55podleněkterých
údajůmělyobězemřítvdětskémvěku,druhá ještěpředrokem1564
aprvníponěm,alejanBělkovskýzRonšovazmiňujeúmrtípouzedruhé
znich.anijednaznichsicenení–takjakoněkolikpozdějinarozených
azáhyzemřelýchdětí–zmiňovánavtestamentujejichotcezroku1572,
toovšemmohlomítjinýdůvod.koběmasevšakzachovalyrůznézprávy.
Magdalenamělavroce1590„prosvékřtěnéjméno“platitnákladdiva-
delníhry„Magdalena, její život a smrt“,provedenéjezuityvpražskémkle-
mentinu,apotébýtdruhoumanželkouscipionapiccolomini-todeschini
(†1608)zeslavnéhoitalskéhorodu.56hedvikajenazačátku17.stoletípři
projednávánípodílupootciuváděnajakoneprovdanáapozdějivedva-
cátýchletechpobývalavněkterémzvídeňskýchklášterů.57

teprvepátédítěpernštejnskéhopárusplniloobvykláočekávání:
stalsejímsynjan,narozený30.července1561.Místemjehonarození
bylo,stejnějakoustaršíchsester,sídelníměstoVídeň,kdesiVratislav

jest a pokřtěna od biskupa agrienského. Kmotrové nejjasnější kníže Maximilián, král 
český, urozený pán, pan Pertold z Lipé, nejvyšší maršálek Království českého [pertold
zlipénaMoravskémkrumlově,nejvyššímaršálekvletech1541–1562], n. nejvyšší 
hejtman Markrabství moravského. Kmotry urozená paní, paní Maria, královna česká, 
urozená paní, paní Polyxena, manželka pana Ungnoda.“

55 tamtéž:„Letha 1559 dne 1. měsíce června v městě Vídni urozená panna panna Hed-
vika narozená, nazejtří pokřtěná od kaplana Její Milosti královny české v kostele sv. 
Michala. Kmotrové urození páni pan Tomáš Nadassy, pán uherský, pan pan Ondřej 
Batory. Kmotry urozená paní, paní Polyxena, vdova po n. don Petro Zasso.“;„Leta 
1560 v městě Vídni urozená panna panna Hippolita narozená. Kmotrové urozený pán 
pan hrabě z Lunu, legát krále Hišpánského, urození páni pan Joachim z [jindřichova] 
Hradce, kanclíř Království českého, n. z Tranthamu, maršálek a tejná radda Jeho 
Milosti císařské. Kmotry n. manželka Scipiona hraběte di Arco, spolu s n. matkou 
vdovou; Polhamia manželka n. hejtmana lidu válečného jízdného Jeho Milosti císař-
ské. Ta umřela brzo po narození svém.“

56 kdivadelníhřez.WinteR,O životě na vysokých školách pražských knihy dvoje,
s.444.–scipionepiccolomini-todeschini(†1608),synantoniaMariipiccolomini-
-todeschiniaelenysforzy,bylpříslušníkemjednézedvouvětvípůvodněstarého
italskéhorodu,jehožčlenembyliznámýaenassilvius(1405–1464),odroku1458
papežpiusii.Vizalespoňhttp://www.patricus.info/Rodokmeny/pernstejn.txt
nebohttp://geneall.net/it/ancestors/1711989/conte-scipione-piccolomini-sig-
nore-di-camporsevoli/čihttp://www.genmarenostrum.com/pagine-lettere/
letterap/piccolomini.htm,aleia.l.heRnÁndez,El niňo Jesús de Praga y su 
donante Polixena de Lobkowitz,s.228.

57 M.VaŘeka,Jan z Pernštejna 1561–1597,s.210;p.MaŤa,Zdeněk Vojtěch z Lobko-
vic, Polyxena z Pernštejna a jejich korespondence,s.362;p.MaRek(ed.),Svědectví 
o ztrátě starého světa,s.395a397(č.96,dopisz26.dubna1625).
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zpernštejnavdoběsvéhopobytu
udvorapronajímaldům,označo-
vaný„u Pietého“anacházejícíse
někdevblízkostikostelasv.Mi-
chala;právěvtomtokosteletaké
bylapodleBělkovskéhosvědectví
pokřtěnadcerahedvika,alesnad
iostatnídívky.58pernštejnůvpr-
vorozenýsynbylovšempokřtěn
vchrámusv.Štěpána,atoanto-
nínemBrusemzMohelnice,který
tehdyzastávalúřadvídeňského
biskupa (ikdyž jižbylvysvěcen
napražskéhoarcibiskupa).59jed-
nímzkmotrůbylopětsámar-
ciknížekarelŠtýrský.60dalšími
potomkyvpořadíbylyaleopět
dcery,ikdyžpísařBělkovskýza-
znamenává(atentokrátbezden-
níhodata) jižpouzedvě:nejpr-
veannuMarii,narozenouvroce
1562vpraze,61apotéannu,která

58 Vizpozn.55ap.VoRel,Vídeňský deník rytíře Dvořeckého z roku 1559,s.13–
záznamonarozenídceryhedviky,resp.ojejímkřtudne5.června1559,nas.18.

59 antonínBruszMohelnicesevšakveskutečnostistalarcibiskupemnověobnoveného
pražskéhoarcibiskupství(poodstoupeníposledníhoarcibiskupakonrádazVechty
vroce1421,resp.1425)až5.září1561,potvrzenpapežembyl9.září,vysvěcen
ovšemjiž9.února1561.VizM.BlÁhoVÁ,Historická chronologie,s.722.

60 sokaprostějov,fondarchivměstaprostějov,inv.č.299,pamětníknihajanaBěl-
kovskéhozRonšova:„Letha 1561 dne 30. měsíce července v městě Vídni urozený 
pán, pan Jan z Pernštejna narozen, a od arcibiskupa pražského v kostele sv. Štěpána 
pokřtěn. Kmotrové arcikníže Karel [Štýrský], Scipio hrabě z Archy, komorník Jeho 
Milosti císařské. Kmotra Polyxena ut supra.“Viz iM.VaŘeka,Jan z Pernštejna 
1561–1597,s.12 (císařskýkomorníkscipiohrabězarcybylmajitelempanství
jaroslaviceuznojma,panípolyxena,kterábylazakmotrujižhedvice,bylavdovou
pošpanělskémšlechticipedrovizassovi).

61 sokaprostějov, fondarchivměstaprostějov, inv.č.299,pamětníknihajana
BělkovskéhozRonšova:„Letha 1562, kteréhož král Maximilian na Království české 
korunován, tehdáž urozená panna panna Anna Maria narozena na hradu pražském. 
Kmotrové král Maximilian, Albert vejvoda z Bavor, arcikníže Ferdinand, kmotry 
královna Maria, arcikněžna Anna, dcera Její Milosti královny, n. manželka vejvody 
bavorského. Kteráž [tj.annaMaria]potomně umřela.“

chrám
sv.Štěpána
veVídni,
vněmžbyl
pokřtěnjan
zpernštejna
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senarodilaorokpozdějivrakouskémnovémMěstě(dnesWienerneustad-
t).62UannyMariejevprostějovskéknizeopětzmínkaoúmrtí,vesku-
tečnostivšaksmrtpostihlaoběsestry,kterébylynásledněpohřbeny
vkatedrálesv.Vítanapražskémhradě.obětakéspolusjejichpozději
narozenýmarovněžvútlémvěkuzemřelýmbratremVilémemzmínilVra-
tislavzpernštejnavesvémtestamentuz13.dubna1572,kdyžvyslovil
přání,abybylpřípadněpohřbenusv.Vítanapražskémhraděvestejné
kapli,„kde Vilímek, syn můj, a dvě dcery mé, totiž Anička a Maria pocho-
vané leží a v pánu Bohu křesťansky odpočívají“.63

jakjižbylouvedeno,zprávouonarozeníannyzáznamyprostějovského
písařekončí,prodalšípernštejnsképotomkyjetedynutnospolehnoutse
pouzenanepřesnéinformace.dalšídvědětivpořadíbylyrovněždcery,
přežilyvšakdodospělosti:Františka(*asi1565)–apolyxena.

dnesneobvyklé jméno,kterédceraVratislavazpernštejnaaMaríi
Maxmilianyobdržela,mohlopocházetodkmotry,snadstejné,jakoustar-
šíhojana–vdovypošpanělskémšlechticipedruzassovi.původjména

62 tamtéž:„Letha 1563, kteréhož císař Maximilian korunován v Prešpurce [dnesBrati-
slava] na Království uherské, urozená panna panna Anna narodila se v Novém Městě 
v Rakousích [dnesWienerneustadt]. Kmotrové urození páni pan Jan Manrykus strejc 
[tj.janManrique,matčinbratr], hrabě Mikuláš z Salmu, kmotry manželky obou 
dvou, a manželka n. staršího z Harrachu.“

63 p.kRÁl(ed.),Mezi životem a smrtí,s.193.dcerahyppolita,kterámělarovněžzemřít
vdětskémvěku,nemuselabýtzmiňována,protožemohla(pokudtomunebylojinak)
zemřítabýtpochovánaveVídni(stejnějakohedvika,onížovšempozdějšízprávy
jsou).

stětípolyxeny
naachillověhrobě–
jednozeztvárnění
mýtu(zněmeckého
překladuG.Boccaccia
demulieribusclaris,
cca1474)
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jenutnohledatjižvřeckémytologii:jednaloseonejmladšídcerutrój-
skéhokrálepriamaajehomanželkyhecuby,jejímbratrembyllegendární
paris.právědopolyxenysezamilovalřeckýhrdinaachillesazato,že
přestaneobléhattróju,mubylanabídnutajejíruka.podlejednétradice,
oblíbenévdobrodružnýchamilostnýchpříbězích,všakšloospiknutí,
jehožcílembyloachilleazabít:napolyxeninopřáníšelachillesobětovat
bohuapollónovi,alekdyžpoklekluoltáře,priamosnaněhovystřelil
azásahemdozranitelnépatyjejusmrtil.podlehoméraaovidia(atři-
náctéknihyjehoMetamorfos)ovšemachillespadlvbitvě.podobytítróji
sepakmělachilleůvduchzjevitostatnímřeckýmvůdcůmapožadovat,
abypolyxenabylaobětovánanajehohrobě,kčemužnakonecskutečně
došlo.senecavesvétragédiiTrójankylíčípolyxenujakokrásnou,silnou
astatečnoudívku,kterásenebojísvéhoosudu.64

jestližepropolyxeninynejstaršísestryabratra jsoukdispozici
přesnéúdajeneboalespoňúdajeorocejejichnarození,propolyxenuse
dokoncenezdábýtjistýmanirok–někteříautořiuvádějíletopočet1566,
jiní1567.65alespoňrámcověopřítselzepouzeodatanarozenípředcho-
zíhočinásledujícíhopolyxeninasourozence,ikdyžanitanejsouzcela
zřejmá–nenítotižznáménejenpřesnédatum,aleaniroknarozeníjak
jižzmíněnésestryFrantišky(asi1565),taknásledujícíhobratraViléma.
oVilémovisenavícvíprávějento,žezemřelvdětskémvěkuještědoroku

64 sénèqUe,Troades.
65 Rok1566uvádíp.VoRel,Páni z Pernštejna (Českomoravský rod v zrcadle staletí),

s.42–43,podobnětýŽ,Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách 
Čech a Moravy,rodokmennas.284;dáleG.kadlec–j.kotyk,Pernštejnové,
s.200a220;p.kRÁl(ed.),Mezi životem a smrtí,s.194;k.stloUkal,Polyxena 
z Lobkovic, roz. z Pernštejna;a.RichteRoVÁ,Polyxena von Lobkowitz, geborene 
von Pernstein;t.noVÁkoVÁ,Slavín žen českých,s.314.někdyjezmiňovánpoly-
xeninvěkjednadvacetiletvdoběsvatbysVilémemzRožmberka,tj.11.ledna1587
(např.a.kUBíček,Rožmberský palác na Pražském hradě,s.310),cožby(prostým
odečtem)rovněžodpovídalonarozenívroce1566,ikdyždůsledněvzato,vzhledem
ktomu,žesesvatbakonalavlednu,bypřipadalvúvahudokoncejižrok1565–
taktovšaknejspíšeuvažovánonebyloavroce1565senavícmělanaroditpolyxenina
sestraFrantiška.(Rok1565uvádítaké,alespíšeomylem,e.Rich,Die Karmeliten 
in Böhmen und das Prager Jesukind,s.162.)j.janÁček,Ženy české renesance,
s.23,zmiňujepolyxenujakodvacetiletounevěstu,tedynarozenounejspíšeroku
1566.pozdějšírok1567zmiňujej.pÁnek,Poslední Rožmberkové – velmoži české 
renesance,s.387,neboM.koldinskÁ–p.MaŤa(edd.),Deník rudolfinského dvo-
řana,s.417.p.kRÁl,Smrt a pohřby české šlechty,s.136,uvádípolyxeninoúmrtí
vroce1642vevěku75let.VýjimkoujeF.laŠek,Litomyšl v dějinách a výtvarném 
umění,s.54a56,kterýzmiňujepolyxenuvdoběotcovaúmrtíroku1582jakočtr-
náctiletou,ajejínarozenítedykladedokonceaždoroku1568.
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1572.Vněkterýchgenealogiíchseuněhouvádíroknarození1567,což
bysvědčiloveprospěchtoho,žepolyxenaspatřilasvětlosvětajižvroce
1566;stejnýrokjeuváděntakévrodinnétradici.zajímavouvypovídací
hodnotuv tomtoohledumázmínkav jednomzdopisůšpanělského
vyslancesanclementeho,který20.března1596uvádí,žepolyxeněbude
nějakýchdevětadvacetlet,66cožnevylučuje,žesenemohlanaroditještě
vroce1566,tímspíše,žesejednáopouhýodhad.zdánlivěnejpřesnější
odpověďpřinášejíúdajevztahujícísekekoncipolyxeninaživota:zpráva
okněžninýchposledníchdnechzčervna1642obsahujeúdajodosaže-
némvěku76let.Mohlbýtrovněžnepřesný,stejnývěkvšakbyluveden
inapolyxeniněrakvi.67nazákladětohosepolyxenamohlanaroditjiž
najařeroku1566.hodnověrnosttétoinformaceovšemponěkudsnižuje
skutečnost,ženarakvijejíhomanželazdeňkaVojtěchapopelazlob-
kovicjeuvedenkdatuúmrtívěkšedesátilet,ikdyždojehodosažení
zbývalyveskutečnostiještědvaměsíce.68Vliteratuřesesiceojediněle
nacházídokoncetakřkapřesnédennídatumpolyxeninanarození,15.až
17.duben1566,nenívšakbohuželnijakzdůvodněno.cennájealeinfor-
macevpolyxeninědopisuz23.května1626,vněmžsiposteskla,žezdra-
votnípotížezpůsobuje„mých šedesát let“,azejménavdopisez5.srpna
téhožroku,kdepíše:„Brzy mi bude šedesát let. Myslím, že už mi dokonce 
tolik je.“69Rok1566 jakorokpolyxeninanarozenísetak jeví již jako
nesporný,ikdyžpřesnédatumnejspíšesamaneznala.nejasnézůstává
místonarození.Mohlajímbýt,jakouvětšinystaršíchsourozenců,ještě

66 napraha,opisy–simancas,kart.2,praga,donGuilléndesanclementekráliFili-
poviii.,20.3.1596;zatutoinformaciděkujikolegovidoc.Mgr.pavluMarkovi,ph.d.

67 p.MaŤa,Polyxena Lobkovická z Pernštejna na cestě do barokního nebe,s.400(edice);
e.helcloVÁ,Testamenty Zdeňka Vojtěcha a Polyxeny z Lobkovic,přílohač.5–
aodkaznaRalR,sign.e9/132(„Anno Domini M. D. C. XLII. XXIV. Maii Illustrissima 
et Excellentissima Domina, Domina Polyxena, […] obiit Pragae aetatis suae LXXVI. 
annorum et in hoc tumulo deposita est“).takék.stloUkal,Polyxena z Lobkovic, 
roz. z Pernštejna,zmiňuje,žepolyxenazemřelajakošestasedmdesátiletá.

68 e.helcloVÁ,Testamenty Zdeňka Vojtěcha a Polyxeny z Lobkovic,kašparjan
Boušek,lobkovickágenealogie(Roudnickálobkowiczkáknihovna,sign.Vieg33),
fol.178.

69 dubnovédatumuvádíp.ŠtěpÁnek,Španělské umění 14.–16. století z českosloven-
ských sbírek,kat.č.32.podobnouinformaci(„kolem15.4.“)uvádítakéch.Becher
(Die Herren von Pernstein,s.65,sesouhrnnýmodkazemnarůznépramenypřede-
všímzlobkowiczkéhorodinnéhoarchivu,kterédnesbohuželnelzeověřit).dopis
z23.5.1626vizp.MaRek(ed.),Svědectví o ztrátě starého světa,s.465–469,tam
s.467,469(dopisč.121),dopisz.5.8.1626.tamtéž,s.486–491,tams.488a490
(dopisč.131).
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Vídeň,alevzhledemkotcověpůsobenívefunkcinejvyššíhokancléřejiž
taképraha,kdeserodilyimladšíděti.70

stejnýosud jakomaléhoViléma (1567?–před13.dubnem1572),
postihlidalšípolyxeninybratryVáclava(1567nebo1569?–po1572),
Vratislava(*1573?),Vojtěcha(*1574?)aFrantiška(*po1579),stejnějako
sestryBeatrix(*1572?)aeleonoru(*1576?).Všechnytytodětizřejmě
zemřelynejpozdějiněkolikletponarození.jejichodchodjižmohlamalá
polyxena,kterébylovdoběVáclavovaúmrtínejméněpět letasmrt
nejmladšíhobratraFrantiškazažívalapřinejmenšímjakotřináctiletá,
zaznamenativnímat.zjejíchmladšíchsourozencůsedospěléhověku
dožiljendruhýbratrMaxmilián,narozenýsnadvlednu1575,asestry
elvíra(*cca1571),luisa(*1574?)aBibiana(*1579),jížbylzakmotrasám
španělskýkrál,zastupovanýsvýmvyslancemudvoraRudolfaii.juanem
deBorja,synemsv.FrantiškaBorgiáše.71polyxenasetakmezižijícími
pernštejnskýmidětminacházelavěkemprávěuprostřed.

informaceoúmrtídětívpernštejnskérodinědotvrzujískutečnost,
ževysokádětskáazejménakojeneckáúmrtnostpředstavovalavraném
novověkuvelkýproblémivaristokratickýchrodinách,kteréjistěnetrpěly
nedostatkem.Uvádíse,žev16.a17.stoletízemřelojenvešlechtickém
prostředíještěvperinatálnímobdobí,tedytěsněpředporodemadosedmi
dnípoporodu,stoztisícedětí,246pakvprůběhuprvníhorokuamezi

70 podleF.laška(F.laŠek,Litomyšl v dějinách a výtvarném umění,s.54)sevšechny
staršídětidoroku1567narodilyveVídni,mladšívpraze,výšeuvedenáinformace
písařeBělkovskéhoonarozeníannyMarie (vizpozn.61)všaktutoskutečnost
vyvrací.Vzhledemktomu,žeF.lašekpropolyxenuuvádíroknarození1568,byla
bymístemjejíhonarozeníjižpraha,aleprorok1566připadávúvahuiVídeň–viz
ip.VoRel,Vídeňský deník rytíře Dvořeckého z roku 1559.

71 informacepředevšímvgenealogickýchpřehledech–p.VoRel,Páni z Pernštejna 
(Českomoravský rod v zrcadle staletí) (tamiozdrojích);týŽ,Páni z Pernštejna. 
Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy;G.kadlec–j.kotyk,
Pernštejnové;M.VaŘeka,Jan z Pernštejna 1561–1597,s.210;dáleij.soUkal,
Páni z Pernštejna.informaceonarozenídceryvroce1579,jejímžkmotrembylšpa-
nělskýkrál,vizB.chUdoBa,Španělé na Bílé hoře,s.150,aodtudproBibianu
j.kaŠpaRoVÁ,Příspěvek k působení španělských vyslanců.kluisep.MaRek,
Španělský královský dvůr očima české šlechtičny;V.decRUz,Korespondence Anny 
z Ditrichštejna,s.153–154,uvádí,želuisebylovroce1593„něcokolemdevatenácti
let“.podleB.M.paara(B.paaR,Rod erbu zubří hlava,nestr.)bylMaxmiliánovým
kmotremcísařMaxmilián.j.janÁček,Ženy české renesance,s.113,uvádímezi
neprovdanýmidceramiVratislavazpernštejnaa jehomanželkypoVratislavově
smrtikromějižzmíněnéhedvikyještěanežkuMagdalénu,kterouvšakžádnýjiný
zdrojnezná(snadjemíněnaMagdalénahyppolita,oběvizpozn.55)aMarii(snad
zemřelouannuMarii?).odnějzřejměpocházejíopakujícíseinformaceo21dětech.
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prvnímačtrnáctýmrokemvěkudítěte ještědalších160.dětství tak
zdárněpřežilajenzhrubapolovinazevšechnarozenýchdětí.72jestliže
sezdvacetinarozenýchdětíVratislavazpernštejnaaMaríeMaxmili-
anyManriquedelaradožilodospělosticelkemdesetčijedenáct,zcela
toodpovídátěmtoúdajům;výjimkounebylanisamotnýkrálovskýpár,
jemužzšestnáctidětínarozenýchběhemdevatenáctiletzůstalonaživu
osm.právěvysokákojeneckáadětskáúmrtnostspolusesnahouzajistit
pokračovánírodumělazanásledek,žeženyabsolvovalyzasvéhoživota
vysokýpočet těhotenstvís jenkrátkými intervalymezi jednotlivými
porody.častosevtétosouvislostiuvádípříkladsidonieelisabethyzlich-
tenštejna,kterázesvéhošestačtyřicetletdlouhéhomanželstvístrávila
celkemsedmadvacetvtěhotenstvíavintervaluodosmiměsícůdodvou
letporodilacelkemčtyřiadvacetdětí,znichžsevšakdospělostidožilo
pouhýchdeset.ManželkaVratislavazpernštejnavšaksesvýmidvaceti
porodynezůstávalapřílišpozadu(atoještěnavícněkolikrátpotratila).
Bylomožnopovažovatzaštěstí,žesečastátěhotenstvíaporodynepo-
depsalynegativněnajejímzdravotnímstavuadožilasevysokéhověku
sedmdesátilet.Úmrtíhnedpětizesedmisynůvšakpotvrzují,ženaděje
nazajištěnímužskéhodědicemohlybýtzmařenyvelmisnadno.

Vhistoriografii,atímspíšeobecnémpovědomíněkdystáleještěpře-
trvávajídomněnky,žeprávěvzhledemkvysokémupočtudětíanebezpečí
jejichbrzkéhoúmrtíbylilidévestředověku,aleiranémnovověkuvůči
svýmpotomkůmlhostejníažezájemoněalítostnadjejichodchodemse
objevovalažpostupně,vmodernídobě.73otom,žetytopředstavyjetřeba
korigovat,svědčínejrůznějšídokladyvkorespondenci,znichžvysvítá,
žesirodinnípříslušnícisdělovalinovinkyzeživotapotomkůažezprávy
oonemocněnídětívyvolávalynejenstarostrodičů,aleivyjádřeníúčasti
vdopisechpříbuzných,přátelaznámýchapřáníbrzkéhouzdravení.ani
úmrtízcelamalýchdětínebylapřijímánabezesmutku,třebažetakpodle
dobověrozšířenýchpředstavrodičezískávalimocnépřímluvceuBoha;
tatoútěchavšaknebylachápánaautomaticky,měla jenmírnitbolest
zukončenínadějněserozvíjejícíhoživotanevinnébytosti.ivtěchtopří-
padechzvláštěmatkyprozrazovalysvůjzármutek,někdydokoncerodiče
vyjadřovalisvůjsteskprostřednictvímtruchlivýchveršůsepsaných

72 Vysokoukojeneckouúmrtnostdokládářadapramenů–srov.např.j.RatajoVÁ
(ed.),Alžběta Lidmila z Lisova. Rodinné paměti.obecněV.BůŽek–j.hRdlička–
p.kRÁl–z.VyBíRal,Věk urozených,s.280;p.kRÁl,Žena a smrt,s.105–106.

73 p.kRÁl,Žena a smrt,s.106.
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zkušenýmibásníky.74láskyplnývztahkesvýmzemřelýmdětemostatně
prozradilisámVratislavzpernštejnavesvémjižzmíněnémpřáníuve-
denémvtestamentuzroku1572.75jistéovšemje,ževztahlidíkesmrti
bylvranémnovověkuodlišnýnežnaprahu21.stoletíajakonedílnou
aneodvratitelnou,ikdyžsmutnousoučástživotajivzhledemkodcho-
důmsvýchmalýchsourozencůmohlyvnímatidorůstajícíděti.snadněji
si takmohlyuvědomovatpomíjivostpozemskéhobytía jehoomezené
trvání,kterémohlobýtukončenodříve,nežsenadály.Upolyxeny,která
užvdětstvízažilaodchodhnedněkolikasvýchmalýchsourozenců,tomu
jistěnebylojinak.

Velmipozorně,ikdyžmnohdysobavamiaobezřetně,bylyvrámci
rodinyvnímánytakézprávyonastalémtěhotenství,jehoprůběhuasamo-
zřejměojehoúspěšnémzavršení.onarozenídítěte,zvláštěpokudsejed-
nalootoužebněočekávanéhodědice,bylineprodleněinformovániznámí,
příbuzní,aleirůznédalšíosoby,případněinstituce.protožeskutečný
začátekživotadítětezkřesťanskéhohlediskanepředstavovalsamotný
porod,aleuděleníkřtu,jímžseteprvedítězbavovalodědičnéhohříchu
astávaloseplnohodnotnýmkřesťanem,bylydůležitýmokamžikem
vživotědítětekřtiny.Vzájmucírkvebylopokřtítdítěconejdříve,pokud
všaknebylopřímovohroženíživota,vyžádalysisamotnékřtinyurčité
přípravyanásledovalytakzpravidlaažvdobědotřítýdnůponarození
dítěte.současněbylyizáležitostíspolečenskou,přinížbylonovorozeně
představenovšemčlenůmrodiny,příbuznýmapřátelům,kteříbyli
nakřtinypozvánijakohosté.nejdůležitějšíosobou–vedlesamotného
dítěteakněze,udělujícíhosvátost–bylkmotr,kterýpřejímalčástodpo-
vědnostizabudoucívýchovuaochranusvéhokmotřencečikmotřenky
apodlezvyklostípřinášelivzácnédary.ztěchtodůvodůbyložádoucí
zajistitdítětikmotraconejvýznamnějšího,kterýbyodpovídalivýznamu,
postaveníaprestižidanéhorodu.Uvýznamnýchrodůplniliúlohukmotra
vysocepostaveníaristokraté,nebo–jakjepatrnéiurodinyVratislava
zpernštejna–dokoncepanovník,ikdyžseobvyklenechávalizastupovat
asamisekřtinnezúčastnili.častějšíovšembylypřípady,kdyzakmotry
(mohlojichbýtiněkolik)bylivybíráninejbližšíčinepřílišvzdálenípří-
buzní(babička,dědeček,strýciatety)nebomajitelésousedníchpanství.

74 F.dVoRský (ed.),Listy paní Kateřiny z Žerotína rozené z Valdštejna,s.149
a236–237;dáleij.RatajoVÁ,Alžběta Lidmila z Lisova, s.51a121–122;V.BůŽek,
Muž, žena a děti v aristokratické rodině na prahu novověku,s.58a65;p.kRÁl,Žena 
a smrt,s.107;M.RyantoVÁ,Dětství v aristokratickém prostředí raného novověku.

75 p.kRÁl(ed.),Mezi životem a smrtí,s.193.
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Vlastníkřtinybylydoprovázenyhostinouamělyslavnostníráz.tomu
odpovídaloipoužívánínádhernýchoblečkůpronovorozeně,kterésloužily
jenprotutopříležitostapřecházelyzgeneracenageneraci;jejichvýskyt
jedoloženjižvdoběranéhonovověku.76

propolyxenuani jejísourozencebohuželnemámeažnanaprosté
výjimkykdispozicipřesnézprávyaniotom,copředcházelojejichnaro-
zení.pouzeprostaršísourozencejsoudochoványalespoňzmínkyokmo-
trech,kterésvědčío tom,žesevzhledemkotcovupostavení jednalo
ovýznamnéosobnosti;zvanízcelachudýchkmotrůsestaloponěkud
módnízáležitostíažpozději.itakovéudálostijakokřtinyalejistěnezů-
stávalymimopozornostasnadiúčastdorůstajícíchdětí.jetakézřejmé,
ževšechnypernštejnskédětipřicházelydoláskyplnéhoastarostlivého
prostředí–jakotomsvědčíalespoňlistyVratislavazpernštejnajeho
manželceMaríiMaxmilianěpřednarozenímdalšíhopotomkavroce1567
(nejspíšeViléma),kterévyjadřujívelkoustarostomatkuadosudnenaro-
zenédítěaobsahujíipřesnépokyny,cosemápronadcházejícíudálost
připravit,jakévínomábýtpodávánomatcenaposilněnouapodobně.77

aniprodalšípéčiodětivpernštejnskérodiněneníkdispozicimnoho
informací–napříkladpokudjdeonajímáníkojných(kterébylotéžstarší
historiografiípovažovánozaprojev„chladnýchcitů“).nazákladědostup-
nýchzprávsealeukazuje,ženajímáníkojnýchnebylozdalekatakroz-
šířené–důvodemmohlobýt i to,žesi jenemohlivšichnidovolit,ale
zejménaskutečnost,žemateřskémumlékuakojeníbyladávánapřednost.
dokoncejižVratislavůvotecjanzpernštejnaneváhaloznačitsvoudceru
Marii(1524–1566),provdanouvévodkynitěšínskou,za„jalovoukrávu“,
protoženemohlakojitsvédítěapovolalasinavýpomocjednuzesvých
sester.kojenídávalypřednostisamyženyatytonázorysekupodivu
nezměnilyanivpozdějšídobě–kareleusebiuszlichtenštejnadokonce
sámvydalinstrukceprokojeníaprotinajímáníkojnýchvystoupilijan
amoskomenskýapranýřovalmatky,kterésektakovémujednáníuchý-
lily.kojnáseobstarávalavětšinouprávěažvpřípadě,žemateřskémléko
nebylomožnoposkytnout,protožeumělávýživa,kterásetehdypoužívala,
nebylavhodnáačastobylapříčinouúmrtídítěte.dalšídůvodem,proč
bylovyužívánoslužebkojných,bylvšeobecněrespektovanýdobovýnázor,
žeobnovasexuálníchstykůjemožnáažposkončenílaktace(panovala
představa,že„tělesnépoznání“můžemateřskémlékozkazit)aobsta-

76 V.Vlnas (ed.),Sláva barokní Čechie,s.352–354.
77 B.Bastl,Mezi mocí a bezmocí,s.25–B.BastlovšemVratislavovystarostivztahuje

knarozenípolyxeny.
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ráníkojnétakznamenalomožnostobnovení„manželskýchpovinností“
anadějinadalšíotěhotnění.itobyldůvod,pročněkterématkydávaly
vlastnímukojenípřednost,alezvláštětam,kdesenapjatěočekávalo
narozenímužskéhopotomka,bylozaměstnáváníkojnýchčastější–právě
vtakovýchpřípadechvšakmnohdynásledovalazvýšenáúmrtnost.78

takéodoběvlastníhodětství (nejenpernštejnskýchdětí)nemůže
historická literaturanabídnoutmnohopoznatků, takže jenutnose
spokojitsanalogiemiaspíšenáhodnýmizprávami.seskončenímšesti-
nedělípřebíralypéčiodětinejrůznějšíchůvy,anižbypřitomvývojdětí
zcelaunikalpozornostirodičů.Vpřípaděnepřítomnostiotceseodětech
ajejichpokrocích–prvníchkrůčcíchčislovech–mohouobjevovatzmínky
vkorespondenci,kterousirodičevyměňovali, jakjeznámenapříklad
zrodinyjáchymazhradce,pobývajícíhoucísařskéhodvora.79Vprvních
letechživotasedětipohybovalyobvyklejenvúzkémrodinnémkruhu
mezirodiči,sourozenciapřípadněprarodičiatetami(nebopratetami),
tj.neprovdanýmisestrami(čitetami)otcečimatky;ivrámcitakovéširší
rodinyčastovznikalaskutečněláskyplnápouta.

ivzhledemkjižzmíněnévysokédětskéúmrtnostibyloprvořadézdraví
dětíajejichřádnéprospívání.zvláštěv16.stoletívýrazněnarůstápočet
spisůobsahujícíchkapitolyvěnovanépéčiodítěčipřímoodbornéinfor-
macepediatrickéhorázu,zaměřenédietetickynebopatologicko-tera-
peuticky.lzealepředpokládat,žetakovétextyseanivešlechtických
knihovnáchběžněnevyskytovaly.zejménasnarůstajícínadějínadalší
zdárnývývojdítětevšakzájemrodičůvzbuzovalonejenzdravíapří-
padněuspokojivývzhleddětí,alepředevšímjejichchováníavzdělání.
právěnovývztahkevzdělánísnástupemrenesanceovlivňovalipřístup
šlechticůkvýchovějejichpotomků.Většípozornostpřitombylapocho-
pitelněvěnovánachlapcům.jižodpočátku16.stoletívycházelarůzná
„otcovskánaučení“,znichžnejznámějšíjsoujednakradyjanahasištejn-
skéhozlobkovic,jednakdvaspisypocházejícípřímozpernštejnského
prostředí.prvnímznichjevýborzantickéfilosofie,založenýnastarším
petrarcovědíleanazvanýŘeči a naučení hlubokých mudrců,kterýbyl
vpernštejnskémroděvelmipopulárníavroce1579vyšelvprazetis-
kemjižvetřetímvydání.80druhýmspisembylaveršovanáskladbaLud-
víka z Pernštejna naučení rodičům,koncipovanájakoskutečnépokyny

78 B.Bastl,Eheliche Sexualität.
79 V.BůŽek–j.hRdlička,Rodinný život posledních pánů z Hradce ve světle jejich 

korespondence.
80 j.kolÁR,Pernštejnská literatura?,s.254.



44

novorozencejakvychovávatdítěodkojeneckéhověkuaždodospělosti.
podleposledníchnázorůvznikltentorukopisnýtextjižněkdyporoce
1508udvorapolyxeninapradědaVilémazpernštejna.tenvněmshrnul
svéživotnízkušenosti,ježchtělsnadpředatsvémusynuVojtěchovipři
příležitostinarozeníjehoprvníhomužskéhopotomka,kterýovšemzemřel
ještěvmladémvěku.podleliterárníhohistorikajaroslavakoláraskladba
vzniklanedlouhoponarozenísynaVladislavajagellonského,následníka
trůnuludvíka,takžemohlabýtdokonceurčenaprovznešenějšíhoadre-
sátaamíněnajakonávodkvýchověbudoucíhopanovníka.tatotezese
nabízítímspíše,žetextzdůrazňujeúlohukmotra,jímžVilémzpernštejna
jakožtonejvyššíhofmistrkrálovstvímohlbýt,ikdyžtonenídoloženo;
jehopozdějšívztahkmladémupanovníkovibylpoměrněblízký.spis,roz-
dělenýdodesetitematickyčleněnýchodstavců,sedotýkánejenvýchovy,
vzděláníčijazykovépřípravy,aleirodinnéhoasexuálníhoživotanebo
správypanstvíavedeníúředníagendy.81ivtomtopřípaděsetudížjedná
ovýchovuchlapců.V16.stoletísesicerovněžzačalaobjevovatliteratura
věnovanádívkám,alenebylapřílišpočetná.autoremjednézprvních
významnýchpříručeksnázvemDe institutione foeminae Christianae
(doplněnépozdějiodíloDe officio mariti)byl ivalencijskýhumanista
juanluisVives(1492–1540).Věnovaljiprvnímanželceanglickéhokrále
jindřichaViii.,kateřiněaragonské(1485–1536).poprvnímlatinském
vydánívroce1523následovalbrzyšpanělský(1528),aleifrancouzský
(1541/42),německý(1542)aitalský(1546)překlad,obvyklepodnázvem
Poučení křesťanské ženyaO náležitém chování manžela.nenívšakdolo-
ženo,žebytatoknihabylavpernštejnskérodiněznáma.ažonejmladší
zpernštejnskýchdcerBibianěvíme,ževlastnilaknížkuKřesťanských 
pobožných panen věneček poctivosti,určenoumladýmneprovdanýmdív-
kám,jejímžautorembylněmeckýluteránský(!)knězlucasMartini,ale
jakbylotehdyzvykem,dočeštinyjipřevedlaroku1581vydaljehopřítel
aspolupracovníkjanhabermann.knihuluteránskéhoautoraovšem
mohlaBibianastěžízískatvrodinnémprostředí,obdrželajijakodárek
odsvépřítelkyněalžbětyhomutovézcimburkaatovačova,provdané
zavladykujiříhohomutazharasova.82

81 a.j.VRŤÁtko,Ludvíka z Pernštýna Naučení rodičům, jak od nich zveden býti sobě 
žádá;j.kolÁR,Pernštejnská literatura?,s.255–257;p.VoRel,Páni z Pernštejna. 
Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy,s.141;V.BůŽek–j.hRd-
lička–p.kRÁl–z.VyBíRal,Věk urozených,s.283–284.

82 j.l.ViVes,De institutione foeminae Christianae (ed.c.Fantazzi–c.Matheu-
ssen);j.l.ViVes,Von underweysung ayner Christlichen Frauwen Drey Buecher;
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přesto,žepernštejnskéNaučeníbylověnovánomužskémupotomkovi,
zvláštědoporučeníproranédětstvílzevztáhnoutnadětiobojíhopohlaví.
tajsouurčenanejprvematce,kterámáodítě„s pilností dbáti“ařádně
dohlížetnaslužebnictvo.částinstrukcísetýkáprávěkojeníakojných,
kterémělypodobukojení„mít spaní v nenávisti“apoodstavenídítěte
munemělydávatmnoholahodnýchjídel,včetněovoce.kojnáachůva
mělysesvýmsvěřencemopatrnězacházetpřizvedáníapokládáníadítě
mělobýtochráněno„před běhy a skoky“.„Laskavé máti“sedovolovalo
použítmetlu,zvláštěkdybysepotomkovi„co i s pláčem líbilo“,cobyjí
„nebylo milo“.Radymířilyikostatnímdětem,kterésismalýmsouro-
zencemsicemohlyhrát,alenemělymít„nad ním moci“aodvádětho
samotnéhonaprocházku.jakmilepřišlodítěkrozumu,měloseumět
modlitzákladnímodlitby(otčenáš,VěřímvBohaadesatero).především
všakžádalomatkuo„rozumnou, pravou lásku, lásku v Bohu“,„ jakž sluší 
k svému dítěti“. iradyotci,abynechaldítěnaučitčíst,psátapočítat
azvládnoutnejenčeštinu,aleilatinuaněmčinu,atakéaby„svévolnost 
v něm udusil“,protožeotcovavůlemělabýtnadevše,bylysicezmíněny
prochlapce,alenepochybněsejimimělyříditidívky.jichsepakjižpřímo
týkalypožadavkynabudoucínevěstu,kterámělabýturozenáactnostná,
„prosta pomluv v ničem mylném, neměla by si libovat v řeči a procházkách 
a nehledat kratochvíle“–toumělpronibýtjejímanžel,„na něm samém 
má mít Šalomúna, Absolona i Tristrama“,manželémajíbýt„dvě srdce 
a jedna vůle“.Všechnydětitakémělyctítsvérodiče.

ikdyžnelzevrodiněVratislavazpernštejnadoložitzmíněnoupří-
ručkušpanělskéhoautora,výchovadětíbylarozhodněvýrazněovlivněna
španělskýmpůvodemVratislavovymanželky.prodětibylašpanělština
mateřskýmjazykemaMaríaManriquedbalanato,abysvépotomky
vychovalavduchušpanělskékultury,kterábylavtédoběurčující,podle
španělskýchzvykůatradic.zakládalasinatom,abyjejídůmnakaž-
démkrokupřipomínalšpanělsképrostředí.Vpernštejnskérodiněse
protomluviloipsalošpanělsky,španělskyjsoupsányikuchyňskéúčty
zlitomyšle,83španělštinanečinilaproblémyaniVratislavovi,který ji

j.hRUBeŠ,Juan Luis Vives y Bohemia,knihu„De institutione foeminae Christia-
nae“nezmiňuje.dáleij.kaŠpaRoVÁ,Ke knihovně Marie Manrique de Lara;tÁŽ,
Španělské tisky Maríe Manrique de Lara;o.kaŠpaR,Soupis španělských tisků 
bývalé zámecké knihovny v Roudnici nad Labem;j.kaŠpaRoVÁ,Soupis jazykově 
španělských a portugalských tisků Roudnické lobkowiczké knihovny;tÁŽ,„Křesťan-
ských pobožných panen věneček poctivosti“ Alžběty Homutové z Harasova a Bibiany 
z Pernštejna.

83 j.lenz,Kulturní styky česko-španělské v zrcadle dějin,s.6.
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ovládalodsvéhopobytunapyrenejskémpoloostrově.Vroce1572uvedl
španělskývyslanecvpraze,žesiVratislavavelmivážíapokládajího
spíšezaŠpanělanežčecha,vroce1591sepodobněvyslovilojehosynu
janovi,oněmžseostatněijehomatkavyjadřovalajakoo„donujua-
novi“.84ovýznamušpanělštinyvpernštejnskérodiněsvědčítakéto,že
bylakomunikačnímjazykemdětínejensmatkou,aleimezisebou.jan,
ikdyžumělčeskyaněmecky,údajněanijinýmjazykemnepsal,vesku-
tečnostijealedoloženijehodětskýlatinskypsanýdopis.85zeŠpanělska
přicházelotakéslužebnictvoanejbližšídvořané,navícseodtudpřivážely
iknihy,zbraně,nábytek,nádobíioblečeníataképortrétyšpanělských
příbuzných,jejichžautorybylinejlepšídvornímalířišpanělskéhokrále
Filipaii.stáleještěnovéajenpostupněserozšiřujícízvyklostipořizo-
vatportrétyrodinnýchpříslušníkůvděčímeizadvaobrazyznázorňu-
jícíúdajněMaríuManriquesdětmi–ikdyžanivtomtopřípaděnejsou
kdispozicipřesnéinformace.prvníportrét,pocházejícíodmalířealonsa
sánchezecoella(1531/32–1588),zachycujematkusneoblečenýmdítětem
abývákladendoroku1558(čemužbynapovídalimladšívýraztváře
matky),takžebypřipadalavúvahujednaznejstaršíchdcer,resp.prvo-
rozenájohana;nezřídkaalebývávtétosouvislostizmiňovánaipoly-
xena.posledníbádánídokonceidentifikujedítěsesynemjanem,takže
byportrét,koncipovanýjakomariánskýkryptoportrét,mělbýtoslavou
narozenídědiceceléhorodu,kterýbylposmrtioboubratrůVratislava
zpernštejnajižtoužebněočekáván.86snadještěčastějipakbývámalá
polyxenaspojovánasdruhýmportrétemzdnešní lobkowiczkésbírky,
kterýpodlestaršíchúdajůpocházíasizroku1570azobrazujeasičtyřleté
půvabnéděvčátko,sedícívevelkéruděpotaženélenošceadržícímatku
zaruku,oblečenévbílýchšatechkopírujícíchobvykléženskéoblečení;
vyjadřujetaksoučasnědobovépojímánídětíjakomalýchdospělých,které
jeznáméizjinýchdochovanýchvyobrazení.87podleúdajů,uváděných
84 tamtéž;e.BUkolskÁ–p.ŠtěpÁnek,Španělské podobizny,s.1;M.dVoŘÁk,

Španělské obrazy roudnické galerie předků.
85 VizzmínkaF.laška(F.laŠek,Litomyšl v dějinách a výtvarném umění,s.62)ošpa-

nělskypsanýchdopisechmatceasestřepolyxeně;dáleij.kaŠpaRoVÁ,Španělské 
tisky Maríe Manrique de Lara,s.10.latinskýdopisjanazpernštejnaarcibiskupovi
pražskému,týkajícísenásledujícíhojubilejníhoroku,datovanýnalitomyšli(„lito-
mislie“)1.června1574–vizna,fondarchivpražskéhoarcibiskupstvíi–Recepta,
sign.c70,kart.č.706.

86 e.BUkolskÁ–p.ŠtěpÁnek,Španělské podobizny,s.18–19;B.kUBíkoVÁ,
Interpretace dvojportrétu Marie Manrique Pernštejnské de Lara.

87 p.MaRek,Svědectví o ztrátě starého světa,s.29;M.dVoŘÁk–B.Matějka,
Soupis památek historických a uměleckých,s.42.podobně je tomuiuportrétu
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napříkladvlobkowiczkégalerii,bylzaautoraobrazuoznačovánvlámský
malířjoorisvanderstraaten(španělskyjorgedelaRúa).jehovznik
bylkladennejdřívedoroku1575,kdymalířpobývalveVídni,takžeby
portrétmohlztvárňovatiBeatrici,nebospíšeelvíru.Vsoučasnédoběje
všaknejenpopíránoautorstvíjorgedelaRúyidříveuváděnéautorství
alonsasánchezecoella,aleobrazjepřipisovánjuanupantojovidela
cruz,anavícmáznázorňovat–nazákladěpodobnéfyziognomiesjiným,
přesněidentifikovanýmobrazem–nikoliMaríuManriquedelara,ale
Margaretuzcardony,manželkuadamazditrichštejna.88interiéryioděvy
vpernštejnskérodiněmohlybýtovšempodobné.

dcerladislavazlobkovicaMagdalényzesalmu,jedenáctiletéMarieMagdaleny
aosmiletéGriseldynebomaléhoalbertazFürstenberka–tamtéž,s.85a49.podle
M.dvořáka(M.dVoŘÁk,Španělské obrazy roudnické galerie předků,s.11,atýŽ,
Spanische Bilder einer österreichischen Ahnengalerie,s.16) jev inventáři,který
sepsalasamapolyxena,označenjakoautorobrazusmaloudívenkoudvornímalíř
Filipaii.alonsosánchezcoello.

88 B.kUBíkoVÁ, Interpretace dvojportrétu Marie Manrique Pernštejnské de Lara,
s.203–odkaznaMariakUsche,Juan Pantoja de la Cruz y sus seguidores: B. Gon-
záles, R. de Villandrando y A López Polanco.Madrid2007,s.40–44.kestaršípráci

ÚdajnýportrétMaríe
Manriquedelara
sneoblečenýmdítětem
odalonsasánchezecoella
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odětechvyrůstajícíchvaristokratickýchrodináchranéhonovověku
víme,žemělykdispozicivlastnípokoje,umístěnéobvyklepoblížmatči-
nýchkomnatnebomístnostíobývanýchženskýmslužebnictvem,frau-
cimorem.pokojebylyvybavenypředevšímpostýlkou(případnězpočátku
kolébkou),nechybělodostatečnémnožstvíhraček–prochlapcezejména
dřevěníkoníciavozíky,aleikuželky,míče,„káči“nebovyřezávanépušky,
nejoblíbenějšídívčíhračkoubylapanenka.Menšíděti,zpravidladošesti
ažosmiletvěku,bylyvychováványdohromady–chlapcispolusdívkami.
Uněkterýchspřízněnýchrodůmohlavýchovamalýchdětíprobíhatispo-
lečně,jakojetoznámopropříslušníkyroduRožmberkůapánůzhradce,
kdyspoluvletech1542–1546najindřichohradeckémzámkupobývalyděti
adamai.zhradceapetrVokzRožmberkasesvýmistaršímisestrami.
takovýdětskýkolektivpakumožňovalrozvíjetvýchovnépůsobeníjak
mezirůzněstarýmidětmi,takimezichlapciadívkami.propernštejnské
dětinicpodobnéhodoloženonení,přinejmenšímjejichvěkovérozložení
všakvýchovnémupůsobenímohlosamonapomáhat.současnělzeprávě
vzhledemkvěkovýmrozestupůmmezinimi–nejstaršíanejmladšídceru
dělilovíceneždvacetlet–nejspíšepředpokládat,žeblížeksoběměly
dětipodobnéhostáří;informaceovztazíchmezidětmialenemáme.Vedle
různýchhertvořilonedílnousoučástživotadětípostupněivyučování–
všechnydětibezrozdílupohlavíseučilyčístapsátaseznamovalysese
základynáboženství,vpernštejnskérodiněkatolického(příkladbabičky
isabellyrozhodněnebylnásledováníhodný),aspolečenskéhovystupo-
vání.nechybělyaninávštěvypříbuznýchčibohoslužeb,ikdyžspíšepro
staršíděti–věkovouhranicidvanáctiletpropřistoupeníkprvnízpo-
vědiapřijímáníovšemstanovilaažpražskásynodazroku1605.kromě
mateřskéšpanělštiny,onížjižbylazmínka,sepernštejnskédětiučily
ovládatičeštinuadalšíjazyky.

odzhrubaosmi letsevýchovachlapcůadívekodvíjelaodlišně.
Uchlapcůdoníneoddělitelněpatřilavýukajízdynakoni,šermu,tance
ahudby,potéchlapciobdrželisoukroméhopreceptoranebodocházeli
kměstskémukantorovičimohlibýtvyslánidojinéhoměsta.prokatolické
mladíkysepostupněvprůběhudruhépoloviny16.stoletístávalyčastým
aoblíbenýmmístemstudianovězřizovanéjezuitskékoleje.příslušníci
aristokratickýchrodin,kteřímělidostatekfinančníchprostředků,sevté
doběsoblibouvydávalinatzv.kavalírskécestydozahraničí,zejména

M.kuschezroku1964e.BUkolskÁ–p.ŠtěpÁnek,Dva příspěvky k problematice 
roudnické sbírky,s269–271.
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dozápadníajižníevropy.Běhemnichsezapisovalinarůznéuniverzity,
aletaképoznávalicizízemě,navštěvovalidvoryvýznamnýchevropských
velmožůčirůznápoutnímísta,nezříkaliseanizískávánísexuálníchzku-
šeností.ponávratunaněobvyklečekalozahájenívhodnékariéry,nejlépe
vstupdodvorskýchslužeb,apotézaloženírodinyapřevzetírodového
majetku.jeponěkudpřekvapivé,žepropolyxeninabratrajana–mlad-
šíhoMaxmiliánačekalajinábudoucnost–nicpodobného(mimocesty
doŘímaaputováníposeverníitáliirokpředotcovousmrtí)doloženonení.

Výchovadíveknaprotitomuprobíhalazcelajinak.dívkysezpravidla
stávalyčlenkamifraucimoru,aťužsvýchmatek,příbuznýchčijiných
šlechtičen,věnovalysehlavněručnímpracímamělysiosvojovatzpůsoby
vedenídomácnosti.Mělybýtvychováványkezbožnosti,ataksoučást
jejichživotatvořilavedlenávštěvybohoslužebtakénáboženskáčetba.
jenněkteréznichmělymožnostučitsecizímjazykůmčisirozšiřovat
znalosti,vědomostiadovednostijinýmzpůsobem.takovéštěstínepo-
chybněmělyimladépříslušnicerodupernštejnů,kterésesvoumatkou
pobývalyucísařovninadvora.nemůžemesisicečinitiluzeorozsahu
nabytýchvědomostí,alevíme,žepozdějivynikaly–kroměkrásyanad-
průměrnéhointelektu–právěznalostíjazykůisečtělostíarozhledem.
Výraznětoocenilšpanělskývyslanecsanclemente,kterývroce1596
vdopisešpanělskémukrálikonstatoval,ževšechnypernštejnskédcery
„nejenom ovládají španělský jazyk, nýbrž znají též jazyk dvořanský, tak 
jako by odmala žily v paláci Vaší Výsosti, neboť byly vychovávány na dvoře 
císařovny“.polyxeninasestraalžběta,kterájižvetřináctiletechodjela
jakodvornídámadceryMaxmiliánaii.alžbětydoFrancie,udivovala
ponávratuznalostířadyjazyků,nejstaršíjohanasestaladvornídámou
císařovnyMarieŠpanělskéataképolyxenabylapokládánazavelice
vzdělanou,zvláštěcosetýčejazykovýchznalostí,nezanedbatelnávšak
byla–podobnějakoujejíchsester–ijejíspolečenskáobratnostavystupo-
vání.89ovládánícizíchjazykůbylovpřípaděpernštejnskýchdcersnadno
pochopitelné–jakjižbylouvedeno,španělštinabylajazykemjejichmatky,
kterábylanavícdvornídámoucísařovny,narozenénapyrenejskémpolo-
ostrově,VzhledemkesvémudlouhodobějšímupobytuveŠpanělskuale

89 citátzdopisusanclementehouvádíp.MaRek,Španělský královský dvůr očima 
české šlechtičny,s.13.ojazykovýchznalostechalžbětyzpernštejnae.FUčíkoVÁ
(ed.),Tři francouzští kavalíři v rudolfínské Praze,s.56a118.Výbornouznalostčeš-
tinydokládáprvníznámýdochovanýlistpolyxenyzpernštejnaz5.2.1585určený
neznáméšlechtičně(vizF.dVoRský[ed.],Staré písemné památky žen a dcer čes-
kých,č.134,s.137–138).
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ovládaltutořečiotec.polyxeněajejímsestrámnebylacizíaniitalština.
BěhempobytuveVídnisezejménarodičeneobešlibezznalostiněmčiny,
Vratislavzpernštejnapozdějinapříkladpřekládalzněmčinyčeským
stavůmřečRudolfaii.přijehopřijetízačeskéhokrále.načeštinuvšak
rozhodněnezapomínalastaralseoto,abyjiovládalyijehodětivčetně
dcer,ikdyžvzhledemkešpanělskémuzaměřenírodinybylopředevším
polyxeněpozdějipřisuzováno,žejejívýchovaprobíhalavduchučeskému
prostředínepřátelském;tojsouvšakspíšeinterpretacenovějšídoby.Více
ovzdělánípernštejnskýchdcernevíme,aťužovšemprobíhalojakkoli
abylamuvěnovánajakákolipozornost,nebyloprvotnímcílem,alemělo
sloužitconejlepšímuuplatněnívdalšímživotě.
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Vbezstarostném
blahobytu

situacecelérodinyVratislavazpernštejnase
pochopitelněodvíjelaodjehopostaveníahmotnéhozabezpečení,které
výrazněovlivňovaloživotjehomanželkyidětí.iposvémsňatkuzůstá-
valVratislavzpernštejnavMaxmiliánovýchslužbáchjakojehokomor-
níkapozději,vletech1562–1566,jakonejvyššídvorskýštolba.90tuto
funkci,kterábylaspojenaspéčíokrálovskoukonírnuaobstarávání
ušlechtilýchkoní,zastávaljižpředtímVratislavůvbratrjaroslav,ajak
uvádíněkdejšílitomyšlskýarchivářjindřichRůžička,nebylotonáho-
dou,protožeobabratřibyli–stejnějakosynovéFerdinandai.–milov-
níkyazřejmě iopravdovýmiznalcišpanělskýchkoní.nákupachov
takovýchkonívpardubicíchavobořevkladrubechpřitomrozhodně
nepředstavovalyzanedbatelnoučástku.itovysvětluje,proč–přestože
výkontakvysokéhodvorskéhoúřadunebylmezičeskýmiamoravskými
šlechticivůbecobvyklý–finančnísituaceVratislavazpernštejnanebyla
přílišuspokojivá.nákladnýživotnístyljinevylepšovalanidříve,když
bylMaxmiliánovýmkomorníkem.91jižkrátceposvésvatběsMaríou

90 stejnálétapůsobeníVratislavazpernštejnavtétofunkcisiceuvádějíit.Fell-
neR–h.kRetschMayR,Die österreichische Zentralverwaltung. I./1, s.279,ale
nejsousijisti,jakpřiznáváip.MaŤa,Svět české aristokracie,s.825a832.léta
1562–1566uvádíij.RůŽička,Italská cesta Jaroslava z Pernštejna,s.153–185
(sezačátkem1.září1562,alebezodkazu);p.VoRel,Páni z Pernštejna. Vzestup 
a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy,nespecifikuje;V.BůŽek,Vratislav 
z Pernštejna mezi Prahou, Litomyšlí a Vídní,uvádíbezudáníodkazuléta1556až
1566.podlej.Růžičkyserok1556vztahujenajaroslava,kterýtutofunkcizastá-
valaždosvésmrti;t.Fellnerah.kretschmayr(s.279)jejuvádějíjenkroku1559,
opětsotazníkem.jednaloseovšemofunkciucísařskéhodvora,takžeVratislav
zpernštejnamohlbýtštolbouudvoranásledníkatrůnu.

91 podobnásituacenebylaupanovníkovadvoraničímvýjimečným–inejvyššíkanc-
léřjindřichzplavnadostávalsvůjplatvelminepravidelněavněkterýchletech
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ManriquedelaratakmuselVratislavzpernštejnapřistoupitkprodeji
některýchstatků,kterézískaloddělenímodsvéhobratra.ještěvroce
1555bylprodánstatekMěřín,odvarokypozdějiloukaavroce1558
zvýčtuVratislavovamajetkuzmizelopanstvítřebíč.lzepředpokládat,
žedoroku1561bylaodprodánaidalšívětšípanství:hrušovany,křiža-
novaŽidlochovice.Vratislavůvmajeteksetakpovážlivětenčil.alespoň
dočasnéřešenímohlazřejměpřinéstdílčísměnasnejmladšímbratrem
Vojtěchem,kterýsesnažilzachovatstarárodovápanství,především
pernštejn,patřícípůvodněVratislavovi.Vojtěchzajehopřevodpostoupil
vroce1556Vratislavoviprávěkřižanov,kterýVratislavbrzynatoprodal,
atovačov,zřejměispřerovem.Vratislavsetakmohl,zvláštěpopro-
dejiŽidlochovic,odnichžsvůjpřídomekodvozovaldříve,začíttitulovat
„natovačově“.Moravskápanstvítovačovapřerov,navícnejspíšezatí-
ženáúvěrem,všakbylanasamémpočátkušedesátýchletjediná,která
muzbyla.kromětohomělprávovyplatitpanstvílanškrounvčechách,
kterébylojižvroce1553zastavenoVáclavučernohorskémuzBoskovic,
apřevzalzřejměněkteréVojtěchovydluhy.tomuovšemnebránilovtom,
abysenapočátkuroku1560opětvydalnadalšídiplomatickoucestu
doŠpanělska,tentokrátnasvatbuFilipaii.salžbětouzValois.92anijako
ženatýmužsenavíczjevněnevyhýbalhazardnímhrám–podlezáznamu
vdeníkujednohozesvýchslužebníkůpřišeljižorokdříve,včervnu1559,
vehředoprovázejícíhostinupořádanouvjehovídeňskémdoměo200
tolarů.93dostatečněvarovnéproněhozřejměnebylyaniproblémystaršího
bratrajaroslava,kterýtéžrozvíjelkariéruudvoraajehoždluhynarostly

muvůbecnebylpoukazován,naopaksámposkytovalpanovníkovipůjčky,protože
habsburskápokladnaneměladostatekprostředků.Vizj.pÁnek,Zápas o vedení 
české stavovské obce v polovině 16. století,s.858.

92 svatbasekonalavlednu1560vGuadalaraja(viziG.kheVenhÜlleR-Metsch–
G.pRoBszt-ohstoRFF(edd.),Hans Khevenhueller, kaiserlicher Botschafter bei 
Philipp II., geheimes Tagebuch,s.9;p.VoRel,Páni z Pernštejna. Vzestup a pád 
rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy,s.246;p.MaŤa,Svět české aristokracie,
s.469),atojižpodruhé,předtímproběhlavzastoupení(Filipaii.zastupovalvévoda
zalby)22.června1559vchrámunotredamevpaříži(Encyclopedia Britannica,
11thed.VolXXi.,cambridge1910,s.385);běhemprvnísvatbydošlokneštěstí,
kdyžsenaturnaji,pořádaném1.července1559,zranilnevěstinotec,francouzský
králjindřichii.,anásledně10.červencesvýmzraněnímpodlehl.pařížskésvatby
seVratislavnezúčastnil,vdobějejíhokonáníbylprokazatelněveVídni(p.VoRel,
Vídeňský deník rytíře Dvořeckého z roku 1559).Vizihttp://en.wikipedia.org/wiki/
elisabeth_of_Valois#Marriage.

93 p.MaŤa,Svět české aristokracie,s.259,sodkazemnap.VoRel,Vídeňský deník 
rytíře Dvořeckého z roku 1559,s.19.
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natolik,ženajehopardubicképanstvímuselabýtjižvroce1558uva-
lenanucenáspráva.přestožesealejednaloojednoznejvětšíchpanství
včechách,jehovýnos,rozdělovanýmezivěřitele,brzynestačilpokrýtani
splátkyúroků.jaroslavnenašeljinéřešenínežpředsvýmidluhyuprch-
noutdoitálie,kdesemarněsnažilnajítvýchodiskoanaplněnísvých
kulturníchambicí(imatrikulovalsenauniverzitěvBologni),apotése
pohybovalzvláštěvUhrách,nicménědočechanaMoravusezřejmějiž
nikdynevrátilazahranicemizemě(podlejinýchnázorůalevprostějově)
takénejspíšenakoncičervence1560našelvesvýchdvaatřicetiletech
jensvou(možnáitragickou)smrt.94Vratislavsiuvědomovalalespoňto,
ženastalásituacevrhánepříznivésvětlonaprestižceléhorodu,aobrá-
tilseprotosprosbouopřímluvunacísaře,kterýrozhodl,žepardubice
zakoupíprosvéhosynaMaxmiliána,anavícuhradíijaroslavovydluhy.
potřebnéprostředkypřitombylynásledněponěkudnedůstojnězískávány
izrozprodejejaroslavovýchpředmětůformoudražby.naVratislavazbylo
vyplacenítzv.obvěnění,kterépodletehdejšíchprávníchzvyklostípříslu-
šelovdověpojaroslavovi,uherskéšlechtičněalžbětěthurzovézBetlia-
novců(Bethlenfalvy),vobvyklévýšidvaapůlnásobkuvěna,přineseného
domanželství.zpotřebných25000zlatýchvšakbylovyplaceno,atoaž
vroce1567,tedydostiopožděně,anavícposoudnídohřeanikolivplné
výši,jenzhrubasedmdesátprocent.95

Vnelehkésituacialezasáhlasmrtvkrátkédoběještějednouavroce
1561odvedlanejmladšíhobratra,zodpovědnějšíhoateprvedevětadva-
cetiletéhoVojtěcha.protožeposobězanechal jen jedinoudceru,stal

94 detailykpobytuv itálii,ale ipo jehoskončení (nejspíše jižnapodzim1559)
j.RůŽička,Italská cesta Jaroslava z Pernštejna,zejménas.159–161,domněnky
kúmrtís.167(pozn.55–ineopodstatněnéoroku1569,danézřejměšpatným
čtením;vdovapojaroslavovisevšakznovuvdala1561),tamicitacezfarníkro-
nikydolníhoÚjezdaopohřbu2.srpna1560vdoubravníku,kterýspolusúmr-
tím27.července1560vprostějověuvádějíiG.kadlec–j.kotyk,Pernštejnové,
s.195.dáleip.MaŤa,Svět české aristokracie,s.833,pozn.389(zejménapřipo-
mínkaimatrikulacenauniverzitěvBolognivprůběhucestydoneapoleroku1559).

95 Vizp.VoRel,Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech 
a Moravy;j.RůŽička,Italská cesta Jaroslava z Pernštejna,s.163–164.alžběta
bylaneteříolomouckéhobiskupastanislavathurza(avzhledemktomu,žejan
zpernštejnauzavřeltřetímanželstvísvdovoupojejímotcialexeji[1490–1543],
inevlastnísestroujaroslava),asoučasněpříbuznouprosluléhoroduaugšpurských
Fuggerů,kteřízbohatlinadůlnímpodnikáníasnimižmělipernštejnifinanční
transakce(vizp.VoRel,Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách 
Čech a Moravy,s.224);kpříbuzenstvízejm.j.RůŽička,Italská cesta Jaroslava 
z Pernštejna,s.164,pozn.16,as.165,pozn.17.



54

senazákladědřívějšíchrodovýchsmluvdědicemveškeréhopozemko-
véhomajetku,včetněpanstvípernštejnaplumlovsprostějovem,právě
Vratislav.Rozmnoženímstatkůse jeho finančníproblémyzmírnilyči
oddálily,anavícsezačalasituaceobracetalespoňčástečněklepšímu.
kdyžvtémžerocevypršelasplatnostzástavylanškrounskéhopanství,
bylVratislavschopennejentotopanstvívyplatit,aleotřirokypozději
kněmupřikoupilještěsousední,původnětéžpernštejnůmpatřící,ale
dvacetletpředtímprodanýlanšperk.proúhradudluhůvyužívalVra-
tislavimožnostúvěruuvlastníchpoddaných,pomocmunabídlotaké
jehopoddanskénovéMěstonaMoravě,kterézaodměnuzískalorovněž
vroce1564správupanstvísurčitýmiomezenímiaorokpozdějimuVra-
tislavprodalsvépanstvíMitrovsezámkem,pustýmdvoremačtrnácti
vesnicemi.nedostatekpeněžníchprostředkůvhotovostialeVratislavovi
nezbylořešitjinaknežnapříklad(taktéžvroce1565)zástavoustříbrného
stolníhonádobíašperkůvhodnotěasi2000zlatýchvídeňskýmŽidům.96

právěv tédoběpřineslasvéplodydlouholetávěrnosta loajalita,
jakouVratislavprokazovalsvémupánovi.posmrtisvéhootceFerdi-
nandai.včervenci1564nastoupilsedmatřicetiletýMaxmiliánnačeský
trůnarázemsemuselpotýkatsprvnímizávažnýmiúkoly.jakojeden
znejobtížnějšíchseprojevilareakcenanovoutureckouhrozbuvpodobě
taženísultánasulejmanaii.doUhervkvětnu1566scílemprolomit
habsburskouobranuaproniknoutdáledostředníevropy.Maxmilián
sepřipravilspředstihemaužorokdříve,včervnu1565,semupodařilo
získatisouhlasčeskéhozemskéhosněmusvyslánímvojska,vněmžse
naválečnétaženímělivydatsamičeštípániarytíři.početnévojskoosíle
asitřítisícjezdců,kterémuvelelVilémzRožmberkaanavýznamném
postusenacházeliVratislavzpernštejna,vpoloviněsrpna1566vytáhlo
zVídně,zneznámýchdůvodůvšakzůstalostátpoblížpohraničnípevnosti
uRábu,anižbyzasáhlodobojů,kteréprobíhalyouherskoupevnost
siget,ašlechtici,jimžsenedostávaloprostředkůabylinavícpostiženi
různýmichorobami,sebrzyzačalineorganizovaněvracetzpět.Maxmi-
lián,jemužbylavytýkánamalávelitelskározhodnostapřičítánavina
zapádsigetu,vydalmandát,vněmžjimjejichchovánívytklavyzvalje
knávratu.Vzhledemknáhlémusultánovuúmrtíalebojeustalyaini-
ciativasepřesunulanadiplomaty,kterýmsepodařilovyjednatsturky

96 otěchtootázkáchnejvícep.VoRel,Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubří 
hlavy v dějinách Čech a Moravy,s.209–210a246–247,dáleiM.VilíMkoVÁ,Pří-
spěvek k dějinám a stavebnímu vývoji Lobkovického paláce na Pražském hradě,
s.157–159.
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mírovousmlouvu,uzavřenouaž17.února1568vdrinopoli.nedůvěru,
adokoncepověstzbabělce,kterétaknovýčeskýpanovníkzískal,bylo
třebaodstranitazískatztracenoureputaci,nejlépeprostřednictvímvhod-
nýchosob,oněžsebylomožnoopřít–atotímspíše,ževdoběMaxmi-
liánovanástupunatrůnpostupněodcházelzprahydotyroldlouholetý
habsburskýmístodržící,bratrnovéhokrálearciknížeFerdinand.aprávě
takovouvhodnouosoboubylproMaxmiliánajehodlouholetýslužebník
advořan,aleipřítelVratislav,kterýsvéslužbyosvědčovaljižodmládí–
ikdyž jehoprošpanělskézaměřenínebyloMaxmiliánovipřílišblízké.
původněchtělVratislavazpernštejnapověřitfunkcíhofmistrasvýchdvou
synů,arciknížatRudolfaaarnošta,kteréposílalvroce1564doŠpaněl-
ska,alepernštejnonemocnělanemohlsevydatnacestu,takžezaněj
tentoúkolpřevzaladamzditrichštejna.97Brzypronějvšakpanovník
vybraljiný,významnějšípost–snadještěvprosinci1565nebokrátce
nato jejpověřilúřademnejvyššíhokancléřekrálovstvíčeského,který
seuprázdnilkrátcepředtímsmrtí teprvedevětatřicetiletéhojáchyma
zhradce,jenžutonulvrozvodněnémdunajipoblížVídně,kdyžsepod
jehokočáremprolomildřevěnýmost.jenočtyřirokystaršímajiteljin-
dřichohradeckéhopanstvímělpřitomsVratislavemzpernštejnamnoho
společného:ionbylvychovávánapůsobiljakopážeakomorníkudvora
pobokuprincůMaxmiliánaaFerdinandaavěrnéslužby,kteréproka-
zovalvletech1547až1555Ferdinandovii.,bylyodrazovýmmůstkem
jehospolečenskéhoimajetkovéhovzestupu.

Úřadnejvyššíhokancléřesicevpořadínejvyššíchzemskýchúředníků
zaujímalažšestémísto,veskutečnostibylale–vedleúřadunejvyššího
purkrabí,faktickéhopanovníkovazástupcevkrálovství–jednímznej-
přednějšíchanejmocnějších.nejvyššíkancléřtotižstálvčelečeskékrá-
lovskékanceláře,jejížvýznamnebylmalýanipředtím,aleprávěvprů-
běhu16.stoletívsouvislostisnarůstajícíbyrokratizacíveřejnésprávy
ajižzcelasamozřejmýmpísemnýmúřadovánímještěvýrazněvzrostl.
kancelářbylajednotnáprovšechnyzeměkorunyčeskéasoustřeďovala
sevnívětšinavýkonnémocivcelémčeskémstátě,atojakstavovské,tak
královské.kancléřbylúředníkemzemským,stavovským,kterýzastupo-
valzájmykrálovství(aostatníchstavů),alezároveňbylivúzkémvztahu
kekráli,snímžmuselpřivyřizovánínejrůznějšíchzáležitostínutně
přicházetdostyku.Byloprotožádoucí,abytentostykprobíhalconej-
lépe,azvláštězasituace,kdypanovníknesídlilvpraze,bylonezbytné,

97 j.janÁček,Rudolf II. a jeho doba,s.91.
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abymohlmítnejvyššíhokancléřenasvéstraněamohlmítvůčiněmu
důvěru.základemkancléřovavlivuzůstalopřesrůznéproměny,knimž
došlovdoběvládyFerdinandai.,to,žemělvrukouvelkoupanovnic-
koupečeť,beznížsenemohlaobejítžádnádůležitápanovnickálistina:
jejípřipojení,přítomnostkancléřepřisepsání listinya jehosouhlas
sjejímvydáním,vyjádřenývtédoběužijehopodpisem,bylynezbytné
podmínky.kancléřvyřizovalnejrůznějšípotvrzovacínebo lenní listy,
erbovnílistiny,plnémoci(umožňujícízejménasestavitzávěť),mandáty
napříkladnaochranuvdovasirotků,apod.kancléřovaúčastnezaru-
čovalajensouhlasobsahulistinyspanovníkovouvůlí,jaktomubylojiž
dřívevestředověku,alevzhledemkpozicistavůbylasoučasnězárukou,
žeobsahlistinyneodporujezemskýmprávůmaprivilegiím.královský
astavovskývlivsetakutétofunkcevzhledemkjejínáplniprolínalvíce
nežukterékolijiné,akrálovskývlivpostupnědokoncezískávalpřevahu–
ostatněprávěvtédobě,azvláštěpozdějipopřesídleníRudolfaii.scelým
dvoremdoprahysezačínaloprotutokancelářčastějiobjevovatoznačení
„dvorská“(kterévpozdějšídobězcelapřevážilo),cožovšemstavovénesli
velminelibě.nejvyššíkancléřzesvéhotituluzároveňzasedalivčeské
královskéradě.taopětpředstavovala jednakorgánstavovský, jakýsi
trvalývýborzemskéhosněmu,kterýnaradupřenášelněkteréúkoly
(včetnětakzávažných,jakobylvýběrdaníaobranazemě)aradapro
nějnaopakpřipravovalaaprovádělaustanovení,jednakbylavýkonným
orgánemkrále;kroměvlastníporadníčinnostiplnila i funkcisoudní
instituce,protožesdružovalapřísedícízemského,dvorskéhoakomorního
souduajménemkráleapodlejehovůlerozhodovalaorevizíchrozsudků,
oněžbylkráljakonejvyššísoudníinstancežádán.královskáradatak
představovalaskutečnědůležitýorgán,nakterýbylpanovníkodkázán
přirozhodováníotěchnejdůležitějšíchotázkáchsprávyzemě,apůso-
benívnípozdvihovalojejíčlenymezipolitickouelitukrálovství.98aaby
tohonebylomálo,jižoddobkancléřejindřichaiV.zplavna(1510–1554,
vúřadě1542–1554)bylnejvyššíkancléřčeskéhokrálovstvíjakojediný
zástupcečeskýchzemípovolávándonejužšíasoučasněnejvýznamnější

98 t.FellneR–h.kRetschMayR,Die österreichische Zentralverwaltung. I./1,
s.174–186a282(počátekpůsobeníVratislavazpernštejnavefunkcinejvyššího
českéhokancléřeuvádějíjižkprosinci1565,současněvšakmajímylnýúdajpro
pozdějšínástupzdeňkaVojtěchapopelazlobkovic–1598);V.VojtíŠek,Vývoj 
královské české kanceláře;z.hledíkoVÁ–j.janÁk–j.doBeŠ,Dějiny správy 
v českých zemích,s.99–100;kekrálovskéradětamtéž,s.92;p.MaŤa,Svět české 
aristokracie,s.54.dokladykVratislavuzpernštejnajakonejvyššímukancléřiviz
V.BůŽek,Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Innsbruckem,s.48(pozn.127).
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anejvlivnějšípanovníkovyporadníinstituce,pouzepěti-ažosmičlenné
tajnérady,kterápředstavovalaskutečnéústředí,rozhodujícíonejdůle-
žitějšíchotázkách.99prošestatřicetiletéhoVratislavazpernštejnanavíc
rozhodněnebylonepodstatné,žekroměveškerénezpochybnitelnépres-
tiže,kterábylasjehonovoufunkcíspojena,získaldíkysvémuúřadu
iměsíčníplat180zlatýchrýnských.právěvrocenarozenísvédcerypoly-
xenysetakVratislavocitlnavrcholusvédosavadnínejendvorské,ale
nověistavovskékariéry,kteroudosudnerozvíjel,stalsejednouznejdů-
ležitějšíchosobvcelémonarchiiazároveňsimohloddechnoutivesvých
finančníchstarostech.100

Udělenímvýznamnéhoúřadualepanovníkovaštědrostnekončila.Byl
sivědomtoho,ževnovémzemskémúředníkovi,kterýmudosudvěrně
prokazovalsvéslužby,získáváskutečně loajálníosobuamožnási jej
chtělizavázat,tímspíše,žesjehoslužbamijižpočítaliprosvéhosyna;
možnájejovlivnilaicísařovna.hnedvsrpnunásledujícíhoroku1567
postoupilMaxmiliánii.nejvyššímukancléřinadvacet letdozástavy
východočesképanstvílitomyšl,kterépatřilomezinejvětšívzemi(podle
pozdějšíhoberníhorejstříkuzroku1603zaujímalopočtemosedlých
šestémísto).jehopředchozímimajitelibyliodkoncehusitskýchválek
kostkovézpostupic,zanichžseměsto,kterévzniklonamístěněkdejšího
slovanskéhohradištěapohraničníhohraduslavníkovců,stalodůleži-
týmsídlemjednotybratrskéajejíhobiskupajanaaugustyabylavněm
založena i jednaznejstaršíchanejvýznamnějšíchtiskáren.zaúčast
vneúspěšnémstavovskémpovstáníroku1547všakbylo litomyšlské
panstvíBohušovizpostupic(kterýseshodouokolnostíodevětletpozději
staltchánemVojtěchazpernštejna)zkonfiskovánoajednotabratrská
muselaměstoopustit.panstvípřitomzískalodFerdinandai.dozástavy
nadobupatnáctiletjižjaroslavzpernštejnavkvětnu1552,aleobra-
temjerovněžzastavil.návrší,naněmžkdysistálabiskupskákatedrála,
palác,kapitulnídůmadalšíbudovy,bylozpustlé,hrad,kterýkostkové
přestavěliv15.stoletízpůvodníhobiskupskéhosídla,chátral,vroce
1560byljižzcelazpustošený,anavíczničenýpožáremaneobyvatelný.

99 kčlenstvívtajnéraděp.MaŤa,Svět české aristokracie,s.400;dálet.FellneR–
h.kRetschMayR,Die österreichische Zentralverwaltung. I./1,s.37–52;posmrti
VratislavazpernštejnaužalenikdozčechvtajnéraděaždonástupuvládyFer-
dinandaii.jakořádnýčlennepůsobil–tamtéž,s.44,pozn.5,sodkazemnaBd.
2(tams.188,191a196).

100 p.VoRel,Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech 
a Moravy,s.248.
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kdyžvroce1567vypršelazástavnílhůta,získalVratislavzpernštejna
panstvízpětatakřkavzápětímuje,jakjižbylouvedeno,císařzasta-
vilnadalšíchdvacetlet.kpůvodnízástavnísumě30000kopčeských
grošůpřitompřipsaldalšíchtakřka15000kopgrošůmíšeňských,které
pernštejnovidlužilzaslužbunejvyššíhokancléřeaštolmistraizadalší
různéslužby,včetněúrokunapůjčku,kteroukdysiVratislavposkytl
jehootci.Majetekvzástavnímdrženíbylpropernštejnavelmivýhodný,
protožejakokrálovskézbožínemohlbýtprodánaninemohlpropadnout
naúhradupohledávekvěřitelů.protosemohlolitomyšlsképanstvístát
hlavníoporoupernštejnskémociaVratislavsnímmohlspojitbudouc-
nostsvérodiny,tímspíše,žespolusesousednímipanstvímilanšperk
alanškrounmohlovytvořitrozsáhléúzemí,připomínajícíto,kterédříve
patřiloprávělitomyšlskýmbiskupůmakostkůmzpostupic.svéman-
želcenechalnejvyššíkancléřnalitomyšliscísařovýmsouhlasempojis-
titvěnodesettisíckop,pozdějijínechalpřipsat15000kopmíšeňských
grošůanakonecvýslednýobnosještězdvojnásobil.kroměprodloužení
zástavybylpanovníkvzhledemkneuspokojivémustavuhraduocho-
teninvestovattakédopřestavbyaopravy,atopěttisíczlatých;celková
suma,kteroumohlVratislavprostavětakterámumělabýtproplacenaaž
pouplynutízástavnídobydvacetilet,všaknakonecdosáhlaasipětiná-
sobku.navícdalMaxmiliánpernštejnoviujištění,ženemusípouplynutí
zástavynikomupanstvípostupovat,dokudnebudecelázástavnísuma
proplacena.podmínkyzástavybylyještěupravenyvroce1572,kdybyla
zástavnísumavyčíslenana73102kopymíšeňskýchgrošů.Rudolfii.
pakvroce1580zapsalVratislavovidalších25tisícrýnskýchzlatých
azároveňjednakobnovilsvolení,abymohlpernštejnnalitomyšlipojistit
věnosvémanželce,jednakprodloužilzástavuodalšíchpětlet,tedyaž
doroku1592.teprvepaksemohlpanovníkpokusitlitomyšlsképanství,
kteréstálezůstávalojehomajetkem,vykoupit,atozazhruba95tisíc
kopmíšeňských,resp.začástkuvyššíještěprávěo25tisíckop,které
Maxmiliánii.poskytlnastavbu.101

namístojednoduchépřestavbyseovšempernštejnrozhodlpřistoupit
knákladnémuvybudovánízcelanovéhoreprezentativníhosídla,kteréby
odpovídalodobovýmpožadavkůmimóděasnadipředstavámmanželky,

101 j.kŘiVka,Litomyšlský velkostatek za Pernštejnů,s.9–10;a.sedlÁček,Hrady, 
zámky a tvrze Království českého. I.,s.22;G.kadlec–j.kotyk,Pernštejnové;
M.skŘiVÁnek,Poslední Pernštejni – portrét vrchnosti,s.234–235;týŽ,Litomyšl 
1259 –2009, město kultury a vzdělávání,s.108–109.kceněpanstvívroce1603
F.MaRat(ed.),Soupis poplatnictva 14 krajův království Českého z roku 1603.
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prokterouzámekbudoval.stavboubylpověřenrenesančníarchitekt
acísařskýstavitelseveroitalskéhopůvoduGiovanniBattistaaostallide
sala(po1510–1575),základníkámenbylpoložen18.března1568,stav-
byvedoucímibyliGiovanniapotéjacopoFontana.posmrtiGiovanniho
Battistyvroce1575povolalpánzpernštejnakdokončenístavbyjeho
příbuznéhoUlrikaaostalliho(po1520–1597),kterýbylstavitelempraž-
skéhohradu,aledolitomyšlezřejmězajížděladohlíželnastavební
práceještězaživotasvéhopředchůdcenejpozdějiodroku1569.Vedle
tohopracovalještěnacísařskýchzámcíchvlysénadlabem,chlumci
nadcidlinouapardubicíchijinde.stavbalitomyšlskéhozámkusepro-
táhlaaždoroku1581či1582aprobíhalavněkolikaetapách,drobné
dostavbyseprovádělyještěpotéaždočervence1587.zkorespondence
pernštejnskýchúředníkůvšakvyplývá,žepoceloudobustavbysebylo
nutnovypořádávatsnedostatkempenězaznačnoučástnákladůkrýt
půjčkami,vybíralyseitzv.sirotčípeníze.přistavběsevyužívalonejen
robotníkůspovozy,a to izesousedního lanškrounskéhoči lanšper-
skéhopanství,aledokonceiprácevězňů.nejprvebylovletech1568až
1573zbudovánozápadníkřídlosnádvorníarkádou,štítyasgrafitovou
výzdobou.zároveňbylazaloženaizahrada,donížbylanavezenazemina
zrybníkůakterábylavroce1574nebo1577ozdobenanákladnou(stála

zámeklitomyšl–jednaznejkrásnějšíchrenesančníchstavebvčecháchpopřestavbě
zaVratislavazpernštejna
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850kop)adnesjižnedochovanoukašnouzčervenéhomramoruabílého
kameneoddvorníhokameníkaasochařeFerdinandatyrolskéhoanto-
niaBrocca (Bracka,prockha,†1613)–Vratislavzpernštejnasesnad
mohlinspirovatiucísaře,kterýnechaltakřkasoučasněnavídeňském
předměstíbudovatletohrádekneugebäudesvýtvarněřešenouzahradou,
ikdyžlitomyšlskýareálbyldourčitémíryopevněnapokračovalynaněm
stavebnípráce,takžezahradasezřejměnemohlazaskvětvplnémlesku.
následovalapřestavbavýchodníhokřídlaavletech1574–1577výstavba
zámeckékaplesv.Moniky,sv.Michaelaarchandělaasv.jakuba,která
probíhalapodletehdejšíchestetickýchzásadještěvgotickémstylupod
vedenímMaríiManrique.dne25.července1577jivysvětilsámpražský
arcibiskupantonínBruszMohelnice.nazávěrbylpřestavěnstarýstře-
dověkýpalácumístěnývseverníaseverovýchodníčástiareáluanově
postavenospojovacípříčnékřídlo,kteréoddělilomalénádvoříodvelkého.
jehozeďnebylanarozdílodzbývajícíchprolomenatřemipatryarkád
spilířiasloupy,alepouzecharakteristickýmirenesančnímisdruženými
okny,takžeposkytujedostatekmístaprorenesančnímalířskouvýzdobu,
kterábyladoplněnaasivletech1580a1581.Výsledekdlouhéhoúsilí
ovšemstálzato:představovalskvostsoudobérenesančníarchitektury,
jedenzprvníchvčechách,kterývmnohémnapodobovalitalskévzory.
namírněnepravidelnémčtvercovémpůdorysuvyrostlanádhernáaele-
gantnídvoupatrovábudovasrozložitýmiatikovýmištíty,typickýmipro
českouodnožrenesančníhoumění,asarkádovýmnádvořím,které
vznosnéstavbědodávánesporný italskýpůvab.zámeckástavbamá
všechnyznakyvrcholnérenesance, lehkost,vzdušnost iuměřenost,
kterévšakbylydovedněpřizpůsobenyzdejšímčeskýmklimatickým
iekonomickýmpodmínkám.Velmipůsobivýmprvkembylopředevším
to,ževeškerévnějšízdi,štíty,adokonceikomínyzámkubylypokryty
malbami,vytvořenýmitechnikousgrafito,proškrabávánímvlhkévrchní
bílévrstvyomítkynazaschlouspodnívrstvubarevnou.nafasádybyly
použityvzorytzv.psaníček,tradujesepřitom,žeanijedenmotiv,který
senanichvyskytuje,senaceléstavběneopakuje.stejnoutechnikou
jsouprovedenyirozměrnéfigurálníscénysantickýmimytologickými,
loveckýmiabiblickýmistarozákonnímimotivyadvěvelkébitevníscény
nasevernímpříčnémkřídlehlavníhoarkádovéhonádvoří,kterézná-
zorňujíjednaksymbolickoubitvukřesťanůsturkyukolosea,jednak
bitvuuMilvijskéhomostu.tématatěchtosgrafitpřitomnebylazvolena
náhodněazdůrazňovalavítězstvíkřesťanůnadpohany–právědruhá
bitva,vnížvroce312císařkonstantinporazilsvéhoprotivníkaMaxentia,
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kdyžsemupředtímměloukázatznameníkříže,sehrálaklíčovourolipro
konstantinovukonverzikekřesťanství.dolnípássgrafitovévýzdobypak
zachytilstarozákonníhistoriiosamsonovi–odandělskéhozvěstování
přesznámétémaoslabenídaliloupozbořeníchrámuFilištínských.sam-
sonovskétémabyloivrenesancivelmioblíbenéapoužívalosepřivýzdobě
šlechtickýchsídeliměstskýchradnic,všudetam,kdemělbýtzdůrazněn
významsíly,spravedlnostiapomstěnékřivdy;ztohodůvodubylopřed-
tímpoužitoivevýzdoběpernštejnskéhozámkuvpardubicích.Výsledná
výzdobalitomyšlskéhozámku,kterámělapoukazovatinactnostirene-
sančníhokavalíraaonížrozhodovalsámVratislavzpernštejna,sestala
unikátnímuměleckýmdílem.pocházíodŠimonaVlacha,kterýjiprovedl
nazákladěrytinzpracovanýchphilipsemGallem,cornelisemcortou,
GerardemvanGroeningennebojostemammanempodlepředlohGiulia
Romana,Raffaelasantiho,leonardadaVincihoanizozemskýchmistrů
(napříkladMartenavanheemskercka).Vjednomzpsaníčekpřitomztvár-
nilisámsebe(vpodoběhlavysešaškovskoučepicísrolničkamiatextem
„Šimon Vlach ztřeštěnej“)avjednépostavětakésvéhozadavatele.idíky
tétovýzdobějelitomyšlskýzámek,kterýsevesvépůvodnípodoběbez
většíchstavebníchúpravzachovalaždodnešnídoby,jednouznejkrás-
nějšíchrenesančníchstavebnejennanašemúzemí(někteříhooznačují
zanejkrásnějšírenesančnístavbuseverněodalp,historikuměníMax
dvořáktakkdysioznačilizmíněnásgrafita)amohlbýtzařazendosvě-
tovéhokulturníhodědictvíUnesco.Užvdoběsvéhovznikubylproslulý
poceléstředníevropěasedmihradskýknížezikmundBáthory,když
žádalRudolfaii.ojehodarování,jejpřirovnalkpalácipittiveFlorencii.
dodnesjezachovánairozlehlázahrada,kterábyladáleupravenaaroz-
šířenav18.století.Vlastnízámekjeobklopenhospodářskýmibudovami,
postavenýmiaupravenýmijižpřevážněvbaroknímslohu.102

102 a.sedlÁček,Hrady, zámky a tvrze Království českého. I.,s.22;B.Matějka–
j.ŠtěpÁnek–z.WiRth,Soupis památek historických a uměleckých,s.20–45;
F.laŠek,Litomyšl v dějinách a výtvarném umění,s.49–53(tamnas.50odkaz
nakorespondenciG.aostalihosVratislavemzpernštejna);B.chUdoBa,Špa-
nělé na Bílé hoře,s.60;e.ŠaMÁnkoVÁ,Architektura české renesance,s.49–50;
e.pocheakol.,Umělecké památky Čech 2,s.290–292;Hrady, zámky a tvrze 
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. VI. Východní Čechy,s.279–282;Dějiny českého 
výtvarného umění II/1,2,s.27–28,53,65,69a72;V.hÁjek,Architektura, klíč 
k architektonickým slohům,s.78a84;M.skŘiVÁnek,Litomyšl 1259 –2009, město 
kultury a vzdělávání,s.111–114.ostavbě,ceněahlavněfinancíchajejichnedo-
statkuj.kŘiVka,O stavbě litomyšlského zámku,sodkazemnanějip.MaŤa,Svět 
české aristokracie,s.252;karchitektůmp.Vlčekakol.,Encyklopedie architektů, 
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portálprostějovskéhozámkuspostavamiVratislavazpernštejna
aMaríiManriquedelara
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novýzámek,vněmžbylo„množství pokojův“,nemohlnikohonechat
napochybách,žebylvystavěnpředevšímjakoreprezentativnísídločlena
jednohoznejmocnějšíchrodůvčeskýchzemích.nádheruvnitřního
vybaveníumocniloto,žeVratislavzpernštejnanechaldozámkuodvážet
nejrůznějšívzácnépředměty,shromážděnéjižjehopředchůdciatvořící
kulturnítradicipernštejnskéhorodu.kroměvykládanéhonábytku,stol-
níhonádobí,stříbrnýchazlacenýchpohárů,tepanýchkonvic,křišťálů,
souborůmajoliky,ložníhoprádla,různýchčalounů,vzácnýchgoblénů,
pokrývekčišatstvasejednaloiozbrojnebocínovénádobí,azejména
ovzácnéobrazyitalských,nizozemských,německých,francouzských,
apředevšímšpanělskýchmistrů,nechybělaanirozsáhláknihovna.
Vroce1617tvořilyrodinnougaleriidvěstovkyobrazů,kterénechalVra-
tislavůvvnukodvéztdoprahy,odkudsepozdějidostalydoRoudnice
avytvořilyzákladpozdějšíroudnickéadnešnílobkowiczkégalerie,exis-
tujícídodnes.litomyšlsestalahlavnívenkovskourezidencírodu,přes-
tožeseVratislavpustilidopřestavbydalšíchsvýchsídel,zejménazámku
vprostějově.naportáleprostějovskéhozámkujsoudokonceztvárněny
polopostavypernštejnskéhomanželskéhopáru.podobněsenacházejí
erbyVratislavaiMaríeManriquevprůčelízámkuvlitomyšliavsupra-
portělitomyšlskéhokostelapovýšenísv.kříže.někdyvsedmdesátých
letech(snadvletech1573–1579)nechalVratislavzpernštejnaprosvou
manželkuvybudovatpoblížlitomyšletakémalýloveckýzámeček,který
podlenídostalnázevMendryka;jehostavitelembylrovněžUlricoaostalli.
ažposmrtiMaríeManriquevzniklavroce1617vblízkostizámečku
istejnojmennáosada.Rozsáhléstavebníúpravyprobíhalyinadalších
sídlech,zvláštěvpřerověanatovačově.MaríaManriquepobývalaobčas
inaplumlově,kdejinavštěvovaljejízpovědníkakrajanhurtadoperéz,
rektorolomouckéjezuitskékoleje.103

stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách,s.28–32.popissgrafitvizp.panoch,Mlu-
vící průčelí,s.29–30;M.lejskoVÁ-MatyÁŠoVÁ,Samsonovský cyklus ve sgrafitu 
Litomyšlského zámku;M.dVoŘÁk,Sgrafitti im Schlosse zu Leitomischl;kekašně
ij.kRčÁloVÁ,Kašny, fontány a vodní díla české a moravské renesance,s.536.

103 Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. II. Severní Morava,s.181,
188(prostějov),193(přerov)a248(tovačov);e.ŠaMÁnkoVÁ,Architektura české 
renesance,s.87(prostějov).zámečekMendrykazaniklvprůběhu17.stoletíaojeho
podoběnenídnesnicznámo.Vroce1775daltehdejšímajitellitomyšlskéhopanství
jiříkristiánzValdštejna-VartemberkapostavitnadosadouMendrykavestráninad
rybníkemnovýpatrovýloveckýzámekvbaroknímstylu,nazvanýponěmGeorgen-
lust,vedlenějbylapostavenarokokovákaplesv.huberta.zámeksrybíčkemdal
údajněaloisijiráskovipodnětknapsáníznámédivadelníhry„lucerna“.VizHrady, 
zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. VI. Východní Čechy,s.300–301.
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UžvdoběfinančníhokrachusvéhobratrajaroslavazískalVratislav
zpernštejnatakérozsáhlýdůmvjiřskéulicinapražskémhradě,nachá-
zejícíseučernévěže,hnedvedlepalácepánůzRožmberkaanaproti
nejvyššímupurkrabství;jaroslavhozakoupilužvroce1554aroknato
zahájiljehovelkorysoupřestavbu.podobnějakojiždřívevjehohlavním
sídlenazámkuvpardubicíchsezákladnímprvkemvýzdobypalácestaly
článkyzčervenépálenéhlíny,terakoty,kterénebylyužityojediněle,ale
veznačnémmnožství–naportálech,okenníchrámcíchivarchivoltách
arkád,abylytaksoučástíceléhosystémuarchitektonickévýzdoby.Vzhle-
demktomu,žebylyuplatněnypouzevkontrastusbílouomítkou,byly
jistěvelicepůsobivé.kromětohobylyvyzdobenybohatýmfigurálním,
rostlinnýmiornamentálnímreliéfnímdekorem.kvalitaauměleckáhod-
notajednotlivýchterakotovýchčlánků,jejichžvýrobamuselabýtvzhle-
demkjejichvelikostidostiobtížná,bylataková,žejepodlenázorupetra
chotěboranejspíševytvořilitalskýneboalespoňvitáliipoučenýumělec,
navícnejspíšepodleitalskýchpředloh.arkádyvpřízemíjižníhokřídla
bylyoddělenyosmibokýmipilířishlavicemivetvaručtyřbokéhoobrá-
cenéhojehlanuapodobněutvářenýmipatkami.jižnífasáda,obrácená
kměstuanacházejícísenamístězbořenérománskéhradby,bylazdobena
kvádrovýmsgrafitemačleněnadvěmarenesančnímihranolovýmivěži-
cemiaštítymezinimi.Vtomsepernštejnskýpalácpodobalsousednímu,
ikdyžvýstavnějšímuarozsáhlejšímuRožmberskému,kterýbyldokon-
čenvroce1556,možnásejímiinspiroval.jednopatrovýpernštejnský
palác,jedenzprvníchsrenesančnímarkádovýmnádvořím,seitakstal
jednouznejvýstavnějšíchbudovvtehdejšíchčechách,jehosoučástíbyl
ivyhlídkovýpavilon.takhonosnástavba,navícvýhodněumístěnávtěsné
blízkostičeskékrálovskéresidence,byťtrvaleneobývanéanacházející
sevneuspokojivýchhygienickýchpoměrech,rozhodněsplňovalanároky
panovníkovadvořananadůstojné,reprezentativníapřitomrozsáhlésídlo,
kterébysoučasněvyhovovaloinárokůmjehorodinyapočetnéhodvora.
ostavupalácedostatečněsvědčíto,žejehopohostinstvíbylonabídnuto
Maxmiliánoviii.přijehopražskékorunovacivroce1562–tehdybylnabí-
zenspolusesousednímipaláciRožmberskýmaŠvamberskýmstím,že
vnichje„víc než 24 krásných, velkých a veselých komnat s půvabnými 
síněmi a nadto pak kuchyní i sklepů pro každou potřebu v dostatečném 
množství“.104Význampalácepakještěvzrostlzvláštěpoté,coVratislav

104 M.VilíMkoVÁ,Příspěvek k dějinám a stavebnímu vývoji Lobkovického paláce 
na Pražském hradě,s.159.
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zpernštejnanastoupilúřadnejvyššíhokancléře,kterýsižádaljehopra-
videlnýčialespoňčastějšípobytvpraze,ahradčanskýdůmseprotostal
jehosídlem.itentoobjekt,kterýpozdějiprošelještědalšímiúpravami,
nežzískaldnešnípodobu,nechalodroku1567Vratislavnejprvedosta-
větapřestavětanejspíševroce1576,zněhožsezachovalačástomítky,
vyzdobitsgrafity;zároveňkněmupřikoupildalšímenšídůmvsousedství.
Výsledkemdostavby,kterábyladokončenapředrokem1578,zasáhla
ido jižhotovéstavbyadokoncezlikvidovalačástzmíněnéterakotové
výzdoby,bylonovéjižníkřídlopalácesesloupovoulodžiívpatře,uza-
vírajícímalénádvoří,apřístavbasamostatnéhoobjektuvjihovýchod-
nímnárožíadalšíhokrátkéhokřídlaskaplípřiseverozápadnímrohu
nádvoří.stavbukaplelzepřesnědatovatdíkyzáznamuovysvěcení,jež
provedlopětarcibiskupantonínBruszMohelnice20.srpna1577,ato
kectipannyMarieasvatéalžbětyvdovy.kaplebylavkomplexupaláce
zdůrazněnaodlišněprovedenouvýzdobou,kterábylaprovedenatzv.
chiaroscurovoumalbouvšedomodrémtónu,přízemíbylopokrytoiluziv-
nímibosovanýmikvádry,napilíříchmezioknybylyvplocháchrámova-
nýchpásovýmornamentemnamaloványpostavysvětců,snadzemských

pernštejnskýpalác
napražskémhradě–
rekonstrukce
(p.chotěbor)
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patronů;jedenzfragmentůztvárňujenepochybněsv.Václava.Malované
průčelíkaplebylovprostředípaláceapražskéhohradunezvyklé,při-
pomínalospíšeprůčelízámkůneboměstskýchdomů,obvyklávoblasti
jižníchčech,včetněpanstvípánůzRožmberka,jejichžpalác,jakjižbylo
zmíněno,senalézalhnedvsousedství.nejrozsáhlejšísgrafitovávýzdoba
senacházelakolemvelkéhonádvoříazahrnovalaalegorické,mytologické
abiblicképostavyavýjevy,doplněnénápisy–napříkladvyobrazeníVíry
neboparidovasoudu.takéinteriérypalácebylyvyzdobenynástěnnými
malbami,znichžmohlybýtpřinovodobémarcheologickémastavebně
historickémprůzkumuodhalenyprvkyiluzivnísloupovéarchitektury,
římsyčirůznérostlinnéaornamentálnímotivy.oluxusnímvybavení
svědčínapříkladnálezfragmentůfajánsovéhotalířeserbypernštejnských
manželůnebozbytkůkachlovýchzeleněglazovanýchkamen.105Výsledný
palácsicenemohlsoupeřitvelikostíanivybavenímsesousednímpalá-
cemRožmberským,alepředstavovalvýznamnoustavbuabyldůstojnou
areprezentativníresidencí,kteráodpovídalaprestižirodu.

zvláštěvsouvislostistím,kdedětiVratislavazpernštejnaprožívaly
svédětstvíajakčastosevídalysesvýmotcem,senabízíotázka,nakolik
semohlnebomuselvzhledemkesvýmúřednímpovinnostemzdržovat
vesvémpražskémpalácianakolikmohlbýtpřítomenusvérodiny.přes-
toženeníkdispozicidetailníitinerář,jezřejmé,ženavzdorycharakteru
kancléřskéfunkcejakostavovskéhoúřadupobývaljižpernštejnůvpřed-
chůdcejáchymzhradce,kterýbylkancléřemvletech1554–1565,pře-
devšímudvoraveVídni,abytakmohlmimojinézabránitpoklesusvé
pravomociazastavitnaopakrůstvlivučeskéhoaněmeckého,respektive
slezskéhomístokancléře,kteřístálivčelevídeňsképobočky(expozitury).
nanisetakévdůsledkuproměnyúřadováníarozvojenovýchtypůdoku-
mentůpřesunulotěžištěčinnosti,přestoženejzávažnějšípísemnostibyly
zřejměvyhotovoványnakrálůvpříkazvprazeazasílánypanovníkovi
pouzekpodpisu.106Vzhledemknarůstajícíbyrokratizaciúředníčinnosti,

105 opaláciM.VilíMkoVÁ,Dějiny Lobkovického paláce na Pražském hradě;Dějiny 
českého výtvarného umění II/1,2,s.21–22;e.poche–p.pReiss,Pražské paláce,
s.24;p.Vlček,Umělecké památky Prahy. Pražský hrad a Hradčany,s.203–208;
p.VoRel,Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech 
a Moravy,s.250,azejménap.chotěBoR,Pernštejnský palác na Pražském hradě;
p.chotěBoR–t.dURdík,Lobkovický palác – renesance a manýrismus;stručně
e.ŠaMÁnkoVÁ,Architektura české renesance,s.21a22;dálek.heRain,Pern-
štejnský palác v Praze.

106 j.ŠeBÁnek–z.Fiala–z.hledíkoVÁ,Česká diplomatika do roku 1848,
s.207–209.
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kteráovlivňovalastylprácevysokýchúředníkůobecněakladlanároky
na jejichpracovnívytížení,azvláštěvzhledemkcharakteruagenezi
úřadunejvyššíhokancléřea jehotrvajícímuužšímusepětísosobou
panovníkaasbezprostřednímvýkonemkrálovskévládnímocijezřejmé,
žetentoúředníkmělbýtpanovníkovinablízkuasdíletsnímjehorezi-
denciipohyb.Vdůsledkutohobylnejvyššíkancléřvprůběhu16.století,
jakupozornilVáclavledvinka,zřejměnejmobilnějšímanejvícecestujícím
zemskýmúředníkem.Frekvencejehocestpřitomzáviselanakonkrétní
politickékonstelaciavztahumezistylempanovníkovyvládyamocenskou
pozicístavovskézemskéreprezentacevpraze,aleinaosobnostiaprestiži
nejvyššíhokancléřeajehopoměrukoběmauvedenýmsložkámstátní
moci.Vratislavůvpředchůdcejáchymzhradcetak,jakužbylouvedeno,
strávilvětšinudobyveVídni,kterouopouštělpouzepřirůznýchcestách,
absolvovanýchsFerdinandemi.,vdelegacíchnaříšskésněmyzpravidla
doŘezna,FrankfurtunadMohanem,norimberkuneboaugšpurku,pří-
padněvdiplomatickýchposelstvech.dočechpřijíždělpánzhradcepouze
najednánízemskýchsněmůčisoudůdoprahyadomůnarodovésídlo
vjindřichověhradcikesvérodiněsedostávalnejspíšejennasvátkynebo

pernštejnský
palácnapražském
hradě–ozdobné
terakotovéprvky
(rekonstrukce
p.chotěbora)
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přináhodnýchpříležitostech.dostatečnězřetelněsetoodrážívdopisech
jehomanželkyannyhradeckézRožmberka,kterátakbylaodsouzena
kdlouhodobémuosamění.častocitoványjsouvtétosouvislostizejména
jejídopisyzroku1556,kdynajehozačátkusvémutehdydevětadvace-
tiletémuočtyřirokystaršímumuživyčítala,žeikdyžslíbilpřijetdomů
naVánoce,odjelnamístotohoskrálemdoprešpurku.nepotěšiljiani
únorovýdopis,vněmžjáchymvysvětloval,ženemůžepřijetdomůze
zdravotníchiúředníchdůvodů–tímspíše,žebylaprávěvjinémstavu
apomanželovisejístýskalo.Vkvětnu,kdyžseodněhodozvěděla,že
bysesnímmohlasetkatvprazepřipříležitostizasedánísvatodušního
zemskéhosoudu,nakterésejáchymchystal,sekroměvýtek,žeosobě
manželnedalpřesměsícvědět,neubránilaiznačnéskepsiarozladění:
„… ale já tomu velmi nevěřím, aby Vaši Milost ten bídný král odpustil, že 
pak věděti neračte, domů-li čili zase zpátkem jeti račte. Vpravdě, žeť by byl 
veliký čas, abyšte ráčili někdy taky do své chalupy [!] nahlídnouti a doma 
pobýti. To by bylo Vaší Milosti zdrávo a měšci ještě více. Neb co tam utra-
titi račte, mohla by se tím dobrá škulina nahraditi, než tím způsobem, jak 
neníčky jest…“jestližeannahradeckánazvalaFerdinandai.„bídným 
králem“,jejíšvagrová,jáchymovaneprovdanásestraMandelína(Mag-
dalena)pronějmělamnohemnelichotivějšíoznačení„šklebna“apolito-
valabratra,žemu„více slouží než přirozený snýsti může“.107cestování
anávratdomůnaVánoceodevětletpozdějivprosinci1565seostatně
stalojáchymovizhradceosudnýmapotvrdilonebezpečí,jakéssebou
tentozpůsobživotanesl.

Upernštejnskéhopárusicebohuželnemámepodobněvýjimečnou
příležitostnahlédnoutprostřednictvímbohatědochovanékorespondence
dorodinnéhoživotaavzájemnýchvztahůoboumanželů,alejižzuvede-
néhopříkladuosudujáchymazhradcejezřejmé,žekezměněnedošlo
anizaMaxmiliánaii.,Vratislavzpernštejnataknejspíšezajížděldoprahy
taképředevšímnazasedánízemskéhosněmuasoudu.oddelšíhosetr-
vávánívpražskémpalácijejkroměpobytuveVídniodvádělyijinéúkoly,
zejménarůznédomácíčizahraničnícestyvdiplomatickýchslužbách

107 VšechnycitátyV.BůŽek–j.hRdlička,Rodinný život posledních pánů z Hradce 
ve světle jejich korespondence, s.163 (adalšídopisy);F.dVoRský(ed.),Staré 
písemné památky žen a dcer českých,č.87 (s.90–92), tamidalší (s.88–102).
kcestovánípánůzhradcevúřadunejvyššíchkancléřůV.ledVinka,Úřední cesty 
a pobyty českých nejvyšších kancléřů.Bezohledunaněj,alesodkazemnadalší
práce,sedomníváip.MaŤa,Svět české aristokracie,s.396a833(oprotiV.Bůž-
koviaj.hrdličkovi),žesejáchymzhradcejakonejvyššíkancléřzdržovaludvora.
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habsburků.pernštejnsealevedletohouchylovaltakénasvévenkovské
sídlovevzdálenějšílitomyšli,dokončovanéovšempostupně.anizde
frekvencipobytůneznáme.pernštejnovarodinaalemohlapobývataťuž
vprazenebovlitomyšlibezohledunaVratislava,podobnějakotomu
bylovrodinějáchymazhradce;podleneověřenézprávyseprávěnalito-
myšlskémzámkuzdržovalamanželkaadětinejvyššíhokancléřeodroku
1573,tedyvdobě,kdybylspolusVilémemzRožmberkapověřendiplo-
matickoumisívpolsku,otamnímpobytuivpozdějšídoběsvědčítaké
dalšízmínky.108podlejinýchzprávalesetrvávalVratislavzpernštejna
ismanželkouatedyidětmiucísařskéhodvoraaždodubna1575,109
ikdyžtobykrátkodobénávštěvyvenkovskérezidencenevylučovalo.
pražskýpernštejnskýpalácsevšakstalidobudoucnanejenútočištěm
rodinnýchpříslušníků,aletakévýznamnýmadůležitýmspolečenským
ipolitickýmcentremčeskýchkatolíků,kteřísehlásiliktzv.španělské
straně.Výraznouzásluhunatom,jaképroměnyvtomtosmysludům
dosáhl,mělaiMaríaMaxmilianaManriquedelara,podjejímžvlivem
prosluljako„španělskýsalón“.

MajetekVratislavazpernštejnatvořilykromějižuvedenýchčeských
panstvílitomyšle,lanškrounaalanšperkaamoravskýchprostějova,
tovačova,přerova,pernštejnaaplumlovaještědalšímenšístatkynaMo-
ravě:Bystřicenadpernštejnem,jimramov,Mitrov,novéMěstonaMoravě,
kojetín,tlumačovakralice.hospodářskouzákladnuroduvšakpřed-
stavovalazejménapanstvíplumlovatovačov.110celkovýmmajetkemse
nejvyššíkancléřřadilmezinejvětšípozemkovévlastníky.doba,vníž

108 MinimálněpodoburůznýchúředníchjednáníalemuselbýtVratislavzpernštejna
přítomentakévpraze–viziV.BůŽek,Vratislav z Pernštejna mezi Prahou, Litomyšlí 
a Vídní. kpobytůmvlitomyšlip.MaRek(ed.),Svědectví o ztrátě starého světa,který
nas.29(bezodkazu)uvádí,žeMaríaManrique„nejčastějispolusesvýmmužem
Vratislavemzpernštejnaadětmipobývalavpernštejnskérezidencivlitomyšli“;rok
1573uvádíiG.kadlec–j.kotyk,Pernštejnové,s.197,apoprvéB.M.paaR,
Rod erbu zubří hlava,nestr.ktomunapř.ilatinskýdopisjanazpernštejna(arci-
biskupovi–„antonios.s.apo.legato“)týkajícísenásledujícíhojubilejníhoroku,
datovanýnalitomyšli(„litomislie“)1.června1574–vizna,fondarchivpražského
arcibiskupstvíi–Recepta,sign.c70,kart.č.706.V.BůŽek,Ferdinand Tyrolský 
mezi Prahou a Innsbruckem, s.124,uvádí,že„právěnalitomyšlmu(tj.Vratislavovi
zpernštejna)adresovalsvédopisyjižvpoloviněšedesátýchletjehopředchůdce
vúřadějáchymzhradce“(vtédoběovšemještělitomyšlVratislavovizpernštejna
nepatřila).

109 p.MaRek,Španělský královský dvůr očima české šlechtičny,s.9(pozn.7).
110 M.VaŘeka,Jan z Pernštejna 1561–1597,s.196.detailnípřehledvšechpernštejn-

skýchdržavp.VoRel,Vývoj pozemkové držby pánů z Pernštejna v 15.–17. století.
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bylVratislavzpernštejnajejichvrch-
ností,bylaprovětšinuznichobdobím
kliduarozkvětu.zVratislavovydoby
pocházínapříkladměstskýřádčistoty
prolitomyšl, jímžpernštejnzasáhl
doměstskésprávyakterýpředsta-
vujezajímavýdokladovzhleduměsta
vtehdejšídobě(kdebylo„velký bláto 
a lidi se nečistotně v městě i na ulici“
chovali) iopéčioveřejnouhygienu:
měšťanůmbylozakázánoskladovat
hnůjanečistotynanáměstíivulicích,
všemuselobýtvyváženonapředměstí,
potahkodvozubylapovinnazajistit
městskáradaamrvamělabýtroz-
váženanapole.stavebnímateriálči
topnédřevosmělobýtpřiváženoaž
předpoužitímamasnékrámybylo
zakázánostavětuprostřednáměstí,
naopakbylopřikázánočistitodpadní
rýhyauklízetazametatpředdomy.
provinilcibylitrestánipokutou,která
bylavynakládánanadobročinnéúčely,
zanedodržovánítěchtoustanoveníale
hrozilo ivězení.111 ipodvlivemvrch-
nostizačalyvlitomyšlivznikatnové

výstavnídomyasamoměstozačalovzkvétataměnitsvůjpůvodnístře-
dověkýráznarenesanční.Vmoravskémprostějověserozvíjelařemesla
aměstsképodnikání,vprostějověapřerověfungovaltakéměstskýpivo-
varapoddanskávýrobapivaprobíhalaijinde.novémuMěstunaMoravě,
kteréjiždřívezískalovýhodyzesvépůjčky,Vratislavvroce1580zvláštní
listinoupotvrdilarozmnožildosavadnívýsadyapřenechalmukužívání
les.podobněseodvděčilzasplátkudluhuměstečkuBystřicenadpern-
štejnem,kdyžmuvymohlucísaře11.dubna1580povýšenínaměsto
auděleníměstskéhoznaku.jižpředtím,vroce1563seobdobnýmzpů-
sobemzasloužilopovýšeníněmčicnadhanounaměstečkoataktéž

111 M.skŘiVÁnek,Litomyšl 1259 –2009, město kultury a vzdělávání,s.109–110.plat-
nosttohotořádupozdějipřipomínalaiMaríaManriqueapolyxena.

sochaVratislavazpernštejna
vnovémMěstěnaMoravě
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ouděleníznaku.Vesnicím–napříkladtroubkám(1570)ačehovicím
(1577)naprostějovskémpanství–sámudělilpečeťsprávempečetitase
znakem,omezenýmnapoužitípouzeprotytoúčely.112Mnohdytakale
kompenzovalsvéjednánívůčinim,protožedostčastovybíralpenízeze
sirotčíchpokladnic(napříkladnastavbulitomyšlskéhozámku)aužje
zpravidlanevracel,místonichnechalvkládatdotruhlicjendlužníúpisy.
dohospodářskýchzáležitostísvýchpanstvívšakVratislavzpernštejna
jakomajitelpřílišnezasahoval,včemžsenelišilodvětšinysvýchvrs-
tevníkůvčetněpanovníků.tytostarostipřenechávalsvýmúředníkům,
případněmanželce.jaknapovídají iněkterédoplňkydo jižzmíněné
instrukcezroku1555,alespoňoběžnýchvýdajíchdomácíhorozpočtu
rozhodovalaprávěpanízpernštejnaaVratislav,kterýpřiznával,žene-
může„pro své práce k těm kterým outratám […] dohlídati“,nařizovalsvým
služebníkům,abysekní„utíkali i se dotazovali na vůli její a ne jináč se 
spravovali“.113nejvyššíkancléřvedlsesvýmiúředníkypoměrněbohatou
korespondenci,alevpodstatěsepouzenechávalinformovatoaktuálním
děníaosituacinajednotlivýchpanstvích(anižbysezabývalotázkou,
nakolikjsouzprávyjehoúředníkůpravdivé,alenešetřilodměnamipro
ně),případněvznášelpožadavkynazaslánípeněz,koní,plodin,zvěře(ale
ichrtů),vínaapod.jehozájemtakbylspíšepovrchníaryzeutilitární.
takéinformace,kterýchsemudostávalo,mělypovšechnýaobecnýráz.
konkrétníhospodářsképroblémymubylynejspíšvzdálenéavzhledem
kesvépolitickékariéřenaněaninemělčas,spokojovalsespravidelným
přísunemdůchodů,kterémohlpoužítnasplácenísvýchúvěrůaúroků.
onovýchzpůsobechhospodařenívevlastnívrchnostenskérežii,které
sevtudobupostupněrozvíjelynaněkterýchpanstvíchjinýchšlechticů,
zvláštěsmiřických,ale takéRožmberků,pánůzhradcenebotrčků,
asměřovalyzejménakvětšíprodukciobilí,nemělpravděpodobněani
tušení.hospodařenínajehomajetkusiuchovávalotradičnírázajeho
příjmyplynulypřevážnězpeněžníchplatůpoddaných,spíševýjimečně
adoplňkověizvýnosupivovarůneborybníků,případněmlýnůčipil.
přílišvyužíványnebylyaniroboty,tímspíšekpanskýmdvorům,aty,
kterébylypředepsánynapříkladkrybníkům,bylypodobnějakojižvdří-
vějšídoběodváděnypřevedenénapeněžníplat.dokonceitakvýnosné
odvětvíjakopivovarnictvínebylonapříkladvlitomyšlipatřičněvyužito,
protoževařenípivazdebyloodroku1557vrukouměšťanůaVratislav

112 i.ŠtaRha,Pernštejnský erb v místní heraldice.
113 p.VoRel,Hofmistrovská instrukce Vratislava z Pernštejna z roku 1555.
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zpernštejnastímtoopatřenímvroce1570souhlasil,pouzeupřesnil,že
jednarodinamůžeprávovařitpivouplatnitjennajedenvýsadnídům,
ikdybychjichvlastnilavíce;itaktoaleznamenalovelkémnožství.je-
dinouvýjimkouoprotitradičnímzpůsobůmhospodařenítakbylosnad
jenvykupováníplátnaodpoddanýchiodjinud,kterépředstavovaloja-
kýsipředstupeňrozptýlenémanufaktury,bylovšakdoloženonejprve
zapernštejnovýchpředchůdcůkostkůzpostupicapotéažnapočátku
17.století.přestoželitomyšlsképanstvípatřilomezinejvětšívčechách,
výnoszněhobylmnohemmenšínežzmajetkujinýchvrchností–ex-
trémnípříkladpředstavovalarožmberská„obilnítovárna“vlibějovicích
uhluboké,kterábylaasidvacetkrátvýnosnější.pernštejnskápanství
mělacharakterrežijně-rentovéhovelkostatku,výraznějšírozvojrežijního
hospodařenínapříkladprávěnalitomyšlskémpanstvílzepozorovataž
ponástupuVratislavovavnukaVratislavaeusebiavroce1627,kdyuž
sealeblížilzánikrodu.114

ikdyžsenevěnovalhospodářskýmzáležitostem,vystupovalVratislav
zpernštejnajakovrchnostvůčisvýmpoddaným.jehovztahknimměl
patriarchálnícharakter, třebažespřesněurčenýmihranicemi,kam
ažmohouoběstranyzajít.jakuvádísčetnýmiodkazynajehokore-
spondencilitomyšlskýarchivářahistorikMilanskřivánek,Vratislavse
nechtělobohacovatnaúkorpoddanýchatrvalnatom,abyseodvádění
poddanskýchpovinnostíobešlo„bez outisků a stížností lidí“.nepodporo-
valodnímánípoddansképůdy,alezáleželomunatom,abypoddanské
usedlostibylyobsazenéařádněspravované,svýchpoddanýchsedovedl
zastativůčicizívrchnostiapokuddošlokprodejipanství,přálsi,aby
novýmajiteljehobývalépoddanéneutiskoval.teprvepoznačnémváhání
vroce1580souhlasil,abybylanalitomyšlskémpanstvízaročníplat
20kopčeskýchgrošůzrušenaodúmrť.Určitépochopení,čispíšekřes-
ťanskýpřístupkjinověrcům,projevovalvůčiŽidům–alespoňpřijejich
obviněnízpřípravyrituálnívraždyvlitomyšlivroce1573napomenul
členyměstskéradyohlednězacházenísuvězněnýmiŽidy(že„drobet jinší 
discreci zachovati měla“),přikázal,abynebylipodrobeniútrpnémuprávu,

114 j.kŘiVka,Litomyšlský velkostatek za Pernštejnů;j.čechURa,Systém hospoda-
ření Pernštejnů v předbělohorských Čechách,sezmiňujeo„mýtučeskéhistoriogra-
fie“,pokudjdeopřipisovánívynikajícíchzásluhpernštejnůmvhospodářskéoblasti.
kmalémumnožstvírobotajejichpeněžníformě,aleikpivovarůmarybníkůmči
zasíláníinformacíarůznýchproduktůM.VaŘeka,Jan z Pernštejna 1561–1597,
s.44,47,54–56,57–66,73,78–79,82–83,87–88a100;dáleM.skŘiVÁnek,
Litomyšl 1259 –2009, město kultury a vzdělávání,s.88,103a117.
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alenaopakabyněkteříznichbylipropuštěniabylyjimnavrácenyjejich
věciaabybylaumožněnanávštěvamaršálkovičeskéhokrálovství.115
současněalepánzpernštejnavyžadoval,abypoddanírespektovali
aplnilisvépovinnosti.dovedltakéšetřitnasvéčelediaprotimýcení
panskýchlesůpoddanýmibylochotennechatpoužítizbraně.Vpřípadě
potřebysenasvýchpanstvích,nakteráobčaszavítal,snažilprokázat
svépravomociapokoušelserázněřešitrůznéproblémy,byťisvérázným
způsobem,kterýmohlvzbuzovatnelibostčiposměch:kdyžchtělzabránit
psůmzvesnicnalitomyšlskémpanstvívhoněnízvěřeapácháníškody
vpanskýchlesích,přikázalpoddaným,abysvýmpsům,„aby se za zajíci 
a jinší zvěří sháněti nemohli“,uťalijednunohu.podobněsměřovalnalito-
myšlskémalanškrounskémpanstvíkzamezenípytlačeníizákaz,aby
sedláciaměšťanénestřílelizdlouhýchručnic,kterébylynavícsedlákům
zcelazabaveny;měšťanémohliprovozovattutozálibunavyhrazených
místech,aleanioninesmělichoditsručnicemivdoprovodupanských
myslivcůdo lesů.116sámVratislav lovmilovalavesvékorespondenci
projevovalzájemoto,jakýjestavzvěřevlesíchanapolíchnebojakse
daříchovukoníčirybvrybnících;nalitomyšlskémpanstvíbylvysazen
izvláštnídruhbažantů.117

Vratislavovizpernštejna jsoupřisuzoványtvrdéprotireformační
arekatolizačnízásahynajehopanstvích.zpočátkubylsiceochráncem
českýchbratří,apřestožesepovažovalzauvědoměléhokatolíka,ještě
vroce1566sezastávalmoravskýchnovokřtěncůanechtělprotinim
vystupovat,alepostupnězejménanasvýchstatcíchvčechách,kdebyly
poměrypřísnější,začalskutečněprosazovatopatřeníprotijednotěbra-
trskéijinýmnekatolíkům.Užvroce1564taknechtělstrpětnalanš-
krounskémpanství„učení cvingliánské“ajinéazakázal,abysitamčeští
bratřizřídiliškolu,předevšímproto,že„skrze takové jejich scházení 
od vrchností znamenité těžkosti přicházejí“.opatřeníprotinekatolíkům
nabývalanapřísnostizvláštěkekoncijehoživota,kdyzačalnásilněnutit
svépoddanékpřestupukekatolictví.jižvroce1574navrhovalVilémovi
zRožmberka,abykatolícivytvořilivlastnístranuprávěsnejvyšším
purkrabímvčele,cožaleRožmberkodmítl.přijednáníočeskékonfesi
vroce1575seVratislavjižotevřeněpostavilprotijednotěavyhrožoval,

115 M.skŘiVÁnek,Litomyšl 1259 –2009, město kultury a vzdělávání,s.120–121.
116 M.skŘiVÁnek,Poslední Pernštejni – portrét vrchnosti,s.236–237.
117 tamtéž;týŽ,Litomyšl 1259 –2009, město kultury a vzdělávání,s.116a117.tam

iuváděnécitáty.



74

žepřekazíchystanébratrskésetkánívMladéBoleslavi.Vbřeznu1575
nahostiněvRožmberskémpalácidokonceúdajněprohlásil,žečeštíbratří
bymělibýtjakoškůdcikrálovstvíabuřiči„všickni ven z země vyhnáni, 
sic jináč pokoje v zemi stálého nemůže býti“.nechalprotouzavřítbratrské
sboryvlitomyšliivlanškrouně,zapověděltajnáabratrskáshromáždění
aodejítmuseliičeštíbratřizÚstínadorlicí,českétřebovéachocně.
zpragmatickýchdůvodůvšakmuselstrpětpříznivcejednotymezisvými
úředníky,ikdyžjevybízelkezměněstanoviskaaneustávalvevydávání
příkazůazákazů.Vjednomztěchtonařízenísevroce1579vyjádřil,že
nechcenikohonutitkvíře,alenechcetrpět„takových pikhartských schů-
zek denních a nočních buďto v městě neb na předměstí“,hlavněnasvých
českýchstatcích.podleMilanaskřivánkavšakVratislavovaprotirefor-
mačníopatřenínevyplývalaanitakzjehovnitřníhopřesvědčení,jako
spíšezpolitickýchdůvodů,protožesejakožtonejvyššíkancléřpodepiso-
valpodpanovníkovymandáty,kterébylynamířenyprávěprotijednotě
bratrské,asámseomlouvaltím,ženemůžejednatvrozporusnimi.118
Rolivšakmohlsehráttakéohlednaneblahýosudkancléřovytchyně.
kromětohonabývalanavýznamuadůsledkypřinášelatakévzájemnou
korespondencídoloženáspoluprácesolomouckýmbiskupemstanislavem
pavlovským,snímžpojilykancléředůvěrnékontakty.Biskuppavlovský
přitomprostřednictvímnejvyššíhokancléřeprovádělsvérekatolizační
záměryavystupovalprotinejenřeholnímu,alepředevšímsvětskému
kněžstvuvkrálovskýchměstechanašlechtickýchpanstvích,zasahoval
dokoncespernštejnovýmsouhlasemdopřípravypanovnickýchmandátů
anavrhovaljejichpojetíiformulace.Úspěšněsetaksnažildosáhnout
zákazupřijímání„bludných“kněžízezahraničí,prosazenívizitacíducho-
venstva,biskupskécenzuryazákazuzahraničníevangelickéliteratury.
nakonecpřistoupilikzahájenírekatolizacenamoravskýchstatcíchVra-
tislavazpernštejna.napodzim1580takbylopouprázdněnímístafaráře
vkralicíchnahanéoznámenobiskupovoujednáníspernštejnem,aby
„ fary, kteréž pán […] v tomto markrabství na gruntech svých jmá a jich colla-
torem jest, když by která prázdná byla, farářmi pořádnými a katolickými 
opatrovali a na ně dosazovali“.kraličtísepřijetídosazenéhoknězebránili
avlednu1581jejodmítli,přičemžjepodpořilihejtmantovačovského
panství,ikdyžmělpoddanédonutitkposlušnosti.Vratislavzpernštejna
protonabiskupovonaléhánívydal25.dubna1582patent,nazákladě

118 F.laŠek,Litomyšl v dějinách a výtvarném umění,s.54;M.skŘiVÁnek,Litomyšl 
1259 –2009, město kultury a vzdělávání,s.117–118.
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něhožmohlbiskupodvolávat„nepořádnékněze“bezjakéhokolivměšo-
vánívrchnostenskýchhejtmanůadosazovatknězekatolické.evangelíci
napernštejnskýchstatcíchvprostějově,přerověakostelcinahanése
alenechtělivzdátsvýchkazatelůaodvolávalisenadřívějšíprivilegia.
Mělonásledovatdalšíjednánískancléřem,tovšakpřerušilajehosmrt.119

stanoviskaaopatřeníVratislavazpernštejnaproněhopřitomměla
neblahédůsledky,protožemupakpříznivcijednotyodmítaliposkytnout
úvěr.panovníkovapodporabylaovšemdůležitější,atakpřevážiloportu-
nistickýpřístup.původníopatření,namířenáprotikališnickýmduchov-
ním,nerespektujícímzákladnípožadavkynakněžsképovolání,všakbyla
postupněuplatňovánaivůčimravnězachovalýmduchovnímavěřícím
nekatolickéhovyznání,kteřímělibýtpronásledováni,ikdyžtentopostup
znemožňovaliisamipernštejnštíúředníci.nakonecnebylitolerovániani
kněžíutrakvističtí–kdyžvroce1581žádaliobyvatelélitomyšle,abysi
mohlinamístoodcházejícíhoděkanadosaditknězepodléhajícíhopražské
utrakvistickékonzistoři,nebylojimtodovoleno,zakázánobyloipřijímat
doměstskéškolyučitelezpražskéhoučení,tedyopětzuniverzityovládané
utrakvisty.Generálníinstrukcepropernštejnskápanstvívydanávroce
1582pakjižpodhrozboupokutynedovolovalapřijímatatrpětkněze,
kteříbynepodléhalipražskémuarcibiskupovi.120

Vratislavzpernštejnabyloznačovántakéjako„ fautor et defensor jesui-
tarum“,tedypříznivceaochráncejezuitů.podporovalijejichkolejvolo-
mouci,poskytljíročnídůchodvevýši400zlatých,věnovaljítovačovskou
knihovnuadaldonínavychováníobasvésyny.zaujalohoikulturní
působeníjezuitů–vroce1573honadchliolomoučtíchovancidivadel-
nímpředstavenímoherkulovi,dolitomyšlezvalnacírkevníslavnosti
zpěvákyzpražskýchjezuitskýchškol.znalseostatněsrůznýmiumělci,
napříkladsbásníkem,aleiastronomemapřírodovědcemMatoušemphi-
lomatemdačickým,kterýbylnositelemtitulu„poetalaureatus“.nejvyšší
kancléřtakézřídilnadaci,kterámělapřipomínatolomouckébiskupství
avrámcinížmělkaždousobotukantorsesvýmižákyzpívatvzámecké
kaplitzv.komplet.chystalsedokoncenazaloženínovéjezuitskékoleje
vlitomyšli,mělastátnapůvodníchbratrskýchpozemcích.Mnozízjezu-
itůseprotonanějobracelisežádostíopomoc–meziniminapříklad

119 j.pÁnek,Biskup a kancléř,s.42–44.
120 M.skŘiVÁnek,Poslední Pernštejni – portrét vrchnosti,s.237–238;vícetýŽ,Lito-

myšl 1259 –2009, město kultury a vzdělávání,s.114–120;téžj.janÁček,Rudolf II. 
a jeho doba,s.91;F.hRejsa,Dějiny křesťanství v Československu. V.,s.270;
j.pÁnek,Biskup a kancléř.
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zpovědníkcísařovnyMarieŠpanělskélorenzoMaggioneborektorjezu-
itskékolejehenricusBlissemius.Vroce1579působilanalitomyšlsku
jezuitskámisie,kterouvedliVáclavŠturm(1533–1601)aBaltazarhos-
tounský(1534–1600),češtíjezuitévyslaníFerdinandemi.doŘímaještě
kignácizloyoly.zatímcohostounskýúdajnězavíraltvrdošíjnésedláky
doprasečíchchlívků,Šturmvroce1582vydalvbývalétiskárnějednoty
bratrskésvůjpolemickýspisSrovnání víry a učení bratří.opětletpozději
zdeBartolomějFlaxiuszUnčovapublikovalsvéKatolické glosy.121

proúspěšnépůsobeníVratislavazpernštejnabylynezbytnékontakty,
kteréudržovalvrámciobvyklýchokruhů„pánůapřátel“spříslušníky
mnohašlechtickýchirytířskýchrodůusedlýchvčecháchanaMoravě
ačástečněiveslezskuneboRakousích.oboustranněprospěšnébyly
předevšímstykysezástupcinižšísložkyšlechtickéhostavu,rytíři.Vět-
šinaznichseodehrávalanaúrovnivztahůpatronaaklientů,zejména
spříslušníkyrodůsídlícíchvblízkostilitomyšlečimoravskýchstatků,
případněvokolíprahy.nemalémnožstvínižšíchšlechticůbylovpern-
štejnovýchúřednickýchčidvořanskýchslužbách,ajednalosetedyojeho
zaměstnance,kteřípřinášeliinformaceopolitickéináboženskésituaci
najehopanstvíchasoučasněplniliřadusmluvněnepotvrzenýchpovin-
nostíklientskéhorázu.zvláštěvýznamnébylypropernštejnakontakty
sosobamiširokéhopolitickéhoináboženskéhospektra,kterézaujímaly
nějakémístovúřadechaťužzemských,nebodvorských,čivnejrůzněj-
šíchorgánechlokálnímoci.právědíkyněkterýmnejvyššímimenším
zemskýmúředníkůmaúředníkůmdvorským,výkonnýmúředníkům
českédvorskékanceláře,českékomorynebonejvyššíhopurkrabství,
královskýmprokurátorůmčipodkomořímzískávalnejvyššíkancléř
zprávyoděnívpražskýchúřadechstavovského ipanovnickéhorázu
vdoběsvénepřítomnosti,ojednánízemskéhosouduapřípadněisněmu,
opobytunejvyššíchzemskýchúředníkůvprazeajejichpříjezdechči
odjezdech,veřejnýchaktivitách izahraničníchcestách.sobsahem
příslušných listůseVratislavzpernštejnaseznamovalmnohemdříve
nežsoficiálnímirelacemiausneseními,kterádostávalúřednícestou.
častozcelazáměrněpověřovalblízkérytířskéúředníkyznejvyšších
imenšíchzemskýchúřadů,abysevjehozastoupenízúčastnilizvláště
riskantníchsoudníchnebonepříjemnýchmajetkovýchjednáníspřísluš-
níkystavovskéobcevprazeneboivdalšíchčeskýchměstech.Výkonní

121 F.laŠek,Litomyšl v dějinách a výtvarném umění,s.54;M.skŘiVÁnek,Litomyšl 
1259 –2009, město kultury a vzdělávání,s.117–118.
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úřednícizanejvyššíhokancléřevyřizovalibyrokratickouagendupodle
jehoinstrukcíazasílalimupísemnostikpodpisu.cennépopernštejna
bylyjistěiosobnípostřehyonázorechurčitýchsociálníchvrstev,zprávy
krajskýchhejtmanůoděnív jednotlivýchkrajích,aktuální informace
otom,čímseprávězabývajídalšíčlenovézemskévlády,nebojednodu-
chéaemotivnípolitickékomentářeazprávyozákulisnímděnívpraze,
Brně,olomouciiVídni.opoměrechnaMoravě,průběhumoravských
zemskýchsněmůanejvyššíchmoravskýchzemskýchúřadechsenejvyšší
kancléřdozvídalpředevšímdíkyzachariášovizhradce,kterýzastával
funkcimoravskéhozemskéhohejtmana,adíkyolomouckémubiskupovi
stanislavupavlovskému,jenžoznačovalnejvyššíhokancléřeza„zvláště 
laskavého pána, přítele a patrona“.zatímconaMoravěposkytovalipern-
štejnovi informacezejménakatolickyorientovaníšlechtici, informace
zčechpřicházelyodrůznýchosobbezohledunanáboženskoupřísluš-
nost;sněkterýmisenejvyššíkancléřznal jižzdoby italskévýpravy.
Významnárolepříslušelaiposlůmašlechticům,kteřísevydalisněja-
kýmslužebnímposlánímkedvorudoVídně.kontaktyspernštejnem,
naplňujícípodstatuvztahůmezipatronemaklientem,bylypřínosné
ipropříslušné„zpravodaje“,kteřípakmohlivyužívatkancléřovavlivu
kprosazenívlastníchzájmůapožadovatposkytnutírůznýchprotislužeb
aťprosebe,nebopročlenysvérodinyasvéblízképřátele.projevovalose
tonapříkladujižzmíněnéhoolomouckéhobiskupa,kdesevztahklienta
apatronapostupněměnilvevztahdvouspojenců,kteřísledovalipodobné
záměryasoučasněnasoběbylinavzájemzávislí.Vratislavzpernštejna
bylnavícprobiskupavýznamnýnejenjakoprostředníkupanovníka,
aletakéjakonositelpatronátníhoprávaapomocníkvprosazováníjeho
záměrů,předevšímjižzmíněnéreformyduchovenstva.prořadu„kli-
entů“všakbyladůležitájižjenpomocpřizískáváníorientacevsložitém
dvorskémprostředíadvorskémceremoniálu,vedleprotekceaochrany
čipřímluvyvrůznýchúředníchzáležitostechsepaknejčastějijednalo
ozajištěnívýchovyauniverzitníhovzdělánísynů,jejichúředníčicírkevní
kariéry,případněvstupudovojskaazabezpečenívojenskédráhynebo
pobytuudvoračivresidencíchříšskýchknížat,prodcerybyložádoucí
uplatněnívefraucimoru.Výsledkembylozvýšenípočtumladýchšlechtic-
kýchdvořanůzčeskýchzemímezislužebníkyvhofštátuiosobníkomoře
Maxmiliánaii.navídeňskémdvořejižvdruhépoloviněšedesátýchlet.
nejvyššíkancléřjakoochránceamocnýpatronmladýchšlechticůodnich
mohlpožadovatinformacenejenzdvorskéhovídeňskéhoprostředí,ale
izezahraničí,kammnozíznichdoprovázelipanovníka.Vkonkurenčním
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prostředípanovnickéhodvorasetakmohlykolempolitickyvýznamné
osobnostiutvářetneformálnízájmovéskupinyklientů.Uvádíse,žeVra-
tislavzpernštejnaapozdějijehosynudržovalitakovévazbyasise190
rytířskýmiipanskýmirodinami.122

122 V.BůŽek,Klientela Pernštejnů a Rožmberků ve druhé polovině 16. století;týŽ,Vra-
tislav z Pernštejna mezi Prahou, Litomyšlí a Vídní; týŽ,„Páni a přátelé“ v myšlení 
a každodenním životě české a moravské šlechty na prahu novověku,zejm.s.261;
týŽ,Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Innsbruckem,s.128–129(pozn.439);též
j.pÁnek,Biskup a kancléř;V.BůŽek–j.hRdlička–p.kRÁl–z.VyBíRal,
Věk urozených,s.198.příklademosobnosti,kterávděčilaVratislavovizpernštejna
zaprotekci,jejanplatejszplatenštejna(vizp.MaŤa,Svět české aristokracie,s.669,
dáleV.líVa,Jan Arnošt Platejs z Platenštejna),nebopozdějšímístokancléřkryš-
tofŽelinskýzesebuzína(V.BůŽek–j.hRdlička–p.kRÁl–z.VyBíRal,Věk 
urozených, s.126–127).

Vratislavzpernštejna
vpozdnímvěkusŘádem
zlatéhorouna
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kroměvýkonufunkcenejvyššíhokancléřebylVratislavzpernštejna
pověřovántakéjinýmiúkoly,předevšímdiplomatickéhorázu,kterésou-
viselyisjehokontaktyumadridskéhodvora.Vroce1568mělnapří-
kladnažádostšpanělskéhokráleFilipaii.zastupovattohotopanovníka
nasvatběbavorskéhovévodyVilémaV.vMnichově.Mělbýtvyslántaké
doMadridusesoustrastnýmprojevemcísařekúmrtíkrálovasynadona
carlose,alenamístoněhonakonecodcestovalcísařůvbratr.nejvýznam-
nějšíakcítohotodruhubylaovšemúčastvposelství,kterébylovroce
1572vyslánodopolska,abysepokusilovyjednatzvoleníMaxmiliánova
synaarciknížetearnošta(1553–1595)napolskýtrůn,uvolněnýsmrtí
posledníhojagelloncezikmundaii.augusta(1520–1572).habsburkům
setaknabízelamožnostzískatvláduvjednéznejvětšíchzemítehdejší
evropy,jejížvlivsahaldalekonavýchod.Včeletohotoposelstvastanul
spolusVratislavemzpernštejnaprvnímezizemskýmiúředníky,nejvyšší
purkrabíVilémzRožmberka,kterýpaknatolikoslnilpolskéšlechtice
svýmzjevem,vystupováním,zdůrazňovánímbratrstvíijazykovéakul-
turníblízkostiobounárodůapověstínáboženskysnášenlivéhoaboha-
téhočlověka,žebyldokoncepřidalšímvyjednávánívpolskuodvaroky
pozdějičástípolskéhopanstvasám–vedlesamotnéhocísařeMaxmi-
liánaii.–navržennapolskéhokrále.propolskémagnátybylopřitom
zajímavéijehovdovství,kterévzbuzovalonadějenasňateksprinceznou
annou(1523–1596),dosudneprovdanousestrouzemřeléhozikmunda.
Vilémtehdykandidaturudokoncezačalzvažovatasnejvyššíopatrností,
mj.prostřednictvímšifrovanýchdopisů,projednávat,nakonec jivšak
odmítl.prvnímise,trvajícíodsrpna1572dokvětna1573,bylaovšem
neúspěšná,novýmpanovníkemsestaljindřichzValois (1551–1589),
kterýalejižrokposvévolbě,posmrtisvéhobratrakarlaiX.vkvětnu
1574,dalpřednostfrancouzskémutrůnuabylvystřídánnejprvesedmi-
hradskýmknížetemŠtěpánemBáthorym(1533–1586),jenžsestalman-
želemprinceznyanny,aposlézevroce1587švédskýmkrálemzikmun-
demiii.Vasou(1566–1632).nejvyššípurkrabísnejvyššímkancléřemse
přitétopříležitostirozhodněnesešlipoprvé,vedlenichbylnavícvpolsku
přítomenjakočlentříčlennéhoposelstvačeskéhozemskéhosněmu,které
dodatečněpřicestovalovbřeznu1573napolskývolebnísněmzasedající
podohromnýmstanemnabřehuVislyuVaršavy, inejvyššíhofmistr
ladislavstaršípopelzlobkovicnaVysokémchlumci.123lzepovažovat

123 p.VoRel,Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech 
a Moravy;kposelstvínejnovějij.pÁnek,Poslední Rožmberkové – velmoži české 
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zajednuzhříčekdějin,žeanižtomohlkdokolitušit,spojovalatytopřední
osobnostikromějejichpostaveníaaktuálníhoúkoluiVratislavovadcera
polyxena,kterásemělastátvbudoucnuRožmberkovoumanželkouapoté
lobkovicovousnachou…

sedmdesátáléta16.stoletíbylaobdobím,kdymocVratislavazpern-
štejnadosáhlavrcholu.Věkempatřilkestřednígeneracičeskéšlechty
atěšilsenejenvysokémupostavení,aleivelkéosobníautoritě.asinej-
výraznějiseangažovalamohlznovuosvědčitsvouloajalituMaxmiliá-
noviii.vdobějednáníotzv.českoukonfesi,kterápředstavovalavýsledek
složitéhojednánízástupcůhlavníchproudůdomácíreformace.jednalo
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