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1. ÚVOD 

"Psaní nic jiného ne ní nežli vynešení řeči, která se v hlavě a v mysli 

formuje ........... Nebo nezáleží na tom, aby kdo uměl žváti, než více na tom, aby skrze 

svou řeč dal sebe jiným poznávati, nebo z mluvení soudí se o člověku, jaká mysl 

jeho, jaký srdce a jaké přirození, "1 tak poučoval tři roky před smrtí Karel starší ze 

Žerotína svého jediného vnuka. Charakterizoval tak sám povahu své bohaté 

korespondence, jejíž zpracování je cílem této práce. 

Generace osvícenců, z ní zejména Gelasius Dobner, oceňovala eleganci jeho 

latiny, lásku k vlasti a ke vzdělání, zatímco generaci Palackého, Šafaříka či 

Jungmanna zaujaly Žerotínovy české listy vytříbeným slohem a jazykem. 

Písemné památky, zvláště dopisy, které Karel starší ze Žerotína zanechal, 

osvětlují z mnoha stran jeho osobnost i politická rozhodování, často velice důsažná. 

Zároveň jsou však literárním dokumentem. Doba, kdy v korespondenci forma 

pohlcovala obsah, sice minula, přece však Žerotín kladl na formu dopisů veliký 

důraz a nemalou péči věnoval jejich přesné registraci. 

V epistolografii přicházejí na přelomu 16. a 17. století ke slovu národní 

jazyky. Forma a obsah bývají pečlivě vyváženy. Karel starší ve svých listech 

pečlivě dbá přísných pravidel dobové konvence, pečlivě rozlišující společenské 

zařazení adresátů. Humanistická tradice nutí Žerotína pečovat o krásu českého 

jazyka, což je z jeho dopisů patrné. Zájem o mateřský jazyk byl cílem jednoty 

bratrské, který podporoval už Jan Blahoslav, autor Gramatiky české. 

V Žerotínově pozůstalosti se setkáváme s korespondencí hospodářského 

úředního charakteru, ale také zde nalezneme osobní listy psané přátelům a 

příbuzným, které měly za účel informovat o situaci v zemi, o zdravotním stavu a o 

rodinných událostech. 

Karlovi korespondenti pocházeli z řad významných evropských šlechtických 

rodů, vzdělanců a filozofů, ale také z vlastní rodiny a okruhu poddaných a lidí 

zaměstnaných na Žerotínových panstvích. 

V souvislosti s tím se liší i jazyky, v nichž jsou dopisy psány. Objevuje se 

korespondence v češtině, francouzštině, latině, němčině, ale i italštině. 

Cílem předkládané práce je na základě prozkoumání dochované 

korespondence zhodnotit život, kariéru, osobnost a množství kontaktů z řad 

1 N. REJCHRTOVÁ (ed.), Karel starší ze Žerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 373. 
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evropské inteligence, a zejména odhalit myšlení tak komplikované osoby a pokusit 

se pochopit jeho postoje a činy, které jsou Žerotínovi, většinou právem, často 

vyčítány. 

Vymezení záběru práce na zpracování korespondence je do značné míry 

dáno heuristikou. V každém případě tvoří materiály z žerotínské pozůstalosti 

přirozený komplex informací, vypovídajících o muži uznávaném v celé Evropě a 

době, v níž žil. 

Předkládaná práce je členěna do šesti základních kapitol, zpracovávajících 

korespondenci podle jednotlivých životních období, jimiž Karel starší ze Žerotína 

prošel, a na základě korespondentů, se kterými si Žerotín nejčastěji psal. Jako 

součást této práce je připojen obecný epistolografický rozbor a pohled na druhý 

život moravského aristokrata. Zvláštní kapitola se pak věnuje komparaci 

francouzštiny 16. a 17. století a dnešní podobou jazyka. Výklad zahrnuje 

zhodnocení korespondence v latině, češtině, francouzštině, němčině a italštině na 

pozadí politických a společenských událostí, a to v závislosti na skladbě, kvantitě, i 

struktuře zachovaných pramenů. Nedostatek pramenů k některým etapám Karlova 

života nelze dávat za vinu pouze jejich zničení, a to jak současnému, způsobeného 

událostmi třicetileté války, tak i v dobách pozdějších. Absence pramenů k dané 

problematice v konkrétních případech je také zapříčiněna chybějící nově 

zpracovanou monografií a edicí specializující se na cizojazyčnou korespondenci. 

Autoři monografií a edic dopisů jsou obvykle nuceni potýkat se 

s kontroverzním pohledem na osobu Karla staršího ze Žerotína. Historická 

pracoviště Masarykovy univerzity v Brně, které se věnuje tématu žerotínských 

rodových držav, problematice povstání a pobělohorské rekatolizaci a konfiskaci 

majetků moravských šlechticů, i v současné době zůstává centrem pro dějiny 

stavovského povstání na Moravě a osob s ním spojených. Těmito oblastmi dějin se 

zabývá zejména Tomáš Knoz ve svých monografiích "Državy Karla staršího ze 

Žerotína po Bílé hoře" či nejnovější práce "Karel starší ze Žerotína - Don Quijote 

v labyrintu světa". 2 

Následující kapitoly se pokusí vystopovat, která základní témata a myšlenky 

nejvíce zajímaly tohoto moravského předáka, co bylo nejčastěji předmětem jeho 

2 T.KNOZ, Državy Karla staršího ze Žerotína po Bílé hoře, Brno 200 I; týž, Karel starší ze Žerotína. 
Don Quijote v labyrintu světa, Praha 2008; týž, Pobělohorské konfiskace. Moravský průběh, 
středoevropské souvislosti, obecné aspekty, Brno 2006. 
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korespondence, jak se rozšiřoval okruh jeho dopisovatelů a jaké druhy dopisů 

v jeho pozůstalosti nalezneme. Všechny tyto oblasti je nutno zkoumat 

prostřednictvím osudů a příběhů konkrétních zúčastněných osob, zejména Karla 

staršího ze Žerotína, ale je třeba sledovat i osudy jednotlivých zainteresovaných 

osob na pozadí strukturálních, společenských a politických proměn. 

Množství zachovaných pramenů z přelomu 16. a 17. století oproti dřívějším 

epochám narůstá. Zároveň se zvýšenou kvantitou písemných dokumentů muselo být 

přistoupeno také k zavedení racionálního systému jejich skartací. Požáry, 

drancování i odchody do dobrovolného exilu po roce 1628, jakož i ztráty během 

následujících staletí, to vše způsobilo, že není dnešní stav pramenů ideální. Prameny 

z některých období Karlova života jsou spíše torzovitého rázu. 

Pro základní přehled o Žerotínově korespondenci Je samozřejmě 

nejdůležitější rozsáhlý soubor žerotínské korespondence. Takzvané "bludovské 

kopiáře" jsou v českých a moravských poměrech daného období zcela unikátním 

materiálem. I přesto však zachování pramenů k jednotlivým etapám Žerotínova 

života není rovnoměrné a vyvážené. Po roce 1618 se struktura témat, zastoupených 

v žerotínských písemnostech, poněkud proměnila. Žerotín již nezastával stavovské 

funkce, zcela se však nevyhýbal politické aktivitě a dopisoval si jak s císařem, tak i 

s kardinálem Dietrichsteinem. Karel starší nadále vystupoval také jako ochránce 

některých osob, zejména spojených se stavovským povstáním. Stále zůstával 

patronem jednoty bratrské. Zachována je i korespondence, v níž Žerotín vystupuje 

jako pozemková vrchnost a jako hospodářský správce svých statků. 

Pro předkládanou práci mají nepochybně největší význam edice 

korespondence Karla staršího ze Žerotína, počínaje Jungmannovou "Slowesností", 

přes Petra Chlumeckého monografii obsahující výběr Žerotínových listů" Car/ von 

Zierotin und seine Zeit". Nejznámějšími soubory Karlovy korespondence zůstávají 

Brandlovy "Spisy Karla staršího z Žerotína - Listové psaní jazykem českým", 

Dvorského "Dopisy" vydané v Archivu českém, "Moravské korespondence a akta 

z let 1620-1636" Františka Hrubého a v neposlední řadě i popularizační edice z pera 

Noemi Rejchrtové " Karel starší ze Žerotína- Z korespondence". 3 Nelze ovšem 

3 J. JUNGMANN, Slowesnost aneb nauka o výmluvnosti básnické i řečnické se sbírkou příkladů 
newázané i wázané řeči, Praha 1840; P. CHLUMECKY, Carl von Zierotin und seine Zeit 1564-
1615, Brlinn 1862; V. BRANDL (ed.), Spisy Karla staršího z Žerotína. Listové psaní jazykem 
českým, Brno 1870-1872; F. DVORSKÝ(ed.), Dopisy Karla st. z Žerotína 1591-1610, in: AČ 
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opomenout, že zmíněné edice se důkladněji zaměřují na počáteční období 

Žerotínova života a reflektují především v dané době dostupné dopisy, obsažené v 

"bludovských kopiářích". Materiály k pobělohorskému období byly vydávány spíše 

výběrově a výběr byl zpravidla pojímán z hlediska očekávané interpretace, tedy 

Karla staršího ze Žerotína chápaného jako humanistického vzdělance a mecenáše. 

Pro poznání Žerotínova života po roce 1618 a života na panstvích, je obzvláště 

důležitá edice "Listy paní Kateřiny z Žerotína rozené z Valdštejna",4 pořízená na 

sklonku 19. století Františkem Dvorským. Nalezneme zde pohled na každodenní 

záležitosti. 

Pro dopisy z počátečního studentského období Karla staršího ze Žerotína a 

korespondenci s protestantskými vzdělanci Evropy je podstatná edice Františka 

Hrubého "Etudiants tcheques aux écoles protestantes de l 'Europe occidentale a Ia 

fin du 1~ siecle et au début du 17 siecle",5 která poskytuje přehled dopisů 

kalvínské inteligence a moravských a českých protestantů. Na škodu je snad jen 

fakt, že se Hrubý více nevěnoval vztahu mezi Karlem starším ze Žerotína a 

Jindřichem IV. Navarským. 

Literatura k danému tématu se dlouhou dobu soustřeďovala na zkoumání 

politických a duchovních dějin, např. v pojetí Antonína Gindelyho a jeho "Dějin 

českého povstání léta 1618", Josefa Pekaře v díle "Bílá hora", Františka Hrubého 

nebo Otakara Odložilíka v dosud oceňované monografii "Karel starší ze Žerotína 

1564-1636".6 Podle náboženského a politického postoje badatelů obvykle vypadala 

i jejich interpretace pramenů, v každém případě však jejich práce sehrály v poznání 

osoby Karla staršího ze Žerotína velkou roli. Především Josef Pekař a o málo 

později František Hrubý vnesli do bádání novou metodu, jež klasicky pojímané 

politické dějiny propojovala s dějinami hospodářskými, sociálními i právními. 

V prostředí české historiografie se v posledních letech zabývalo uvedenými 

otázkami více autorů. Jmenujme alespoň Josefa Polišenského, Josefa Válku a jeho 

XXVII, Praha 1904; F. HRUBÝ, Moravské korespondence a akta z let 1620-1636, Brno 1934-1937; 
N. REJCHRTOVÁ (ed.), Karel starší ze Žerotína. Z korespondence, Praha 1982. 
4 F. DVORSKÝ(ed.), Listy paní Kateřiny z Žerotína rozené z Valdštejna, I. Dopisy z roku 1631 a 
1633, Praha 1894, ll. Dopisy z roku 1634 a 1635, Praha 1895. 
5 F. HRUBÝ(ed.), Etudiants tchěques aux écoles protestantes de I'Europe occidentale a Ia fin du 16e 
siěcle et au début du 11• siěcle, Brno 1970. 
6 A. GINDELY, Dějiny českého povstání léta 1618, I-IV, Praha 1870-1880; J. PEKAŘ, Bílá hora, 
její příčiny a následky, Praha 1921; O. ODLOŽILÍK, Karel starší ze Žerotína 1564-1636, Praha 
1936. 
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"Dějiny Moravy" a Josefa Janáčka, který napsal monografii "Valdštejn a jeho 

doba".7 

Josef Válka prohloubil zkoumání raného novověku v poměrech českých 

zemí metodou zkoumající vztah celku a regionu, ale také použitím některých 

kulturněhistorických pohledů při výkladu politických dějin. Metody synteticky 

uplatnil v knize "Dějiny Moravy- Morava v době reformace, renesance a baroka". 

Josef Janáček s využitím biografické metody ve své monografii "Valdštejnova 

pomsta" podává výklad o politických i osobních vztazích uvnitř české a moravské 

šlechtické obce. Podobnou metodu ostatně již dříve uplatnil Josef Polišenský ve své 

knize" Třicetiletá válka a evropské krize 17. století".8 

K oblasti života Karla staršího ze Žerotína vázajících se děl, tvoří velkou 

skupinu prací biografie Karla staršího a jeho nejvýznamnějších současníků. I přes 

četné drobnější životopisy, jež se v poslední době při příležitosti různých výročí 

Karlovi staršímu ze Žerotína dostalo, zůstávají stále základní literaturou k tomuto 

tématu v mnohém ohledu již zastaralé práce Petra Chlumeckého a Otakara 

Odložilíka. O jejich velkých monografiích, stejně tak jako o velké části drobnějších 

životopisných syntéz, které byly vydány časopisecky, ovšem platí, že se více 

zabývají jeho politickou činností, nežli dalšími aktivitami. Stejně tak je zjevné, že 

mnozí autoři opakují již řečené na základě výkladů Chlumeckého, Odložilíka a 

Hrubého, respektive na základě reinterpretací stejného souboru vydaných pramenů. 

Mezi studie, které nám přinášejí další pohled na Žerotínovu osobu a dobu, 

můžeme zařadit stať Libuše Urbánkové-Hrubé o kanceláři Karla staršího ze 

Žerotína. Nový výklad Žerotínovy osoby naznačila i stručnější biografie z pera 

Josefa Války z roku 1986, ve které označil Žerotína za dona Quijota bloudícího 

labyrintem světa a politiky. Tak jako Cervantesův hrdina, jenž bojoval s větrnými 

mlýny, psal Karel starší ze Žerotína o svém postoji k životu a ke společnosti: 

"Nezávidím těm, kteří doma u peci sedí, pečený jabka jedí a teplé pivo s máslem 

pijí ................ Nejsem na druhých závislý a nesvádím už v sobě boj mezi přáním 

splnit své úmysly a láskou k ženě, spojenou s přáním příliš se nevzdalovat. "9 

7 J. VÁLKA, Dějiny Moravy, II. Morava reformace, renesance a baroka, Brno 1995; J. JANÁČEK, 
Valdštejn a jeho doba, Praha 1979. 
8 J. VÁLKA, Dějiny Moravy, ll. Morava reformace, renesance a baroka, Brno 1995; J. JANÁČEK, 
Valdštejnova pomsta, Praha 1992; J. POLIŠENSKÝ, Třicetiletá válka a evropské krize 17. století, 
Praha 1970. 
9 L. URBÁNKOV Á-HRUBÁ, Kancelář Karla staršího z Žerotína. (Diplomatická studie), SAP 4, 
1954,č. 2. 
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Tak jako pro dona Quijota byla vždy pro Žerotína cílem náprava věcí 

lidských, nikdy se mu ovšem nepovedlo své ideály naplnit. 

2. ŽIVOTOPIS 

2.1. Život a rod Karla staršího ze Žerotína 

Karel ze Žerotína, který byl od roku 1600 nazýván Karlem starším, se 

narodil 15. září 1564 v Brandýse nad Orlicí, několik týdnů po smrti Ferdinanda 1., 

jako nejstarší syn Jana ze Žerotína a Marie, rozené Černohorské z Boskovic. 

Žerotínové se pokládali za přední šlechtický rod v našich zemích. Jméno 

rodu se odvozovalo od tvrzi Žerotín na Olomoucku, která byla spolu se vsí 

původním sídlem nepříliš majetných vladyků. Svůj domov roku 1480 vyměnili za 

Vitonice, Roštení a Všetuly na Holešovsku. 10 Jan ze Žerotína , jenž mimo jiné 

bojoval po boku Jiřího z Poděbrad a zlepšil hospodářskou situaci na žerotínských 

panstvích, zajistil členům rodu povýšení do panského stavu. Nebyl však jediným 

zástupcem žerotínského rodového klanu, který se chopil meče. Stejně tak jeho syn 

Bernard vedl roku 1526 vojsko na pomoc proti Turkům. Děd Karla staršího, 

Bedřich, sloužil v mládí císaři Karlu V. Dokonce sám Karel se chopil zbraně a 

vytáhl se svou družinou na pomoc francouzskému králi Jindřichu IV. Karel starší se 

nechal inspirovat svým příbuzným a poručníkem, Fridrichem ze Žerotína, pánem na 

Židlochovicích. Ten se postupně vydal do boje po boku čtyř panovníků, a to Karla 

V., Ferdinanda 1., Maxmiliána II. a Rudolfa II. Karel se však rozhodl pro politickou 

kariéru, která vzhledem k jeho nevalnému zdraví a slabé tělesné konstituci byla 

přece jen vhodnější. 

Postavení rodu Žerotínů předurčovalo jeho členy k úřednické či politické 

dráze. Tento trend nebyl u šlechtických rodin ničím zvláštním, neboť významnou 

pozici ve veřejném životě si mohl udržet jen ten, kdo se ho aktivně účastnil a snažil 

se využít společenských konexí. Předpokladem úřednické kariéry bylo samozřejmě 

kvalitní vzdělání. V aristokratických rodinách se udržoval zvyk vzdělávat potomky 

nejprve v domácím prostředí, ale aby mladý šlechtic získal kulturní rozhled a nabyl 

životní zkušenosti, stávalo se tradicí posílání panských synků na studium do 

zahraničí. 

10 - ' -O. ODLOZILIK, Karel starší ze Zerotína 1564-1636, Praha 1936, s. 13; T. KNOZ, Mecenáš 
Labyrintu Karel starší ze Žerotína, in: Osobnosti moravských dějin, I, Brno 2006, s. 203-217. 
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Páni ze Žerotína obvykle vybírali pro své potomky bratrské školy 

v Ivančicích, neboť zůstávali věrni kalichu, i když sloužili katolickým mocnostem a 

panovníkům. Někteří členové rodu se přiklonili k luterství, jiní dávali přednost 

jednotě bratrské. 

Sám Karel starší v březnu 1600 psal v dopisu Jindřichovi z Eberbachu: " Od 

časů Jana Husa nebylo v našem rodu jediného papežence a po sedmdesát 

posledních let, to můžeme doložit, byli naši předkové v posloupném pořadí obránci 

božího slova v této zemi. Nesl bych s krajní nelibostí, kdyby některý z našinců se 

zrůdně odrodil tomuto dobrému učení a stal se nehodným milosti a cti, kterou v tom 

Bůh prokázal našemu rodu. "11 Všichni Žerotínovi předkové se od roku 1460 mohli 

považovat za obránce víry na Moravě i v Čechách. V době svého největšího 

rozkvětu byl žerotínský rod hlavní záštitou jednoty na Moravě. Již Karlův děd 

Bedřich, babička Libuše, rozená z Lomnice, ale zejména jeho otec Jan, byli 

horlivými vyznavači bratrské víry. 

Centrem jednoty bratrské byl Prostějov, Ivančice, Náměšť a od roku 1578 

také Kralice, kde v tamní tiskárně vznikla Bible kralická. V tiskárně vycházely i 

jiné bratrské knihy, a to díky štědré pomoci Jana ze Žerotína a jeho syna Karla. 

Můžeme tedy s jistotou říct, že rod Žerotínů byl velmi vzdělaný, Karel starší 

však svým rozhledem a znalostmi vyčníval z řady předků. Životní zkušenosti, 

seznámení se s významnými lidmi a politický přehled získal Karel během studijního 

pobytu a kavalírské cesty po Evropě. Díky svým kontaktům mohl později Žerotín 

zajišťovat pobyt v zahraničí i svým příbuzným. 12 

Karel starší za svého života pobýval na svých panstvích v Náměšti nad 

Oslavou, v Brandýse nad Orlicí ( zde se nacházela rodinná hrobka Žerotínů), 

v Lomnici, v Rosicích, v Dřevohosticích a od roku 1598 také v Přerově, který 

zdědil po svém strýci Fridrichovi ze Žerotína. Za své hlavní sídlo si vybral rosické 

panství, kde taky opečovával svou velmi dobře vybavenou knihovnu. 

Správa tak rozsáhlých držav však vyžadovala mnoho času a hospodářského 

ducha, který byl Karlovi dán do vínku částečně. O svá panství se staral v rámci 

možností dobře, zejména poddaní a duchovní jednoty bratrské požívali jeho 

ochrany. Neznamenalo to však, že by na žerotínských panstvích nefungovala zažitá 

11 P. MAŤA, Svět české aristokracie (1500-1700), Praha 2004, s. 602; Srov. V. BRANDL (ed.), 
Spisy Karla st. ze Žerotína. Listové psaní jazykem českým, III, Brno 1872; N. REJCHRTOVÁ (ed.), 
Karel starší ze Žerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 120-121. 
12 o • 

N. REJCHRTOVA (ed.), Karel starší ze Zerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 120-121. 
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feudální hierarchie. Žerotínova čest a vstřícná povaha, a snad i snaha o autostylizaci 

do role mecenáše a dobrého křesťana zapříčinily, že se musel rosický pán stále 

potýkat s dluhy a s problémy, jak rodinný majetek udržet alespoň částečně 

prosperující, neboť nejednou vyhověl žádostem přátel a příbuzných o nemalé 

půjčky. Největší obnos poskytl Jindřichovi Navarskému, a to ve výši 40 000 tolarů. 

Za tuto sumu si mohl Karel pořídit několik panství. 13 

Žerotínové vynikali svými zásadami a veskrze čestným životem, ale choroby 

a rodinné tragédie jim většinou překazily plány. Karlův život nebyl příliš šťastný. 

Matka mu zemřela v roce 1574, když sotva dosáhl věku deseti let. Karlova sestra 

Libuše skonala v roce 1571, druhá sestra Bohunka ve věku dvaceti tří let, v roce 

1590. Otec Jan ze Žerotína se rozloučil s pozemským životem roku 1583. Karel 

přežil i svého nevlastního bratra Jana Diviše, který byl minimálně o deset let mladší 

než Karel. Zemřel v roce 1616. Co horšího se však může člověku stát, než že se 

dívá do hrobu svého partnera či partnerky, nemluvě o vlastních dětech. 

Rodinné štěstí nebylo Žerotínovi souzeno. Jeho první choť Barbora, dcera 

Arnošta Krajíře z Krajku a na Mladé Boleslavi, byla po otci bratrského vyznání. 

Svatba se konala 8. května 1589, podle pramenů na základě domluv starších 

bratrských předáků, například Smila Osovského z Doubravice a Petra V oka 

z Rožmberka. Nevěsta byla o deset až jedenáct let starší než ženich, nicméně se 

manželství jevilo jako velice šťastné. Již v červnu roku 1590 se narodilo první dítě, 

dcera Bohunka. Druhé těhotenství v únoru 1591 bohužel předčasně skončilo a paní 

Barbora se natolik roznemohla, že 21. července 1591 Karel s velkým zármutkem 

oznamoval příbuzným a přátelům, že jeho manželka je po smrti. Dceru dal na 

vychování kmotře, Anně Vanecké a Magdaleně Gbelské. Vychovatelce uděloval 

přísné pokyny, v jakém duchu má dcera vyrůstat. 14 Stesk po nenarozeném dítěti a 

zesnulé ženě se Karel snažil zmírnit tím, že na podzim 1591 odcestoval do Francie 

na pomoc Jindřichovi Navarskému, kterému kdysi přislíbil podporu. Často psával 

z ležení u Rouenu domů a kladl na srdce korespondentům, aby pozdravovali jeho 

Bůžičku, což svědčí o vřelém vztahu otce a dcery. 

13 P. MAŤ A, Svět české aristokracie (1500-1700), Praha 2004, s. 602; O. ODLOŽILÍK, Karel starší 
ze Žerotína 1564-1636, Praha 1936, s. 72-74; T. KNOZ, Mecenáš Labyrintu Karel starší ze Žerotína, 
in: Osobnosti moravských dějin, I, Brno 2006, s. 203-217. 
14 N. REJCHRTOVÁ (ed.), Karel starší ze Žerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 59; T.KNOZ, 
Državy Karla staršího ze Žerotína po Bílé hoře, Brno 200 I, s. 20-24; týž, Karel starší ze Žerotína. 
Don Quijote v labyrintu světa, Praha 2008, s. 95. 
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Po návratu domů, zklamán jednáním francouzského krále, hledal útěchu 

v četbě filozofických spisů a rozhodoval se, koho pojme za svoji manželku. 

V únoru 1596 se oženil s Eliškou, dcerou Jindřicha Václava Krajíře z Krajku a na 

Mladoňovicích. Jeho ženě bylo sotva patnáct let. V roce 1597 se jim narodila dcera 

Alena, v říjnu 1598 truchlili nad mrtvě narozenou dcerou. O rok později se radovali 

ze syna Bedřicha. Radost však na rosickém panství netrvala příliš dlouho, neboť již 

24. ledna 1600 Eliška zemřela. Velká úmrtnost dětí a rodiček provázela všechny 

rodiny, protože lékařská péče nedosahovala vysoké kvality a příliš mladé matky 

nebyly ještě fyzicky připraveny na porod, který je často vyčerpal natolik, že 

zemřely. Po čtyřech letech držení smutku se Karel rozhodl oženit potřetí. Jeho 

vyvolenou se v srpnu 1604 stala Kateřina Anna, dcera Viléma z Valdštejna a na 

Heřmanicích. Tímto sňatkem získal bohatou nevěstu, ale i později neslavně 

proslulého švagra, Albrechta z Vladštejna. Rok po svatbě svou ženu pochoval. 

Kašparu Melicharovi ze Žerotína 7. března 1605 napsal: " Žalostivě Tvé Milosti 

oznamuji, že jest Pán Bůh všemohoucí dnešního dne po sedmé hodině s poledne na 

půl orloji urozenou paní, paní Kateřinu Annu z Valdštejna a na Dřevohosticích, 

manželku mou nejmilejší, z tohoto bídného světa prostředkem smrti časné 

vytrhnouti ráčil. Nad čímž (jakž to snadně souditi moci ráčíš ) ačkoliv veliký a 

nevypravitedlný zármutek mám, avšak poněvadž se Pánu Bohu jej na mne vložiti 

líbilo, musím to jeho božské milosti poručiti a vůli svou s vůlí jeho svatou 

srovnati. ,.J 
5 Zdrcen další ztrátou, rozhodl se své děti poslat na vychování k Madleně 

Gbelské, které napsal svá přání týkající se vzdělání a péče potomků: "Mezi tím Vás 

žádám, abyšte mi oznámili, kterak se děti mají a co dělávají, kteréž, prosím, že 

k tomu přidržovati budete, aby se jak v psaní, tak i v německý řeči pilně cvičily, a 

poněvadž Bohunka s něco víceji nežli Alína jakožto starší býti může, protož jakž 

jsem Vás prvé žádal, tak ještě nyní to obnovuji, abyste ji k tomu měli, aby se žalmům 

zpaměti učila. "16 

Dcera Bohunka dospívala a bylo vhodné, aby se provdala za váženého pána. 

Ve šlechtických rodinách běžně ženichy svým dcerám vybírali otcové. Bohunka si 

však vybrala nastávajícího chotě sama, pana Hynka Bruntálského z Vrbna. Žerotín 

respektoval dceřinu volbu. Již dříve, když se Bohunce pan Hynek dvořil, souhlasil 

15 N. REJCHRTOVÁ (ed.), Karel starší ze Žerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 59; T.KNOZ, 
Karel starší ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa, Praha 2008, s. 96-97. 
16 • -N. REJCHRTOVA (ed.), Karel starší ze Zerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 198-199; 
T.KNOZ, Karel starší ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa, Praha 2008, s. 96-98. 
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Karel se sňatkem, ale oznámil dceři, že musí dosáhnout alespoň věku sedmnácti let. 

I když tehdejší praxe umožňovala vdávat dívky o mnoho let mladší, trval Karel na 

svém. Snad ze strachu, že by porod dětí v tak mladém věku mohl dceru ohrozit na 

životě, a Karel by tak oplakával další milovanou bytost. Ještě měl v paměti 

předčasnou smrt své druhé ženy. 17 Svatba Bohunky a Hynka Bruntálského se 

konala v roce 1609. Roku 1612 se stal Karel starší poprvé dědečkem. Vnuk Karel 

Bruntálský z Vrbna byl pokřtěn duchovním jednoty bratrské, Janem Crucingerem. 

Otec Hynek se však z narození syna příliš dlouho netěšil, protože zemřel již v únoru 

1614. Druhým manželem Bohunky byl Zikmund z Tiefenbachu na Drnholci a 

Dolních Dunajovicích. Bohunka zemřela roku 1636 a její choť ji následoval o rok 

později. 

Mladší dcera Alena dostala roku 1612 prostřednictvím Matěje Cyra nabídku 

provdat se za Albrechta Václava Smiřického ze Smiřic, jehož rodina vlastnila 

rozlehlé statky ve východních Čechách. Tak jako u starší dcery trval Karel starší na 

právu vybrat pro ni toho pravého ženicha sám. Žerotín nabídku k sňatku Aleny se 

Smiřickým odmítl, a to z několika důvodů. Zaprvé se mu nelíbily podmínky, které 

si kladli Smiřického příbuzní, zadruhé považoval svou dceru za příliš mladou na 

vdavky, a pak také argumentoval jejím chatrným zdravím. Od dětství totiž trpěla 

plicní chorobou a byla slabé tělesné konstituce, kterou pravděpodobně zdědila po 

svém otci a po své matce. Matěji Cyrovi popsal své důvody takto: "Nebo poněvadž 

jest zrostu dosti ještě skrovného a přirození outlého, kdyby mladost věku ještě 

k tomu přistoupila, mnoho by mi se s ní díti jak s mateří jeji, která ještě 

devatenáctého léta nedošla, když se z toho světa odebrala. Nebo poněvadž dcera má 

teprv nehrubě dávno do šestnáctého léta vstoupila a pán, jsa jediný syn, časného 

opatření v příčině stavu manželského potřebuje, za dobré jest a potřebné, aby pán 

na žádném omylu nezůstával. "18 Dopisy jsou zajímavým důkazem chodu šlechtické 

domácnosti při takových příležitostech, jakým je sjednání sňatku. V říjnu byla 

Alena zasnoubena s Jiřím z N áchoda a na Tulešicích a v únoru roku 1614 se konala 

velkolepá svatba. 

Pro představu o přípravách na svatbu v 17. století uveďme úryvek z dopisu 

Madleně Gbelské z 9. ledna 1614: "Po panu Hynkovi posílám Alíně šest tuctů růži 

17P. MAŤA, Svět české aristokracie (1500-1700), Praha 2004, s. 623; Srov. V. BRANDL (ed.), 
Spisy Karla st. ze Žerotína. Listové psaní jazykem českým, III, Brno 1872, s. 8-9. 
18 • • 

N. REJCHRTOVA (ed.), Karel starší ze Zerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 286-287. 
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na hazyku, ve středu pominutou poslal sem jí jedenácte loket damašku na šlofpelc, 

kterýž poručte daňkovi dělati a podšíti, čím se Vám viděti bude, toliko ať futro není 

příliš drahý. Posílám též mustry a tykyt od Karla Hyrše vzatý, můžete z nich vybrati, 

co se Vám líbiti bude, ač mi se zdá, že v Vídni všecko může lépe dostati než zde a 

laciněji, avšak se Vám a paní Bohunce v tom připouštím. S ložními šaty a slepicemi, 

kterých sem 8 kop poslati poručil, vyjede se z Dřevohostic zejtra bohdá. Prosím 

poručte je přijíti, do dvoru vzdáti a dobře a pilně krmiti, budou k tomu ještě míti 

celý tři neděle, což dosti jest. "19 

Po odchodu mladší dcery z domu se Karel rozhodl počtvrté oženit. V červnu 

1614 tedy pojal za manželku Kateřinu, rozenou z Valdštejna. Oběma manželům 

bylo v té době už okolo padesáti let. Na děti už těžko mohli pomýšlet, ale dle 

dochovaných dopisů a zpráv můžeme soudit, že čtvrté manželství se Žerotínovi 

vydařilo. Paní Kateřina, vzdělaná evangelička, dobrá hospodyně obdařená uměním 

slova, zůstala Karlovi oporou po zbytek jeho života. Spolu se svým chotěm snášela 

strasti politicky nepříznivé doby, pomáhala duchovním jednoty bratrské v období 

po Bílé hoře a svorně následovala svého muže i do dobrovolného exilu ve 

Vratislavi. " Mý nejmilejší srdce, aby zdráva jsouc, všelijak se dobře měla, věrně a 

upřímně bych přál, jako sám sobě, " psával Karel starší ze Žerotína ve shodě 

s dobovou grácií i se svým vlastním uhlazeným epistolografickým stylem manželce 

ještě ve věku šedesáti let.20 

Karel starší ze Žerotína zemřel 9. října 1636, jeho žena za ním odešla 

v únoru 163 7. Žerotínovo tělo bylo uloženo do rodinné hrobky v Brandýse nad 

Orlicí, avšak bez obvyklých poct a slávy a v úplné tichosti. Vždyť i o povolení 

uložit manželovo tělo do rodinného hrobu musela Kateřina zdlouhavě žádat. O co 

smutnější pak byl osud Žerotínových ostatků, které byli hrobníci nuceni několikrát 

přenést, naposledy roku 1842 do Bludova, do rodinné hrobky losinské větve 

Žerotínů. S jistotou nelze am určit kosterní pozůstatky a lebku moravského 

aristokrata, neboť se při převozu smíchaly s ostatními kostmi Žerotínových 

příbuzných, které se nacházely na stejném místě. Ani výzkumy provedené 

19 ' -N. REJCHRTOVA (ed.), Karel starší ze Zerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 30 I. 
20 T.KNOZ, Karel starší ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa, Praha 2008, s. I 00; týž, 
Mecenáš Labyrintu Karel starší ze Žerotína, in: Osobnosti moravských dějin, I, Brno 2006, s. 203-
217. 
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v devadesátých letech 20. století neurčily přesně, které ostatky patří Karlovi 

staršímu ze Žerotína. 21 

2.2. Studium, kavalírská cesta 

V poslední vůli, kterou sepsal Jan ze Žerotína v říjnu 1582, žádal poručníky 

nezletilých synů, aby je nebrali ze studií a dodržovali jím předepsaný plán. Dobře 

rozvržená výchova a studia dětí nebyla ničím zvláštním, dokonce můžeme hovořit o 

šlechtické tradici. Neboť dobré vzdělání bylo předpokladem k získání významného 

úřadu, a tím k zajištění postavení ve společnosti. 

Základem byla domácí výchova, doplněná studiem na latinské škole, ať už 

doma nebo v zahraničí. Vrcholem pro každého šlechtického synka se měla stát 

návštěva zahraničních vysokých škol a "kavalírská cesta" - pobyt na cizích 

panovnických dvorech nebo v některém z kulturních a politických center tehdejší 

Evropy. U rodin hlásících se k bratrskému vyznání bylo nejdůležitější vybrat místo, 

které by nenarušilo náboženskou výchovu a věrnost bratrskému učení. V oblibě 

byly zejména školy kalvínského směru či umírněného luteránství. Ze stejného 

prostředí šlechtici vybírali i vychovatele a učitele pro své děti.22 

Karel ze Žerotína měl výhodu, že mohl navštěvovat nižší školu doma. 

Ivančická bratrská škola vzkvétala především od roku 1575, pod vedením Esroma 

Rlidigera, který kvůli svým názorům musel opustit univerzitu ve Wittembergu. 

V rámci výuky kladl důraz nejen na filozofii a bohosloví, ale také na perfektní 

znalost klasických jazyků. Věhlas ivančické školy dokládá přítomnost synů 

z významných moravských rodů. Žerotínovým spolužákem byl například Karel 

z Liechtensteina. Prvním domácím učitelem se stal Jan Krato z Kraftheimu, 

Vavřinec Cirkler, žák Melanchtonův, pak prohluboval Žerotínovy znalosti. Pod jeho 

vedením studoval Karel čtyři roky v Brně a v Ivančicích. Ten se nejvíce přičinil o 

Žerotínův příklon ke kalvínským myšlenkám. Následně odcestovali do zahraničí, 

nejprve do Štrasburku, kde zůstali do roku 1580. Tam také napsal děkovný dopis 

Kratonovi z Kraftheimu, že se za něj přimluvil u rektora štrasburské akademie, a 

21 T.KNOZ, Karel starší ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa, Praha 2008, s. 17-20; týž, 
" .......... s pomocí boží dosti mírně se mám .... " Zdraví a nemoci Karla st. ze Žerotína, ČMMuz, Vědy 
společenské 82, 1997, s. 183-199; týž, Državy Karla staršího ze Žerotína po Bílé hoře, Brno 200 I, s. 
I 07-116; F. DVORSKÝ, O hrobce Žerotínův v Brandýse nad Orlicí, ČČMus 52, 1878, s. 413-430; 
V. BŮŽEK-J. HRDLIČKA-P. KRÁL-Z. VYBÍRAL, Věk urozených. Šlechta v českých zemích na 
prahu novověku, Praha 2002, s. 378. 
22 F. HRUBÝ, Karel starší ze Žerotína, Brno 1936, s. 12-13; T. KNOZ, Karel starší ze Žerotína. Don 
Quijote v labyrintu světa, Praha 2008, s. 41-42. 
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sděluje mu své první dojmy ze studií.23 Později zamířil do Benátek a v letech 1580 

až 1582 studoval na univerzitě v Basileji. Školu tam vedl Jan Jakub Grynaeus, se 

kterým si Karel často dopisoval i po návratu na Moravu. 

V roce 1582 začal studovat na univerzitě v Ženevě, kde se jeho průvodcem 

stal Václav Lavín z Ottenfeldu, později žerotínský osobní lékař. Univerzitu vedl 

významný stoupenec a přítel, Theodor Beza. Karel bydlel v jeho domě a nasával tak 

atmosféru kalvinistického učení a způsobu vedení města v duchu Kalvínových 

zásad. 

Koncem února 1583 zemřel Karlův otec a mladý Žerotín byl nucen vrátit se 

na určitý čas domů, aby se vyřešily úřední záležitosti ohledně pozůstalosti. O své 

ztrátě napsal příteli Grynaeovi: "Oznamuji ti totiž, můj Grynaee, že jsem minulý 

měsíc dostal od posla, který přišel z vlasti až sem, dopis plný bolesti, ohlašující mi 

smrt mého nejdražšího pana otce. Ačkoliv jsem byl velice -jak se ostatně slušelo -

rozrušen tak trpkou událostí, přece, když jsem rozjímal bídu lidského údělu a 

přijímal vůli boží, nechtěl jsem to nést bolestněji, než se sluší a hodí na křesťana, 

zejména když vím, že to Písmo svaté výrazně zakazuje a že to je v rozporu s božími 

~·k .. 24 pn azy. 

Po pohřbu a krátké době se vrátil do Ženevy, aby dostál pokynům otce a 

dokončil vzdělání. Na ženevské univerzitě setrval do roku 1584 a naplánoval si 

kavalírskou cestu po západní Evropě. První zastávkou byla Francie, kterou navštívil 

spolu se svými přáteli ze studií, Karlem z Liechtensteina a Jaroslavem z Bubna. 

Počátkem podzimu 1585 se zapsali na univerzitě v Orléansu. Karel využil 

pohostinnosti navarského krále Jindřicha a pobýval na jeho dvoře. Za jeho vlídné 

přijetí mu Žerotín nabídl finanční či osobní pomoc, kdykoli ji bude potřebovat. Na 

přání poručníků však musel Karel ze Žerotína odcestovat na dvůr do Heidelbergu. 

Se dvorem rýnských falckrabat pak udržoval kontakty i nadále, protože byl 

Heidelberg baštou kalvinismu v říši. 

Karel chtěl poznat co nejvíc zemí a kultur, a tak se v jeho hlavě zrodil nápad 

odcestovat do Nizozemí a Anglie. V letech 1586 až 1587 strávil čas navazováním 

nových kontaktů a tříbením jazykových dovedností. Pobýval na univerzitě 

23 N. REJCHRTOVÁ (ed.), Karel starší ze Žerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 41-42; 
T.KNOZ, Karel starší ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa, Praha 2008, s. 39-42; M. HOLÝ, 
Výchova a vzdělání české a moravské šlechty v 16. a v první třetině 17. století, in: FHB 21, 2005, s. 
11-208. 
24 N. REJCHRTOVÁ (ed.), Karel starší ze Žerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 44-45; T. 
KNOZ, Karel starší ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa, Praha 2008, s. 45-52. 
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v Leydenu, kde se seznámil s Justem Lipsiem, v Haagu, který byl již tenkrát 

politickým centrem. V Londýně požíval milosti královny Alžběty, jež ho na 

přímluvu Williama Cecila, lorda Burghleye, uvítala na svém dvoře. Koncem roku 

1587 se zkušenostmi obdařený Karel vracel domů. 

Žerotínovy znalosti byly úctyhodné. Jeho jazyková vybavenost vzbuzovala 

obdiv u jeho přátel, ale i u jeho odpůrců. Latinsky plynně mluvil a psal. Latina byla 

pro něj natolik samozřejmá, že ji užíval v korespondenci i při psaní deníků. Řečtinu 

ovládal bravurně, ale v praktickém životě neměla využití. Německy dobře mluvil, 

ale nerad psal. Češtinu považoval za nezbytnou a samozřejmou pro každého, kdo 

chtěl ve své zemi zastávat významné úřady. Francouzština mu nečinila problémy 

ani v ústním projevu, ani při psaní. Dokladem toho je korespondence 

s francouzskými přáteli. Italštinou se bez problémů domluvil a užíval ji i 

v písemném styku, neboť Itálii považoval za hlavní kulturní centrum. Nizozemsky a 

anglicky se dorozuměl v případě potřeby, nikoli však na takové úrovni, jak by si on 

sám přál a jaké dosáhl ve francouzštině či v latině. Jeho literární nadání ocenil už 

Gelasius Dobner při zkoumání jeho listin: "Jeho sloh jest tak výtečný, že si nelze 

ničeho přáti více. "25 

Ani polyglot Žerotínova formátu by se však neobešel ve veřejné funkci bez 

všeobecných vědomostí. Samozřejmostí pro každého šlechtice bylo studium dějin, 

zeměpisu, politických nauk a práva. Pobyt v zahraničí Žerotína velmi ovlivnil, 

vesměs pozitivně. Zpětně hodnotil mentalitu a životní styl národů, se kterými se 

setkal na svých cestách. Nejoblíbenější zemí se stala Itálie, protože byla Karlovi 

kulturním rozhledem nejblíže. Pochvaloval si jemné mravy Vlachů a svým 

souvěrcům z řad moravské šlechty návštěvu měst jako Padova, Benátky a další 

vřele doporučoval. 

Ačkoliv se k němu ve Francii chovali velice přátelsky, kritizoval 

francouzský styl života. Pro Žerotína byli Francouzi příliš nestálí, lehkomyslní, 

okázalí, oddávali se radovánkám a rozkoši víc, než asketickému Karlovi 

vyhovovalo. Nedodržování slibů a závazků, což je Francouzům vlastní, pocítil na 

vlastní kůži, když těžko vymáhal zpět dlužnou částku od francouzského krále. 

Mladému Vilému Slavatovi 26. ledna 1599 napsal o svých špatných zkušenostech 

s francouzským dvorem: "Vaše rozhodnutí věnovat se studiu pochválím a schválím 

25 G. DOBNER, Monumenta historica bohemica nusquam antehoc edita, Pragae 1774-1785. 
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jistě ochotněji, než Vám to udělá šlechta francouzská, která je od přírody nahony 

vzdálená všeho vzdělání, a to tím spíše dnes, kdy jí vládne král válečník, málo 

milovný vzdělanců. Mám proto strach, že až poznáte a ochutnáte sladkou dvorskou 

zahálku a dvorské rozkoše, zvolna zvolnička se Vaše mysl odcizí knihám a štítivě 

odstoupí od Pandektů a od Kodexu a spíše se přikloní k novelám, sotva ovšem 

Justiniánovým! Milý pane, já Francii znám. Prožil jsem tam notnou část svých 

nejlepších let a vím, jak se tam rozmohlo rozkošnictví, záletnictví, kratochvíle, 

neřesti a kolik se tam naskytuje příležitostí, aby se zkazil člověk sebeskromnější a 

sebeukázněnější. "26 

V Německu mu příslušníci heidelberského dvora byli blízcí svým 

náboženským smýšlením, ale nezřízené pitky a přemíra jídla Karlovu špatnému 

trávicímu ústrojí příliš nevyhovovaly. Heidelberg byl cílem mnoha moravských 

bratrských šlechticů, zejména od sedmdesátých let 16. století, kdy se univerzita ve 

Witembergu přiklonila k přísnému luterství. 

Veškeré pobyty utvrdily Karla v přesvědčení, že jednota bratrská a 

reformovaná nauka v zahraničí mají mnoho společného. Podle modelu řízení života 

v obcích a ve státě, který převládal v kalvínské části Švýcarska, se chtěl dopracovat 

spravedlivého řádu i ve své zemi. Tato utopistická myšlenka však v našich zemích 

neměla naději na úspěch. Sám se snažil žít jako zbožný člověk a nabádal své přátele 

a poddané, aby poslouchali boží zákony. Tak například nejvyššímu moravskému 

písaři Čejkovi z Olbramovic vyčítal ve svém dopisu z roku 1612, že opustil 

nemocnou a starou manželku, a nabádal ho, aby se k ní vrátil: "Vy víte, že já se 

bojím Pána Boha a že nehledím tak dalece na lidské prostředky než na řízení 

božské; on mne na této zemi představil, on mne in speculo postavil, prolož jestli ne 

pro milost, tedy pro hněv i sám musím utíkati zlého i jiné od toho vystříhati, abych 

pokut božských na zemi neuvedl. .... "27 Na oplátku se snažil poddané a duchovní na 

svých statcích podporovat a chránit před bezprávím, dbal na správnou výchovu 

protestantské mládeže, protože si byl vědom, že společnost může formovat mladé 

lidi k obrazu svému, půjde-li jim ovšem příkladem. Pozdvihl význam bratrské školy 

v Přerově, když podporoval působení Jana Amose Komenského na tamní studenty. 

M . • 
N. REJCHRTOVA (ed.), Karel starší ze Zerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 99; T. KNOZ, 

Karel starší ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa, Praha 2008, s. 56. 
27 - • -O. ODLOZILIK, Karel starší ze Zerotína 1564-1636, Praha 1936, s. 50. 
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Pozdější veřejný život Karlův nejvíce ovlivnily kontakty s Jindřichem 

Navarským. Již za pobytu na navarském dvoře v roce 1585 si udělal mnoho nepřátel 

v české a moravské politice. Netušil však, že přislíbená pomoc příteli by mohla 

zapříčinit tolik nenávisti a problémů, se kterými se po návratu z druhé cesty do 

Francie potýkal. Ačkoliv Žerotín věděl, že Rudolf II. Jindřicha nesnášel a že 

jakékoliv kontakty s francouzskou stranou mohou císaře pobouřit, přesto vyslyšel 

žádosti o pomoc, hnán touhou po naplnění křesťanských ideálů o obraně pravé víry, 

a splnil tak kdysi daný slib. Již v roce 1588 se vydal na cestu do středního a 

severního Německa, odkud měl lepší spojení s Jindřichovými agenty ( Vilémem 

Ancelem, Filipem du Plessis-Mornayem a jinými) a snadnější výchozí pozici pro 

svou cestu do Nizozemí, odkud by pokračoval dále do Francie. Situace však nebyla 

příznivá, a proto z cesty sešlo. Jindřich IV. však vycítil náklonnost ze strany 

moravského aristokrata a požádal ho o finanční příspěvek či vojsko, které 

potřeboval k upevnění politického postavení. Obojí považoval Žerotín za otázku 

šlechtické cti. Jindřich, aby urychlil zajištění příslušného finančního obnosu, využil 

služeb svého komorníka Manfreda Balbaniho, jenž na Žerotína neustále naléhal, 

aby co nejrychleji poslal peníze a pokud možno přijel i se svým vojskem do 

Francie. 

V září 1590 se Karel i s vojenskou družinou vydal na cestu, ale byl nucen 

vrátit se přes Itálii zpět. Ani druhý pokus v létě 1591 nevyšel, protože se Žerotín 

musel postarat o svou nemocnou manželku. Jindřichovi poskytl finanční půjčku ve 

výši čtyřiceti tisíc tolarů. Teprve po smrti milované ženy podnikl cestu do 

Normandie, snad v domnění, že na bolestnou ztrátu zapomene.28 

Pobyt v Jindřichově ležení u Rouenu v letech 1591 až 1592 byl z hlediska 

rozšíření obzorů pro Žerotína přínosem, ale i účast na tažení proti Turkům v letech 

1594 až 1595.29 

Stejně tak však byl francouzský pobyt důsledkem vystřízlivění z horlivého 

zanícení a nekritického obdivu k francouzskému králi. Ani král, stěží pak jeho 

vojáci, neoplývali obzvláštními lidskými kvalitami. Lehkomyslnost a králova 

milostná dobrodružství Žerotín špatně snášel. Stále propadal hlubší a hlubší depresi. 

Pryč bylo nadšení z přívětivého přijetí králem pří příjezdu do tábora u Rouenu, 

28 
P. MAŤ A, Svět české aristokracie (1500-1700), Praha 2004, s. 452; T. KNOZ, Karel starší ze 

Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa, Praha 2008, s. 62-65. 
~ . -

N. REJCHRTOVA (ed.), Karel starší ze Zerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 73-79; T. 
KNOZ, Karel starší ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa, Praha 2008, s. 66-68. 
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příjemnější díky Filipovi du Plessis-Momay, předákovi francouzských hugenotů, ke 

kterému došlo o Vánocích 1591.30 Na jaře roku 1592 líčil Žerotín svému příteli 

Vavřinci Suchartovi pocity, které na něj dolehly při vzpomínce na neúspěšná tažení 

pod vedením Jindřicha Navarského: "Teď se totiž obléhá Rouen, ovšem není dobyt 

- a já jsem na pochybách, způsobil-li to záměr našich velitelů nebo jejich 

nezkušenost. Řeka, která je splavná až k městu, je ze všech stran uzavřena loděmi, 

aby se zamezil dovoz a doprava. Pozemní cesty jsou obsazeny našimi vojáky. 

Potravy, jak soudím, je ve městě veliký nedostatek. Je tak možno vysuzovat i z toho, 

že noc co noc propouštějí velmi mnoho dívek a žen - posuď sám, jak asi je 

zabezpečena jejich počestnost, vystavená choutkám našich vojáků. "31 

Zklamání nebralo konce ani po návratu z Francie. Morovou ránou pro 

Žerotína byla Jindřichova konverze ke katolictví. Sjednocený stát protestantů se stal 

jen zbožným přáním. Přestup francouzského krále ke katolictví okomentoval 

v dopisu Grynaeovi napsaném v prosinci 1593: "Nemýlil jsem se v úsudku o onom 

našem známém muži, který se vrátil k velikému pohoršení církví zpátky k těm, od 

nichž před několika lety ke své veliké cti odpadl, provázen nyní výčitkami všech 

čestných lidí a dokonce i pohrdáním nepřátel. Pokud jsem byl ještě u něho, 

předvídal jsem, že se to stane, a dokonce to mnohým předem říkal; ti mi tu 

předpověď ještě dnes dosvědčí, jak jsem mohl být na pochybách, když jsem 

pozoroval, jak se den ode dne žene k horšímu! "32 Slabou náplastí na bolest bylo 

narovnání s hugenoty v rámci Ediktu nantského, vydaného roku 1598. 

Poslední iluze o Jindřichovi IV. ztratil Žerotín ve chvíli, kdy se král zdráhal 

splatit dluh. Jindřich se choval vůči závazkům netečně. Můžeme pouze odhadovat, 

zda své pomoci Karel litoval. S jistotou lze tvrdit, že ani tato zkušenost nepomohla, 

aby se na lidi kolem sebe nedíval růžovými brýlemi mámení, což se projevilo 

v případě až zarážející loajality vůči Habsburkům. Trvalo několik let, než Žerotín 

znovu získal alespoň většinu půjčených peněz zpět. 

Ve výsledku se však změnil Karlův postoj a vztah k Francii. Styky 

s někdejšími přáteli omezil a mladé šlechtice dokonce zrazoval od cesty do Francie. 

Až po delší době obnovil korespondenci s Ancelem a svou náklonnost k 

francouzskému lidu přenesl na osobu královského vyslance u císařského dvora, 

~ . . 
J N. REJCHRTOVA (ed.), Karel starší ze Zerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 72. 
3 I ' • N. REJCHRTOVA (ed.), Karel starší ze Zerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 66. 
n . • 

N. REJCHRTOVA (ed.), Karel starší ze Zerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 71; T. KNOZ, 
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Mikuláše de Baugy. I přes negativní zkušenosti chtěl být Žerotín informován o 

politickém dění v Evropě, jejíž součástí byla i Francie. Jindřichovo jednání vůči své 

osobě omlouval jeho snahami zkřížit španělské plány na ovládnutí Evropy. 

Španělské přísné katolictví znamenalo hrozbu i pro země Koruny české. V roce 

1606 se tak Žerotín nechal slyšet, že je mu králova přízeň milá i přes nezaplacený 

dluh. Jindřichova násilná smrt přes všeclmy spory Žerotínem hluboce otřásla, 

poněvadž si byl vědom začátku politické evropské krize, která se dotkne i jeho 

vlasti. 

2.3. Veřejný život 

Karel ze Žerotína vstoupil do veřejného života po návratu ze studijních cest 

v roce 1588. První jeho kroky směřovaly na královský dvůr. Sociální kontakty byly 

běžnou praxí, a tak Karlovi cestičku ke dvoru zametl Petr V ok z Rožmberka, na 

doporučení Fridricha ze Žerotína, Karlova strýce. Oba dva velmoži využili svého 

vlivu a zajistili mladému šlechtici vlídné přijetí u Rudolfa 11.33 

Karel měl pro politickou kariéru ty nejlepší předpoklady. Po vzoru svého 

strýce se přihlásil do císařského vojska a zapojil se do bojů proti Turkům 

v Podunají. Tak využil šanci vylepšit si reputaci, kterou zakalily cesta do Francie a 

kontakty s Jindřichem IV. Navarským, kterého Rudolf II. nechoval příliš v lásce. 

Úsilí na bojišti se vyplatilo, již v červenci roku 1594 se zúčastnil zasedání 

moravského zemského soudu jako jeho právoplatný člen- zemský sudí. 

Fridrich ze Žerotína držel nad svým synovcem ochrannou ruku a pomáhal 

mu při prvních krůčcích vedoucích do vysoké politiky. Žerotínův strýc totiž 

zastával funkci moravského zemského hejtmana a též díky službám, které poskytl 

Habsburkům na bojištích, byl u dvora dobře zapsán. S takovou podporou se Karlovi 

snadněji pronikalo do politiky, ačkoliv nebyl katolického vyznání, stejně jako jeho 

strýc. Smrt Fridricha v roce 1598 zaskočila nejen Karla, ale celou Moravu. 

Konec 16. století byl poznamenán velkými zvraty a politická situace 

naznačovala, že pro nekatolíky nastane v dohledné době nepříznivé klima. 

V Čechách se změny začaly projevovat zejména po příjezdu papežského nuncia 

Filipa Spinelliho, který přijel roku 1599. Rychle zhodnotil situaci a vytvořil plán, 

kde je třeba zapracovat, aby se postavení katolíků zlepšilo. Svůj boj korunoval 

33 F. HRUBÝ, Karel starší ze Žerotína, Praha I 936; T. KNOZ, Karel st. ze Žerotína - subjektivní 
anamnéza, ČMMuz, Vědy společenské 82, 1997, s. 209-258. 
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dosazením Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic na místo nejvyššího kancléře, 

neboť tímto aktem přecházela česká kancelář do rukou mladé generace, vychované 

v přísné katolické víře. I na Moravě Spinelli sbíral plody svého snažení a intrik. 

Olomouckým biskupem se stal, po zesnulém Stanislavovi Pavlovském, František 

z Dietrichsteina. Již od dětství velký oblíbenec papeže Klimenta Vll., který mu 

dopomohl i ke kardinálskému klobouku. 

Novým zemským hejtmanem byl zvolen Jáchym Haugvic z Biskupic, 

zemským podkomořím Zikmund z Dietrichsteina. Protěžování přívrženců císaře do 

nejvýznamnějších úřadů se potvrdilo i dosazením Ladislava Berky z Dubé na místo 

nejvyššího komorníka. Berka se proslavil v domácích kruzích svým intrikánským 

uměním. V Dietrichsteinovi a v Berkovi vyrůstali Karlovi kvalitní protivníci, se 

kterými se v následujících letech byl nucen utkat. Oba dali rodiče na vychování do 

Španělska a zábrany v politickém zápasu neměli. První komplikace se začaly 

projevovat už při přebírání dědictví po zemřelém Fridrichovi ze Žerotína. Šlo 

především o přerovské panství, protože bylo centrem jednoty bratrské a sídlila zde i 

bratrská škola. Poněvadž byl Karel znám svou pevnou vírou a neskrývanou 

podporou bratří, spojení Přerova a Ivančic, které měl spravovat jako poručník 

Pertolda z Lipé, bylo katolíkům trnem v oku. 

Ladislav Berka z Dubé neotálel. Aby ztížil Žerotínovi pozici, obvinil ho 

z tajného spiknutí s falckým kurfiřtem, namířeného proti císaři. 34 Karel již dříve 

tušil zradu ze strany Berky, ale spoléhal na pomoc svých přátel, nejvíce na Václava 

Budovce z Budova, jenž měl u dvora velký vliv, a jiných osob stejného 

náboženského smýšlení. Naděje na podporu padly se jmenováním Zdeňka Vojtěcha 

z Lobkovic nejvyšším kancléřem. 

V létě 1599 už Zikmund z Dietrichsteina pilně shromažďoval podklady pro 

Žerotínovu obžalobu. Horší morovou ránou pro Karla však byl fakt, že jeho 

někdejší přítel a kolega ze studií, Karel z Liechtensteina, přestoupil na katolickou 

víru. Psychický nátlak, který na Karla jeho političtí protivníci vyvíjeli, jeho slabému 

tělu neprospíval, a tak v zimě 1599/1600 těžce onemocněl a stejně tak i jeho žena 

Eliška. Karel se fyzicky zotavil, ale jeho choť chorobě podlehla, a zanedlouho 

zemřel i jejich syn Bedřich. Žerotín nedokázal čelit náporu deprese, dokonce se 

zabýval otázkami, zda má zůstat věren Pánu Bohu, má-li smysl zastávat veřejnou 

M . • 
F. HRUBY, Karel starší ze Zerotína, Praha 1936, s. 16. 
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funkci a snažit se o blaho země, když mu ostatní kladou nejrůznější překážky. 

Pochybnosti o smyslu života řešil až do chvíle, kdy mu Václav Budovec půjčil spis 

německého filozofa a bohoslovce, Otty Casmanna. Casmannův spis ho uklidnil, 

protože obsahoval rady, že člověk má pevně a důvěřivě očekávat, že nebyl určen 

k zatracení, nýbrž zvolen ke spáse. Po zahnání duševní krize napsal roku 1601 

Karel Casmannovi dopis, ve kterém mu poděkoval za jeho slova útěchy, a že mu 

pomohl očistit jeho srdce.35 

Mezitím však Dietrichstein stihl sestavit žalobu proti Žerotínovi a podal ji 

přímo do královské kanceláře. Vinil Karla ze Žerotína, že zlehčil císařův majestát, 

když v roce 1598 dal na svém panství zadržet Itala Jana Baptistu Pieria, který 

vlastnil císařský ochranný glejt, a tím se dopustil zásahu do panovníkových 

pravomocí, neboť pouze panovník směl soudit své úředníky. Dalším bodem 

obžaloby bylo obvinění z velezrady, protože měl údajně u dvora očerňovat 

moravské stavy, zejména stav rytířský. Jako doprovod obvinění sloužily všeobecné 

stížnosti na Žerotínovo náboženské smýšlení, narážky na jeho cestu do Francie, 

půjčka francouzskému králi a v neposlední řadě také domnělé osnování komplotu 

proti císaři a jeho vládě v Čechách.36 

Cílem obvinění bylo bezesporu zničit Žerotína. Karel však na sobě nenechal 

ležet tíhu obvinění a okamžitě sepsal obranu proti žalobnímu spisu a poslal ji do 

Prahy. Jasným signálem, že byla obvinění pouhou záminkou jak Karla staršího ze 

Žerotína před císařem úplně znemožnit a společensky zlikvidovat, se stala roztržka 

s císařským polním maršálkem Russwormem. Karel se v hlavním městě Českého 

království zúčastnil hostiny, na níž byl přítomen také Heřman Kryštof Russworm. 

Když došlo na obvyklé přípitky, vybídl Russworm Žerotína, aby připil na zdraví 

císaře Rudolfa II. Moravský velmož ovšem odmítl pozvednout číši a podle pozdější 

vlastní zmínky v jednom z dopisů mu odpověděl, že se za císaře bude raději modlit, 

protože to spíš potřebuje. Russworm na to po Žerotínovi mrštil svůj pohár s vínem. 

Snaha vyprovokovat Žerotína k přípitku na počest panovníka měla hlavu 

moravských nekatolických stavů zesměšnit, pokud by i přes aktuální obvinění 

z urážky císařského majestátu tuto nabídku přijal. Kdyby i přes svou povinnost a 

35 N. REJCHRTOVÁ (ed.), Karel starší ze Žerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 150-152, s. 
163-167; T. KNOZ, Karel starší ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa, Praha 2008, s. I 03-105. 
36 N. REJCHRTOVÁ (ed.), Karel starší ze Žerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 114-122; T. 
KNOZ, Pobělohorské konfiskace. Moravský průběh, středoevropské souvislosti obecné aspekty, 
Brno 2006, s. 14. 
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úctu k panovníkovi odmítl, mohlo se obvinění z urážky císaře ještě prohloubit a 

podpořit argumenty obžaloby. Mrštění poháru pak mělo vyvolat šarvátku, z níž by 

mohla plynout buď okamžitá Žerotínova smrt, anebo alespoň porušení panovníkova 

zákazu soubojů, což se opět rovnalo zločinu proti císaři. Russwormův pohár 

s vínem se měl stát symbolem Žerotínova kalichu hořkosti.37 

Za Žerotína se nikdo veřejně nepostavil, a proto zdrcen vývojem událostí 

uvažoval i o možnosti emigrace. O svých pocitech a následném postupu psal svému 

příteli Václavu Budovcovi z Budova. Poprvé měli přátelé zcela odlišný názor. 

Budovec radil vyčkávat a s trpělivostí přijmout boží rozhodnutí, kdežto Žerotín si 

uvědomoval, jak byla veřejná obhajoba důležitá, aby tak předešel dalším intrikám a 

očerňování. V květnu 1600 napsal své důvody: "Nejednám násilně, ale podle 

práva, násilí nepůsobím, ale odrážím: toto káže přirozenost, ono povoluje 

křesťanství. Hájím svou dobrou pověst, hledím si své bezúhonnosti -předhodit ji 

k pošlapání každému ničemovi bylo by nejen nekřesťanské, ale přímo ne lidské. Jak 

mám tedy dělat jakoby nic? Chceš snad, abych oněměl, abych i já mlčky zahynul, 

aniž bych obhájil svou při, a nepřátelům, kteří by mne zdolali, aby se pak otevřela 

k . • , l , M ? "Js cesta znzcenz ce e oravy. 

Na den 1. prosince 1600 byl Žerotín pozván ke slyšení do Prahy, aby veřejně 

čelil Dietrichsteinovým obviněním.39 Prozíravě však přijel dříve, snažil se 

obhlédnout situaci u dvora a o to lépe připravit svou obhajobu. Karel kvůli 

pozdržení slyšení musel setrvat v nejistotě až do 1. prosince 1601, kdy bylo veřejné 

jednání zahájeno za přítomnosti dvaceti šesti českých zemských úředníků a 

královských radů. Naštěstí pro Žerotína Zikmund z Dietrichsteina nevěnoval 

přípravě obžaloby tolik péče. Svědci, ale ani usvědčující dopisy, nebyli příliš 

důvěryhodní, čímž bylo podezření v podstatě rozptýleno, nicméně oficiální 

vyjádření o konci pře Žerotín stále neobdržel. Žalobce na počátku roku 1602 

zemřel. Fakticky spor nebyl nikdy ukončen.40 

Štafetu po svém bratrovi převzal kardinál František z Dietrichsteina. Hlavní 

útok byl zahájen při zasedání zemského soudu. Žerotín kdysi při přijímání funkce 

zemského sudího vypustil z přísežné formule slova o Matce boží a všech svatých, 

37T. KNOZ, Karel starší ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa, Praha 2008, s. 208-212; P. 
MICHNA, Hrdelní proces Karla staršího ze Žerotína. K 360. výročí smrti velkého Moravana, 
ochránce českého jazyka a přítele J. A. Komenského, VVM 48, 1996, s. 354-369. 
38 N. REJCHRTOVÁ (ed.), Karel starší ze Žerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 128-129. 
39 N. REJCHRTOVÁ (ed.), Karel starší ze Žerotína. Z korespondence, Praha I 982, s. 134-136. 
40 ' • 

N. REJCHRTOVA (ed.), Karel starší ze Zerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 156-160. 
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což posloužilo jako záminka k protestu, že zemským sudím mohl být jen ten, kdo 

řádně přísahal. Karel starší se nařčením nechal vyprovokovat a pronesl ke 

kardinálovi nelichotivá slova, která se pak stala podkladem žádosti, aby byl ze 

zemského soudu vyloučen. Byly mu odňaty i klíče od stavovského archivu. Za 

několik měsíců po této aféře se Karel vzdal i poručnictví nad Pertoldem z Lipé a 

odešel do ústraní. Naděje Fridricha ze Žerotína, že po něm synovec převezme úřad 

zemského hejtmana, se prozatím rozplynuly. Do funkce hejtmana byl roku 1603 

jmenován Ladislav Berka z Dubé, snad k dovršení Žerotínova ponížení. 

Pro kardinála byl Žerotín důstojným soupeřem. Ač v otázkách víry nemohli 

být stejného názoru, pak co se týkalo ochrany stavovských svobod, ocitli se ve 

vzájemné shodě. Berkovo působení v úřadě hejtmana netrvalo příliš dlouho, protože 

si svým jednáním a kariérismem popudil proti sobě i doposud mlčky přihlížející 

z řad moravských stavů. Roku 1604 funkce přešla na Karla z Liechtensteina. 

Z Moravy však utekl ze strachu z nájezdů vojenských oddílů Štěpána Bočkaje, 

který útočil na východ a jih území. Už na podzim 1605 se uchýlil k císařskému 

dvoru a jeho náměstkem byl jmenován Ladislav Popel z Lobkovic. Morava byla 

vyčerpána příspěvky na vojsko proti Turkům. Sám Žerotín, ačkoliv jeho spor ještě 

nebyl definitivně vyřešen a vztah k císaři zůstával i nadále napjatý, přispíval na 

vojsko i přes odmítání angažovat se ve veřejných záležitostech. Moravská strana na 

něj naléhala, aby se opět zapojil do politiky. Žerotín však svůj návrat podmiňoval 

oficiálním ukončením jeho vleklé soudní pře kvůli Pieriovi a jeho zadržení. 

V Apologii adresované Jiřímu z Hodic se Žerotín obhajoval, proč odmítl jakoukoliv 

účast na veřejném dění: "A co pak kdybych k tomu přidal, že tím poněkud jsem si 

jist, že jak bych co začal, nepřátelé by se na mě obořili jako včely, přátelé by mě 

opustili jako ovce. Zdaliž bych tím toho nepotvrdil, že mi ne náleží o to se pokoušeti, 

abych čelem zeď proraziti chtěl? Zda liž jsem již prve v těch dnech nebyl? zdali jsem 

se prve v takových měrách neviděl? Protože jsem lotra zjevného, škůdce zemského 

vedle pořádku v moc a v vězení hejtmana země vzal, již sedm let pořád za to pokutu 

snáším; že jsem nad naučením práva, nad mocností soudu, nad zřízením zemským 

ruku držel, tři léta téměř na závazku jsem byl: že jsem povinnost svou konal, neviny 

své zastával, poctivosti se obloupiti nedal, z soudu sám první a jediný od práva 

založeného vyvržen jsem. "41 

41 N. REJCHRTOVÁ (ed.), Karel starší ze Žerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 222-223. 
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Rozhřešení se Karel starší ze Žerotína dočkal až na podzim roku 1606. 

V roce 1607 se opět stal zemským sudím. V etice se obával o osud země. 

Liechtenstein, který se vzdal úřadu zemského hejtmana, ke strachu ještě více 

přispíval. Nově jmenoval císař do funkce místodržícího v srpnu 1607 nenáviděného 

Ladislava Berku. Berka se opět pokusil zbavit Žerotína, ale tentokrát si svým 

chováním proti sobě poštval i kardinála Dietrichsteina. Po sepsání vídeňského míru 

s Uhry v červnu 1606, který jim zajistil beztrestnost povstalců a potvrzení 

náboženské svobody nekatolických konfesí, se Morava pozvolna začala ozývat 

s obdobnými požadavky. 

Žerotín přemýšlel, kudy povede nejsnadnější cesta k zajištění celistvosti 

Moravy a stavovských práv. K Rudolfovi už náklonnost dávno necítil. Zvolení 

Berky do funkce ho pouze utvrdilo v přesvědčení, že od pražského dvora nemůže 

čekat nic dobrého. Od roku 1607 zvýšil intenzitu korespondence s jednotlivými 

stavovskými předáky v ostatních zemích, aby zajistil politické klima. Nejčastějšími 

společníky v politické diskusi se stali Jiří Erasmus Tschernembel, významný politik 

v Horním Rakousku, souvěrec a přítel z pobytu ve Francii, Jan Jiří , markrabě 

krnovský, a rakouský šlechtic Richard ze Starhemberga, příznivec jednoty bratrské. 

Ti všichni pochopili, že v dané situaci bude výhodnější seskupit se kolem Matyáše. 

Na vlastní kůži se později přesvědčili, že Matyáš pouze využil podporu moravských 

nekatolických pánů proti svému bratru Rudolfovi. Dokonce Karla 

z Liechtensteina, který donedávna pobýval u pražského dvora, intriky kolem 

Rudolfa natolik znechutily, že se vrátil na Moravu a pokoušel se sblížit s Matyášem. 

Tlak na zahájení odvážnějších akcí sílil ze všech stran. Na scéně se objevil 

nový potencionální spojenec, Kristián z Anhaltu, který zajišťoval kontakt 

s rakouskými stavy. Koncem roku 1607 se ve vší tajnosti sešli v Rosicích se 

Žerotínem zástupci rakouské šlechty a někteří jeho moravští přátelé.42 Domluvili se, 

že vyčkají, jak se zachovají rakouské a uherské stavy, a pak se k nim případně 

připojí. Žerotín v této fázi zaujímal spíše postavení pozorovatele a čekal, jak se 

situace vyvine. Na rozhodnosti mu nepřidala ani nemoc, která ho zachvátila v lednu 

1608. 

Matyášovo ujednání spolku s uherskými a rakouskými stavy z února 1608 

podpořilo odhodlání moravských předáků k činu. Odvážnější Liechtenstein získal 

~ . -N. REJCHRTOVA (ed.), Karel starší ze Zerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 241-243. 
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na svou stranu nemalou skupinu moravských pánů a rytířů a vystoupil s nimi 7. 

března proti Berkovi. Cílem bylo získat pro jejich podnik i českou stavovskou obec, 

ale čeští stavové se vesměs postavili za Rudolfa. Důvodem byl císařův příslib změn 

příznivých pro evangelíky. K Moravě se nepřidalo ani Slezsko, ani Lužice. 

Matyášovi zbyla poslední možnost - vojenský nátlak. Libeňský mír z 25. června 

1608 sice řešil spor mezi oběma bratry, ale ne úplně. Nespokojen byl Matyáš, ale 

také uherské, rakouské a moravské stavy. V táboře u Štěrbohol se páni tajně 

domluvili na vzájemné pomoci, pokud by byly ohroženy náboženské záležitosti. 

V červnu roku 1608 se v Olomouci konalo zasedání zemského sněmu. 

Žerotín dosáhl naplnění svých politických ambic. Konečně se dočkal jmenování do 

funkce zemského hejtmana.43 Hlavní úkol spočíval v úpravě Matyášova poměru 

k moravským stavům a zabránění politických třenic. Karel věřil, že odloučení 

Moravy od ostatních zemí Koruny české bude pouze dočasné a Matyáš jednou zemi 

sjednotí. 

Moravská šlechta toužila po zárukách náboženské svobody, a to i pro města. 

Zajištění výsad očekávali od Matyáše a na Žerotína spoléhali jako na prostředníka, 

který jim má k tomu dopomoci. Matyáš, jenž byl od roku 1608 uherským králem, se 

však zdráhal vyjít vstříc všem moravským požadavkům, otálel s písemnou formou 

přiznání práv a svobod, a zároveň naléhal na Karla staršího, aby zabránil šlechtě 

zvyšovat požadavky. Karel se role prostředníka ujal skvěle. Moravské stavy uklidnil 

a navrhnu), aby všichni vyčkali příhodnější doby. 

Karel byl konzervativní a obezřetný, nicméně také příliš nedůvěřivý, co se 

týkalo osoby panovníka, neboť se domníval, že dodržení královského slova bude 

samozřejmostí, stejně tak jako stavovské výsady a práva. Předpokládal, že tradice je 

závazná pro obě strany. Žil v přesvědčení, že náboženská svoboda byla výsadou, 

které moravská šlechta požívala už delší dobu, a proto nikdo nebude chtít tento 

status quo měnit. 

Karel se orientoval v právu, měl přehled o počtech nekatolického 

obyvatelstva ve městech, a tudíž předpokládal, že logickým závěrem bude poměrné 

zastoupení evangelíků ve městských radách. Žerotín velice dbal na plnění všech 

povinností svého úřadu a to samé očekával od ostatních. Kladl důraz na vážnost 

zemského sněmu a soudu. Protože požíval mezi stavy důvěry a úcty, byl požádán, 

43 N. REJCHRTOVÁ (ed.), Karel starší ze Žerotína. Z korespondence, Praha I 982, s. 245-246. 
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aby se ujal správy zemských peněz. I přes vysokou pracovní vytíženost zastával 

názor, že se nesmí soustřeďovat pouze na domácí politiku, a tak využíval své 

korespondence s přáteli, aby se informoval o dění v ostatních zemích. Úřední 

agendu mu pomáhali vyřizovat jeho přátelé - Jiří z Hodic, Vilém z Roupova, hrabě 

Jeroným Václav z Thurnu - a od roku 1610 také jeho zeť Hynek Bruntálský 

z Vrbna, který udržoval úzké kontakty se šlechtou z východní Moravy a Opavska. 

Kromě toho projevoval velké nadání pro veřejné řečnění a diplomacii. 

Ačkoliv byl Žerotín prostředníkem královských jednání s moravskou 

protestantskou šlechtou, nesmíme si myslet, že by se Matyáš spokojil s jediným 

oblíbencem. I katolická strana se snažila být králi nablízku, neboť její členové 

vycítili, že Rudolfova loď se neodvratně potápěla. Kardinál Dietrichstein udržoval 

čilé kontakty s Matyášovými rádci, ale stejně tak i nejvyšší komorník Ladislav 

z Lobkovic, který se vetřel i do královy tajné rady. 

Žerotínova pozice s sebou nesla i početný tábor intrikánů a nepřátel, kterým 

byl trnem v oku. Nejvyšší sudí Maxmilián Lev z Rožmitálu udržoval kontakt 

s Karlovým úhlavním nepřítelem, Ladislavem Berkou. Toto nekalé spojení si 

pojistil svým člověkem, jako místodržícího nejvyššího soudce jmenoval Viléma 

z Roupova. Žerotín si však byl vědom, že tímto tahem se všech nepřátel nezbavil. 

Hlavní Žerotínovou aktivitou zůstávalo i nadále zajištění stavovských práv. 

Stavovská práva a rozhodování o záležitostech v poddanských městech byla 

moravským pánům prozatím zachována. Karel se zmýlil, když předpokládal, že si 

Matyáš nechá od moravských stavů diktovat, jaké zastoupení má být v radě 

královských měst. To byla odjakživa doména panovníka a ten se svých práv 

nehodlal vzdát. V Olomouci a v Brně tak postupně sílilo napětí, protože se luterské 

měšťanstvo obávalo nejisté budoucnosti, naléhalo na úpravu církevních záležitostí. 

Ani v Jihlavě, Opavě či Znojmě nesršeli měšťané přílišným optimismem. K neklidu 

přispěly i zprávy z Čech, že Rudolf je vůči městům mnohem vstřícnější než Matyáš. 

Nekatoličtí měšťané očekávali od "své" vrchnosti pomoc. 

I přes evidentní nechuť Matyáše cokoliv podnikat ve prospěch měšťanů a 

stavů, si Žerotín stále namlouval, že je to vina královských rádců a dvořanů. Trnem 

v oku mu byl vídeňský biskup Melchior Khlesl. Khlesl byl jakousi šedou eminencí 

v pozadí Matyášovy politiky, která ovlivňovala rozhodování panovníka. Tento 

Matyášův rádce nebyl oblíben, což dokazuje i Žerotínův dopis Budovcovi z 11. 

února 1610, ve kterém poukazoval Karel starší ze Žerotína na neblahý vliv Khlesla 
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na vídeňský dvůr: " Tomuto nebezpečí je tedy třeba čelit a nepřipustit promarnění 

času a ztrátu příležitostí. Ti, kteří nás nenávidí, jsou ostražití, což samo o sobě by 

mělo i nás vyburcovat k větší bdělosti. Proto tedy a po zralé úvaze žádáme 

prostřednictvím svých poslů ke králi, aby vyhověl požadavkům Rakušanů, mezi 

jinými i žádosti o nápravu tajných rad a odstranil ze své rady vídeňského biskupa, 

člověka bouřlivého a odbojného. "44 

Vzhledem k situaci a stagnaci vývoje v ožehavých otázkách se začal Žerotín 

přiklánět k návrhu na společný postup všech protestantských stavů v habsburských 

zemích. Karel však mířil akci proti Khleslovi, nikoli proti Matyášovi. Pilně 

shromažďoval stížnosti na praktiky vídeňského biskupa a králi poslal otevřený 

dopis, v němž označil Khlesla za zdroj všech potíží, a krále před ním důrazně 

varoval. 

Přestože s vídeňským biskupem nebyl z protestantských stavů nikdo 

spokojen, v boji se nejvíce angažoval Žerotín a nesl tedy svou kůži na trh. Roku 

1608 se říšská protestantská knížata sdružila v Unii, kterou vedl falcký kurfiřt. 

Katolická strana dlouho neotálela a již v roce 1609 založila Katolickou ligu, jejímž 

vůdcem se stal bavorský vévoda Maxmilián. Zastánci společného postupu všech 

stavů byli Kristián z Anhaltu a Jan Jiří Krnovský. Chtěli na svou stranu získat 

šlechtu z habsburských zemí a naznačovali, že s Habsburky do budoucna nepočítají. 

Žerotín byl s oběma aktivisty ve styku od roku 1608, nicméně nezastával 

zcela stejný názor, zejména co se týkalo odstranění Habsburků. Ve spojení 

evangelických stavů viděl šanci na lepší obranu víry. Nechtěl veřejně vystoupit 

proti Matyášovi, poněvadž stále doufal, že by Matyáš mohl spojit země Koruny 

české pod svou vládou, a tím i evangelíky. Základem dalšího pozitivního vývoje 

věcí bylo pro Karla odstranění Khlesla z dosahu panovníka. Tato akce však stála na 

nestabilní půdě. Žerotín totiž špatně odhadl Matyášovo jednání. Ten si nemohl 

dovolit poštvat proti sobě papežskou kurii a španělský dvůr tím, že by podlehl 

moravským nekatolickým stavům, což by se dalo vykládat jako souhlas s aktivitami 

Unie. 

Proč si pod sebou zbytečně podřezávat větev, když máte na dosah císařskou 

korunu? Od Rudolfa se ve stejné době začali odklánět i jeho katoličtí přívrženci, 

44 N. REJCHRTOVÁ (ed.), Karel starší ze Žerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 268; T. KNOZ, 
Karel starší ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa, Praha 2008, s. 217-218. 
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kteří odmítali přihlížet, jak Rudolf bez okolků ustupoval protestantům v Čechách a 

ve Slezsku. 

Žerotín se však stále obával, že by nakonec v boji Morava zůstala sama, 

protože nadšení rakouských spojenců poněkud ochladlo, když si na Matyášovi 

vynutili jisté ústupky. Uvědomoval si, že čeští stavové nebudou nikdy v jednání 

s králem na stejné úrovni jako říšská knížata. Císař viděl, že nátlak jeho 

nenáviděného bratra na zisk všech zemí a císařské koruny je natolik silný, že 

odmítal jakékoliv pokusy o smírčí dohody s Matyášem. Ba naopak se domníval, že 

jeho jedinou nadějí už je pouze vojenský nátlak. Začal se zaobírat myšlenkou 

nástupnictví jiného člena rodiny. Volba padla na synovce ze štýrské větve rodu, 

Leopolda, biskupa pasovského. Tímto rozhodnutím si Rudolf vykopal politický 

hrob. Potřeboval však záminku, aby mohl shromažďovat císařské vojsko. Využil tak 

sporu o dědictví jtilišsko-clevské. Vpád pasovských vojsk už na sebe nenechal 

dlouho čekat. Čeští protestanti za Rudolfův Majestát, vydaný roku 1609, přislíbili 

ve sporu bratrů neutralitu a odmítali se spojit s rakouskými a uherskými stavy. 

Moravané se právem obávali Leopoldovy armády a už počátkem jara 161 O 

svolávali zemskou hotovost. Matyášovi rádci namítali, že v případě vojenského 

konfliktu mezi oběma bratry by tak byl král závislý na evangelických stavech, které 

by později za svou pomoc požadovaly odměnu. Žerotín zvažoval spojenectví s Unií, 

protože se obával pasovských vojsk a Leopolda, za kterým stál sám císař. V září 

161 O byla sepsána úmluva, ve skutečnosti se jednalo o víceméně uznání stavu 

z roku 1608. S dohodou se odmítl smířit biskup pasovský, který očekával náležitou 

odměnu a kořist. Koncem roku mířil se svým vojskem přes Horní Rakousy do 

Čech. Žerotínovy obavy z násilností pasovských se potvrdily. Karel starší napsal 

Hartvíkovi ze Stitten o vpádu pasovských vojsk dopis 30. prosince 1610: ,. Rakousy 

vznikly z Čech - a hosté, jichž jsme se odtamtud nadáli, k nám dorazili: podle 

zprávy z dnešni noci, kterou mi donesl zvláštní spěšný posel Jeho Milosti krále, 

máme už pasovské vojsko v územi nad Enži. Teď tedy Jeho Milost pozná, komu 

důvěřovala, kdo ji věrně varoval před nebezpečím a kdo nikoli. Důvěra, kterou 

vkládal v ty, kteři hledali svůj vlastni prospěch, nese nyni ovoce, jež jsem po celý 

čas očekával a na něž jsem ho několikrát ústně i pisemně upozorňoval. Poněvadž se 

mně ale nedostalo sluchu, posilá teď Bůh jiné lidi, které je nejen slyšet, ale na něž 

jsme především donuceni se divat. Nejhorši přitom je, že my, kteři jsme nebezpečí 
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předvídali a ze všech sil se mu bránili, musíme jím teď trpět stejně jako druzí, kteří 

je z valné části zavinili. ""'5 

Po obklíčení Prahy pochopily tíhu situace i české evangelické stavy. Od 

Rudolfa se jakákoli snaha o pozitivní zásah do problému nedala čekat. V sázce byly 

výsady, které císař doposud udělil, a tak se česká šlechta obrátila s žádostí o pomoc 

na Moravu a Matyáše. Ambiciózní bratr spěchal s uherskými, rakouskými a 

moravskými oddíly ku Praze. Pasovští se svým velitelem po drancování ustoupili. 

Vina tak padla na nemocného Rudolfa a jeho rádce. 

Generální sněm svolali na duben 1611, od sněmu Žerotín očekával spojení 

všech zemí Koruny české. Nic z Karlových přání se však nesplnilo. Už po 

Matyášově korunovaci v květnu 1611 bylo jasné, že se král obklopí dvorskou 

stranou. Ve vzduchu visela hrozba zlých časů. 

Matyáš odmítal písemně potvrdit stavovské výsady, jelikož by tak omezil 

svou moc. Po naléhání stavů v roce 1613 jim dal, tak jako mnoho jeho předchůdců, 

pouze ústní slib. Naopak měl v úmyslu stavovská privilegia výrazně omezit. 

Na podzim 1612 však docházela trpělivost i královským městům. Měšťané 

zuřivě naléhali na šlechtu, aby jejich požadavky prosadila u krále. Nebyli spokojeni 

s vyčkávací taktikou a svým radikálním přístupem si města proti sobě krále naopak 

poštvala. Luterští olomoučtí měšťané byli pozváni do Vídně, aby vše králi 

vysvětlili. Ten je dal uvrhnout do vězení, odkud vyšli pouze díky přímluvám 

Žerotína. Karel v té době pobýval ve Vídni, aby Matyášovi usnadnil zklidnění 

poměrů v zemi po nařízeních, že se ve městech, ani ve šlechtických domech, 

nesměly nadále sloužit veřejné luterské bohoslužby. Nepokoje roku 1612 propukly 

znovu, kdy opavští měšťané odmítli poslušnost své šlechtě a Moravě, a trvali na 

spojení se Slezskem.46 

Král nedbal nářků ani jedné strany a rozhodl po svém. Koncem roku 1613 

udělil Opavsko v dědičné léno Karlovi z Liechtensteina a obdařil ho právy a 

svobodami, kterých požívala slezská knížata. Žerotín se zásahem do stavovských 

práv cítil dotčen. Ukřivděný byl i Matyáš (od června 1612 císař římský), protože 

Karel odmítl prosadit na zemském sněmu panovníkovu žádost o peníze na 

vyzbrojení armády proti Turkům. Šlechta se pokusila o vydírání, chtěla potvrdit 

45 ' • 
N. REJCHRTOVA (ed.), Karel starší ze Zerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 280-281. 

46 J. VÁLKA, Přehled dějin Moravy, II, Stavovská Morava ( 1440-1620), Praha 1987; týž, Dějiny 
Moravy, II, Morava reformace, renesance a baroka, Brno 1995. 
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výsady za poskytnutí financí. Politického nátlaku stavů se Matyáš natolik obával, že 

raději volil možnost sjednání míru s Turky. 

Žerotín si uvědomoval sílící nepřízeň ze strany císaře, a tak po zralé úvaze 

poslal v září 1614 žádost císaři, aby byl zproštěn úřadu moravského zemského 

hejtmana a účasti na zemském soudu. Odhadl své naděje na úspěch a nemohl se 

zbavit pocitu, že i přes všechnu snahu není schopen zajistit klid v zemi. V březnu 

1615 byly vydány propouštěcí listy. Z tohoto období se nám dochovaly dva 

koncepty, ze kterých lze vyčíst, jakou zášť cítili u dvora vůči moravskému 

předákovi. Upřeli mu i slova uznání a díků, ačkoliv toho pro dvorskou stranu a 

Matyáše vykonal tolik.47 

Grynaeovi si postěžoval v dopisu z roku 1613 na stinné stránky svého úřadu: 

"Co se týče veřejné činnosti, má podle mého soudu stejnou naději na úspěch, jako 

měli ti, kdo kdysi dávno pečovali o zdraví Babylonu, když ten se sám nechtěl 

uzdravit -právě tolik se totiž pořídí ve snaze ozdravět poměry v zemi, kde jsou již 

zastaralé ne moci. Černoch neztrácí černou barvu, ani když se umyje, a podobně je 

to s těmi, s nimiž je třeba spolupracovat - dílem jsou neteční, dílem proradní, a 

jedná-li se s nimi, jedny člověk popohání, druhých se varuje, neuchrání se však a 

naráží u obou. "48 

Funkci po Žerotínovi získal povolnější a loajálnější Ladislav z Lobkovic. 

Úřad správce zemských peněz převzal kardinál František z Dietrichsteina a 

nejvyšším sudím se stal Lev Burián· Berka z Dubé, synovec dávného protivníka 

Karla staršího, Ladislava Berky. Z řad nekatolické šlechty se prosadil jen Vilém 

z Roupova, který se roku 1616 ujal funkce nejvyššího komorníka. 

Roku 1615 byl svolán generální sněm stavů z českých zemí, kterého se 

zúčastnili i zástupci z Rakous a Uher.49 Stále palčivějším problémem se jevila 

otázka nástupnictví, protože Matyáš zůstal bezdětný. Katolická strana navrhovala 

dva kandidáty - španělského krále nebo arciknížete Ferdinanda. Obě varianty 

považovala protestantská strana za nepřijatelné. Opět došlo ke koketování 

s myšlenkou společného postupu stavů všech zemí pod Matyášovou vládou. V té 

době navštívil Žerotína důvěrník Jana Jiřího Krnovského, Hartvík ze Stitten. Dlouze 

spolu diskutovali o Habsburcích, o možnosti stavovského odboje, kandidátech na 

47 - ' -O. ODLOZILIK, Karel starší ze Zerotína 1564-1636, Praha 1936, s. 137-138. a . , 
N. REJCHRTOVA (ed.), Karel starší ze Zerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 296-298; T. 

KNOZ, Karel starší ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa, Praha 2008, s. 216. 
6 ' -N. REJCHRTOY A (ed.), Karel starší ze Zerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 302. 
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trůn a jiných ožehavých tématech. Žerotín myšlenku povstání v zásadě neodmítal, 

pokud by to byl skutečně jediný způsob, jak zachránit situaci. Připouštěl, že Matyáš 

zklamal očekávání, ale přesto si stále myslel, že stavy mohou bojovat ještě jinak. 

Měl na paměti rozdíl postavení domácích stavů a říšských knížat. Předpokládal, že 

perzekuce po nezdařeném boji by rozhodně větší měrou odnesly české země. I přes 

zklamání, která Matyáš připravil Žerotínovi a jeho souvěrcům, zastával moravský 

předák názor, že Habsburkové mají dědičné právo na český trůn. Opět radil vyčkat, 

jak se vyvine situace v říši a vyřeší se otázka Matyášova nástupce. Karel starší ze 

Žerotína velice váhal s možností zahájit povstání, protože si uvědomoval rizika 

s ním spojená. Pro tak rozsáhlou akci by byla podmínkou i účast ostatních 

evropských mocností, aby se tak vyvážila silná španělská opozice. Uvažoval, jaká je 

situace v ostatních státech. 50 

Hartvík ze Stitten správně usoudil, že Karel vstup Moravy do boje proti 

mocnému panovnickému domu nepodpoří, jelikož nepovažoval evropskou 

politickou situaci za příznivou. To, co následovalo v dalších letech, Žerotínovy 

předpoklady bezezbytku potvrdilo. Moravský předák sdělil Stittenovi své obavy o 

případný průběh války s Habsburky: "Dle všeho z celé této války vojáků vyvine se 

jen válka doktorů, čili jak už charakterizoval Němce, z války mečem, válka 

' ' .. 5/ papzrova. 

Domácí situace se vyostřila, když se na jaře 1617 Matyáš roznemohl a 

otázka jeho nástupce se tak stala ještě aktuálnější. Problém se řešil i na českém 

sněmu. Stavovští předáci se obávali o svobody, které jim zaručoval Majestát, ale 

byli natolik nejednotní, že přijetí Ferdinanda ani jeho korunovaci nezabránili. Na 

Moravě krále radostně přivítalo poselstvo v čele s Dietrichsteinem a Žerotínem. Na 

žádost stavů o potvrzení výsad a stavovských práv královskou listinou reagoval 

Ferdinand vydáním dokumentu, který v podstatě obsahoval privilegia, která byla 

přiznána stavovské obci již dříve . 

V Čechách se na to konto situace vyostřila. Napětí vyvrcholilo sporem o dva 

protestantské kostely, které se nacházely na církevní půdě. Kostel v Broumově 

nechal opat zavřít a pražský arcibiskup nařídil demolici chrámu v Hrobech. 

Broumovští měšťané naléhali na moravskou šlechtu, aby se jich zastala, protože 

50 R. FUKALA, Jan Jiří Krnovský. Stavovské povstání a zápas s Habsburky, České Budějovice 
2005, s. 120-135. 
51 R. FUKALA, Jan Jiří Krnovský. Stavovské povstání a zápas s Habsburky, České Budějovice 
2005, s. 132; F. HRUBÝ, Nové dokumenty bělohorské, ČČH 31, I 925, s. 500. 
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církev se dopustila bezpráví. Zástupci českých stavů sepsali v březnu 1618 v Praze 

žádost o podporu ze strany Moravy. 52 

Karel ze Žerotína odjel do Prahy, aby obhlédl situaci. Zúčastnil se 

stavovského sjezdu 21. května, ale o tajné poradě radikálů, která se konala v domě 

Smiřických, neměl s největší pravděpodobností tušení. Radikální šlechtici provedli 

23. května 1618 pražskou defenestraci, se kterou by Žerotín zajisté nesouhlasil. 53 

Naděje na překlenutí propasti mezi Čechy a dvorem mizely v dálce. K Žerotínovi se 

čeští stavové obraceli jako k vůdci, který přiměje Moravu, aby se k českému 

stavovskému povstání připojila. Nicméně význam Karlovy osoby si uvědomoval i 

dvůr, a proto ho pozvali do Vídně, aby Matyášovi vysvětlil své stanovisko. Váhání 

moravských stavů rychle přerušily události z podzimu 1618, když vypluly na 

povrch zprávy, že si Čechové mohou zajistit mír s císařem, pokud přijmou jeho 

podmínky. Šlechtici postavili stavovské vojsko, které se mohlo na počátku pyšnit 

úspěchy. Ochotu připojit se k českému povstání projevili stavové Slezska, Horních 

a Dolních Rakous. Všichni s napětím očekávali, jak se zachová Morava, neboť 

nedlouho předtím Moravané odsouhlasili hladký průchod císařské armády přes své 

území. 

23. listopadu přijeli za Žerotínem na návštěvu mluvčí rakouské šlechty 

Tschemembel a zanedlouho také bratranec Karla, Ladislav Velen ze Žerotína, jako 

posel krnovského markraběte Jana Jiřího a hraběte Thurna. Snažili se Karla 

přemluvit, aby odsouhlasil společný postup stavů proti Habsburkům. Karel byl 

neoblomný. Obával se domácí války a rozpolcení Moravy. 

V prosinci 1618 se sešel moravský zemský sněm, kde příseděli i zástupci 

direktorů a císařští zplnomocněnci. Jako výsledek ustanovili komisi, která prošetří 

sporné otázky. V zimě 1619 nasadili na Karla největší páku, přítele Václava 

Budovce z Budova. Ten ho měl přesvědčit, aby změnil názor a podpořil povstání. 

Karel byl pozván do Vídně na přání císaře, kde setrval do března 1619, kdy zemřel 

Matyáš. 54 

Ve skutečnosti dvorská strana využila Žerotína jako prostředníka ke 

snadnějšímu navázání vztahů s říšskými stavy, nikoli jako poradce ve věcech 

n . • 
N. REJCHRTOVA (ed.), Karel starší ze Zerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 303-307; T. 

KNOZ, Karel starší ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa, Praha 2008, s. 217-218. 
53 N. REJCHRTOVÁ (ed.), Karel starší ze Žerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 311-315; T. 
KNOZ, Karel starší ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa, Praha 2008, s. 218. 
~ . . 

N. REJCHRTOVA (ed.), Karel starší ze Zerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 311-315. 
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českých a moravských. Karel krutým způsobem vystřízlivěl z představy, že by se 

situace mohla zlepšit. Vývoj v protestantském táboře ho natolik znechutil, že 

dokonce začal podávat kardinálovi Dietrichsteinovi zprávy o stavovských sněmech, 

a vytvářel si tak alibi proti obvinění z intrik vůči novému králi. 

Ze dne 17. dubna pochází Budovcův ostře laděný dopis Karlovi, že jejich 

názory jsou zcela odlišné. Dva nerozluční přátelé stanuli na obrácených stranách 

barikády. 55 

S pomocí Ladislava Velena ze Žerotína, několika jeho přátel a hraběte 

Jindřicha Matyáše z Thurnu, byl proveden v květnu 1619 na Moravě převrat. 

Zemskou vládu odvolali a správu země svěřili dvaceti devíti direktorům. Morava se 

oficiálně připojila k českému stavovskému povstání. Mezi šlechtici však panovala 

nejednota, a tak se v červenci 1619 Karel odebral do Vídně s nadějí, že ještě může 

odvrátit vojenský útok císařských armád, které vedl Henri Duval de Dampierre. 

Snahy o smír však byly přerušeny, když Ladislav Velen zaútočil na Mikulov, sídlo 

kardinála Dietrichsteina. 5. srpna zvítězil u Věstonic nad Dampierrovým vojskem, 

následně moravský sněm odsouhlasil smlouvu o konfederaci s českými stavy. 

Direktoři neprotestovali proti sesazení Ferdinanda a zvolení kurfiřta falckého 

českým králem a markrabětem moravským. 

Vzhledem ke svým aktivitám a názorům byl Žerotín sledován. Když 

počátkem roku 1620 přijel Fridrich Falcký, zimní král, do Brna, aby přijal hold 

moravských stavů, Karel ze Žerotína se ostentativně odmítl zúčastnit. Ačkoliv své 

jednání směřoval ku prospěchu Moravy, byl považován za rebela. Úspěchy 

stavovských vojsk však byly pouze dočasnou záležitostí. V létě 1620 se ke Karlovi 

opět začali šlechtici obracet jako k naději o pomoc.56 

V čele šlechticů, kteří ne zcela souhlasili s povstáním, stál Žerotínův zeť, Jiří 

z Náchoda. Kdysi sice velel pluku stavovské jízdy, ale využil zmatku kolem útěku 

Albrechta z Valdštejna a finanční aféry, a uchýlil se spolu s dalšími na císařský 

dvůr. Po zvolení Fridricha Falckého se vrátil do vlasti, začal podvratné akce a 

vyčkával vhodné příležitosti k útoku. Po úspěchu Buquoyova vojska a zprávách, že 

se zjihozápadu blíží bavorský vévoda, začal rozvíjet akce v moravském táboře. 

Žerotín podrobně informoval krále Ferdinanda II. o postupu protestantské armády 

55 • • 
N. REJCHRTOVA (ed.), Karel starší ze Zerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 381-389. 

~ . . 
N. REJCHRTOVA (ed.), Karel starší ze Zerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 308-31 O; T. 

KNOZ, Karel starší ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa, Praha 2008, s. 224-225. 
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v dopisu z 6. dubna 1619: " ........ Nejenže proto urychlují svolání vlastních vojsk, ale 

ještě pokračují v dalším verbování, jakož očekávají - tolik mi sdělil- tisíc koní 

vévody brunšvického a další pomoci z říše; jenom v jízdě pomýšlejí postavit sílu 

deseti tisíc mužů. Mají pak v úmyslu napadnout hraběte Buquoye. Lze pokládat za 

jisté, že vstoupili do spojenectví s unií v říši a snad dokonce se Spojenými 
. . . "57 provmczemz. 

Pomalá uherská pomoc, zdržení moravských posil a další okolnosti, to vše 

zapříčinilo neblahou porážku stavovských jednotek v bitvě na Bílé hoře 8. listopadu 

1620. Ladislav Velen se sice pokoušel o shromáždění moravské posily, ale nový 

útok již nestačil provést. Situace byla o to tragičtější, když stavové zjistili, že zimní 

král se svou rodinou a hlavními strůjci povstání uprchl do Vratislavi. 

Karel ze Žerotína doporučoval moravským předákům, aby jednali s Vídní. 

V prosinci 1620 se v Brně sešel zemský sněm a Ladislav Velen byl přehlasován 

ostatními šlechtici, v čele s Jiřím z Náchoda. Raději opustil zemi. Jednání s císařem 

už nestálo nic v cestě. 

Shrneme-li Žerotínovo veřejné působení, jsme nuceni konstatovat, že pokud 

je tomuto muži co vytknout, pak je to fakt, že často trval na svých původních 

rozhodnutích, aniž by je přehodnotil v případě, že se situace výrazně změnila. 

S údivem se pozastavujeme nad tím, že neviděl, nebo snad nechtěl vidět, pravou 

tvář lidí, s nimiž se stýkal. Odmítal objektivní kritiku jejich jednání. Nejvzácnějším 

příkladem zůstává jeho vztah k Matyášovi a Habsburkům vůbec. Nedokážeme 

pochopit, že i přes své vzdělání a rozhled neodhalil skutečné záměry dvorské strany 

a ke konci života zradil svou stavovskou obec, když spolupracoval s císařským 

dvorem. Na jeho obranu musíme uvést skutečnost, že díky němu byla Morava 

později ušetřena krvavé perzekuce. Jeho zradu nekatolických stavů však nelze 

popřít. 

2.4. Odchod z politiky, zklamání, emigrace 

Po pádu povstání se Žerotín zasloužil o mírnější tresty pro nejednoho 

příbuzného či přítele, stejně tak se v této záležitosti angažoval kardinál 

Dietrichstein. Morava byla ušetřena perzekucí v takové intenzitě, s jakou proběhly 

v Čechách. Až do přelomu let 1627 a 1628 plynul Karlův život poměrně klidně. 

57 ' -N. REJCHRTOVA (ed.), Karel starší ze Zerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 330-331; T. 
KNOZ, Karel starší ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa, Praha 2008, s. 227-230. 
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V roce 1627 byl vyhlášen císařský mandát pro Čechy a v roce 1628 pro Moravu, 

známý jako Obnovené zřízení zemské. Členové stavovské obce měli dle nařízení 

přestoupit ke katolictví, nebo opustit zemi. Žerotín se nechtěl zpronevěřit své víře, 

počítal s emigrací, ale žádal o svolení císaře, aby mohl žít ve Slezsku či v Uhrách, 

kde se dalo nábožensky volněji dýchat. Ferdinand ll. nevznesl žádných námitek, 

protože si byl jist Karlovou věrností. 

Žerotín s tíhou na srdci pozoroval, jak na jeho panstvích řádili vojáci, 

postupně se připravoval na odjezd z vlasti. Čekal, zda městská rada ve Vratislavi 

odsouhlasí jeho pobyt. Mezitím se snažil zabezpečit svá zboží, některá prodal, jiná 

se souhlasem panovníka mohl spravovat ze zahraničí. Také svoji knihovnu hodlal 

převézt do nového domova.58 Zajistil převoz bratrské knihovny, tiskárny a archivu 

do Vratislavi, později bylo vše přemístěno do Lešna. Je však třeba zdůraznit, že 

Karel odcházel do dobrovolného exilu, neboť mu panovník nabízel možnost setrvat 

ve vlasti i přes odlišné vyznání víry, snad jako vděk za poskytnuté služby a loajalitu 

v dobách povstání. Žerotín však odmítal jistá omezení, se kterými by byl pobyt 

v zem1 spoJen. 

Karel a jeho choť Kateřina na podzim 1628 odevzdali prodaná a postoupená 

panství novým majitelům a do odchodu z vlasti žili pod ochranou Rudolfa 

z Valdštejna v Třebíči. O svých pocitech a zármutku, že opouští svou zemi napsal 

Jiřímu Erastovi, vůdci jednoty bratrské. 59 K vůli vyřizování úředních záležitostí 

odjel Žerotín až v roce 1629. Spolu se svou manželkou využil bezpečí a náboženské 

svobody, které jim Vratislav poskytovala. Opět navázal kontakty se svými souvěrci 

z jednoty, kteří pobývali v Lešně a okolí. Dopisoval si s Komenským, hmotně 

zajišťoval uprchlíky a snažil se alespoň občas Čechy a Moravu navštívit, když mu 

to zdraví dovolilo. 60 Od mládí trpěl poruchami zažívacího ústrojí, častými průjmy a 

horečkami, k tomu se přidávaly záchvaty dny. 

To vše ještě více podporovalo jeho stesk po domově. Na podzim 1633 se 

opět vydali do vlasti, kde Karel zůstal až do své smrti. Hned po příjezdu začal 

stonat. Od října 1633 bydlel na zámku v Přerově. 61 

Roku 1635 se jeho zdravotní stav natolik zhoršil, že byl trvale upoután na 

lůžko. Nemohl se hýbat, trpěl záchvaty zimnice a kašle, ztrácel vědomí. Jeho žena 

58 T. KNOZ, Karel starší ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa, Praha 2008, s. 264-281. 
~ . -N. REJCHRTOVA (ed.), Karel starší ze Zerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 348-352. 
60 T. KNOZ, Karel starší ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa, Praha 2008, s. 264-281, s. 289. 
61 T. KNOZ, Karel starší ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa, Praha 2008, s. 272-278. 
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napsala přátelům a příbuzným, že se obává o svého chotě. Žerotínovy poslední 

měsíce popsala Kateřina v dopisu jeho dceři Bohunce: "Těžce a nenadále se 

roznemohl. Potom se mu růže s nádchou svrhla a do pravý nohy svalila, a tudy 

veliký, nesmírný bolesti pánu působila. Než potom bolest, když se trochu zbírala, 

doktoři a barvíři otevřeli, užívaje k tomu pána doktora Vadeborna s barvířem z 

Olomouce a svýho barvíře, a nyní taky druhého doktora z Prešpurku u sebe má, a 

již mu na druhým místě nohu protíti musili, takže s pánem hůře není, než čím dále ty 

bolesti trochu se umenšují, a ač pán ještě hrubě bídném a od takovejch těžkejch 

bolestí tak zemdleném, že nemůže sebou hnouti, jen že ho nyní obrátí a 

v prostěradle z lůže na lůže přeloží. "62 Karel ze Žerotína zemřel 9. října 1636. Jeho 

pohřeb proběhl v tichosti a bez fanfár. 

62 T. KNOZ, Karel starší ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa, Praha 2008, s. 289; O. 
ODLOŽILÍK, Karel starší ze Žerotína 1564-1636, Praha 1936, s. 177. 
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3. DRUHÝ ŽIVOT KARLA STARŠÍHO ZE ŽEROTÍNA 

Na vnímání a zhodnocení osobnosti Karla staršího ze Žerotína se 

nepodepsaly pouze jeho reálné osudy a životní příběhy, ale i jejich vylíčení a 

interpretace obsažené v nejrůznějších rodových elogiích, apoteózách, genealogiích, 

historiích, v oslavných spisech, náboženských a politických polemikách a 

v neposlední řadě v jednotlivých monografiích a studiích o Žerotínovi samotném či 

o předbělohorské době a dějinách českých zemí po Bílé hoře. 

Ve všech pracích ze 17. až 19. století je však moravský předák líčen jako 

poněkud mýtická postava a je vnímán především s ohledem na potřeby měnící se 

doby a objednavatelů literárních děl, a to nejen vědeckých. Není tedy divu, že je 

v nich postava manýristického aristokrata vykreslována velmi rozporuplně. 

V některých případech se lze setkat s jeho ostrým odsudkem, jindy s vymazáním 

z paměti, výjimkou ovšem není ani jeho oslava a ocenění. 

Barokní éra, protireformace a proměny moravské šlechtické společnosti 

přinesly žánr rodového elogia či apoteózy. Ty kombinovaly obvykle momentální 

poznatky o dějinách rodu s dobovým pohledem na roli rodových předků. Klíčovou 

roli pro vyzdvihnutí a oslavu konkrétní historické osobnosti nebo naopak její 

upozadění, či dokonce její úplné vymazání z dynastické paměti, záviselo na aktivitě 

daného příslušníka rodu v období reformace, protireformace, stavovského povstání 

a třicetileté války. Často tak docházelo k posunutí obrazu jeho osobnosti směrem 

k mytizované podobě. Základem pro zahrnutí do rodové historie byla skutečnost, že 

se dotyčný šlechtic nedostal s panovníkem do žádného jiného sporu, kromě odlišné 

víry nebo jiného "menšího přestupku". Carlo Andrea Orchi ve svém laudatiu na 

Karla staršího ze Žerotína, sepsaném na jezuitském gymnáziu v Comu, hovořil o 

svém kmotru jako o muži čisté víry. Pouze obezřetně nezmínil, že se víra Karla 

staršího ze Žerotína nezakládala na katolické konfesi. 63 

V knihách rodových historií se nechtění členové rodu Sice zmiňují, ale 

uvádějí se v omezeném nebo poněkud pozměněném kontextu. V případě, že se 

jednalo o významného předka, který se dopustil bezprecedentního zločinu, museli 

šlechtičtí historikové obvykle hledat takové osoby a skutky, které by činy provinilce 

dostatečně vyvážily. S tímto principem barokního dějepisectví byl během prvních 

63 C. A. ORCHI, Theses ex universa peripatetica doctrina, quas Carolus Andreas Orchius Comensis 
defendendas proponit, Mediolani 1620 (exemplář Biblioteka uniwersytecka Wrodaw, Oddziat 
starych druków, sign. 391223); T. KNOZ, Karel starší ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa, 
Praha 2008, s. 22-25. 
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desetiletí 17. století v politické praxi konfrontován i Karel starší ze Žerotína. Sám 

Žerotín se s císařem neshodoval ve víře, což ho v očích barokní společnosti, 

upřednostňující konvertity z prostředí jeho rodiny a stavu, jakými byli například 

Albrecht či Adam mladší z Valdštejna, dále pak Baltazar ze Žerotína, nepochybně 

diskreditovalo. Na druhou stranu se však v kritickém okamžiku nepostavil proti 

Ferdinandovi II., a tak se v některých dílech stal zase on prohabsburským 

protikladem svého rebelského bratrance Ladislava Velena, což v barokních 

žerotínských apologiích bylo přičteno ke cti, v dalších staletích mu však jeho 

prohabsburský postoj mnoho historiků vyčítalo a dodnes vyčítá. 

V poslední třetině 17. století se objevila dvě díla zabývající se dějinami rodu 

Žerotínů. Autorem prvního z nich je Jiří Krtiger, používající latinizované jméno 

Crugerius. Ten vyzdvihl křesťanské kořeny, což mělo podle dobového úzu 

napomoci jejich představení jako zbožného katolického rodu. Crugeriovým 

kolegou, který byl taktéž pověřen sepsáním rodových dějin Žerotínů (zakázku 

dostal od losinské větve stejně jako jeho předchůdce), se stal Dominik František 

Calin z Marienbergu. Calin měl za úkol povýšit Crugeriovu rukopisnou koncepci na 

tištěnou prezentaci "slávy a cti žerotínského lva". V unikátním monumentálním 

rukopisu ve zvláštní vazbě, který si vedle standardní tištěné verze Žerotínové 

nechali zhotovit, se objevily i četné genealogické tabulky, historické texty, erbovní 

cykly, symbolické scény z dějin rodu a hlavně celá řada ideálních portrétů 

příslušníků dynastie, včetně známého portrétu Karla staršího ze Žerotína. Crugerius 

ani Calin však nevytvořili zcela novou koncepci žerotínského rodového mýtu, ale 

pouze upravili starší humanistické principy tak, aby vyhovovaly baroknímu stylu. 

Důraz na zbožnost rodu a jeho příslušnost ke katolické církvi byl samozřejmou 

součástí tohoto výkladu. Barokní autoři si dokázali poradit i s kacířskou minulostí 

některých členů rodu. Karla staršího postavili do centra rodového panteonu, od 

Crugeria se mu dokonce dostalo přívlastku "Carolus Magnus, Namiesti Dominus, 

Supremus Moraviae Capitaenus ". 64 

Podle Crugeria a Calina lze Karla staršího ze Žerotína považovat přímo za 

jeden z vrcholů dlouhých rodových dějin. Oba v této souvislosti citují Bartoloměje 

Paprockého z Hlohol a Paprocké Vůle, který jej označil za perlu či "znamení 

64 D. F. CALIN VON MARlENBERG, Virtus Leonina, Viennae 1683, (Moravská zemská knihovna 
Brno, sign. St 3-1239), pag. 56-58; F. SLAMĚNÍK, Památce Karla st. ze Žerotína, Komenský, 1886, 
s. 665-671; J. LAPÁČEK, Tradice Karla staršího ze Žerotína v Přerově, Sborník státního okresního 
archivu v Přerově 1996, s. 175-187. 
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Moravy". Oba výše jmenovaní dějepisci žerotínského rodu zdůraznili například 

Karlovo vzdělání a znalosti získané i na veřejných akademiích v Německu a ve 

Francii. Obzvláště pak vyzdvihli jeho právnické znalosti, jež byly příčinou, že se o 

jeho radu údajně ucházelo hned několik habsburských panovníků, a díky nimž se 

mu od císaře Matyáše dostalo povýšení do nejvyššího zemského úřadu na Moravě. 

Mohl tak ve své zemi vystupovat jako "Měsíc mezi hvězdami a Slunce mezi 

planetami", "Luna inter Stellas minore s vel Sol plane inter Plane/as eminebat ". 65 

I v takto koncipované apoteóze se však nemohl Calin ani Crugerius vyhnout 

Karlově konfesní příslušnosti, ve druhé polovině 17. století nepochybně vnímané 

jako kacířské. Bravurním kontrastem nepravé víry na jedné straně a věrnosti 

zachovávané katolickým panovníkům na straně druhé, popřípadě zdůrazněním 

zemského vlastenectví, se pokusili Karlovy postoje a jednání obhájit. Podle 

Calinových slov pomohla Karlova moudrost k tomu, aby v rozhodujícím okamžiku 

stavovského povstání nepropadl násilí, které se všude kolem šířilo, a zachoval 

chladnou hlavu a především věrnost katolickému císaři Ferdinandovi, jenž byl 

Karlem vnímán jako nejvyšší autorita ve státě. Jeho motivem pak byla moudrá 

snaha o zachování klidu a míru v zemi. Ke vzpouře se údajně nenechal strhnout ani 

radikálními politiky, ani svými kazateli. Ačkoliv se se svým panovníkem neshodl 

ve víře, přesto se svým jednáním a postojem přičinil o vítězství práva a pravé víry 

(chápejme katolické víry a práva Habsburků na vládu v českých zemích). Jezuita 

Crugerius tak oslavoval Žerotína za jeho konkrétní jednání, za které ho pak jiní 

kritizovali, zatímco nekatolické dějepisectví začalo pozvolna Karla staršího ze 

Žerotína za jeho věrnost císaři odsuzovat. 

Náhodné odkrytí žerotínské hrobky v roce 1721 vzbudilo náhlý zájem o 

osudy tohoto význačného rodu, zejména o osobu Karla staršího. V sedmdesátých 

letech 18. století se osudům a životu moravského velmože začali věnovat čeští 

obrozenci, v čele s Dobnerem, Pelclem a Monsem. Snažili se, aby český národ 

poznal velikána, téměř zapomenutého díky nepřízni osudu. Pelci uveřejnil roku 

1775 v druhé části svého díla Žerotínův životopis. O Karlovi starším napsal, že byl 

slaven učeností a činy politickými, vážnost pak, jaké požíval u učenců, přidala mu 

ještě na slávě. Za nejvzácnější čin přičetl Karlovi památku založení kralické 

tiskárny, která však ve skutečnosti byla založena již jeho otcem Janem ze Žerotína 

65 D. F. CALIN VON MARIENBERG, Virtus Leonina, Viennae 1683, (Moravská zemská knihovna 
Brno, sign. St 3-1239), pag. 56-58. 

42 



kolem roku 1563. Také ve druhém svazku Peldova díla se vyskytují faktografické 

chyby, neboť Žerotínovu smrt datoval rokem 1630, nikoli rokem 1636. Toto 

pochybení pak napravil až ve čtvrtém dílu z roku 1782. Pelcl se v Žerotínově 

životopisu odvolává na starší česká díla Tomáše Pešiny z Čechorodu a Bohuslava 

Balbína. O obsáhlé dochované Žerotínově korespondenci však v díle není zmínka.66 

Lze tedy usuzovat, že se Peldovi do rukou kopiáře Žerotínových listů dostaly až 

později. 

Gelasius Dobner si v roce 1776 skutečně vypůjčil od hraběte Vrbny dva 

svazky listů Karla staršího ze Žerotína a dal je k opsání Peldovi. Rukopisy byly 

součástí dědictví po samotném Žerotínovi, který je odkázal svému vnuku Karlovi. 

Matkou vnuka byla Žerotínova dcera Bohunka, jež byla provdána za Hynka 

Bruntálského z Vrbna. Postupem času rodinné archiválie doputovaly až do Hořovic, 

kam byly převezeny na konci 17. století. Odtud si pak příslušné materiály půjčil 

historik Dobner, aby je prozkoumal. Obrozeneckým badatelům se však během dvou 

let, kdy měli povolení od hraběte z Vrbna zkoumat kodex, podařilo opsat zhruba 

polovinu latinských listů a některé české. Už v té době vystupoval Žerotín 

v historických pracích zejména jako učenec a ochránce české vzdělanosti a řeči. 

Současníkem výše jmenovaných badatelů byl další historik, Josef Monse, který si 

vytkl za cíl napsat Žerotínův životopis. Monse spolupracoval s Dobnerem. Ten 

slíbil, že si z Hořovic opět vypůjčí originál korespondence. Vyskytly se však 

nenadálé komplikace, protože hrabě z Vrbna nechal celou knihovnu převézt do 

Vídně. Dobner naštěstí udržoval kontakty s tamním profesorem historie, Adauktem 

Voigtem, který nechal pro Monsea Žerotínovy dopisy ve Vídni opsat. Pelci radil, 

aby byly zapůjčeny i originály kvůli případným korekturám a dalšímu otisknutí 

listů, tentokrát francouzských. První vydání dopisů Karla staršího ze Žerotína 

vydané roku 1781 Josefem Monseem ("Caroli I. b. a Zierotin epistolae selectae ") 

obsahovalo dvanáct dopisů s úvodem o životě Žerotína a se stručnou 

charakteristikou listů. Obecně můžeme říci, že všichni obrozenci oceňovali zejména 

66 M. A. VOIGT-1. A. BORN-F.M.PELCL, Abbildungen bohmischer und mahrischer Gelehrten und 
Kilnstler (Effigies virorum eruditorum), II, Prag 1775, (exemplář Moravská zemská knihovna Brno, 
sign. St 2-646; T. PEŠINA Z ČECHORODU, Mars Moravicus, Pragae 1677 (exemplář Moravská 
zemská knihovna Brno, sin. St 3-24.083); F. DVORSKÝ(ed.), Dopisy Karla staršího z Žerotína 
\59\-1610, Úvod vydavatelův, AČ XXVIl, Praha 1904, s. Xll-XIll. 
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Žerotínův vytříbený jazyk a styl listů. Pelci ho dokonce v úvodu ke spisu " Příhody 

V Vratislava z Mitrovic" z roku 1777 jmenoval českým Ciceronem. 67 

Další spory o osobu Karla staršího se rozhořely ve dvacátých letech 18. 

století, kdy byla v Brandýse nad Orlicí, v místě bývalého bratrského sboru, odkryta 

někdejší rodová žerotínská hrobka. Šlo o při, zda je možno pochovat ostatky 

dávných kacířů do posvěcené katolické půdy. Ani přicházející osvícenství a 

dokonce ani raný český nacionalismus a moravský zemský patriotismus počátku 19. 

století nezměnil nic na ostrosti tohoto sporu, ačkoliv se o osobu moravského 

aristokrata začaly zajímat takové osobnosti jako Mikuláš Adaukt Voigt, Josef 

Dobrovský, Josef Jungmann či František Palacký. Tito obrozenci svým zájmem o 

osobu Karla staršího předjímali velkou generaci "žerotínského" dějepisectví, 

reprezentovanou Aloisem Vojtěchem Šemberou, Bedou Dudíkem, Vincencem 

Brandlem, Petrem rytířem Chlumeckým, Eduardem Domluvilem nebo Františkem 

Kadlčíkem, kteří Karlovu konfesní příslušnost a jeho jednání stavěli do zcela jiného 

zorného pole. Novověké vlastenectví se zdálo být důležitější než konfesní 

rozdílnost. 68 

V roce 1826 se Žerotínovou osobou zabýval v článcích otisknutých v díle 

"Taschenbuch fiir Geschichte Mahrens und Schlesiens" Christian D 'Elvert. V roce 

1840 se v tisku prvně objevily Žerotínovy české dopisy v Jungmannově 

"Slowesnosti ". Jungmann uveřejnil devatenáct česky psaných listů, které 

"výborností slohu a jazyka výtečnými se býti zdály". V nadšení neuváděl obrozence 

pouze Žerotínův cit pro český jazyk, ale zejména projevy horoucího vlastenectví, 

jimiž oplývají dopisy bratrského moravského velmože. 

Dalším historikem, který se pokusil národu přiblížit život a myšlenky Karla 

staršího ze Žerotína nejen svými odbornými články v Časopisu Českého musea, ale 

zejména propracovanou edicí částí Žerotínovy korespondence, byl František 

Palacký. Jeho "Výpisy z pamětí Karla z Žerotína" začínají úvodem: "Kdo ze všech 

Čechů a Moravanů nezná jména velikého Karla z Žerotína? Kdo neslýchal o jeho 

lásce k vlasti, o jeho štědré přízni k mužům učeným ....... Avšak ačkoli slavné jméno 

67 o • o • 

F. DVORSKY (ed.), Dopisy Karla staršího z Zerotína 1591-1610, Uvod vydavatelův, AC XXVII, 
Praha 1904, s. XIII-XIV. 
68 A. V. ŠEMBERA, Bibliotéka a podobizna Karla z Žerotína ve Vratislavi, ČČM 49, 1875, s. 214-
215; F. KADLČÍK, Děje i paměti Brandejsa nad Orlicí, Praha 1886; B. DUDÍK, Ober die Bibliothek 
Karls von Žierotin in Breslau, in: Věstník Královské české společnosti nauk 1877 (Prag 1879), s. 
210-267; V. BRANDL (ed.), Spisy Karla staršího z Žerotína. Listové psaní jazykem českým, Brno 
1870-1872; týž, Karel st. ze Žerotína, Sněm držaný roku 1612, Brno 1864; P. CHLUMECKY (ed.), 
Car/ von Zierotin und se i ne Zeit 1564-1636. Zweyter oder Beilagen-Band, Briinn 1879. 
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Žerotínů skrze něho nesmrtelným se stalo, předce známost života i zásluh jeho, které 

v posavadních historiích národa našeho dočísti se lze, tak chudá a velikosti muže 

toho nepřiměřena jest, že ji ve své váze nechati bylo by proviněním. Velicí 

charakterové historie jsou vzácné jmění celého člověčenstva i nejkrasší chloubou 

národů; věrné jejich vyobrazení jest jako zrcadlo ušlechtilosti lidské a živá nauka 

ctností vznešených. I jest to svatá povinnost mysl i srdce národa k nim obraceti. 

Mezi muži velikými národa našeho jsou zvláště dva, jichžto předrahé památky 

našemu věku na větším díle neznámé, totiž Vilím z Pernšteina a Karla z Žerotína, 

chystám se někdy vlastencům dostatečně ve známost uvésti a zprávy širší o životech 

mužů těchto i o věku jejich podati. "69 

Dvě století po Calinovi, kdy oblast žerotínské historiografie převzali 

rajhradští benediktini Beda Dudík a Alois Šembera, použil stejnou obhajobu 

Žerotínovy osoby i Eduard Domluvil. Ten byl historikem Vlastivědy moravské, 

katolickým knězem období rodícího se českého probuzení na Moravě a farářem ve 

Valašském Meziříčí. Pod vlivem vydání Žerotínových listů Vincencem Brandlem 

sepsal ve formě svatodušních kázání oslavný spisek na Karla staršího ze Žerotína. 

Ten pak vyšel roku 1886 pod názvem "Památce Karla staršího ze Žerotína, muže 

víry i práce, pána rodu habsburskému i národu svému nejvěrnějšího". 70 

Rozsáhlá monografie z pera moravského historiografa Petra Chlumeckého, 

bohužel dovedená pouze do roku 1612, se prvně objevila na veřejnosti v roce 1862. 

Chlumecky shledával v moravském hejtmanovi symbol staré šlechtické společnosti 

a osobu věrnou habsburské dynastii. Čerpal z rukopisů převezených roku 1852 do 

Bludova, prvně zveřejnil nové, zvláště cizojazyčné dopisy. Snažil se ukázat osobu 

Žerotína ze všech pohledů, nikoli jen jako zapáleného vlastence. Vylíčil Žerotína (s 

odvoláním na autentický doklad), jak v politických bojích vynikal nad ostatní, jeho 

vliv na chod moravských záležitostí, schopnost jednat s ostatními protestanty, ale i 

jeho postoj a nabádání k míru. Zároveň však nezastíral jeho loajalitu vůči 

Habsburkům, poněkud rozporuplné politické plány a názory. Karel starší ze 

Žerotína byl díky Chlumeckému snad poprvé ukázán ve své pravé podstatě, což mu 

nijak nezabránilo v obdivu vůči tomuto manýristickému šlechtici. Svou knihu 

69 F. PALACKÝ, Výpisy z pamětí pana Karla z Žerotína. (Z původního rukopisu), ČČM I, 3, 1829, 
sv. 4; týž (ed.), Listy Žerotína Komenskému, ČČM 5, 1831; týž, Sedmero psaní pana Karla 
z Žerotína z roků 1628-1631, ČČM 5, 1831, sv. 3. 
70 E. DOMLUVIL, Památce Karla staršího ze Žerotína, muže víry i práce, pána rodu habsburskému i 
národu svému nejvěrnějšího, Vlastivěda moravská, Valašskomeziříčský okres, Brno 1914; T. 
KNOZ, Karel starší ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa, Praha 2008, s. 33. 
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uzavřel slovy: "Zierotin war ein leuchtendes Gestirn, aber ein Gestirn in 

Niedergang, welches noch helle Lichtstrahlen hinwarf, bevor die nacht 

hereinbrach, welche Iang und tief auf den Gejilden Bohmens und Mahrens ruhte. "71 

V českém překladu znělo hodnocení Žerotína ve smyslu, že byl zářící hvězdou, 

avšak hvězdou padající, která vrhala paprsky světla na pole Čech a Moravy, než ta 

byla zalita na dlouhý čas hlubokou nocí. 

V Chlumeckého práci vydávání Žerotínovy korespondence pokračoval 

v šedesátých a sedmdesátých letech Vincenc Brandl, zemský archivář. Brandl se 

věnoval zejména česky psaným listům. Jeho dílo se však zabývá především formou 

a jazykem dopisů. Žerotína opět představen jako vzdělaný člověk a génius své 

doby, který povznesl jazykovou kulturu. Brandl ve své ódě na Žerotína zhodnotil 

korespondenci takto: "Pan Karel z Žerotína jest mistrem formy, kteráž spisy jeho 

kouzlem, lahodou antické krásy ozdobuje. Usilovně se staral o zvelebení řeči české, 

literatury, pilně hleděl k tomu, aby řeč česká byla přesná, vytříbená. ...... Listy 

Žerotínovy jsou obrazem nejslavnější doby, duchové vzdělanosti v národu českém, 

jsou vzorem slohu klasického a čistoty jazykové, jsou výrazem vznešených myšlenek 

muže nad jiné vrstevníky všemi dary ducha a srdce vynikajícího,jednoho z těch 

géniů, kteří jen zřídka kdy na svět přicházejí. "72 

Jedním z největších vydavatelů Žerotínovy korespondence byl František 

Dvorský, který v devadesátých letech 19. století nejprve zveřejnil listy Kateřiny ze 

Žerotína, čtvrté manželky moravského velmože. V roce 1904 pak pod vedením 

Josefa Kalouska vydal Žerotínovy dopisy z let 1591 až 1610 v Archivu českém. 

V této edici se opět objevuje Žerotín jako autor dopisů širokého záběru, kvalitního 

vzdělání a znalého mezinárodního dění. Žerotína se snažil přiblížit veřejnosti 

otištěním do té doby nezveřejněných dopisů, alespoň z větší části, a zhodnotit jeho 

postavení v evropské společnosti. Svoji předmluvu k edici uzavřel lichotivými 

slovy: "Korespondence Žerotínova, toho muže s hlavou starého Římana a se 

srdcem Kristovým, na světlo se vydává .... "73 

71 P. CHLUMECKY (ed.), Carl von Zierotin und seine Zeit 1564-1636. Zweyter oder Beilagen
Band, Brilnn 1879, s. 864; F. DVORSKÝ (ed.), Dopisy Karla staršího z Žerotína 1591-1610. Úvod 
vydavatelův, AČ XXVII, Praha 1904, s. XVI. 

72 V. BRANDL (ed.), Spisy Karla staršího z Žerotína. Listové psaní jazykem českým, Brno 1870-
1872; F. DVORSKÝ(ed.), Dopisy Karla staršího zžerotína 1591-1610. Úvod vydavatelův, AČ 
XXVII, Praha 1904, s. XVI-XVII. 
73 F. DVORSKÝ ( ed.), Dopisy Karla staršího z Žerotína 159 I- I 6 JO. Úvod vydavatelův, AČ XXVII, 
Praha 1904, s. XIX. 
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Pod jiným zorným úhlem pozorovali moravského státníka historikové 

vycházející ze školy Jaroslava Golla. Karla staršího ze Žerotína začleňují do širšího 

evropského a světového rámce, zajímá je evropský rozměr jeho politického 

myšlení, častěji se objevují kritické postřehy na adresu Žerotínovy politiky v době 

českého stavovského povstání a problém jeho "zrady". Moravský velmož je 

kritizován za pasivitu, jež zdržela Moravu od spojení s Čechy proti Habsburkům. 

Jeden z nejostřejších kritiků Žerotína, Kamil Krofta, označil jednání Karla staršího 

za smrtící ránu, která byla zasazena povstání. Nekompromisně odsoudil Žerotínův 

postoj jako chybu a neodpustitelnou vinu, jež nemůže být ničím smazána. 

V době, kdy se ve světě, a zejména v Evropě, odehrával zápas o mír a 

rovnováhu sil, neboť chyběly pouhé tři roky do druhé světové války, si Češi a 

Moravané připomínali tři sta let od úmrtí Karla staršího ze Žerotína. V historických 

kruzích se ozývaly hlasy, že není správná doba na oslavy muže, který zradil český 

národ proti německy mluvícím Habsburkům. I přesto se Otakar Odložilík rozhodl 

vydat pozoruhodné dílo o životě tohoto aristokrata. Odložilíkova monografie není 

přímou oslavou moravského velmože, ale není ani jeho kritikou. Sympatie, které 

historik choval k Žerotínovi, jsou na první pohled zřejmé. Otázku jeho politického 

rozhodnutí s tragickým následkem nechal otevřenou. V závěru své knihy 

komentoval Žerotínův postoj k dění v českých zemích a v Evropě srovnáním 

s francouzskou politikou tehdejší doby: "Pacifique, il n 'a pas empéché Ia guerre; 

désireux ďintervenir, i/ n 'a pas pu faire accepter s on intervention. " 

Vylíčení Žerotínova těžkého života mělo být jistou obhajobou jeho jednání a 

vyjádření autorova pochopení pro muže, který žil ve složité době: "Bolestná 

příchuť všeho toho, čím byl kdysi stíhán v soukromém životě, se rozplývala 

v předtuše nedalekého konce pozemské pouti. Ústrků a nezdarů, jež zakusil ve 

veřejném působení, nebylo třeba v paměti oživovati, když mezi tou dobou a lety 

těžkého chorování na přerovském zámku byla veliká propast. Co se však stalo od 

výbuchu nepokojů v Čechách, netrvalo jenom ve vzpomínkách, nýbrž bylo pořád 

kusem života a skutečností. Každý dotek, každé přiblížení k ní působilo bolest a 

v myšlenkách zmatek. Nemocný a smrti se blížící Žerotín by s ním byl těžce zápasil, 

a proto nebylo radno povolovati podnětům. Byly to věci svrchovaně vážné a .~pletité. 

Neboť byl by v plné síle a svěžesti, kdyby počal rozpřádati pásmo událostí, 

počínající pražskou defenestrací a pořád ještě ne ukončené, a kdyby znovu zkoumal 

své chování a svůj postup od osudného rozcestí roku 1618 až do dnů, kdy jej nemoc 
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trvale uvrhla na lože a zastavila veškerou jeho činnost? Byl by vůbec kdy dospěl 

k pevnému a nevývratnému zjištění, že z toho, co zakusila Morava od roku 1620 a 

čeho stopy bylo viděti i v kraji, nic nezavinil, kdyby šel od události k události a 

kdyby u každého mezníku zkoumal otázku účasti a odpovědnosti za to, co se 

stalo? "74 

Stejně jako Otakar Odložilík se snažil Žerotínův postup v době povstání 

přiblížit a z psychologického hlediska vysvětlit František Hrubý, který v roce 1936 

vyjádřil své mínění o moravském velmoži v přednášce k výročí jeho smrti. 

K dokreslení Žerotínovy psychologie využil pobělohorskou korespondenci. 

František Hrubý nebyl dodnes překonán ve své znalosti žerotínské korespondence, 

kterou sbíral nejen v českých archivech, ale po celé Evropě. Výrazně přispěl 

k osvětlení Žerotínových vztahů s evropskými učenci a profesory významných 

univerzit. Karel starší ze Žerotína vystupuje v Hrubého odborných článcích a 

knihách jako vzdělanec a politik evropského formátu, jenž je neodmyslitelnou 

součástí českých dějin, at' už byly jeho postoje jakkoliv rozporuplné.75 

Odkazu svého otce pak následovala jeho dcera, Libuše Urbánková-Hrubá, 

díky níž máme přesnou představu o Žerotínově kanceláři, rukopisech z jeho 

pozůstalosti, a tak se nám představuje Karel starší ze Žerotína jako pečlivý úředník 

a šlechtic, který zodpovědně pečoval o své dominium a snažil se udržet pořádek 

v ekonomických záležitostech. Zde se nám otvírá nový pohled na Žerotína jako 

hospodáře, právníka a vládce panství, zároveň do jisté míry mizí omezující stylizace 

Karla staršího jako čistě filozoficky a nábožensky založeného vlastence, jenž se 

snažil o rozvoj humanistické češtiny. Na základě korespondence úředního a 

hospodářského charakteru je odkryt Žerotín, muž s běžnými starostmi o živobytí a 

slušné přežití v nelehké době. 76 

V poslední třetině 20. století se šíře pohledu na historické postavy a 

uplatňování kontextu evropské politiky v rámci českého a moravského prostředí 

značně projevila i v hodnocení osoby Karla staršího ze Žerotína. Jedním 

z představitelů této tendence v historiografii je bezesporu Josef Janáček, který 

74 O. ODLOŽILÍK, Karel starší ze Žerotína 1564-1636, Praha 1936, s. 167, s. 183-184. 
75 F. HRUBÝ (ed.), Moravská korespondence a akta z let 1620-1636, Brno 1934-1937; týž (ed.), 
Etudiants tcheques aux écoles protestantes de I'Europe occidentale a Ia fin du 16• et au début du 17• 
siecle, Brno 1970; týž, Pád českého povstání na Moravě roku 1620, ČČH 29, 1923, s. 7-21; N. 
REJCHRTOVÁ (ed.), Karel starší ze Žerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 8-9. 
76 L. URBÁNKOV Á-HRUBÁ, Kancelář Karla staršího z Žerotína. (Diplomatická studie), SAP 4, 
1954, č. 2, s. 29-58; táž, Supliky Karla st. ze Žerotína, ČMM 83, 1964, s. 304-318. 
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prohloubil snahu dívat se na Žerotína kritickým pohledem po zvážení všech aspektů 

a vlivů, které se Karla staršího nutně musely dotýkat, aniž by se snažil jeho jednání 

obhajovat. Josef Janáček k problematice bělohorské a pobělohorské doby ve své 

knize napsal: " .......... snaha řadit jednotlivé význačné postavy z doby povstání do 

zcela jednoznačného světla, charakteristická pro českou historiografii, 

poznamenala krajně nepříznivě i váhání nad charakteristikou Žerotína ..... "77 

V roce 1982 se objevila popularizační edice Žerotínových listů z pera Noemi 

Rejchrtové, která ve své předmluvě zasadila dílo Karla staršího do dějin české i 

evropské reformace, a pokusila se tak zhodnotit život moravského aristokrata 

z globálního pohledu: "Čím hlouběji z Žerotínových dopisů poznáváme, jaká je jeho 

mysl, tím těžší je úloha soudce. V autorovi dopisů potkáváme osobnost společensky i 

dobově podmíněnou, politicky prozíravou i těžce chybující, zato celistvou a 

nezlomenou. Na tragickém dějství bělohorském nepřipouští ani částečně podíl 

vlastního zavinění. Shodně s mladším, do evropského rozměru vzrostlým 

Moravanem J A. Komenským, je chápe jako zasloužený trest. "78 

V současné době je nejvýznamnějším znalcem osoby Karla staršího ze 

Žerotína moravský historik Josef Válka, který o Žerotínovi napsal, že "vstoupil do 

veřejného života způsobem vpravdě donquijotským". 79 

Žákem Josefa Války, který celoživotní studium osoby Karla staršího ze 

Žerotína a raně novověkých moravských dějin završil svojí monografií, vydanou 

roku 2008, je Tomáš Knoz. V řadě studií a článků se již dlouhou dobu zabýval 

různými aspekty Žerotínovy osobnosti i jeho významných současníků. 

Systematicky se věnuje problematice konfiskací po Bílé hoře a žerotínským 

državám. Ve svém nejnovějším díle podal plastický obraz složité a mnohostranné 

osobnosti moravského šlechtice - dona Quijota ve spletitém labyrintu bouřlivé 

doby. Osobu Žerotína charakterizoval v úvodu své monografie: "Pokud by měl být 

Karlův život sledován s jistým odstupem, s určitou dávkou nadsázky či s trpkou 

ironií, jež mu ostatně byla vlastní, lze jej pokládat za život plný neúspěchů. Karel 

starší ze Žerotína se s ideály a přístupy hodnými dona Quijota vždy znovu a znovu 

pouštěl do činností, jejichž cílem byla náprava věcí lidských, nikdy se mu ovšem 

nepodařilo své ideály naplnit .......... Don Quijote de Ia Mancha těsně před smrtí 

77 •• 
J. JANACEK, Valdštejn a jeho doba, Praha 1979. 

78 N. REJCHRTOVÁ (ed.), Karel starší ze Žerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 38. 
79 J. VÁLKA, Karel starší ze Žerotína (1564-1636), Z kralické tvrze 13, 1986, s. 1-7. 
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vystřízlivěl ze svého životního snu, opustil dosavadní představy rytíře bez bázně a 

hany a vrátil se opět do kůže zchudlého španělského zemana, který raději, nežli by 

žil bez ideálů, umírá. .. .. .. .. Také Karel starší ze Žerotína dospěl v závěru svého 

života k vystřízlivění. "80 

Další historik, který se zabývá Žerotínovými osudy je Radek Fukala. Ve 

svých studiích se snaží na osobu Žerotína nahlížet jako na politika, který ovlivnil 

evropské dění, zapojil se do vyjednávání s protestantskou Unií a byl v úzkém 

kontaktu s Janem Jiřím Krnovským a Hartvíkem ze Stitten. Fukala hodnotí 

Žerotínův politický program v rámci stavovského povstání jako částečně iluzivní, 

ale v mnoha směrech předvídající následný chod dějin. Opět se tedy objevuje názor 

-"Žerotín-politický prorok".81 

V každém případě zůstává "druhý život" Karla staršího ze Žerotína 

všeobecně atraktivním tématem. 

80 T. KNOZ, Karel starší ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa, Praha 2008, s. I I, s. 21. 
81 R. FUKALA, Politický program Karla staršího ze Žerotína v době českého stavovského povstání, 
FHB 15, Praha 1991, s. 465-477; týž, Karel starší ze Žerotína, Ostrava 1996; týž, Hartvík ze Stitten
Žerotínův politický partner, in: F. SPURNÝ (ed.), Karel starší ze Žerotína a jeho doba, Bludov 1995, 
s. 21-28. 
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4. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA KORESPONDENCE V OBDOBÍ 

RENESANCE A MANÝRISMU 

Osobní korespondence v aristokratickém prostředí Evropy 16. století a 

zejména pak 17. století byla základní technikou pro komunikaci mezi šlechtickými 

rezidencemi. Písemný kontakt mohl být chápán jako alternativa k osobním 

vztahům. Prostřednictvím listů, psaní a nejrůznějších přípisů probíhala mezi 

urozenými komunikanty čilá výměna informací. Prvotní motivaci představovala 

touha po novinkách, která rostla v závislosti na veřejném dění v dané oblasti, roli 

však hrála i vzdálenost mezi místy událostí. Účast na veřejném životě byla 

podmíněna dostatkem informací. Karel starší ze Žerotína zdůraznil v dopisu Jiřímu 

Březnickému z Náchoda význam aktivního přístupu k okolnímu dění a poznávání 

světa prostřednictvím přijímaných zpráv: " ......... nebo nic tak malého bejti nemůže, 

aby věděti o tom k ničemu nesloužilo. "82 

Hlavním obsahem korespondence zůstávalo sdělování novinek ze sféry 

soukromého i veřejného života. Můžeme říci, že dodávání informací o veřejném a 

politickém dění se považovalo za samozřejmou a vlastně i nejpodstatnější součást 

dopisů. V listech se často objevovaly fráze a ustálené obraty jako "odtud nového 

Vám nic psáti nevím" nebo "Není teď nic nového - zvláště nic z toho, co by bylo 

hodno Tvé pozornosti; tím, co se povídá mezi lidem Tě nechci zatěžovat. . ........ . 

ukončím tento poněkud dlouhý dopis s přáním Tě brzy pozdravit jiným listem, 

v němž vylíčím něco o sobě i o poměrech ve vlasti. "83 Touto formulací končil svůj 

dopis Karel starší ze Žerotína Václavu Budovcovi ze dne 24. ledna 1599. 

Následovaly už jen formule závěrečného pozdravu s přáním pevného zdraví, datace, 

případně postskriptum. V případě, že chtěl pisatel upoutat pozornost čtenáře na 

sdělované novinky, podtrhoval tyto informace například běžně užívaným 

stylistickým prostředkem, kontrapozicí " nic nového - pouze tyto zprávy". 

S podáváním politických, často i delikátních informací souviselo zavádění 

šifrovacího klíče, popřípadě se pisatelé uchylovali k užívání přezdívek a zástupných 
, o 84 vyrazu. 

82 MZA Brno, Sbírka rukopisů Moravského zemského muzea G-1 O, in v. č. 615, č. 139/1613, fo I. 
60r; Z. VYBÍRAL, Politická komunikace aristokratické společnosti českých zemí na počátku 
novověku, České Budějovice 2005, s. 247. 
83 N. REJCHRTOVÁ (ed.), Karel starší ze Žerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 98. 
84 Z. VYBÍRAL, Politická komunikace aristokratické společnosti českých zemí na počátku 
novověku, České Budějovice 2005, s. 249. 
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Za krajní nikoli neobvyklý prostředek ochrany dat, a následně i 

dopisovatelů, lze považovat likvidaci korespondence. S ochranou dopisů veřejně 

činných osob souvisela také otázka cenzury, popřípadě autocenzury. Mnoho 

příkladů této praxe nalézáme zejména u Karla staršího ze Žerotína. Doslova návod 

ke skartaci připojil Karel na závěr svého dopisu Václavu Budovcovi v květnu roku 

1600: " ..... vel igni consumendas vel forpicibus conscindendas vel digitis minutim 

discerpendas trade. " V říjnu roku 1607 žádal Karel Richarda ze Starhemberga o 

totéž, neboť se obával možného zneužití diskrétních informací v neprospěch 

protestantských stavů: "Literas meas vel ut discerpas vel ita tamen asserves ........ "85 

4.1. Funkce korespondence 

Pisatel se obrací na adresáta a předestírá mu nejen sdělovací informace, ale i 

určitý, více či méně stylizovaný obraz své osoby. Proto může být dopis příhodným 

východiskem pro rekonstrukci sebeprezentace raně novověkých šlechticů, stejně tak 

i událostí příslušné epochy. Obecným rysem listů ze 16. a 17. století bylo 

vyzdvihování vlastností dobrého křesťana, který nežije jen pro sebe, ale i pro ty 

druhé. Tento fakt je nutné zohlednit při pohledu na osobu pisatele, který se 

autostylizuje do role zastánce křesťanské víry, ochránce slabých a trvale opuštěného 

a osamělého člověka stíhaného ranami osudu. Zejména u Žerotína bývá 

východiskem z tíživé situace boží pomoc a shovívavost. Nejen Karel starší ze 

Žerotína využíval osobní korespondenci jako sociální terapii až psychoterapii. Ze 

svých pocitů a proher se snažil "vypsat". 

Dopisy tak umožňují historikovi pochopit "zevnitř" šlechtické zájmy 

politické, ekonomické a kulturní. Z informací obsažených v listech se tak 

dozvídáme, jak se pisatel angažoval ve věcech veřejných, jakého vzdělání dosáhl, 

jakým způsobem chápal povinnosti k bližnímu i služebnictvu, podobu a rozsah 

zábavy a také uspořádání a fungování rodiny. Dopisy jsou stejně tak výpovědí o 

společnosti daného období, její mentalitě a postojích k obecným věcem. 

Způsob, kterým je dopis psán, nám odkrývá myšlenky lidí v konkrétní 

časové rovině, po formální stránce pak obecný styl, jakým novověcí šlechtici psali, 

85 • • • 
F. DVORSKY (ed.), Dopisy Karla staršího z Zerotína 1591-1610, AC XXVII, Praha 1904, s. 146, 

s. 320. 
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jakých jazykových prostředků užívali. Analýzou korespondence získáme přehled o 

způsobu oslovování adresátů a formách závěrečného pozdravu. 

Dopis je ve své podstatě specifickým literárním žánrem. Autor pečlivě volí 

výrazy, aby jeho dopis působil neotřele, vtipně, aby zaujal. Proto v rámci studií 

šlechtici často využívali korespondenci jako stylistická a gramatická cvičení. 

4.2. Systém korespondenční praxe 

Dvůr raně novověkého aristokrata představoval komunikační centrum. 

Klíčové místo v tomto systému zaujímala velmožova kancelář. Zde se 

soustřeďovala písemná agenda vztahující se ke správě majetku a také k veřejnému 

působení aristokrata. Zároveň kancelář sloužila k vyřizování jeho osobní 

korespondence, velmi často se však obě oblasti překrývaly. Jednu z nejlépe 

vedených kanceláří vlastnil Karel starší ze Žerotína, který zaměstnával mnoho 

písařů a úředníků, ti se starali o pečlivou agendu odeslané a přijaté korespondence. 

Díky pečlivosti moravského velmože se nám dochovala řada dopisů, které prošly 

jeho kanceláří. Zejména v období, kdy Žerotín zastával významné veřejné funkce 

zemského sudího a zemského hejtmana, se Karlova korespondence rozšířila i o listy 

úředního charakteru. 86 

K tomu všemu potřeboval velmož kvalitního sekretáře. Takovým se stal pro 

Karla staršího po roce 1608, kdy moravskému aristokratovi narostla písemná 

agenda v souvislosti s jeho působením ve funkci moravského zemského hejtmana. 

Žerotínově důvěře se v té době těšil Jan Albín z Heinreichu, který se do funkce 

českého sekretáře vypracoval z místa kancelářského písaře. Karel starší ze Žerotína 

velmi želel Albínovy smrti v lednu 1614, jak psal v listu paní Magdaleně Gbelské. 87 

Dalším důležitým článkem korespondence kromě odesílatele a adresáta 

(podrobněji v kapitole Korespondence z let 1578-1636) byli poslové, kteří měli 

zajišťovat samotný přenos informací. Jednalo se v první řadě o posly v užším slova 

smyslu, tedy zpravidla o neurozené služebníky, šlechtice, kjejichž služebním 

povinnostem náleželo soustavné přenášení písemností od původce k adresátovi. 

Doručovatelskou službou byli pověřováni dvorští služebníci, formani, ale také 

poddaní, kteří se například vydávali na cestu za vzděláním nebo za jinými cíli. 

86 L. URBÁNKOV Á-HRUBÁ, Kancelář Karla staršího z Žerotína. (Diplomatická studie), SAP 4, 
1954,č.2,s.29-58. 
87 N. REJCHRTOVÁ (ed.), Karel starší ze Žerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 300-301. 
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Často tuto službu zajišťovali pro své pány jejich správci rezidencí, kteří měli za 

úkol i zajišt'ování informací, protože sídlili v hlavních zemských městech.88 Pro 

Žerotína přísun novinek z Prahy obstarával Jáchym Prostibořský. 

Dalšími zprostředkovateli a doručovateli informací byli pro Karla staršího 

jeho lékaři, preceptoři, ale i jeho příbuzní. Karel starší ze Žerotína se tak lépe dostal 

ke zprávám ze zahraničí, které sehrály důležitou roli v jeho rozhodování v oblasti 

politiky. Přes své prostředníky komunikoval s význačnými vzdělanci na 

zahraničních akademiích a univerzitách. Namátkou jmenujme alespoň Matěje 

Lavína z Ottenfeldu, řečeného Timina. Další lékař v Žerotínových službách, 

Vavřinec Suchart, zprostředkovával svému pánu písemný kontakt s Rosicemi 

v době, kdy se moravský velmož účastnil francouzského tažení. Suchart zajišťoval 

Karlovi staršímu informace z Uher a od předáků hornorakouských nekatolických 

stavů i v prvním desetiletí 17. století. 89 

Kontakt se zahraničím udržoval Žerotín také díky několika obchodnickým 

rodinám v některých evropských metropolích, jejichž představitelé pro Žerotína 

pracovali nejen jako informační, ale také jako obchodní agenti (viz tabulka č. 1). 

Vztahy s těmito prostředníky jsou podrobněji popsány níže. 

Podmínkou pro kvalitní informace a jejich aktuálnost byli kromě diskrétních 

informátorů, často velmi dobře placených, zejména poslové, kteří měli za úkol včas 

doručit dopis adresátovi a co nejdříve přinést zpět odpověď. První z nejcennějších 

vlastností dobrého posla byla jeho spolehlivost a diskrétnost. Vzhledem k tomu, že 

korespondence v mnoha případech obsahovala důvěrné informace, zdá se 

pochopitelné, že odesílatel adresáta ubezpečoval o poslově spolehlivosti. Například 

v roce 161 O, během jednání o velkou středoevropskou konfederaci protestantů, 

ujišťoval Karel starší ze Žerotína svého českého partnera Václava Budovce, že má 

dost spolehlivých a věrných poslů k zajištění vzájemné komunikace. V latinském 

originále dopisu jsou tito poslové označováni jako "cer ti jidelesque nuntii ".90 

88 ' • • 
F. DVORSKY (ed.), Dopisy Karla staršího z Zerotína 1591-161 O, AC XXVII, Praha 1904, s. 144, 

s. 21 O; srov. T. KNOZ, Rezidence a dvůr Karla staršího ze Žerotína, in: V. BŮŽEK-P. KRÁL (ed.), 
Rezidence a dvory v raném novověku, OP 7, České Budějovice 1999, s. 409-439. 

89 F. DVORSKÝ (ed.), Dopisy Karla staršího z Žerotína 1591-1610, AČ XXVII, Praha 1904, s. 35-
38, s. 249, s. 555. 
90 ' • • 

F. DVORSKY (ed.), Dopisy Karla staršího z Zerotína 1591-161 O, AC XXVII, Praha 1904, s. 502. 
V české verzi výraz přeložen shodně; srov. N. REJCHRTOVÁ (ed.), Karel starší ze Žerotína. 
Z korespondence, Praha 1982, s. 271. 
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V případě, že se jednalo o list zvláštní důležitosti, odesílatel vyslal 

speciálního posla. Dopis pak obsahoval přímou informaci o vyslání posla za účelem 

doručení zásilky. Nemuselo se však nutně jednat o politické zprávy. Takovým 

příkladem je Žerotínův dopis Oldřichovi z Kounic, ve kterém se Karel starší na 

svého přítele obrací s žádostí o dobrého kuchaře k přípravě smuteční hostiny: 

"Naschvále k Tvé Milosti tohoto posla s tímto psaním a žádostí, v něm obsaženou, 
.. "91 vypraVIA:J 1 ...... . 

Rychlost doručení zpráv však nezávisela pouze na kvalitách posla. 

Vzhledem k dobové úrovni cestovních tras a poštovního spojení znamenala rychlá a 

plynulá výměna zpráv často nenaplněný ideál. Naopak zpoždění nebo i ztráta 

dopisů nepředstavovaly žádnou výjimku, vezmeme-li v úvahu vzdálenost, kterou 

byl posel nucen absolvovat. Stížnosti účastníků komunikace na liknavost poslů a 

jejich schopnost doručit zásilku nebo se vrátit s odpovědí včas se v dopisech 

objevovaly jako běžná součást textu. Podobně si posteskl Karel starší ze Žerotína 

Hynkovi Bruntálskému: "Nevím, kde jest se posel Vaší Milosti tak dlouho zdržoval, 

že teprve pátým dnem z domu do Olomouce se dostal, rozuměti nernohu. Kdyby byl 

pospíšil, byl by mi snad mohl uspořiti práce, abych se na Vaši Milost o zdržování 

k ' h 1· o d I I " 92 ta ovyc zstu ne om ouva . 

V takovém případě se mohlo stát, že pán posla potrestal. K trestu sáhl i 

Žerotín kvůli liknavému dodání odpovědi sekretáře Pavla Michny z Vacínova 

kardinálu Dietrichsteinovi: " ......... mit welcher sich der Both was langsamer 

eingestellet, als es se in sollen, derentwegen auch von mir gestraf worden. ,.93 

Odesílatel netrpělivě očekával odpověď, proto projevoval pochopitelný 

zájem o to, aby jeho posel nebyl v sídle příjemce zbytečně zdržován. V roce 1610 

posílal Karel starší Erasimovi ze Starhemberga list pro hornorakouské stavy 

s prosbou, aby se jeho služebník mohl vrátit co nejdříve s podrobnými zprávami o 

pohybu pasovských: " ........ che questo mi o servitore, s' eg/i e possibile, si a rispedito 

quanto prima per pater essere di ritorno e tempo con le lettere ...... "94 

91 V. BRANDL (ed.), Spisy Karla st. ze Žerotína. Listové psaní jazykem českým, II, Brno 1872, s. 
451. 
92 MZA Brno, sbírka rukopisů Moravského zemského muzea G-10, inv. č. 615, č. 18/1613, fol. 35v. 
93 P. CHLUMECKY (ed.), Carl von Zierotin und seine Zeit II, BrGnn 1862, s. 188. 
94 F. DVORSKÝ (ed.), Dopisy Karla staršího z Žerotína 1591-1610, AČ XXVII, Praha 1904, s. 493; 
srov. Z. VYBÍRAL, Politická komunikace aristokratické společnosti českých zemí na počátku 
novověku, České Budějovice 2005, s. 238-242. 
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Ne vždy však posel doručil zprávu co nejrychleji. Ke zdržení posla většinou 

docházelo z důvodu, že příjemce mu chtěl svěřit odpověď, k jejímuž sestavení 

potřeboval čas nebo pro niž hodlal použít aktuálnější informace. Výdaje na 

ubytování a stravu posla hradil odesílatel. Z těchto důvodů se vžila zvyklost 

posílání odpovědi po doručiteli zprávy. Posel samozřejmě dostával finanční odměnu 

za vykonané služby, neboť doručování zpráv s sebou přinášelo nutnost podstoupit 

řadu rizikových faktorů, ať zdravotních nebo zejména bezpečnostních. Pěší i jízdní 

poslové museli počítat s tím, že se mohou stát cílem útoku vojáků, ozbrojených 

sedláků i kriminálních živlů . Taková rizika bral v úvahu i Karel starší ze Žerotína, 

když pobýval v zahraničí a posílal zprávy domů, nebo naopak když chtěl získat 

informace od svých přátel pobývajících mimo vlast. Výjimečně hrozilo poslům 

nebezpečí od příjemců zásilky, pokud se tito nacházeli ve stavu nepřátelství 

k odesílatelům. 

4.3. Osobní korespondence jako historický pramen 

Korespondence stále zůstává důležitým pramenem při zkoumání daného 

historického období nebo jako zdroj informací o určité osobě. U tak literárně 

činných osobností jakou například Karel ze Žerotína zajisté byl, je nezbytně nutné 

kriticky zhodnotit veškeré aspekty dopisové formy. V první řadě představuje osobní 

korespondence pramen, ve kterém se střetávají objektivní informace se 

subjektivním postojem a pohledem autora. Hovoříme o zlepšení "image" pisatele, 

ale zároveň i o skryté přítomnosti adresáta, jemuž je dopis určen. Styl, jazykové 

prostředky a způsob podávání informací jsou závislé na osobě, které je list určen. 

Proto se takový dopis, ego-dokument, považuje za zdroj k jednotlivým etapám 

života šlechtice, a zároveň se stává pramenem k vývoji komunikace. 

V textu je pak zřetelně přítomna představa o tom, jak chce být pisatel 

vnímán okolím a společností. Z dopisu nám vystupuje role, do které se pisatel 

stylizuje, hovoříme pak o autostylizaci. Zároveň zůstává osobní korespondence 

odrazem, jaký vytváří daná osoba pro současnost a budoucnost. 

Obecně je korespondence považována za pramen, který více vypovídá o 

soukromí, aniž postrádá celou řadu objektivních informací týkajících se politické, 

hospodářské či kulturní problematiky. Stále zůstává svědectvím o pisateli a jeho 

blízkých, o společnosti a čase, v nichž žil (zde je pramenem k dějinám mentalit). 
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Na přelomu 16. a 17. století byla korespondence fenoménem sociálně 

omezeným na prostředí aristokracie a bohatého měšťanstva. V prostředí šlechty 

mluvíme o epistolámí kultuře na vysoké úrovni. Nevýhodou korespondence jako 

historických pramenů však zůstává její diskontinuita a torzovitost. 

V případě využití dopisů k objasnění určité historické etapy nebo k sepsání 

monografie o dané osobě je třeba přistupovat k tomuto pramenu vždy kriticky. 

Důležité místo zaujímá konfrontace korespondence s jiným typem pramenů, což 

vždy není v plném rozsahu možné. Epistolámí žánr bývá označován za aluzivní, 

neboť nejsme vždy schopni rozluštit a identifikovat jednotlivé náznaky, narážky a 

osoby, které jsou nedílnou součástí korespondenční sítě. Díky systematičnosti, jaká 

se nám vyskytuje v případě Žerotínovy korespondence, je možná i přesná datace 

dopisů, a kde byly listy napsány.95 

95 J. KUBEŠ-M. LENDEROV Á (ed.), Osobní deník a korespondence, snaha o prezentaci, autoreflexi 
nebo (proto)literární vyjádření?, Pardubice 2004, s. 5-31; 8. DELMAS, Correspondre: esquisse 
ďune typologie des formes individuelles et collectives de Ia communication écrite, in: 
Correspondence jadis et naguere. Sous Ia direction de P. ALBERT, Editions du Comité des travaux 
historiques et scientifiques, Paris 1997, s. 14-20; M.-C. GRASSI, L'art épistolaire frant;ais XVIW et 
XIXe siecles; in/ Pour une histoire des traités de savoir-vivre en Europe. Ouvrage collectif sous Ia 
direction ď A. Montandon, Association des Publications de Ia faculté de Clermond-Fd., Lettres et 
sciences humaines, Clermont 1994, s. 30 1-336; H. BOYER, Elements de sociolinguistique. Langue, 
communication et société, ime édition, Paris 1996, s. 92-100. 
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S. KORESPONDENCE Z LET 1578-1636 

Dopisy Karla staršího ze Žerotína, které se dochovaly, jsou odrazem 

Žerotínova hlubokého vzdělání. Podle jeho názoru je studium prostředkem k získání 

potřebných znalostí a dovedností, které jsou předpokladem k zastávání jakýchkoliv 

úřadů, a tím i k uchopení politické moci. Všechny tři důležité předpoklady pro 

veřejný život šlechtice jsou obsahem Žerotínovy korespondence. 

První část dopisů zahrnuje korespondenci z období studií, které Karel starší 

započal na akademii v Ivančicích, a v nichž pokračoval během svého pobytu 

v zahraničí. Z cesty po Itálii, Švýcarsku, Anglii a Německu se vracel na Moravu 

s širokým vzděláním a přehledem v oblasti evropského práva a politiky. Ovládal 

několik jazyků: latinu, italštinu, francouzštinu a němčinu. Poznal svět tehdejší 

evropské reformace díky pobytu v Ženevě, Basileji a Štrasburku. Tam získal 

kontakty s kalvínsky orientovanými intelektuály typu bezy, Grynaea, Zwingera, 

Polana a Casmana, na něž se značnou část svého života obracel o radu a pomoc. 

Po návratu z kavalírské cesty udržoval kontakty s přáteli prostřednictvím 

dopisů. Žerotín získal uznání a společenské postavení také zásluhou svého strýce, 

Fridricha ze Žerotína, který ho uvedl do veřejné funkce. Proto se v této době Karel 

nevěnuje ve svých listech pouze teologickým a filozofickým otázkám, ale 

nacházíme v nich řadu informací o politické situaci. Žerotín byl nucen vést i úřední 

korespondenci, která byla nedílnou součástí úřadu zemského soudce. Velká část 

dopisů souvisí se zajišťováním studijních pobytů Žerotínových příbuzných a přátel 

v zahraničí. 

Dopisy z tohoto období však nemají vždy pozitivní nádech, neboť osud 

Karlovi přinesl i ztráty v kruhu rodinném, soudní spory či výčitky okolí, že pomáhal 

francouzskému králi. Sám Žerotín ve svých listech komentuje vlastní pocity, 

zdravotní stav či neutěšenou politickou situaci v zemi. Také finanční záležitosti, 

splátky dluhů a agenda týkající se správy panství zaujímají nemalé místo 

v korespondenci. 

Po odchodu z veřejného života se Karel starší věnoval shromažďování 

informací o politické situaci v okolních zemích, platil si své informátory a řídil svá 

panství. Po vydání Obnoveného zřízení zemského se valná část dopisů týkala 

prodeje statků, příprav na odchod do dobrovolného exilu a finančního zajištění 

bratří, kteří byli nuceni opustit vlast. Mezitím psal Žerotín přímluvné dopisy císaři a 

politikům, aby byli shovívaví k jeho přátelům, příbuzným, ale i k němu samotnému. 
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Karel starší ze Žerotína si koncipoval listy většinou sám, pouze ke konci 

života, kdy mu nesloužilo zdraví, častěji dopisy diktoval. Výjimku tvořily německé 

dopisy, jejichž koncepty nechal opravovat německými sekretáři, které zaměstnával, 

případně nechal přeložit český originál. Důvodem bylo Žerotínovo puntičkářství . 

Němčinu neovládal tak dobře jako například latinu nebo francouzštinu, tímto 

způsobem se mohl vyhnout gramatickým a stylistickým chybám. Nejraději však 

používal latinu, protože nebyl na nikoho odkázán, stejně tak i francouzsky psal bez 

problémů a bez cizí pomoci. Svým přátelům přepisoval čistopisy sám, co se týkalo 

úředních listů, využíval služeb písařů, zejména v období, kdy zastával funkci 

moravského zemského hejtmana. 

Dopisy bývaly vybaveny sekretem, někdy i pečetí se znakem lva 

vystupujícího ze tří hůrek. V rodinném znaku měli Žerotínové v červeném poli 

černého dvouocasého lva se zlatými drápy a korunou s modrými drahokamy na 

třech šedých hůrkách, v pozdějších znacích zlatého lva v modrém poli na zelených 

hůrkách. 

Při doručování dopisů spoléhal Žerotín na zemské nebo soukromé posly, 

kterým důvěřoval více než moravské poště. Korespondenci s přáteli z ciziny posílal 

většinou po kupcích. Díky pečlivé agendě se nám zachovaly koncepty či opisy 

jednotlivých listů. 

Karlovy české dopisy vynikají výborným slohem a jazykem, jak o tom 

hovoří už Palacký, Jungmann nebo Bedřich Václavek. Češtinu využíval v dopisech 

poddaným, některým svým příbuzným a přátelům, zejména u adresátů, kteří 

neovládali latinu na takové úrovni jako on sám. České listy jsou pro nás zajímavé i 

z hlediska vývoje českého jazyka.96 

Vynikající znalost latiny, kterou Žerotín prokázal v dopisech, nebyla pouze 

výsledkem jazykového nadání, ale také systematickým studiem. Již jako posluchač 

akademie ve Štrasburku oslňoval svou latinou. Tu pak využíval zejména 

v korespondenci s bývalými učiteli a vychovateli, případně se vzdělanými přáteli, se 

kterými často studoval doma nebo v zahraničí. Jedním z nich byl jeho dlouholetý 

přítel Václav Budovec z Budova. 

Jelikož si v latině byl nejjistější, užíval ji i při komunikaci s významnými 

politiky ( Tschernembel, Starhemberg, Forgáč, Illesházy a další), protože díky 

96 B. VÁCLAVEK, Český listář, Praha 1949 
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studiu práv a historie byl schopen v tomto jazyce přesně argumentovat a případně 

přidat právnické komentáře. 

Německy psal Žerotín nerad, poněvadž si byl vědom svých jazykových 

nedostatků. Proto psal německy pouze v případě nutnosti, většinou v listech 

určených adresátům, pro něž byla němčina mateřštinou. Z tohoto okruhu jmenujme 

alespoň císaře Matyáše a Ferdinanda, kardinála Dietrichsteina, Hartvíka ze Stitten či 

německé novokřtěnce, kteří žili v exilu na Slovensku. 

Italsky psané dopisy jsou nejméně zastoupeny. Přesto však k Itálii choval 

vřelý vztah a rád se vracel do míst, kde kdysi studoval. 

Dopisy psané ve francouzštině jsou podrobně rozebrány v následující 

kapitole. 

Množstvím dopisů můžeme Karla přiřadit k tak nadšeným dopisovatelům, 

jakými byli například Václav Budovec z Budova, kardinál František 

z Dietrichsteina, nebo v dřívějším období Zdeněk Lev z Rožmitálu či jeho 

současník Petr IV. z Rožmberka. Dokonce se nám dochovalo mnoho 

z korespondence Žerotínovy čtvrté manželky, Kateřiny rozené z Valdštejna. Žádná 

z výše jmenovaných osob se však Žerotínovi nemohla vyrovnat jazykovou 

vybaveností. Svoji schopnost zaujmout čtenáře a přesně argumentovat projevil i 

v Apologii adresované Jiříkovi z Hodic, kterou psal v květnu až v červnu roku 1606 

jako obranu svých politických názorů a jednání, které mu byly vyčítány jeho 

souvěrci a přáteli. 

5.1. Dopisy z let 1578-1590 

Toto období bychom mohli charakterizovat jako léta jinošská a studentská, 

neboť většina dopisů byla napsána z cest po Evropě, kterou Žerotín absolvoval na 

přání svého otce, Jana ze Žerotína. 

První z listů, jenž se nám dochoval, pochází z 19. dubna 1578. Jednalo se o 

cvičný dopis, z něhož měla být patrná Žerotínova stylistická dovednost a 

vytříbenost latiny. Dopis psal lékaři Janu Kratonovi z Kraftheimu.97 

97 ' • ' 
N. REJCHRTOVA (ed.), Karel starší ze Zerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 41; F. HRU BY 

( ed. ), Etudiants tcheques aux écoles protestantes de I 'Europe occidentale a Ia fin du 16e siecle et au 
début du 17" siecle, Brno 1970, s. 125-126. 
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Korespondence z období studijního pobytu je převážně psána latinsky, česky 

a francouzsky. Volba jazyka vyplývá z prostředí, ve kterém se Karel pohyboval, a 

z okruhu přátel, s nimiž se stýkal. Na samém počátku jsou to učitelé a spolužáci 

z bratrské školy v Ivančicích, později pak vzdělanci z nejrůznějších zahraničních 

univerzit. V roce 1579 byla jeho první zastávkou štrasburská a basilejská univerzita, 

kde se zapsal do povědomí širokého okolí, což mu následně umožnilo studium na 

dalších západních univerzitách, neboť byl často svými učiteli doporučován jako 

mladý muž vysokých kvalit a obdivuhodného přehledu. V únoru a březnu roku 

1579 napsal svému učiteli Janu Kratonovi z Kraftheimu, děkoval mu, že ho 

doporučil rektorovi štrasburské akademie a přislíbil, že bude dbát jeho rad ohledně 

studijního plánu. Bude se věnovat próze, historii a rétorice.98 Nezapomněl připojit 

pozdravy svému otci a dalším příbuzným, které byly ostatně součástí všech dopisů, 

jež kdy Žerotín během svého života poslal. Nejednalo se pouze o společenský úzus, 

ale i o skutečný zájem o své blízké, jenž byl nedílnou součástí křesťanské výchovy, 

kterou Karel absolvoval. 

V letech 1581 až 1582 pobýval Žerotín v Itálii, ta ho absolutně okouzlila. 

Z této doby se nám dochoval dopis adresovaný opět Kratonovi z Kraftheimu, 

v němž mladý Žerotín popsal své postřehy a sliboval, že svému učiteli pošle z Itálie 

knihy, o které bude mít zájem. Karel dobře věděl, jak je důležité doporučení 

uznávaných osob, pokud chtěl šlechtic dosáhnout kvalitního vzdělání na některé 

z renomovaných univerzit, a tak si snažil své učitele předcházet. Dopisy často 

obsahovaly i přímluvu nebo žádost, aby byl dotyčný doporučen ke studiu. 

Takových kontaktů mezi vzdělanci Evropy Karel využíval i pro své přátele a 

příbuzné, aby jim zajistil studijní pobyt. 

Obsahem velkého počtu dopisů bylo poděkování za poskytnuté služby, 

zprávy o zdravotním stavu, blahopřání k radostným událostem v rodině - sňatkúm, 

křtinám či narozeninám. Vzhledem k velké mortalitě se objevovalo v listech i 

vyjádření soustrasti. Součástí dopisů tehdy nebyly pouze prosby o zaslání informací 

o politické situaci nebo žádost o přímluvu, ale také čistě osobní záležitosti 

~ . -
N. REJCHRTOVA (ed.), Karel starší ze Zerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 41-42; F. 

HRUBÝ (ed.), Etudiants tcheques aux écoles protestantes de I'Europe occidentale a Ia fin du 16e 
siecle et au début du 17e siecle, Brno 1970, s. 126-128. 

61 



obyčejného smrtelníka. Nezapomněl popřát svému učiteli Václavu Lavínovi 

k svátku, ačkoliv byl podle svých slov zaneprázdněn studiem.99 

Po odjezdu z Basileje, kde se seznámil s tamním profesorem teologie Janem 

Jakubem Grynaeem, se často obracel ve svých listech na tohoto muže s žádostí o 

radu, pomoc či komentář k politické situaci v Evropě. Blízko měl Žerotín k politice 

ve Francii, německých oblastech a v Anglii, kde pobýval v letech 1585 až 1587. 

Prostopášné prostředí na dvoře navarského krále nebo okolí anglické královny 

Alžběty, plné intrikánů, mu příliš nevyhovovalo. V roce 1587 napsal Grynaeovi 

dopis z Londýna: " .. je třeba věřit, že nás ochraňují andělé v okamžiku, kdy 

šlápneme na hada. "100 Touto vtipnou metaforou vyjádřil skutečnost, že na 

anglickém dvoře nebylo zcela bezpečno. I přes realitu všedního dne je však třeba 

věřit, že nás Pán ochraňuje. Kritikou dvorských poměrů však nešetřil ani v případě 

lidí, kteří se pohybovali v okolí Jindřicha Navarského. O tomto prostředí se 

vyjadřoval jako o zhýralém a zahálkou prodchnutém. 

Radostné okamžiky, které prožíval během studia v Ženevě, narušila v roce 

1586 smutná zpráva o smrti otce. Přáním Jana ze Žerotína bylo, aby svou 

kavalírskou cestu Karel dokončil. Ve Švýcarsku se Žerotín seznámil s ženevským 

profesorem teologie, Theodorem Bezou, který byl pokračovatelem Kalvínova 

odkazu. Beza se tak stal Žerotínovým blízkým přítelem, jenž byl jeho důvěrníkem 

v otázkách náboženských, politických, ale i ve chvílích nejtěžších, kdy Karel starší 

ztratil své blízké. V letech 1582 až 1584, kdy Karel pobýval v Ženevě, získal 

mnoho přátel následujících kalvínské učení. 

Poslední dva roky načerpávání životních zkušeností trávil v Anglii a 

Nizozemí, a to na univerzitě v Leydenu, kde se seznámil s tamním rektorem a 

znalcem klasických jazyků a literatur, Justem Lipsiem. Kontaktů pak využíval při 

ochraně svých přátel, jakým byl například Petr Brederode. 

Cestou domů se ještě zastavil na dvoře v Drážďanech, který byl jedním 

z center luterské reformace. V lednu roku 1589 už Žerotín odpočíval na svých 

panstvích, jak můžeme usuzovat z datací jednotlivých dopisů. 

" . -N. REJCHRTOVA (ed.), Karel starší ze Zerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 42-43; F. 
HRUBÝ (ed.), Etudiants tcheques aux écoles protestantes de I'Europe occidentale a Ia fin du 16• 
siecle et au début du 17• siecle, Brno 1970, s. 119. 

100 F. HRUBÝ (ed.), Etudiants tcheques aux écoles protestantes de I'Europe occidentale a Ia fin du 
16• siecle et au début du 17• siecle, Brno 1970, s. 54. 
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O dobrých vztazích s učenci reformované Evropy nás informují listy, které 

obsahují zprávy o Žerotínových pokrocích ve studiu, o jeho cestách, ale i 

zdravotním stavu. Karel starší byl oblíben pro svůj intelekt, kulturní a politický 

přehled. To vše bylo umocněno pevností v protestantské víře, která jeho přátelům 

imponovala. Není však tajemstvím, že čistá křesťanská láska k bližnímu byla 

podpořena i štědrými finančními dary posílanými Žerotínem jeho přátelům spolu 

s poděkováním za vřelé přijetí a poskytnutí přístřeší. 101 

Po návratu do vlasti byl Žerotín plný dojmů a pocitů, že je ctěn a uznáván 

nejdůležitějšími osobami Evropy. O svém přátelství a nabídce pomoci, a to i 

finanční, ujišťoval své přátele, stejně tak i francouzského krále Jindřicha IV. 

Vzhledem ke známým skutečnostem můžeme jízlivě poznamenat, že se Žerotínovi 

náklonnost k Francouzům nevyplatila ani finančně, ani politicky. V roce 1589 

Jindřich Navarský žádal Karla ze Žerotína a Karla z Liechtensteina, prostřednictvím 

svého zplnomocněnce Manfreda Balbaniho, o půjčku na vedení armády. 

Požadovaná suma činila okolo padesáti tisíc tolarů: "C 'est pourquoy Je vous envoye 

le pouvoir que Je vous fis lors dépescher pour emprunter des Seigneurs Barons de 

Liechtenstein et de Zerotin, jusqu 'a Ia somme de cinquante mil escuz et aussi les 

lettres mesmes que Je !eur avoys escrites des lors." 102 Peripetiím s navrácením 

půjčky se budeme ještě podrobněji zabývat. 

V květnu roku 1589 se však Žerotín zaobíral pouze příjemnými událostmi, 

protože se oženil s o deset let starší Barborou, dcerou Arnošta Krajíře z Krajku. 

V červnu 1590 se mu narodilo první dítě, dcera Bohunka. Od téhož roku přemýšlel 

Karel o cestě do Francie, od které ho mnoho jeho přátel zrazovalo. Vzhledem 

k dalšímu těhotenství manželky však toto dobrodružství ještě odložil. Zdravotní 

stav ženy se však začal horšit, a tak štěstí, které prožíval po svém návratu do vlasti, 

netrvalo dlouho. 

101 F. HRUBÝ (ed.), Etudiants tcheques aux écoles protestantes de I'Europe occidentale a Ia fin du 
16• et au début du 17" siecle, Brno 1970, s. 37-120. 

102 F. HRUBÝ (ed.), Etudiants tcheques aux écoles protestantes de I'Europe occidentale a Ia fin du 
16e siecle et au début du 17• siecle, Brno 1970, s. 121-123. 
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5.2. Dopisy z let 1591-1610 

V listopadu 1590 psal Žerotín Grynaeovi, že byl nucen se vrátit z výpravy 

do Francie, protože jeho manželka stále churaví. 103 Po smrti své ženy se rozhodl 

vyjet do Normandie na pomoc francouzskému králi. Svůj odjezd dlouho zvažoval a 

radil se svými přáteli- Mikulášem z Eberbachu a Vavřincem Circlerem. 104 

Žerotín byl zodpovědným pánem, a proto před svým odjezdem zajistil 

správu panství, výplaty peněz pro služebnictvo a další úřední záležitosti. Nejvíce ho 

však zajímala výchova jeho dcery Bohunky, kterou svěřil po dobu své 

nepřítomnosti do péče paní Anně Vanecké. V době pobytu posílal v dopisech 

příkazy, jak má být o dceru postaráno. Stejně tak ujistil vychovatelku, že nehodlá ze 

svých cest přivézt Bůžičce francouzskou macechu: "Což se pak žádosti Bohunčiny 

dotyče, oznamte jí, že jest vyslyšána a že jí konečně ani vlašský, ani francouzský 

paní mateře nepřivezu, leč by mi Pán Bůh všecku mou nynější mysl změnil, čehož se 

nenaději.'" 05 V pokynech k výchově dcery pokračoval i v době, kdy byla Bohunka 

vychovávána Magdalenou Gbelskou. 106 

O všem, co prožíval na své cestě do Francie, podrobně informoval své 

známé a příbuzné. Velmi často své postřehy konzultoval se svým strýcem 

Fridrichem ze Žerotína, který byl Karlovi rádcem v politických záležitostech, ale i v 

těžkých životních chvílích. Byl to Žerotínův strýc, kdo se zasloužil o jeho uvedení 

do veřejných funkcí. Fridrich ze Žerotína dokonce předpokládal, že jeho synovec po 

něm převezme úřad moravského zemského hejtmana. Tohoto úřadu se však Karel 

starší dočkal až po delších peripetiích v roce 1608. Synovec informoval svého 

strýce o všem, co viděl v zemích, kterými projížděl. V jednom z dopisů vtipně 

okomentoval důvody smrti saského kurfiřta: "Kurfiřt Saský, jak sem Vašnosti 

z Prahy psal, umřel 5. octobris; sám se svým ožíráním o hrdlo připravil, plíce a 

játra v sobě popálil a pohnojil, takže ještě za živa od něho šly. Dvaceti osmi dní 

nemocen ležel, dvakrát v tý nemoci krev se mu pustila; jednou osm hodin pořád 

103 F. HRUBÝ (ed.), Etudiants tcheques aux écoles protestantes de I'Europe occidentale a Ia fin du 
16e siecle et au début du 17e siecle, Brno 1970, s. 57. 

104 F. DVORSKÝ (ed.), Dopisy Karla staršího z Žerotína 1591-1610, AČ XXVII, Praha 1904, s. 4-5. 
105 ' • • 

F. DVORSKY (ed.), Dopisy Karla staršího zZerotína 1591-1610, AC XXVII, Praha 1904, s. 9; 
N. REJCHRTOVÁ (ed.), Karel starší ze Žerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 67-68. 
106 ' • 

N. REJCHRTOVA (ed.), Karel starší ze Zerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 198-199. 
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tekla, podruhé čtyry. Dokonal, jak praví, velmi pobožně a křesťansky con una 

. . d . b"l .. 107 constanza et magnammzta a mzra z e. 

Dění v Evropě na počátku devadesátých let 16. století bylo poznamenáno 

neustálými boji mezi papežskou stranou a protestanty. Žerotín pozoroval situaci 

v sousedních zemích Českého království a podával zprávy příbuzným a přátelům 

doma. Ze Stadenu, odkud pokračoval lodí do Francie, psal svému strýci. 108 

Samotná plavba Karla staršího jakožto suchozemce poněkud děsila, a tak se 

svěřil se svými pocity příbuznému Janu Jetřichovi mladšímu ze Žerotína: " .... Dnes 

odsud se strojím na dřevěným koni, dejž Pán Bůh šťastně; jedno ať se hrubě 

netumluje, nebo já takovým koňům nic nerozumím a naději se, že kdyby i pan 

Šembera na něm seděl i s tím svým perlovým sedlem, že by mu z karbetu vyšlo, ač 

nevím, jestli snad již jest forejterem na onom světě, mohl by se něčemu víc přiučiti, 

nežli zde uměl. Nejvíce se bojím, abych nemusil přílišnýho počtu vydávati krkem, 

který sem si však dobře máslem namazal, aby mi se nezdrápal, když ty klobasy ven 

polezou. Líto mi jest, že sem ke Katerinovi do školy nechodil, ježto on dobře 

s ciframi umí, anebo ku panu Mikulášovi Trčkovi, nejvyššímu blijanu království 

českého; ale však mám vtipu dosti, snadno se tomu umění bez mistra naučím. "109 

I přes mořskou nemoc doplul Žerotín do Diepppe, odkud pokračoval do 

Rouenu, kde se konečně připojil k francouzské armádě. Na počátku cesty byl Karel 

stále plný optimismu a nadšení, že mohl být nápomocen Jindřichovi Navarskému. 

V roce 1592 už Žerotína entusiasmus začal opouštět a viděl situaci střízlivým okem 

vyléčeného snílka. Důvodem obratu bylo chování francouzského krále. Jako pravý 

křesťan Žerotín těžko snášel Jindřichův váhavý postup v hugenotských 

záležitostech. Karel starší se nemohl zbavit dojmu, že král zradil svoji víru i svůj 

lid. Náboženskou situaci ve Francii zhodnotil ve svém listu duchovnímu jednoty 

bratrské, Zachariáši Solinovi: "Strany církví zdejších Vám oznamuji, že ti, kteří 

s námi jedno v náboženství sou, nemálo od papeženců sou utiskováni. Král málo 

proti tomu může a snad by více mohl, kdyby chtěl, ale nemálo se o náboženství a 

107 N. REJCHRTOVÁ (ed.), Karel starší ze Žerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 51; V. 
BRANDL (ed.), Spisy Karla st. ze Žerotína. Listové psaní jazykem českým, ll, Brno 1871, s. 58. 
108 N. REJCHRTOVÁ (ed.), Karel starší ze Žerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 61-63; V. 
BRANDL (ed.), Spisy Karla staršího z Žerotína. Listové psaní jazykem českým, ll, Brno 1871, s. 61. 
10~. REJCHRTOVÁ (ed.), Karel starší ze Žerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 64; V. 
BRANDL (ed.), Spisy Karla staršího z Žerotína. Listové psaní jazykem českým, ll, Brno 1871, s. 69. 
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svobodu božího slova ujímá, kudyž taky přichází podlé zdání mého, že mu nehrubě 

Pán Bůh žehná. "110 

Velmi nerad přiznával svému vychovateli Václavu Lavínovi, že se ve 

francouzském králi spletl a že jeho vojsko morálně upadá. Žerotín si otevřeně 

posteskl: "O pane Lavine, není všecko zlato, co se stkví, nejsme takoví soldáti, jaké 

o nás smýšlení jest ...... nevěste nebo pan Karel nekrmí se více větrem, opravil mu 

Frankreich mozk. " 111 

S odstupem času můžeme říct, jak málo povzbudil pobyt ve Francii 

Žerotínovu smutnou duši, se kterou opouštěl svou dceru Bohunku, když odjížděl a 

doufal, že u francouzského krále se rozptýlí po smrti své první ženy. Koncem roku 

1592 už Karel starší opět pobýval na Moravě. Skepse a beznaděj však nebyly 

jediným trestem, který byl Karel ze Žerotína nucen přijmout po návratu 

z francouzské výpravy. Většina šlechty mu vyčítala jeho pomoc Jindřichovi IV., což 

ho přimělo pokusit se odčinit tento "prohřešek". Podporu hugenotského krále 

Žerotínovi vyčítal i císař, ačkoliv v jeho službách se Karel účastnil tažení proti 

Turkům. Ani "nápravným" bojem na správné straně se nevyhnu! pozdější obžalobě 

z vlastizrady, kterou proti němu vedl Zikmund z Dietrichsteina v roce 1600. 

Vývoj událostí ve Francii donutil Karla staršího na dlouhou dobu zanevřít na 

tuto zemi. Při svém odjezdu Žerotín ujišťoval francouzského krále o svém 

přetrvávajícím přátelství, které však utrpělo bolestivou ránu, když Jindřich v roce 

1593 konvertoval ke katolictví. Přesto však byl nucen komunikovat s královým 

okolím v záležitosti nesplaceného dluhu. Často vzpomínal na slova jednoho králova 

rádce, že je lepší obrat toho, kdo má, nežli chudáka. Když mu někteří radili, aby 

Jindřichovi úředníky pohnul ke splátkám dluhu darováním krásných koní nebo 

velbloudů, odpověděl ironicky, že by musel být větší hovado než velbloud, kdyby 

se domníval, že to pomůže. Dluhy provázely šlechtu celá staletí, a tak Žerotín zvolil 

obvyklý způsob vymáhání peněz přes speciálně objednané agenty. Po letech dostal 

alespoň většinu zpět. 112 

V roce 1594, po návratu z tažení proti Turkům, díky Fridrichovi ze Žerotína 

začal svou veřejnou činnost jako člen moravského zemského soudu s elánem, 

110 • -N. REJCHRTOVA (ed.), Karel starší ze Zerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 70; V. 
BRANDL (ed.), Spisy Karla staršího z Žerotína. Listové psaní jazykem českým, I, Brno 1871, s. 94. 
111 • -N. REJCHRTOVA (ed.), Karel starší ze Zerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 72-73; V. 
BRANDL (ed.), Spisy Karla staršího z Žerotína. Listové psaní jazykem českým, II, Brno 1871, s. 81; 
T. KNOZ, Karel starší ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa, Praha 2008, s. 66. 
112 - • -O. ODLOZILIK, Karel starší ze Zerotína I 564-1636, Praha 1936, s. 73. 
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inteligencí a vnitřní poctivostí. Snahy stlačit a omezit stavovskou moc se přiostřily, 

a ke slovu se opět dostala otázky svobody vyznání. Žerotín cítil, že opět začalo 

docházet k mocenskému měření sil. Alespoň v osobním životě se zdálo, že osud 

Karlovi přeje. V únoru 1596 se slavila na Rosicích svatba. Patnáctiletá Eliška, dcera 

Jindřicha Václava Krajíře z Krajku, zaujala místo své příbuzné, zesnulé Barbory, a 

stala se Žerotínovou druhou manželkou. Přípravy na svatbu pojal Karel velkolepě, a 

tak v jeho korespondenci nalezneme seznamy věcí, které bylo třeba koupit. Největší 

důraz kladl na potraviny, látky a vybavení pokojů. Součástí svatebního veselí byly 

samozřejmě i pozvánky na hostinu. 113 Rodinné štěstí však netrvalo dlouho. V roce 

1600 už psal Karel přátelům a rodině, že Eliška zemřela a jejich syn Bedřich také. 

Od uvedení do funkce zemského sudího byla Žerotínova korespondence 

rozšířena o další oblast, a to úřední listy. Zemský soudce musel vyřizovat úřední 

agendu, která ve valné většině případů obsahovala různé stížnosti na jednání 

šlechty, neplacení dluhů, jmenování poručníků nezletilých dětí, informace o zapsání 

majetku do desek zemských a další. Spolu s touto funkcí měl Karel starší 

zodpovědnost za zemskou pokladnu, vedl podrobný přehled výdajů a příjmů, a 

velice často spolupracoval se svým strýcem, moravským zemským hejtmanem, 

Fridrichem ze Žerotína. Ačkoliv mu práce pro úřad zabírala mnoho času, byl nucen 

se věnovat i správě svých statků. V hospodářské korespondenci nalezneme důkazy, 

že Žerotínovo dominium prosperovalo více než dobře. Díky slušnému zacházení 

s poddanými byl velmi oblíben, i když jsou součástí písemné pozůstalosti i listy 

obsahující řešení ostrých sporů s městskými radami a jiné záležitosti, kterým se 

vysoce postavený šlechtic mohl jen stěží vyhnout. Karel se snažil udržovat a 

rozšiřovat svůj majetek, být stejně kvalitním podnikatelem a ekonomem jako 

například Rožmberkové v době jagellonské. 114 

Co se týká společenského vývoje Moravy, byl neblahým předělem rok 1598, 

kdy zemřel Fridrich ze Žerotína. Počátkem následujícího roku zahájil svou činnost 

papežský nuncius Filip Spinelli. Začalo docházet k závažnému přeskupování 

mocenských sil. Situace uvnitř království se vyostřila spolu s prosazováním 

fanatických katolíků do veřejných funkcí. Hlavním úkolem bylo oslabit vliv 

evangelické šlechty na veřejný život a zemskou správu. Nová jmenování na klíčové 

113 V. BRANDL (ed.), Spisy Karla staršího z Žerotína. Listové psaní jazykem českým, ll, Brno 1871, 
s. 101-109; J. BŮŽEK-J. HRDLIČKA- P. KRÁL- Z. VYBÍRAL, Věk urozených. Šlechta v českých 
zemích na prahu novověku, Praha 2002, s. 3 16-336. 
114 T. KNOZ, Karel starší ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa, Praha 2008, s. I 06-124. 
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pozice zemských úřadů, která přinesl rok 1599, svědčí o preciznosti císařské strany 

a její touze po ovládnutí země. V Čechách se do čela politického života vyšvihl 

Zdeněk Vojtěch z Lobkovic a brzy nato jeho vrstevníci Vilém Slavata, Karel 

z Liechtensteina, Jaroslav Bořita z Martinic, na Moravě byl téhož roku zvolen 

olomouckým biskupem František z Dietrichsteina, jeho bratra Zikmunda jmenovali 

zemským podkomořím a Ladislav Berka z Dubé se stal nejvyšším komorníkem. 

Poslední dva byli úhlavními nepřáteli Karla staršího ze Žerotína. 

Ve stejné době se snažil Karel pomoci svým souvěrcům a Moravě tím, že si 

hojně dopisoval se zahraničními přáteli, aby získal co nejvíce informací o dění 

v sousedních zemích. Častým korespondentem se stal Štěpán Illesházy, předák 

uherských nekatolických stavů, vyznáním kalvinista. Jako protislužbu mu Žerotín 

slíbil pomoc při vyřizování problematických záležitostí s poddanými na 

tovačovském panství, které Illesházy vlastnil. O dění u císařského dvora byl Žerotín 

informován díky Janovi z Mollartu, prezidentovi válečné rady. 

Karel starší se nacházel ve špatném duševním rozpoložení, které bylo 

prohloubeno, kromě neutěšené náboženské situace, i ztrátou druhé ženy na počátku 

roku 1600. Renesanční kavalír, ochránce bratrské víry a zarmoucený muž 

nepřestával udržovat kontakty s Evropou, kterých využíval k náboženským 

debatám, ale i ve prospěch svých známých a příbuzných. Adresáty dopisů byli 

kalvínští učenci - Theodor Beza, Melchoir Junius, Jan Jakub Grynaeus a další. 

Značná část korespondence z této doby obsahuje žádosti o doporučení šlechtických 

synků na studia do zahraničí nebo rady, jak studovat a jakým nástrahám se vyhnout. 

Jedním z takových dopisů varoval Žerotín Viléma Slavatu před pobytem ve Francii, 

doporučoval mu Itálii nebo Španělsko: " ........ Milý pane, já Francii znám. Prožil 

jsem tam notnou část svých nejlepších let a vím, jak se tam rozmohlo rozkošnictví, 

záletnictví, kratochvíle, neřesti a kolik se tam naskytuje příležitostí, aby se zkazil 

člověk sebeskromnější a sebeukázněnější. Neříkám to, že bych Vám snad 

nedůvěřoval nebo se domýšlel, že se necháte strhnout proudem, ale připomínám 

sv4j případ: ačkoliv jsem velice stál o rozšíření svého vzdělání, nedokázal jsem více 

než se zastavit na půl cestě. Taková už je povaha lidská, že se vždycky přichytí 

horšího a dá se vstřebat nahodilostmi ..... To byl důvod, proč jsem Vám od samého 

začátku radil, abyste, chcete-li se cele věnovat studiu, se vyhnul Paříži, a navrhoval 

jsem Vám Bourges a Orléans, města příhodnější a trochu vzdálená od dvorského 

třesku. Neboť dvorský život a život školský těžko se snášejí a zřídka spatříte 
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vzdělaného dvořana nebo dvorského vzdělance. Dnešní dvory už věru dávnou 

nejsou útočištěm ctností, jakými kdysi bývaly. Zpravidla to jsou stoky bezbožnosti a 

vší svévole. Píšu Vám o tom, pane, pro příbuzenství a přátelství,které mezi námi je, 

a naději, že to nepřijmete ve zlém. Ostatně málo záleží na tom, co píšu, protože se 

mohu docela dobře mýlit; a kdybych se nakrásně nemýlil, je na Vás zachovat se tak, 

jak uznáte za dobré. " 115 

Poněkud ostré dopisy psal svému synovci Karlovi ze Žerotína, který toho 

času studoval na akademii ve Štrasburku. Káral ho, že nepodává zpráv o svém 

zdokonalování se v písemném projevu a studiích. Žerotín mu napsal: "Tvá 

svědomitost v písemném projevu se dá posoudit z toho, že jsem už po mnoho měsíců 

od Tebe nic nečetl. Dozajista Tě vydržuji ve Štrasburku s tak velikým nákladem jen 

proto, abys psaní buď vůbec zanechal, nebo dopis jen opakoval, kdy se Ti zachce. 

Přitom se domníváš, žes vyhověl mé vůli i poslušnosti, kterou jsi mi povinen, když 

Tě vychovatel (Jakub Guetlin) v dopise omluví dvěma slovy. 

Je to - u všech všudy!- pro Tebe věc tak nesnadná, zaplnit jednu nebo dvě 

stránky latinou, když jsi sedm let strávil jejím studiem a procvičováním? .......... Je 

mi známo, jakým to životem žiješ i jak se proviňuješ ve škole a doma. A ne že bych 

nevěděl něco z toho, co jsi prováděl a zanedbal. Není to tak, že školy pokládáš za 

zařízení k ohlupování a vzájemnému tlachání a městský dům, kde jsi hostem, za 

pronajatý k tomu, abys v něm bezpracně lenošil? 

Vidíš ve mně skutečně takového boháče, abych Ti posílal peníze, s nimiž bys 

nakládal, jak se zachce? Klameš se, Karle, a neznáš dost ani mne, ani sebe. Sebe, 

když nechápeš, s jakou škodou zbíháš od svých povinností, a mne, když se domníváš, 

že jsem takový hlupák, že budu snášet s klidnou myslí Tvé podvádění. "116 

Ráznost, s jakou se ve svém dopisu Žerotín rozlítil na synovce, by nás mohla 

překvapit pouze v případě, že bychom neznali okolnosti a situaci, ve které se v roce 

1600 Karel starší nacházel. Strýc byl rozhořčen zprávou, že jeho dávný přítel ze 

studií, Karel z Liechtensteina, přestoupil na katolickou víru, a nemohl pochopit, jak 

může mladý kavalír odmítat poznání, o které vždy sám tolik usiloval. Karel věděl a 

doufal, že jeho rod bude i nadále v čele protestantských stavů moravských, ze 

zkušeností si byl vědom nezbytnosti bravurní znalosti latiny a práva, pokud se měl 

115 N. REJCHRTOVÁ (ed.), Karel starší ze Žerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 98-1 00; F. 
DVORSKÝ (ed.), Dopisy Karla staršího z Žerotína 1591-1610, AČ XXVII, Praha 1904, s. lil. 
116 N. REJCHRTOVÁ (ed.), Karel starší ze Žerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 112-113. 
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v budoucnosti ujmout synovec některé z veřejných funkcí. Pragmatickým důvodem 

vášní zůstávala samozřejmě i ožehavá finanční otázka. Nemalou část peněz 

vynakládal Žerotín na podporu svých přátel a zisk důležitých informací od 

zahraničních zpravodajů, kteří si za své služby nechali dobře zaplatit. V dějinách 

lidstva hrály peníze důležitou roli od dob, kdy byly vynalezeny. 

Žerotína tížil i fakt, že půjčky, které v dobré víře poskytoval svým známým, 

zůstaly nesplaceny. Neméně ožehavou, dosud nevyřešenou finanční záležitostí 

zůstávaly peníze, jež si před více než deseti lety vypůjčil francouzský král. Jindřich 

IV. však nebyl mezi dlužníky Karla staršího zdaleka sám. Stejně tak již zmiňovaný 

prezident válečné rady, Jan z Mollartu, se nějak neměl k zaplacení tří tisíc tolarů, 

což nebyla zanedbatelná částka. Už z tohoto důvodu Karla marnivé chování 

synovce nutně muselo rozzlobit. 

Koncem devadesátých let Žerotín konstatoval, že bude muset využít všechny 

dostupné prostředky, pokud chce spatřit alespoň část francouzského dluhu. Na do té 

doby neefektivní pokusy o získání dlužné částky si postěžoval ve svém listu 

Manfredovi Balbanimu. Na tuto záležitost si najal agenta Marka Antonia Lombarda, 

svého někdejšího podkoního. Situaci zhodnotil takto: " ... mám však skrovnou naději 

na dobrý v té věci výsledek, neboť stále tanou mi na mysli slova, která jsem kdysi 

slyšel v komnatě královské od jednoho z nejpřednějších pánův francouzských, že 

dluhy neplacené jsou peníze získané; jakož i jiná slova, že lépe jest ošiditi toho, kdo 

má, než toho, kdo ničehož nemá - ačkoliv vím, že jsou šizeni jedni i druzí. Prosím 

Vás, aby Marku Antoniovi ve věci té jste byl nápomocen, neb jsem ho do Francie 

vyslal za účelem tím , aby pro mě získal ty peníze zpět. "117 Stejného tématu se pak 

týkal i dopis panu Parentovi z Fresnoy, aby poradil Marku Antoniovi, jak vypomoci 

dlužnou částku od francouzského krále. 118 

Rok 1600 se stal pro Žerotína noční můrou. Zikmund z Dietrichsteina Karla 

staršího obvinil z vlastizrady a zlehčování císařova majestátu. Konkrétně se jednalo 

o zatčení Itala Baptisty Pieria, který měl být chráněn císařským glejtem zaručujícím 

jakousi imunitu. Žerotín se radil se svými přáteli, jak se v soudní při zachovat. 

Nejčastějším rádcem, a to nejen v záležitosti soudní pře, zůstával Václav Budovec 

z Budova. Jedním z listů, který nám podává důkaz o Karlově rozhořčení, byl 

adresován Jindřichovi z Eberbachu. Žerotín komentoval situaci: " ........ Od časů 

117 F. DVORSKÝ (ed.), Dopisy Karla staršího z Žerotína 1591-1610, AČ XXVll, Praha 1904, s. 123. 
118 F. DVORSKÝ (ed.), Dopisy Karla staršího z Žerotína 1591-1610, AČ XXVll, Praha 1904, s. 123. 
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Jana Husa nebylo v našem rodu jediného papežencea po sedmdesát posledních let, 

to můžeme doložit, byli naši předkové v posloupném pořadí obránci božího slova 

v této zemi. Nesl bych s krajní nelibostí, kdyby některý z našinců se zrůdně odrodil 

tomuto dobrému učení a stal se nehodným milosti a cti, kterou v tom Bůh prokázal 

našemu rodu. Nicméně se sluší, abych teď umlkl, abych proti sobě nevyvolal ještě 

větší kyselost svých nepřátel, kteří beztak číhají na vhodnou příležitost, aby mne 

zaskočili, ano potlačili . .......... Ačkoli si tím ještě nejsem jist, přece obecná pověst a 

výstrahy mých přátel mne skoro nenechávají na pochybách, že co nejdřív budu 

zavolán do Prahy, abych se zodpovídal ze zločinů, z nichž mne loni obvinili. 

Většinou jde o špatné šprýmy a dětinskosti. Co mně arci nemůže projít, je to, že 

jsem uvěznil toho zbabělce Baptistu pod císařským glejtem. To přiznávám, ale 

z toho "pod" chtějí mí nepřátelé udělat "proti" a tvrdí, že jsem jednal proti glejtu, 

což popírám. 

Baptista neměl glejt při sobě, když mi přišel do rukou; byl ozbrojený, sáhl po 

meči, nesetrval na jednom místě, a jiné podobné argumenty, jimiž prokazuji, že byl 

zatčen podle práva, to jest podle zákonů. "119 

Václavu Budovcovi z Budova psal v téže věci: " .. Kdyby Ti zbylo tolik 

volného času nebo soustředění a ochoty seznámit se s mou obranou, dovoluji nejen 

abys přečetl, co jsem napsal, ale abys také prozradil svůj názor, zda jsem byl 

obviněn právem, či nespravedlivě. Ostatní ať rozsoudí oni -jsem nucen, třeba 

ne rad, svou nevinu podrobit jejich rozhodnutí .. . .. Nepopouzí je to, z čeho j sem 

obviňován, nýbrž náboženská příslušnost a navíc má někdejší cesta do Francie, 

peněžní půjčka Francouzům, moravská svoboda, kterou ze všech sil obhajuji, a zášt; 

již podle jejich křivého obvinění chovám k Rakušanům, a m4i vnitřní odpor vůči 

papeženeckým pověrám - to je to, co je rozčiluje, rozpaluje, popouzí. Ale ať třeba 

k . ' v ' "120 pu nou, Ja prece neustoupzm. 

Svou nevinou si byl Žerotín skutečně jistý. Obhajobu vedl sám, k čemuž se 

odhodlal s vědomím svých kvalit v oblasti znalosti práva. Co však Karla strhávalo 

na psychické dno, byla závist a podlost lidí obklopujících císaře. Zarytě odmítal 

návrhy svého přítele Budovce, aby se pokusil vetřít do přízně Kryštofa z Lobkovic, 

119 F. DVORSKÝ (ed.), Dopisy Karla staršího zžerotína 1591-1610, AČ XXVII, Praha 1904, s. 
134-135; N. REJCHRTOVÁ (ed.), Karel starší ze Žerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 120-
121. 
12° F. DVORSKÝ (ed.), Dopisy Karla staršího zŽerotína 1591-1610, AČ XXVII , Praha 1904, s. 
133-134; N. REJCHRTOVÁ (ed.), Karel starší ze Žerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 119. 
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a tak si naklonit nepřátelský tábor na svou stranu. Karel se snažil přesvědčit 

Budovce, že jeho pře již přesáhla osobní charakter a lze usuzovat, že jde o pokus 

zničit moravskou samostatnost, ačkoli se protistrana snaží všemi možnými 

prostředky zmenšit Žerotínovu moc. Na rady Václava Budovce zareagoval dopisem 

z 25. května 1600: "Ostatně co se týče kancléře, nemám důvod ani vedlejší 

pohnutky k neshodě s ním než ten, že je vnuk sestry Ladislava Berky, mého zjevného 

nepřítele. Přece však budu rád usilovat o jeho přátelství vzhledem k důstojnosti jeho 

úřadu i jeho vlastním přednostem, pokud se tomu nebude sám vzpírat. Ale do přízně 

Kryštofa Lobkovice, který přísahal, že mě připraví o hlavu, je původcem i troudem 

celého toho požáru a náčelníkem mých nepřátel, do jeho -jak říkám - přízně se 

vtírat, byla by zřejmá - promiň mi ten výraz- nepříčetnost. Což skutečně neznáš 

toho člověka, nepřítele poctivosti a čestnosti, nenasytného ziskuchtivce, 

nespolehlivého svou nestálostí, pyšného nadutce, který o spravedlnosti mé pře ví 

stejně dobře jako já? "121 Ze zmiňovaného dopisu a mnoha dalších je zřejmé, že se 

politické postoje obou přátel začaly výrazně rozcházet. I přes názorovou odlišnost 

se však oba vzdělanci i nadále respektovali. 

Jedním z bodů obžaloby bylo poručnictví Karla staršího nad Pertoldem 

z Lipé, se kterým souviselo držení panství moravskokrumlovské. Šlo o snahu 

císařských přívrženců znemožnit Žerotínovi ovládat celistvé území na Moravě. Spor 

kvůli Italovi Pieriovi byl v podstatě pouhou záminkou, jak s Karlem starším 

zúčtovat. 

Žerotín si posteskl ve svém listu Amandu Polanovi, že jeho svěřenec Pertold 

z Lipé musí urychleně k císařskému dvoru, aby byl vychován katolíky a nebyl 

ovlivňován kacířskými myšlenkami na kalvínských univerzitách, kam ho poslal 

Karel na studia. 122 

Během celého roku 1601 se Žerotín snažil získat další informátory, jakým 

byl například Filip Renner, který měl zajistit novinky z Vídně. Obsahem většiny 

dopisů z tohoto období byly stížnosti, jak se Karlovi špatně daří. Soudní spor se 

neustále protahoval a kromě Karla nebyl nikdo, kdo by měl zájem na jeho rychlém 

vyřízení. Důvodem byla skutečnost, že tlak, pod kterým se Žerotín nacházel, 

121 F. DVORSKÝ (ed.), Dopisy Karla staršího zžerotína 1591-1610, AČ XXVII, Praha 1904, s. 
144-146; N. REJCHRTOVÁ (ed.), Karel starší ze Žerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 129. 
122 T. KNOZ, Pobělohorské konfiskace. Moravský průběh, středoevropské souvislosti, obecné 
aspekty, Brno 2006, s. 14; J. VÁLKA, Karel starší ze Žerotína a problém jeho "zrady", in: T. KNOZ 
(ed.), Morava v době renesance a reformace, Brno 2001, s. 59-68; P. MICHNA, Hrdelní proces 
Karla staršího ze Žerotína, VVM 48, 1996, s. 354-360. 
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poskytoval možnosti nepřátelům, jak Karla odstranit z veřejného života. Situace se 

však v roce 1602 začala díky novým okolnostem vyvíjet pro Žerotína lépe. Hlavní 

žalobce, Zikmund z Dietrichsteina, se odebral na věčnost. V listu Janu Jakubu 

Grynaeovi popisoval Žerotín jeho odchod: " ....... Tihle antikristové nás označují za 

kacíře, aby získali příležitost po vůli se vyřádit na mně a ostatních, kteří se hlásí 

k pravdě. Ovšem aby se to nepodařilo, upoutal Bůh tohohle žvanila na lůžko. Ale i 

když překazil soptícím nepřátelům a téměř beznadějnému Dietrichštejnoví jejich 

záměr, přece to ostatní, co ještě zbylo, odložili ve svém jednání odstupující 

soudcové na nejbližší únor. 

Zatím však Bůh kopal Dietrichštejnoví hrob. Byl těžce rozrušen tím 

neblahým vývojem věcí, ale ještě hlouběji raněn smutnou zprávou o synově smrti, 

velmi těžké nemoci manželčině a žalu opuštěného bratra, což všechno se dozvěděl 

současně....... Protože ne mohl přemoci svůj zármutek, zachvátila ho prudká 

horečka, prudkost choroby mu pomátla rozum, takže v několika dnech, už šílený, 

vydechl prolhanou duši, čímž zanechal odstrašující příklad pamětihodného soudu 

spravedlivého Boha potomkům a pozůstalým, ovšem i svým přátelům. " 123 

Uprostřed složité situace byl Karlovi útěchou spis teologa Otty Casmanna, 

který dostal darem od přítele Václava Budovce. Žerotín se cítil jistější ve své víře a 

nabyl znovu alespoň částečného optimismu. Svůj vděk dal najevo Casmannovi 

obdivným dopisem a odměnou ve výši dvou set uherských zlatých. 124 

Žerotínův optimismus byl zmírněn politickou situací, která se v zemi 

vyostřila v důsledku vydání císařského mandátu proti pikartům. Nekatolíci začali 

být pronásledováni a naděje na neomezené vyznání bratrské víry slábla. Ve svých 

listech komentujících události se často obrací na Boha, jenž je podle Žerotína 

moudrý a spravedlivý a zajisté nenechá své ovečky trpět. 

Přetrvávající soudní spor ani náboženská situace nezabránily Žerotínovi, aby 

se staral o své přátele a příbuzné. Uvědomoval si, že svým dvěma dcerám není 

schopen nahradit matku, a tak péči o ně přenechal babičce mladší Aleny, paní z 

Roupova. Sám pak začal uvažovat o dalším sňatku, ačkoliv ho vzpomínky na dvě 

krátká manželství neustále pronásledovaly. Během jara roku 1604 se věnoval 

123 ' • • 
F. DVORSKY (ed.), Dopisy Karla staršího zZerotína 1591-1610, AC XXVII, Praha 1904, s. 

183-185; N. REJCHRTOVÁ (ed.), Karel starší ze Žerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 157-
158. 
124F. DVORSKÝ (ed.), Dopisy Karla staršího z Žerotína 1591-1610, AČ XXVII, Praha 1904, s. 199-
200; N. REJCHRTOVÁ (ed.), Karel starší ze Žerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 163-167. 
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přípravám svatby, která se konala v srpnu téhož roku. Nevěstou byla Kateřina Anna 

z Valdštejna, sestra Albrechta z Valdštejna. Tehdy však mezi švagry nestály 

majetkové otázky, a tak jejich vztahy byly dobré. Radosti soukromého života 

přebily skepsi, již pociťoval Žerotín po odebrání úřadu zemského sudího. Karel 

starší se rozhodl odejít do politického ústraní, aniž by tušil, že v něm příliš dlouho 

nesetrvá. Rodinné štěstí opět Žerotína brzy opustilo. Mladé ženě se v těhotenství 

zdravotně přitížilo. K závažné plicní chorobě se přidala těhotenská toxikóza, a tak 

za necelý rok od sňatku se stal Žerotín potřetí vdovcem. Nadšení z manželského 

soužití vystřídal smutek a deprese. Během podzimu roku 1605 Karel zintenzívnil 

svůj zájem o správu panství. Řešil běžné hospodářské záležitosti, na určitý čas byl 

nucen se uchýlit na panství Rosice, protože v okolí Dřevohostic se rozšířil mor. 

Soukromé problémy Žerotína vydatně zaměstnávaly, společenská situace ho 

odrazovala od pokusů zapojit se znovu do politiky. Nečinnost mu vytkl Jiří z Hodic, 

kterému byla adresována Karlova Apologie z června roku 1606. Tato písemná 

obhajoba není pouze vysvětlením Žerotínova postoje vůči věcem veřejným, ale také 

pozoruhodným dílem, jež patří v žánru řečnické prózy předbělohorského období 

k vrcholům a nad to dokládá jazykovou úroveň svého pisatele. 125 

Politická situace v zemi se stávala čím dál tím víc znepokojující, a tak se 

snažil Karel starší navázat přátelské styky se zahraničními nekatolickými předáky, 

kdyby bylo nutné se spojit v zájmu vyřešení náboženských otázek. Od ledna roku 

1607 si často dopisoval s vůdcem nekatolických rakouských stavů, Jiřím Erasmem 

Tschernemblem. Jejich názory na vedení politického boje se však v roce 1608 

rozcházely. Dalším politikem, se kterým byl Žerotín v častém kontaktu, byl předák 

rakouských stavů a člen protivládní opozice, Richard ze Starhemberga. Svou 

náklonnost a přízeň vůči Karlovi projevil i tím, že své dva syny poslal studovat do 

bratrské školy v Ivančicích. 

Ve stejném roce se Žerotín dostal do sporu s českými stavy, neboť se 

odmítal účastnit "podlézání" císaři Rudolfovi II., ba naopak nabádal Čechy, aby se 

přidali k Moravě a podpořili Matyáše. Během jara roku 1608 se v korespondenci 

objevují také plány na společný postup rakouských a moravských stavů. Žerotín 

systematicky monitoruje i situaci v Uhrách, která se vyostřila od povstání Štěpána 

Bočkaje. V této době se výrazně lišil postoj Žerotína a Václava Budovce. Oba 

125 V. BRANDL, Spisy Karla staršího z Žerotína. Listové psaní jazykem českým, II, Brno 1871, s. 6-
1 O; N. REJCHRTOVÁ (ed.), Karel starší ze Žerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 207-223. 
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přátelé stáli na opačných stranách. Budovec zastával názor, že je třeba projevit 

věrnost Rudolfovi za účelem získání náboženských a politických svobod. Naproti 

tomu Karel starší byl členem Matyášova tábora. Do budoucna musel uznat české 

vítězství v podobě Majestátu z roku 1609, ale jakousi satisfakci mu poskytnu! vpád 

pasovských vojsk a Rudolfova zrada. Tak či onak se oba političtí vůdci dostali do 

soukolí politického mlýna, které v roce 1620 rozemlelo na prach české i moravské 

naděje. 

Snad osud tomu chtěl, aby to na červencovém sněmu roku 1608 byl právě 

Karel starší ze Žerotína, kdo bude zvolen zemským hejtmanem. Oproti soupeři, 

Karlu z Liechtensteina, hovořila v Žerotínův prospěch jeho diplomatická uvážlivost. 

Deset let po smrti Fridricha ze Žerotína se konečně jeho synovec stal hejtmanem. 

Karlova úloha však nebyla jednoduchá. Jistou oporu při sněmovních jednáních 

získal ve svém mladém a horlivém zeťovi - Hynkovi Bruntálském z Vrbna. Po 

projednání všech detailů svatební smlouvy došlo k uzavření sňatku s Bohunkou 1. 

září 1609 na Rosicích. Po třech letech se manželům narodil syn Karel. Bohunčin 

manžel se stal v prosinci 1609 zemským soudcem opavským. Všechny své síly 

věnoval veřejné činnosti jako jeho tchán, zemřel však již v roce 1614. 

Karel starší stál na straně Matyáše, nicméně těžko snášel rozdělení Čech a 

Moravy a považoval je za krajně nepřirozený stav. Žerotín sice spolupracoval 

s politiky z Matyášova okolí, avšak stále si udržoval jistou politickou samostatnost, 

což nesl Matyáš s krajní nelibostí. Na druhou stranu si moravského předáka nechtěl 

proti sobě poštvat, protože si byl vědom jeho kvalit a důležitosti. Matyáš podléhal 

vlivu vídeňského biskupa Melchiora Khlesla, velmi důvtipného a lstivého 

našeptavače, a o to nebezpečnějšího rivala Žerotína. Proto také Karel vynakládal 

nemálo peněz na informátory, které si najal u vídeňského dvora. 

Od svého zvolení do funkce vyřizoval Žerotín velké množství úřední 

korespondence týkající se zemských záležitostí a financí. Do jeho kompetence 

spadalo nejen právo předsedat soudům a sněmům, péče o vdovy a šlechtické 

sirotky, ale také povinnost rozepisovat sněmy a sjezdy a starat se o vojenské 

záležitosti. Po celou dobu vykonávání svého úřadu se snažil osamostatnit 

moravskou politiku. V plánu měl také zřídit zvláštní moravskou dvorskou kancelář, 

která by v dané situaci nabyla klíčové politické důležitosti. Nabádal Václava 

Budovce, aby zvážil případné vytvoření konfederace s Uhry a Rakušany, ale jeho 
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naléhání bylo marné. Budovec musel sám dojít k poznání, že počáteční sliby na 

společný postup protestantů byly pouhou utopií. 

Z pohledu dnešního člověka bychom mohli Karla staršího považovat za 

příliš horlivého, který v zájmu zachování politických a náboženských svobod občas 

i zanedbával korespondenci s přáteli. Často se ve svých dopisech omlouval, že 

nemohl odepsat dříve, neboť mu to jeho hejtmanské povinnosti neumožňovaly. Na 

zajištění studijních pobytů mladých šlechticů a na své děti si však čas našel. Co 

nebylo Žerotínovi za těžko, žádat od svých zahraničních přátel informace o 

evropském politickém dění. 

5.3. Dopisy z let 1611-1619 

Roku 1611 vrcholila Karlova snaha osamostatnit moravskou politiku, tedy 

ve chvíli, kdy císař Rudolf abdikoval. Rudolfova smrt v lednu 1612 donutila 

Žerotína přehodnotit politický program a začít uvažovat o spojení Čech a Moravy. 

Uvědomoval si, ač nerad, že jsou na tom Češi o mnoho lépe v oblasti svobody 

vyznání, mohou-li se odvolávat na písemně potvrzený Majestát, zaručující 

náboženskou svobodu i pro města a poddané, zatímco Moravanům se Matyáš 

zdráhal ji přiznat jakoukoli formou. Rakouská strana se snažila Žerotína přesvědčit, 

že jediným způsobem, jak přinutit Matyáše k vydání stejného dokumentu pro 

ostatní země, je ozbrojené násilí. Karel starší věřil danému slovu panovníka. Matyáš 

však zjevně neměl v úmyslu dodržet sliby z dob, kdy protestantské stavy potřeboval 

k přemožení svého bratra. Po odmítnutí moravských šlechticů odsouhlasit finanční 

podporu na zbrojení armády proti Turkům, se Matyáš tvářil vůči těmto požadavkům 

na náboženskou svobodu ještě odmítavěji. 

V tíživé době bylo Karlovi útěchou snad jen očekávané narození vnoučete. 

Také zájem Albrechta Václava Smiřického o dceru Alenu ho zaměstnával. Aleně 

bylo tehdy teprve šestnáct let a Žerotín se obával o její zdraví. Od dětství trpěla 

celkovou slabostí. Otec se obával, že případné těhotenství v tak raném věku by ji 

mohlo stát život. Svou dceru proto se Smiřickým nezasnoubil a odmítnutí vyřizoval 

přes svatebního agenta rodiny ženicha, Matěje Cyra: "Nebo poněvadž jest z rostu 

dosti ještě skrovného a přirození outlého, kdyby mladost věku ještě k tomu 

přistoupila, mnoho by mi se s ní díti jak s mateří její, která ještě devatenáctého léta 

nedošla, když se z toho světa odebrala. Nebo poněvadž dcera má teprv nehrubě 

dávno do šestnáctého léta vstoupila a pán, jsa jediný syn, časného opatření 
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v příčině stavu manželského potřebuje, za dobré jest a potřebné, aby pán na žádném 

l o ' l "126 omy u nezustava . 

V průběhu roku 1613 si císař stěžuje na svévolného hejtmana, který 

zanedlouho pozbyl jeho přízně. Sám Karel vycítil ochladnutí vztahu s císařem, 

nadto ho péče o zemi natolik vyčerpávala, že uvažoval o složení úřadu. V mnoha 

dopisech se radil s přáteli, co má dělat. V roce 1614 dosáhl Žerotín padesáti let 

věku. Zhoršující se zdravotní stav, neutěšená situace v markrabství, to vše přimělo 

Karla staršího bilancovat. V září 1614 poslal ke dvoru žádost o zproštění všech 

veřejných funkcí. Císař jeho žádosti vyhověl. V únoru 1615 byl na vlastní popud 

odvolán z úřadu hejtmana. 

K rezignaci na úřad přispěl i pohnutý rok 1614 v Žerotínově soukromém 

životě. Počátkem roku ovdověla dcera Bohunka, zatímco mladší Alena se provdala 

za Jiřího z Náchodu a na Tulešicích. Stejně jako její matka zemřela velmi mladá, ve 

věku dvaceti let. 

Po Alenině sňatku se rozhodl oženit i Karel starší. Jeho volba poslední 

manželky, v pořadí již čtvrté, se ukázala jako nejšťastnější. V červnu roku 1614 si 

vzal vdovu po Smilovi Osovském z Doubravice, paní Kateřinu rozenou 

z Valdštejna. Manželé si byli blízcí nejen věkem a vyznáním, ale také statečností, 

moudrostí a srdečností. Kateřina se ukázala býti velmi zdatnou správkyní rodového 

panství, třebas nevynikala takovou jazykovou vybaveností jako její muž. Důkazem 

zdárného vedení rodového majetku Je řada dochované korespondence 

hospodářského charakteru. 

Žerotín ustoupil do ústraní, ale stále bedlivě sledoval politické dění. Po 

celou dobu udržoval písemný kontakt se zahraničními politiky a vzdělanci, ale také 

s českou stranou. Na jaře 1615 ho však čekaly další příjemné starosti, protože se o 

ovdovělou Bohunku začal zajímat Zikmund z Tiefenbachu na Drnholci. Původem 

rozhodně nebyl tchánovi proti mysli, jelikož pocházel z významné evangelické 

rodiny rakouského původu. V únoru 1616 se konala svatba. Ze všech Bohunčiných 

dětí přežil pouze syn Karel. Ve stejném roce zemřel bratr Karla staršího, Jan Diviš. 

Vzhledem k tomu že Jan Diviš zůstal bezdětný, bylo možno spojit obě panství, 

která byla po otcově smrti rozdělena. S manželkou Kateřinou vyženil Žerotín 

panství třebíčské, čímž se stal jedním z největších magnátů své doby. Postupem 

126 N. REJCHRTOVÁ (ed.), Karel starší ze Žerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 286-287. 
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času byl však Karel nucen prodat téměř všechen majetek. Prodej držav začal prvním 

z nich, panstvím Dřevohostice, a to ještě před Bílou horou. Z tohoto období se nám 

zachovala korespondence týkající se obchodních záležitostí, správy panství a 

zajištění běžného chodu domácnosti. Ten však měla většinou na starosti paní 

Kateřina. Další panství se stala předmětem obchodu až po vydání Obnoveného 

zřízení zemského, které na Moravě vešlo v platnost roku 1628. 

Karel starší i přes fakt, že již nebyl hejtmanem zemským, stále udržoval 

čilou korespondenci se zahraničními přáteli. Na vídeňském dvoře to byl Filip du 

Plessis-Momay, v Uhrách Štěpán Illesházy a Emerich Forgáč, dalšími pak pan 

Hartvík ze Stitten, a zejména politici z Rakous, Francie, Itálie a Švýcarska. 

Žerotín využíval i kontaktů s kardinálem Františkem z Dietrichsteina, 

komunikoval i s císařem Matyášem a později i s králem Ferdinandem. 

Ve svých listech se netají názory na danou situaci. Tvrdil, že odpor proti 

Habsburkům, za nimiž i nadále stálo Španělsko a papež, by vyžadoval dobře 

zorganizovanou zahraniční pomoc. Ze zpráv svých korespondentů věděl o finanční 

slabosti Unie a o jejích špatných vojenských i diplomatických přípravách. 

Sedmihradsko bylo podle něj nespolehlivé, Polsko záludné. Saskému kurfiřtovi 

nevěřil ani nos mezi očima, Francie podle jeho mínění by rozhodně nepomohla, 

protože měla svých starostí dost. Anglie se bude angažovat jen omezeně, ale ani 

pomoc Nizozemí nebude nezištná a bez podmínek. Další vývoj v Evropě potvrdil 

Žerotínovy předpoklady a ukázal, že jeho informace byly přesné. 29. června 1617 

byl v Praze slavnostně korunován Ferdinand Štýrský a Karlovi začalo být jasné, že 

naděje na potvrzení náboženských svobod brzy vezmou za své. 

Obšírná zpráva, kterou zaslal Žerotín Hartvíkovi ze Stitten o svržení 

pražských místodržících z oken dvorské kanceláře patří nepochybně 

k nejzávaznějším historickým pramenům osvětlujícím začátek českého povstání. 

Karel starší své vyprávění nepatmě oživil lehkou ironií. O události napsal: " ...... Na 

to všechno však hned následoval křik, aby je vyhodili z okna; nejen v kanceláři, ale 

i v sále se rozléhal nadmíru silně. Potom jeden, jehož jméno schválně zamlčím, 

přistoupil ke Smečanskému a táhl ho za ruku kupředu se slovy- Pojď sem, ty 

jezuitský služebníčku . Ačkoli se chtěl bránit, přece s přičiněním :spolustojících byl 

vyhozen z okna. Po něm přitáhli pana Slavatu, který také velice prosil o milost a 

chtěl se zpovídat, ale jednali s ním stejně. Protože se pevně držel okna, přistoupil 

kdosi a oderval mu ruku od rámce a tak jej svrhl dolů. Nakonec se chopili Filipa, 
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který se schoval za kamny. Když se chtěl vymlouval, stalo se mu jako ostatním. 

Ačkoli spadl poslední, přece se první zvedl. Protože padl na pana Slavatu, byl o 

něco méně zraněn než ostatní, takže se také ihned vzpamatoval a utekl. Pan 

Smečanský nějakou dobu ležel, potom se trochu pozvedl a byl v tu chvíli střelen 

pistolí nebo ručnicí, ale byl jen málo poraněn na levé paži. Pan Slavata měl 

nejhorší pád- pomohl mu k tomu nemálo Filip- vůbec se nehýbal, ale byl odtud 

odnesen svými lidmi, zle zřízen, do pernštejnského domu. Tam, jak se domnívám, 

ještě leží. . . . . . . . Je ne možné, aby ne pocítili následky tak mohutného pádu, jehož 

výška byla změřena na 39 českých loktů, protože však všichni tři vyvázli životem, 

vykládá to protivná strana jako neobyčejný zázrak. Otevřeně se říká, že Bůh tím 

jasně prokázal jejich nevinu. Protože pak pan Smečanský při pádu volal svatého 

Václava a pan Slavata -Ježíš, Maria- připisuje se tento zázrak svatým; náš Pán Bůh 

, . d h I " 127 pn tom te y prstem ne nu . 

Je až zarážející, k jakému jednání se nakonec Žerotín rozhodl. Již několikrát 

zažil zradu Habsburků, a přesto trpěl vůči této dynastii zvláštní loajalitou. Karel se 

ocitl mezi dvěma mlýnskými kameny. Češi předpokládali, že se konečně odhodlá a 

povede Moravu do společného odboje. Valná část Moravanů zase doufala, že 

politik tak obratný bude schopen ušetřit je zbytečných nepříjemností. I po pražské 

defenestraci chtěl stále hasit již zapálený oheň. moravským radikálům byl Žerotín 

trnem v oku, zejména po brněnském sněmu, který se konal v srpnu roku 1618. 

Marně ho nabádali během jednání, ale i v dopisech, aby svolil ke spojení Moravy a 

Čech. Žerotín si chtěl udržet přízeň Habsburků, a tak dal souhlas s přechodem 

císařských vojsk přes moravské území. Vrcholem zrady moravského předáka bylo 

varování, které poslal Ferdinandovi, aby nejezdil na sněm, že mu tam hrozí 

nebezpečí zajetí. 

Počátkem roku 1619 se stoupenci povstání pokusili ještě zkusit přesvědčit 

moravského předáka a efektivnosti povstání. Ani Václav Budovec však nedokázal 

Žerotína přemluvit ke společnému postupu. 

Snad stařecká tvrdošíjnost by mohla být pro Karla omluvou za listy, kterými 

systematicky informoval císařskou stranu o postupu stavovské armády. Zprávy 

důležité pro další válečné operace poskytoval i samotnému králi Ferdinandovi II. Po 

127 N. REJCHRTOVÁ (ed.), Karel starší ze Žerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 331-315; T. 
KNOZ, Karel starší ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa, Praha 2008, s. 59. 
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setkání s markrabětem krnovským, Janem Jiřím, 6. dubna 1619 napsal Žerotín 

panovníkovi: " ........ Nejenže proto urychlují svolání vlastních vojsk, ale ještě 

pokračují v dalším verbování, jakož očekávají- tolik mi sdělil- tisíc koní vévody 

brunšvického a další pomoci z říše; jenom v jízdě pomýšlejí postavit sílu deseti tisíc 

mužů. Mají pak v úmyslu napadnout hraběte Buquoye. Lze pokládat za jisté, že 

vstoupili do spojenectví s unií v říši a snad dokonce se Spojenými provinciemi, takže 

se, jak jsem vyrozuměl, málo strachují oné pomoci, kterou může očekávat Vaše 

Veličenstvo, ale naopak počítají s tím, že její úder přebijí vojensky. " 128 

Tyto skutky byly Žerotínovy vyčítány po zbytek jeho života, ale i dlouho po 

jeho smrti. Loajalita, kterou Karel starší projevoval vůči králi, byla až zarážející, 

pokud vezmeme v úvahu, že si moravský předák musel být vědom účelového 

využívání své osoby ve prospěch katolických věcí. 

K vůli svým postojům ke stavovskému povstání byl Žerotín internován 

v domácím vězení, stejně jako například kardinál František z Dietrichsteina, s nímž 

si Karel starší poměrně často v tomto období dopisoval. Ze stejné doby pochází i 

poslední dopis Václava Budovce, jímž se snažil přesvědčit Žerotína, aby svolil a 

umožnil spojení Moravy a Čech v rámci stavovského povstání. 17. dubna napsal: 

" ...... Ty se ovšem domníváš, rozumím-li správně Tvému smýšlení, že míru a 

obecnému klidu se může pomáhat bez unie, ačkoli víš, že země připojené ke 

království i země sousední požadovaly na císaři, když byl ještě živ, to jediné, aby na 

sněmu, sestávajícím z jejich zástupců, mohly předložit podle společného rozhodnutí 

císařské milosti své obtíže s tím, aby byly užity prostředky jak krále, tak i království. 

Přestože tyto prospěšné návrhy i Tvoji Moravané vřele schvalovali, zatímco Ty 

jediný ses postavil proti, byly zmařeny a již po smrti císařově se dokonce zdálo, že 

odrazuješ všechny od vstupu do této unie. Je pochopitelné, že Tvé rozhodnutí 

všechny již zmíněné země odsuzují jako nebezpečné pro království i pro krále; 

domníváš se totiž, že nejdříve je třeba podřídit se dřívějšímu špatnému vedení a 

teprve později se má rozhodnout o určení lepšího. 

I když porůznu zde mluví špatně o Tobě a proti Tobě mnozí- a to velcí

mužové, já pro důvěrné přátelství, jež mezi sebou máme, jsem Ti napsal o to 

svobodněji, přece však s patřičnou úctou, abys nezaujímal odmítavé stanovisko k té 

128 N. REJCHRTOVÁ (ed.), Karel starší ze Žerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 286-287. 
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svaté unii, žádané všemi zbožnými a dobrými, a abys tak neběžel proti ostnům a 

dl d 00 ' h "d l .. 129 neupa o ;myc os z e. 

Z domácího vězení byl Žerotín propuštěn až v létě roku 1619. Nejčastěji tak 

byl k zastižení v Rosicích nebo na Náměšti, jak sděloval ve svém listu Hartvíkovi 

ze Stitten. 130 

Podzim roku 1620 znamenal ve vývoji českého a moravského povstání 

zlom. Stavovský odboj byl definitivně poražen 8. listopadu v bitvě na Bílé hoře. 

Vzhledem k výsledku povstání by se mohl Žerotín dmout pýchou a 

zadostiučiněním, že on jediný předvídal marnost tak radikálního jednání. Nečinil 

tak, neboť si nejspíš uvědomoval, že nejtěžší časy pro zemi teprve přijdou. 

5.4. Dopisy z let 1620-1636 

Od roku 1620 se v Žerotínově korespondenci setkáváme s dopisy, které je 

možno rozdělit na tři oblasti. Jedná se o úřední agendu spojenou se správou panství, 

další část korespondence je věnována komentářům politické situace, a to jak se 

zahraničními, tak i domácími přáteli. Poslední část korespondence se týká osobních 

záležitostí - listy psané blízkým příbuzným a přátelům, snaha poskytnout jim 

pomoc, většinou však finanční podporu. 

Velkou ránou pro Čechy a Moravu byla poprava dvaceti sedmi odsouzenců 

v červnu 1621. Jako druhý v pořadí ztratil svou hlavu na popravčím špalku Karlův 

dlouholetý přítel a rádce, Václav Budovec z Budova. V posledních třech letech se 

však jejich názory výrazně lišily. Díky Žerotínovu postoji byla Morava sice 

ušetřena krvavé exekuce, nikoli však ztráty svébytnosti, svobody a násilné 

rekatolizace. Karlovo postavení v zemi bylo nezáviděníhodné. Jeho souvěrci ho 

proklínali jako zrádce povstání a vítěz ho dočasně ušetřil perzekucí, ačkoli jej spíše 

trpěl, než že by mu plně nedůvěřoval. Karel starší se snažil využívat svých kontaktů 

k pomoci zúčastněným osobám, které by jinak zřejmě byly postiženy horšími tresty, 

nejspíš hrdelním, než jaké jim Žerotín "vyprosil" u císařských. 

Sám Žerotín se pokusil získat zpět konfiskovaný majetek, který se stal 

vlastnictvím v dobách vlády direktoria. První polovinu dvacátých let tak využíval 

kontaktů u dvora k dosažení navrácení brandýského panství. V listu, který zaslal 

129 N. REJCHRTOVÁ (ed.), Karel starší ze Žerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 388; T. 
KNOZ, Državy Karla staršího ze Žerotína po Bílé hoře, Brno 200 I, s. 61. 
130 N. REJCHRTOVÁ (ed.), Karel starší ze Žerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 332-334. 
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Ferdinandovi Štýrskému, oslavoval návrat panovníka k moci a vítězství Habsburků. 

Sdělil císaři, že se mu stala velká křivda na jeho majetku a že by ji snad měl uvést 

do pořádku vlastními silami. Jelikož je však nutno zachovávat právní řád, nelze 

opomenout Ferdinanda, který je právoplatným českým králem. Císař reagoval na 

tuto žádost prakticky ihned po jejím obdržení, již 12. prosince 1620. Ferdinand 

urychlil vyřízení Žerotínovy záležitosti, čímž demonstroval svoji náklonnost vůči 

moravskému pánovi, danou Karlovým postojem během povstání a patrnou i z celé 

řady dalších dobových materiálů. 131 

Karla staršího ze Žerotína navíc císař považoval za svého věrného 

poddaného. Korespondence mezi Žerotínem, Ferdinandem II. a Liechtensteinem 

pochází z období, kdy moravský velmož pobýval u vídeňského dvora. Ferdinand 

Karla staršího pozval ke dvoru v prosinci 1620, aby zjistil Žerotínovy názory po 

jeho propuštění z domácího vězení a po opětném zapojení se do moravské politiky, 

ačkoli už Karel nezastával žádnou vlivnou funkci. Podle Josefa Janáčka bylo toto 

pozvání projevem zvláštní náklonnosti panovníka. Fakt, že to byl samotný císař, 

který Žerotína oslovil, poskytoval moravskému velmoži dobré podmínky pro 

vyjednávání. Tato skutečnost umožnila, aby ve Vídni hájil nejen zájmy své země, 

ale i vlastní majetkové nároky. 132 

Podobně jako mohl Karel starší očekávat pomoc od Ferdinanda II., obracel 

se s důvěrou i na Karla z Liechtensteina. Předpokládal, že jinak nekompromisní 

český místodržící vyjde svému někdejšímu spolužákovi příteli vstříc. 133 

Brandýské panství sehrálo významnou roli v poskytování azylu bratrským 

kněžím v době protireformace. Na základě císařských dekretů byla jednota bratrská 

pronásledována v Čechách i na Moravě. Panství brandýské se nacházelo daleko od 

největších center království, proto bylo svou polohou strategické. Po celá dvacátá 

léta se odehrával souboj mezi Žerotínem a protireformačními komisemi. První 

konkrétní zmínku o těchto událostech zaznamenáváme v létě roku 1621. V listu ze 

16. června Václavu Sudličkovi z Borovnice se dozvídáme, že na panství přicházejí 

protireformační komisaři. Stejnému adresátovi později napsal, aby komisaře vodil 

131 T. KNOZ, Državy Karla staršího ze Žerotína po Bílé hoře, Brno 2001, s. 66-67; F. HRUBÝ (ed.), 
Moravská korespondence a akta z let 1620-1636, I. Brno 1934, s. 449-451. 
132 J. JANÁČEK, Valdštejnova pomsta, Praha 1992, s. 324-325. 
133 T. KNOZ, Državy Karla staršího ze Žerotína po Bílé hoře, Brno 200 I, s. 68; týž, Pobělohorské 
konfiskace, Brno 2006, s. 136-137. 
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pouze na místa, která by naznačovala, že Je z náboženského hlediska vše 

v pořádku. 134 

Karlovi se dařilo alespoň po určitou dobu na svém panství ukrývat řadu 

bratrských kněží. Z těch nejvýznamnějších uveďme Jana Amose Komenského, 

který pod Žerotínovou ochranou pobýval celé čtyři roky, od roku 1622 až do roku 

1626. Za jeho pohostinnost Komenský vyjádřil svůj dík různými způsoby, jedním 

z nich byla dedikace spisu "Labyrint světa a lusthaus srdce" .135 

Mezi dalšími bratry, kteří našli útočiště u Karla staršího ze Žerotína, patřili 

například Jiří Erastus, Daniel Kosorský, Matouš Krokočínský, Pavel Studnický a 

Jan Svatoš. Panstvím pak procházeli během odchodu do exilu také Jan Cyrill, Pavel 

Hronovský a další. 

Karlovi z Liechtensteina napsal Žerotín dopis, v němž žádal místodržícího, 

aby zajistil bratrským kněžím na brandýském panství klid a nezávislost. 136 

Od dvacátých let 17. století se na Karla staršího ze Žerotína obraceli 

příbuzní, přátelé a mnozí jiní s prosbou, aby se přimluvil za mírnější tresty, za 

ponechání majetku a možnost pobývání ve vlasti. Častým korespondentem byl 

Žerotínův zeť, Jiří z Náchoda, který byl kdysi evangelickým šlechticem, nicméně 

po bitvě na Bílé hoře konvertoval, přeběhl do tábora císaře a dopomohl mu tak 

k vítězství. Díky svému postoji doufal ve snadné získání konfiskovaných panství, 

ke kterým mu měl dopomoci i jeho tchán, Karel starší ze Žerotína. 137 

Ve stejné době musel Karel řešit nelehkou situaci na svých panstvích, 

protože se mu dostávalo zpráv, že vojska, a to nejen císařská, řádí v Přerově, ale i 

v ostatních částech žerotínského dominia. 138 

Na jaře roku 1624 se situace okolo konfiskačních protokolů začala 

zhoršovat. Kardinál František z Dietrichsteina několikrát žádal Karla staršího, aby 

pomáhal při vytváření tak závažného dokumentu, neboť si byl vědom Žerotínových 

znalostí v oblasti zemského a evropského práva. Moravský velmož se však odmítal 

134 T. KNOZ, Državy Karla staršího ze Žerotína po Bílé hoře, Brno 200 I, s. 71. 
135 J. NOV ÁK (ed.), Jan Amos Komenský. Labyrint světa a ráj srdce, Praha 1906, s. 3-6; T. KNOZ, 
Državy Karla staršího ze Žerotína, Brno 200 I, s. 71. 
136 F. HRUBÝ (ed.), Moravská korespondence a akta z let 1620-1636, I, Brno 1934, s. 421-422; T. 
KNOZ, Državy Karla staršího ze Žerotína po Bílé hoře, Brno 200 I, s. 73; NA Praha, STARÁ 
MANIPULACE, Z 22, Žerotínové, č. 66, Zpráva Žerotína Liechtensteinovi, fol 1-2. 
137 T. KNOZ, Pobělohorské konfiskace. Moravský průběh, středoevropské souvislosti, obecné 
aspekty, Brno 2006, s. 166. 
138 V. BRANDL (ed.), spisy Karla staršího z Žerotína. Listové psaní jazykem českým, I, Brno 1871, 
s. 392-413. 
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účastnit jakýchkoli záležitostí spojených s omezováním náboženských svobod a 

suverenity Moravy. Nicméně mu zájem císařské strany určitým způsobem lichotil a 

rovněž si byl vědom výhod, které s tím mohly být případně spojeny. Svých 

kontaktů se pokusil využít ve prospěch svůj, ale i svých přátel a příbuzných. Byli 

mezi nimi Jiří z Hodic, Zikmund z Tiefenbachu nebo jeho někdejší dvorní lékař 

Matyáš Timin z Ottenfeldu. 139 

Z července roku 1627 pochází další dopis, kterým se omlouvá Žerotín 

kardinálu Dietrichsteinovi, že nemůže spolupracovat na textu Obnoveného zřízení 

zemského, ačkoli ho o to žádá sám císař Ferdinand II. Vymlouvá se na svůj 

zdravotní stav, který mu nedovoluje dlouhodobější pracovní výkon. Přislíbil sice 

konzultace jednotlivých právních problémů, k těm však s největší pravděpodobností 

nikdy nedošlo. Alespoň nebyly nalezeny dokumenty, které by realizaci konzultací 
ydy 1 140 nasve cova y. 

V zimě roku 1628 už se šířily zemí zvěsti o připravovaném dokumentu, 

který měl zajistit úplnou rekatolizaci země, zlegalizovat konfiskace majetku osob 

vypovězených z vlasti. Karel starší ze Žerotína ve svém listu Zdeňkovi z Roupova 

z 2. února 1628 tvrdil, že o zmiňovaných dekretech ještě nic není slyšet. Žerotín 

ovšem přiznal, že již zná text budoucího nového zemského zřízení, že v něm jsou 

obsaženy klauzule vypovídající nekatolíky, kteří by se přísahou nepřihlásili ke 

katolické konfesi, a že se v něm počítá i se zvláštními náboženskými dekrety a 

patenty. Situaci v dopisu komentoval takto: "Jeho Milost císařská neráčí chtíti 

v těchto zemích jiného náboženství trpěti než své, ale také proces právní k tomu 

zformován jest, aby nemohl od jiných užíván bejti než od lidí téhož náboženství, 

poněvadž častý přísahy v něm se opětují, kteréž všecky netoliko na Pána Boha, než 

také na Matku boží a všecky svaté vztahují, jímž žádný z nás s dobrým svědomím 

poddán bejti nemůže. " 141 Neuplynuly ani dva měsíce a Karel již mohl komentovat 

rekatolizační patenty zcela otevřeně, neboť se v tu chvíli již týkaly všech obyvatel 

139 ZA Opava, Pracoviště olomouc, Rodinný archiv Žerotínů, ŽD 14, fol. 33-38. 
140 T. KNOZ, Pobělohorské konfiskace. Moravský průběh, středoevropské souvislosti, obecné 
aspekty, Brno 2006, s. 262. 
141 F. HRUBÝ (ed.), Moravská korespondence a akta z let 1620-1636, II, Brno 1937, s. 77-78; T. 
KNOZ, Pobělohorské konfiskace. Moravský průběh, středoevropské souvislosti, obecné aspekty, 
Brno 2006, s. 267. 
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Markrabství moravského, mezi nimi i mnohých Karlových příbuzných a známých, a 

konec konců i Karla staršího ze Žerotína samotného. 142 

Pro šlechtice z nekatolického tábora bylo až na některé výjimky jen těžko 

představitelné, aby přísahali v rozporu se svým svědomím a mnohdy i několik 

století trvajícími tradicemi. Ferdinand II. přitom nekompromisní náboženskou linii 

Obnoveného zřízení zemského anticipoval již v preambuli. V této souvislosti se 

často cituje hrdé prohlášení Žerotína o tom, že v jejich rodě již od patnáctého století 

nebyl nikdo, kdo by přináležel k římskokatolické církvi. Kolem roku 1628 byla ale 

situace jiná a dokonce i Karel starší ze Žerotína přesvědčoval svého mladého 

příbuzného Baltazara ze Žerotína, aby konvertoval ke katolictví a zachránil tak 

rodové statky. Hrdost na příslušnost k nekatolickým konfesím už nebyla v kurzu. 

Stále se však našlo značně velké množství moravských aristokratů, kteří odmítali 

přísahat na katolická dogmata, neboť by to pro ně znamenalo morální úpadek. 143 

Zdrcen politickým vývojem v zemi a ve špatném zdravotním stavu se Karel 

odebral na pravidelné léčení do Karlových Varů. Cesty využil k jednání s Adamem 

mladším z Valdštejna, aby prodiskutoval osud žerotínských moravských statků. 

Z léčení se Karel vracel v létě 1628 a tehdy je možno v jeho korespondenci poprvé 

zachytit otevřené úvahy o odchodu do emigrace. 144 

Císař po vydání Obnoveného zřízení zemského Karlovi staršímu nabídl, aby 

vzhledem ke svým zásluhám a při naplnění určitých podmínek zůstal na svých 

moravských panstvích. Žerotín nabídku nepřijal a začal chystat odchod do 

dobrovolného exilu. Janu Khitelovi z Verdenberga poslal dopis s pokyny ohledně 

prodeje rosického a náměšťského panství. 

Během celého roku 1629 vyřizoval Karel záležitosti kolem prodeje majetku, 

což znamenalo kupní smlouvy, urgence splátek za prodané statky a v neposlední 

řadě nařízení poddaným. Žerotín se však snažil svým věrným zajistit slušné živobytí 

a zacházení. Z tohoto období se nám dochovalo značné množství dopisů se správci 

142 ' F. HRUBY (ed.), Moravská korespondence a akta z let 1620-1636, ll, Brno 1937, s. 93-95; N. 
REJCHRTOVÁ (ed.), Karel starší ze Žerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 336-338. 
143 T. KNOZ, Pobělohorské konfiskace. Moravský průběh, středoevropské souvislosti, obecné 
aspekty, Brno 2006, s. 269-270. 
144 T. KNOZ, Državy Karla staršího ze Žerotína po Bílé hoře, Brno 200 I, s. 326-327; N. 
REJCHRTOVÁ (ed.), Karel starší ze Žerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 348-349. 
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jednotlivých panství a služebníky. Jmenujme alespoň Josefa Foresta a Ondřeje 

Ostašovského. 145 

Kontaktů svého tchána se snažil využít manžel Bohunky ze Žerotína, 

Zikmund z Tiefenbachu, který se pokoušel oddálit nutnost emigrace nebo si 

dokonce vymoci trvalou výjimku, jakou Ferdinand nabízel Karlovi staršímu. 

Opětovně Zikmund žadonil u císaře ještě v roce 1636, kdy zemřela Bohunka, aby 

mohla být pohřbena na Drnholci. Ani přímluvy Karla staršího u kardinála 

Dietrichsteina nebyly nic platné, a tak byla Žerotínova dcera pohřbena v žerotínské 

kryptě v Brandýse nad Orlicí. Jejímu choti se alespoň podařilo získat povolení od 

císaře k doživotnímu pobytu na Moravě, které bylo schváleno díky přímluvě 

Zikmundova bratra Rudolfa z Tiefenbachu, císařského důstojníka a dvořana. 146 

Roku 1629 se Karel starší ze Žerotína odebral do exilu spolu se svojí ženou 

Kateřinou. Díky císařské výjimce si směl ponechat brandýské a přerovské panství a 

díky manželce vlastnili ještě panství Třebíč. Ostatní državy byly prodány. Mnohé 

z nich za velmi směšnou částku podloudně získal Žerotínův exšvagr Albrecht 

z Valdštejna. Jejich vztahy se vyostřily během stavovského povstání a třicetileté 

války. Proto, když byl roku 1634 Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna v Chebu 

zavražděn, neodpustil si Žerotín sarkastickou poznámku na jeho osobu v dopisu 

Jiřímu z Náchoda, který mu tuto zprávu sdělil: "Jaký strom, takový ovoce, jaké dílo, 

taková záplata, jaká služba, taková odměna. "147 

Žerotín emigraci snášel velice těžko. Ve všech listech si stěžoval, že se mu 

velice stýská a že jejich bydlení ve Vratislavi není sice špatné, ale ani v nejmenším 

nepřipomíná pohodlím a okolím jeho moravská panství. Svůj zármutek se snažil 

zmírnit alespoň pomocí souvěrcům a bratrským kněžím. Pravidelně posílal do 

Lešna nemalé peněžní částky, které měly zabezpečit jídlo, ubytování a provoz 

bratrské tiskárny, jež byla přestěhována z Ivančic. Také celá Žerotínova knihovna 

byla přemístěna do Vratislavi. Před odjezdem Karel kladl na srdce svým sloužícím, 

aby svazky pečlivě zabalili, aby se cestou neponičily. 

145 T. KNOZ, Državy Karla staršího ze Žerotína po Bílé hoře, Brno 200 I, s. 333-335. 
146 T. KNOZ, Pobělohorské konfiskace. Moravský průběh, středoevropské souvislosti, obecné 
aspekty, Brno 2006, s. 282-283. 
147 T. KNOZ, Pobělohorské konfiskace. Moravský průběh, středoevropské souvislosti, obecné 
aspekty, Brno 2006, s. 541; N. REJCHRTOVÁ (ed.), Karel starší ze Žerotína. Z korespondence, 
Praha 1982, s. 374. 
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Vzhledem k emigraci a špatnému zdraví, což znemožňovalo Žerotínovi 

cestovat tak často, jak by kvůli správě panství bylo zapotřebí, byl nucen zajistit 

chod žerotínských držav udržováním hospodářské korespondence. 

Karel starší ze Žerotína je často vykreslován jako šlechtic bez zájmu o 

ekonomiku a s výhradně pozitivním vztahem k poddaným. Tento názor se opírá o 

nedostatek zachovaných pramenů hospodářského charakteru. Prozkoumání 

dochovaných listů týkajících se ekonomiky a správy panství nám však podávají 

důkaz, že šlechtickému hospodaření v mezích dobové zvyklosti rozuměl a věnoval 

se mu především v období, kdy nezastával veřejnou funkci a nebyl tudíž vytížen 

politickými povinnostmi. 

Po roce 1628 naopak vzrostl počet listů, které se týkaly správy panství a 

zajišťování jeho ekonomického chodu. Musíme však zdůraznit, že značnou část 

hospodářské agendy vyřizovala Karlova choť. Zvýšený zájem o správu dominia 

měla za následek pravděpodobně skutečnost, že se rozloha žerotínských držav 

značně ztenčila. 

Lidmi, kteří získali někdejší Žerotínovy statky, byli často zástupci české 

šlechty a v nemalé řadě i Žerotínovi příbuzní. Ačkoli se moravský šlechtic holedbal, 

že v jeho od 15. století nebyl žádný katolík, skutečnost byla po roce 1620 poněkud 

odlišná. V rozhodujícím okamžiku nezbylo Karlovi staršímu nic jiného, než 

vytipovat a vyhledat ty příslušníky rodu, kteří již konvertovali ke katolictví, anebo 

byli ochotni o tom uvažovat. Dokonce i jeho naléhání na Baltazara ze Žerotína, aby 

přestoupil na katolickou víru, nemělo jiný důvod než záchranu žerotínských statků. 

Kupříkladu z valašskomeziříčských a přerovských Žerotínů se během první 

poloviny 17. století stal katolický rod, věrný panovnickému domu. 

Příbuzní však nebyli jedinými novými majiteli Karlových držav. Jedním ze 

zástupců z řad císařských přívrženců, kteří vydělali na konfiskacích, byli 

Lobkovicé. Ti získali panství Dřevohostice jako náhradu císařského dluhu. 

Rozprodání rodového majetku však nebylo jedinou ránou osudu, která 

starého moravského předáka a ochránce jednoty bratrské zasáhla. 

V letech 1630-1634 je obsahem jeho korespondence z větší části 

komunikace s bratrskými kněžími stran finanční podpory exulantům a zajištění 

bezpečnosti majetku šlechticů, kteří museli odejít z vlasti. Často si také dopisoval se 

svou dcerou Bohunkou, stěžoval si na zdravotní potíže, ale přesto se snažil být své 
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rodině nápomocen, třeba zajištěním zahraničního pobytu svého vnuka Karla 

Bruntálského z Vrbna. 

Od roku 1634 už nebyl Karel starší schopen cestovat do Vratislavi. Jeho 

špatný zdravotní stav mu to neumožňoval, dopisy většinou diktoval upoután na 

lůžko. Oporou mu zůstávala jeho žena, která se systematicky starala o panství a o 

komunikaci s přáteli a příbuznými. Přerov byl tedy posledním útočištěm Karlovým. 

Vratislav, ale i České království ohrožovala a drancovala švédská vojska, náklady 

na obživu stoupaly. Také z těchto důvodů byl Karel se svou chotí nucen setrvat na 

Moravě, kde výdaje dosahovaly čtvrtiny těch, kterých bylo třeba ve Vratislavi. 

Situace v zemi však Žerotína znepokojovala, a tak se chtěl vrátit zpět do exilu. 

Uvažoval i o přestěhování se do Uher, avšak jeho životní pouť byla téměř u konce. 

O zdravotním stavu svého manžela psala bratru Adamovi manželka Kateřina 

30. července 1635: " Mohu Vaší Milosti oznámiti, že pán můj sice podle svýho 

předešlýho způsobu téměř jednostejný jest, neb chvíli lépe a chvíle zase hůře se má, 

v lůži předce stále zůstává a na žádnou nohu postaviti se nemůže. Však jak tý 

zimnice, kterou předešle po pětkrát přes den měl, zbyl, předce se od toho času 

trochu čerstvější býti zdá, že aspoň rukami může více vládnouti a sám pojísti, prvé 

ho sic na větším díle krmiti museli, a k každýmu jídlu dá se na stolici v šlofpelci 

zdvihnouti, že tak u stolečku s námi pojí a někdy se k voknu dá přistaviti, že na vítr 

pohlídne, než zase hned do lůže se navrátí, neb mdloba a ten starodávní kašel i 

siptavost v řeči předce se ho přidrží. ...... "148 

Rok 1636 a 1637 byl pochmurným koncem Žerotínovy rodiny. Útoku smrti 

podlehla jako první dcera Bohunka. Karel starší ze Žerotína skonal 9. října 1636. 

Paní Kateřinu dávali do hrobu v únoru 1637. Zikmund z Tiefenbachu zesnul na 

podzim 1637. Na samém konci roku 1637 odešel na věčnost i Karel Bruntálský 

z Vrbna, Žerotínův vnuk. Jiří z Náchoda, zeť Karla staršího naposledy vydechl už 

na podzim roku 1634. 

Nezbyl tedy nikdo z Karlových blízkých příbuzných, kdo by nesl jeho odkaz 

následujícím generacím. 

148 O. ODLOŽILÍK, Karel starší ze Žerotína 1564-1636, Praha 1936, s. 177. 

88 



6. KORESPONDENCE SE ŠVÝCARSKÝMI A FRANCOUZSKÝMI 

PŘÁTELI 

Důvodem zahraniční studijní cesty Karla staršího ze Žerotína byla situace 

v Čechách a na Moravě. V 16. a 17. století nenacházeli přívrženci jednoty bratrské 

na Pražské univerzitě příliš pochopení. O přátelském prostředí nemohla být řeč. 

Někteří luteránští učitelé měli ve zvyku přívržence jednoty bratrské hanlivě nazývat 

pikarty, což přirozeně vyvolalo odchod nekatolíků za vzděláním na zahraniční 

protestantské univerzity. Nejvíce protestantských univerzit bylo v německých 

oblastech, ale také ve Francii a Švýcarsku, kam směřovala většina nekatolických 

šlechtických synků. Proto se stala francouzština nezbytnou pro dorozumívání se 

mezi studenty a učiteli. Vyučovacím jazykem však byla i nadále latina a její znalost 

se považovala za samozřejmou, pokud se chtěl mladý muž věnovat univerzitnímu 

vzdělání. 

Díky životu ve frankofonním prostředí se Karel starší ze Žerotína 

zdokonaloval ve francouzštině a mohl ji tak využívat při navazování kontaktů 

v pozdějších letech, kdy se snažil udržet si přehled o evropském dění, k čemuž mu 

pomáhala i korespondence s francouzskými a švýcarskými přáteli, které z větší části 

potkal za studií. Latinou a francouzštinou vládl Žerotín téměř jako mateřským 

jazykem. Kromě jiného byl vytříbený styl dopisů módní záležitostí každého 

renesančního kavalíra. 

Možnost studovat na nejlepších evropských univerzitách byla zásluhou 

Karlova otce Jana staršího ze Žerotína, v jehož rodě našli uplatnění preceptoři 

nejvyšší kvality a vždy se dbalo na kvalitní vzdělání potomků. Jako jeden z prvních 

se o výchovu mladičkého Karla zasloužil lékař, teolog, filozof a básník Jan Krato 

z Kraftheimu, se kterým si Žerotín dopisoval, aby se cvičil v gramatice a stylistice. 

Takový dopis čtrnáctiletého Žerotína sloužil zároveň jako školní práce z oboru 

konverzace a epistolografie. Ve svém listu z 19.dubna 1578 Žerotín svému učiteli 

napsal: " Buď zdráv pane! Abych dostál slovu, činím teď to, co jsem Ti na Tvé přání 

slíbil, když jsi od nás odcházel - že Ti totiž budu psát. Mám ovšem za to, že 

rozumím, proč to ode mne žádáš. Chceš poznat, jak jsem pokročil v učení- a psaní 

je toho nejj"istějším důkazem; mě totiž nevyzkouší nic lépe. Ale poněvadž je z toho 

také patrna péče Tvé Excelence o mého pana otce a o mne, po zásluze Ti vzdávám 
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díky, že jsi nepohrdl dohledem nad mou výchovou a také po této stránce posloucháš 

pana otce ...... . ,d49 

Jednou z prvních zastávek během studijní cesty po Evropě byla pro Žerotína 

univerzita v Orléans. Studoval zde se svým spolužákem Karlem z Liechtensteina, 

mezi dalšími významnými osobnostmi z řad studentů této univerzity jmenujme 

Jiřího Adama Bořitu z Martinic, Viléma Slavatu z Chlumu. Tito tři později 

konvertovali ke katolické víře. Město Orléans však nebylo jedinou destinací, kam 

studenti z Čech a Moravy směřovali. Hugenotské univerzity v Montpellier, Saumur, 

Orange, Mauntobanu či Sedanu nabízeli možnost kvalitního vzdělání, nebyly však 

tak oblíbené jako právě Orléans nebo Štrasburk. 150 Bratrští šlechtici z Čech a 

Moravy však nejčastěji zakotvili na kalvínských univerzitách v Ženevě a v Basileji. 

Stejně tak u Žerotínů bylo studium v Basileji už jakousi rodovou tradicí, tomu 

odpovídá i dlouhý seznam členů žerotínského rodu, kteří na tamní univerzitě 

studovali. Kromě Karla staršího to byl i jeho bratr Jan Diviš, bratranec Ladislav 

Velen, chráněnec Karel mladší ze Žerotína a další příbuzní. Z okolí přátel Žerotína 

zmiňme alespoň Jáchyma Šlika a v neposlední řadě Václava Budovce z Budova. 

Nikdo z Žerotínovy rodiny a jeho přátel však nedosáhl takové znalosti 

francouzštiny a latiny jako Karel starší, ačkoliv možnost zdokonalení se ve 

francouzštině a v ostatních jazycích nabízel Žerotín ve svém francouzském dopisu 

Zdeňkovi z Roupova, kdy ho přesvědčuje, že výměna cizojazyčné korespondence 

prospěje oběma, neboť si mohou vzájemně opravovat chyby, čímž se naučí nejvíce: 

" Vous en tirerez double profit, l'un, que le style qui est le maistre de parler, vous 

rendra les dictes langues plusfamilieres et vousfournira l'abondance des mots, des 

phrases, des fac;ons de dire et ďescrire; l'aultre, qu 'en changeant souvent de 

matier, vous acauerez Ia science de diverses choses et vous accoustumerez de 

parler de tout, et ainsi vous fa i rez universel qui est une belle partie d 'un bel esprit 

. b. . . ' bl .. 151 et s z zen en toute personne, maz s surtout en un quz est ne no ement ..... 

149 T. KNOZ, Karel starší ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa, Praha 2008, s. 41; N. 
REJCHRTOVÁ (ed.), Karel starší ze Žerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 41. 
150 L. M. ČERNÁ, Studenti z českých zemí na univerzitě v Orléans a dalších francouzských 
univerzitách, ČČH 1934, s. 353, s. 548-564; K. HRDINA, Studenti z českých zemí na vysokých 
školách v zahraničí, VČA, roč. 28-29, Praha 1920, s. 33-44; F. HRUBÝ (ed.), Etudiants tcheques 
aux écoles protestantes de I'Europe occidentale a Ia fin du 16• siecle et au début du 17• siecle, Brno 
1970, s. 7; P. CHLUMECKY (ed.), Car! von Zierotin und seine Zeite 1564-1615, ll, Briinn 1862, s. 
135-140; O. ODLOŽILÍK, Jednota bratrská a reformovaní francouzského jazyka, Philadelphia 1964. 
151 F. DVORSKÝ (ed.), Dopisy Karla staršího z Žerotína 1591-161, AČ XXVII, Praha 1904, s. 198. 
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Vztahy jednoty bratrské s Francií a kalvinisty ve Švýcarsku výrazně 

ovlivnily české a moravské nekatolické prostředí. Jen pro zajímavost můžeme 

zmínit, že za vlády Rudolfa II. byla francouzština oblíbeným jazykem části 

protestantské šlechty, tím se také odlišovala od katolíků obklopujících Rudolfův 

dvůr v Praze, kteří naopak upřednostňovali italštinu a španělštinu. Zálibu ve 

francouzštině, jazyce Kalvína, je možno vysvětlit sympatiemi českých a 

moravských nekatolíků vůči francouzským hugenotům, kteří trpěli perzekucemi 

jako jednota bratrská. V roce 1589 nástup Jindřicha Navarského, stoupence 

kalvinismu, na francouzský trůn přispěl k oblibě francouzštiny. Prudký zlom však 

nastal v roce 1593, kdy Jindřich IV. konvertoval ke katolictví. 

Po zahájení katolické protireformace se Kalvínovo učení ujalo i jako idea 

politického boje za "správnou víru". Musíme však podtrhnout fakt, že proklamace 

kalvínské doktríny zůstala pouze v teoretických rovinách, alespoň co se týče 

českých zemí. Nicméně spisy Theodora Bezy a hugenotského předáka, právem 

nazývaného "papež hugenotů", Filipa du Plessis-Mornay, byly stále žádaným 

zbožím mezi bratrskými šlechtici. 152 S oběma ochránci protestantské víry se Žerotín 

přátelil a udržoval častou korespondenci. 

Dopisy s frankofonními přáteli nám umožňují odhalit jinošská léta 

Žerotínova života, tedy tu část, kterou strávil pobytem v zahraničí. Jednotlivé 

dopisy nám ukazují zajímavé detaily ze Žerotínova života, které byly až do 

shromáždění a zveřejnění Žerotínovy korespondence z období studií neznámé. 

Detaily Žerotínova života nám částečně mapují i dochované fragmenty Karlových 

deníků z let 1588 až 1591. Ačkoliv nejsou kompletní, přibližují nám plány na cestu 

do Francie a zároveň poskytují informace důležité pro sjednocení duchovního 

portrétu Karla staršího ze Žerotína. Žerotínových deníků využíval při psaní své 

monografie zejména Petr Chlumecký. 153 

V dopisech z pozdějšího období adresovaných zejména Jakubu Guetlinovi, 

preceptorovi Karla mladšího ze Žerotína, jehož vzdělání si vzal na starosti Karel 

starší jako svůj životní úkol, nám Žerotín zanechal podrobné popisy, jak studenti 

v zahraničí žili, kde byli ubytováni, co jedli, jaký byl jejich studijní program a s tím 

152 F. HRUBÝ (ed.), Etudiants tcheques aux écoles protestantes de I'Europe occidentale a Ia fin du 
16e siecle et au début du 17e siecle, Brno 1970, s. 14, s. 28, s. 90. 
153 F. HRUBÝ (ed.), Etudiants tcheques aux écoles protestantes de I'Europe occidentale a Ia fin du 
16e siecle et au début du 17e siecle, Brno 1970, s. 14, s. 28, s. 90; P. CHLUMECKY (ed.), Carl von 
Zierotin und seine Zeit 1564-1615, Briinn 1862. 
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spojené finanční náklady. Karel starší považoval studium a zejména znalost cizích 

jazyků za obzvlášť důležité. On sám tak díky svým jazykovým schopnostem poznal 

mnoho zajímavých osobností, seznámil se s jinými zvyky a kulturami a dokázal tak 

získat přehled o politickém vývoji a právním systému v evropských zemích. 

Samotný vývoj náboženské a politické situace v Evropě donutil bratrské 

šlechtické rodiny ke změně obvyklého místa studijního pobytu, a tím byl Štrasburk. 

Tato univerzita na konci 16. století více inklinovala k luteránskému učení, které 

bylo bratrskému naturelu poněkud vzdálenější než kalvínská idea. Tak postupem 

času docházelo k tomu, že se nejoblíbenějšími univerzitami, kam posílali bratrští 

otcové své syny, staly Basilej, Heidelberg, Ženeva a další. 

Nicméně kontakty s Francií nebyly úplně přerušeny, stejně jako písemný 

styk s francouzskými učenci a profesory, kteří i nadále rozšiřovali obzor nejen 

Karlovi staršímu, ale i ostatním přívržencům jednoty bratrské toužícím po 

zdokonalení se v oblasti výkladu víry a politických tezí. 154 

Edice francouzské korespondence a dopisů s přáteli z frankofonního 

prostředí je z větší části dílem Františka Dvorského, který shromáždil tyto materiály 

díky studiu písemností v bludovském archivu. Výsledkem pak byla edice dopisů 

z let 1591 až 161 O vydaná v Archivu českém roku 1904. Korespondenci, kterou si 

moravští a čeští studenti vyměňovali s vyučujícími na kalvinisticky a filipisticky 

orientovaných univerzitách, a to zejména v době předbělohorské, připravil František 

Hrubý. Jeho soubor" Etudiants tcheques aux écoles protestantes" neobsahuje listy 

týkající se speciálně teologických otázek a diskusí, ale ty dopisy, které přibližují 

dění tak napjaté doby plné předtuch, rozporů a zápasů o náboženskou svobodu. Jsou 

to dokumenty vrhající nové světlo na situaci v Čechách a na Moravě v předvečer 

velkého evropského konfliktu. 

František Hrubý podnikl v letech 1924 až 1931 několik cest do Švýcarska a 

Francie, aby nasbíral materiály pro svou edici. Jako nejplodnější ve svých zprávách 

o studijních cestách označil "výlet" do univerzitní knihovny v Basileji. Odtud 

přivezl opisy 57 dopisů jednotlivých členů rodiny Žerotínů s Janem Jakubem 

Grynaeem, z nichž 26 listů si vyměnil přímo s Karlem starším ze Žerotína. 

Grynaeus se nejvíce zasloužil o vzdělání žerotínského klanu, neboť s ním se 

154 F. HRUBÝ (ed.), Etudiants tcheques aux écoles protestantes de I'Europe occidentale a Ia fin du 
16e siecle et au début du 17e siecle, Brno 1970, s. 14, s. 28, s. 7-16. 
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dojednávaly studijní pobyty mladých šlechticů. Celkem Hrubého edice obsahuje 

290 listů, z nichž některé se objevují i u Dvorského v Archivu českém. 

Jednotlivé dopisy s Žerotínovými frankofonními přáteli jsou uloženy 

v Zemském archivu v Opavě ( celkem 56 francouzsky psaných dopisů a zhruba 800 

v latině), v Moravském zemském archivu v Brně (celkem 41 dopisů), v Bibliotece 

uniwersytecke ve Vratislavi ( 4 dopisy zveřejněné v Hrubého edici), v Ůffentliche 

Bibliothek der Universitat v Basileji ( 143 listů), v Burgerbibliothek v Bernu ( 2 

listy), v Zentralbibliothek v Zurichu ( celkem 14), v Staatsachiv v Zurichu ( 3 

dopisy), v Bibliotheque publique et universitaire v Ženevě ( 13 dopisů), v soukromé 

Landesbibliothek Gotha (celkem zveřejněno 35 dopisů), v Bibliotheque Nationale a 

Bibliotheque Ste Genevieve v Paříži ( celkem 24 dopisů) a ve Staatsarchiv ve 

V 'd ·c s d . o) 155 l ni OpiSU. 

Speciální soubor písemné pozůstalosti francouzského krále Jindřicha IV. 

Navarského, známý pod názvem " Lettres missives", jíž bylo vydáno celkem 9 

svazků, je uložen v Národní knihovně v Paříži. Korespondence francouzského 

hugenotského zpravodaje Filipa du Plessis-Momaye byla vydána v edici " 

Mémoires et correspondance de Duplessis-Mornay (1571-1623)", a to ve 12 

svazcích. Originály jsou taktéž uloženy v Paříži. Dva dopisy psané francouzskému 

králi Ludvíkovi XIII., jejichž autorem byl Žerotín, se nám dochovaly v originále 

v Národní knihovně v Paříži. Otištěné byly v Českém časopisu historickém roku 

1926 jako součást článku Viktora Tapié. 156 

6.1.Dopisy psané ve francouzštině 

6.1.1. Vilém Aragosius 

S Vilémem Aragosiem se Karel starší ze Žerotína seznámil během svých 

studií a pobytu na francouzském dvoře. Tento vzdělanec byl osobním lékařem tří 

francouzských králů, jakožto hugenot nucen odejít do vyhnanství. Útočiště nalezl 

v Basileji. Karel s ním udržoval korespondenci, zejména po svém návratu ze 

studijních cest. Byl v přímém kontaktu i s jinými českými studenty, jak dokládají 

155 F. HRUBÝ (ed.), Etudiants tcheques aux écoles protestantes de I'Europe occidentale a Ia fin du 
16e siecle et au début du 17e siecle, Brno 1970; F. DVORSKÝ (ed.), Dopisy Karla staršího 
z Žerotína 1591-161, AČ XXVII, Praha 1904. 

156 F. HRUBÝ, Filip du Plessis-Mornay a Karel Žerotín v letech 1611-1614. (Morava v zrcadle 
hugenotského zpravodaje), in: Od pravěku k dnešku- Pekařův sborník, II, Praha 1930, s. 39-69; V. 
KYSAL, Jindřich IV. a Evropa v letech 1609 a 1610. Kritický rozbor pramenů a literatury, Praha 
1909, s. 35-110; V. L. TAPIÉ, Dva listy Karla st. ze Žerotína králi francouzskému, ČČH 1926. 
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traktáty, které jsou jim často věnované. O pobytu u Žerotína a o Aragosiově 

"moravské zkušenosti" se dočteme z dochovaných dopisů. V roce 1590 Aragosia 

Karel starší ujišťoval o svém věrném přátelství a nabízel mu možnost působení na 

Moravě ve funkci dvorního lékaře. Děkuje Aragosiovi za dopis, ve kterém mu 

sdělil, že by se na Moravu jednou rád vrátil. Nabízí mu ubytování v Brandýse nad 

Orlicí. Informuje ho o smrti několika přátel, s nimiž se seznámil v době svého 

moravského pobytu. Naznačuje, že chce i nadále projevovat přízeň francouzskému 

národu: " Mais en particulier a tous les Seigneurs et Gentilshommes Fran~ois qui 

sont pardela, auxquels, bien que je n 'aye l 'honneur de les cognoistre, néantmoins 

pour estre serviteur de toute Ia nation, j 'ojfre avec ma personne ce peu de biens que 

Dieu m 'a donné, les priant de croire, que je désire de les servir fous, et que Ia ou ils 

vouldront m 'employer, ils trouveront, que je suis aultant Fan~ois d 'affection, que 

Boheme de nation. "157 Listy s tímto francouzským lékařem byly většinou osobního 

charakteru. 

6.1.2. Jan Lucanus 

S Janem Lucanem obvykle řešil Žerotín vojenské a politické záležitosti, neboť 

byl Lucanus plukovníkem a diplomatem. Působil jako spojenec Petra Voka 

z Rožmberka a Kristiana z Anhaltu. V roce 161 O mu Karel psal, že Morava 

rozpouští stavovské vojsko, ale své důstojníky propouštět nehodlají pro případ, že 

by došlo k dalšímu zbrojení. Rád by již nyní poprosil Lucana, aby vyslyšel jejich 

prosby, ačkoli je třebaještě vyčkat, neboť by jeho osoba nemusela být přijatelná pro 

moravské stavy. Žerotín na něj takto naléhal: " ... et quand nous aurons ce bonheur 

de vous avoir avec nous, vostre bon conseil et adresse nous aidera a obvier au reste 

des inconvenients qui nous mena~ent; qui est cause que ie vous prie de vouloir 

penser a vous retirer au plustost qu 'i/ vous sera possible aupres de nous, car 

quoyque pour raisons praignantes, approuvées mesmes du conte ďHodicz et du 

colonnel de Tiefenbach, ie n 'aye vou/u pour ceste fois proposer vostre personne 

I ' o l' o ' l d"' l " 158 au x estats, mms ay remzs a a zete genera e ...... .. . 

157 F. HRUBÝ(ed.), Etudiants tcheques aux écoles protestantes de I'Europe occidentale a Ia fin du 
16e siecle et au début du 17e siecle, Brno 1970, S. 37, S. 39. 
158 F. DVORSKÝ (ed.), Dopisy Karla staršího z Žerotína 1591-161, AČ XXVII, Praha 1904, s. 544; 
N. REJCHRTOVÁ (ed.), Karel starší ze Žerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 275-277. 
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6.1.3. Jindřich z Eberbachu 

Starosta v Auerbachu, často informoval Žerotína o politických záměrech 

nejvyšších kruhů. Karel starší s ním udržoval častou korespondenci, a to až do 

Eberbachovy smrti v roce 1606. Byl Žerotínovi zpovědníkem a přítelem, kterému se 

svěřoval se svými starostmi všedního dne a zdravotními obtížemi. V bludovských 

kopiářích se dochovalo přibližně deset listů. Nicméně hlavním tématem dopisů 

zůstávala politická situace, náboženské otázky a názory na zlepšení politického 

ovzduší v Evropě. Zajímavým se jeví dopis z 2. března 1600, ve kterém Žerotín 

sděluje Eberbachovi obavy o náboženské smýšlení syna Kašpara ze Žerotína, 

Karlova bratrance. Své zneklidnění vyjádřil: " Vždyť kdyby tohle nedospělé dítě bylo 

vychováváno v domě svého otce, v nejhorším případě bylo by se stalo 

neohrabancem a povalečem, dostane-li se však ke dvoru, mám strach, že se z něho 

stane nejenom odpadlík, ale časem, jak tomu s takovými lidmi zhusta bývá, 

pronásledovatel svého řádného prostředí, rozuměj lidí evangelického 

v vd v ' "159 presve cem. 

Zdůvodnění, že v Žerotínově rodě nebylo již od časů Jana Husa papežence, je 

vhodné uvést pro představu rozmanitosti Žerotínovy slovní zásoby v originálu: 

" ... Depuis le temps de Jean Hus, nous n 'avons eu aucun papiste en nostre maison, 

et depuis septuingt ans en r;a, comme nous pouvons prouver, nos anr;estres oni esté 

successivement les defenseurs de Ia parole de Dieu en ceste province. Jl me 

deplairoit fort si aucun de nostres avoit a degenerer de r;e bon naturel et se rendre 

indigne de Ia grace et de l'honneur que Dieu afaict en ceci a nostrefamille. "160 

Průběh soudní pře vedené v letech 1600-1602 mezi Karlem starším ze Žerotína a 

Zikmundem z Dietrichsteina se stal hlavním tématem dopisů, ve kterých si Žerotín 

stěžuje na ústrky ze strany císařských, obává se, že se jedná o záměr zlikvidovat 

jeho osobu. Často žádal svého přítele o radu a sděloval mu své citové rozpoložení 

jako v dopise z 19. prosince 1601 (český překlad dopisu uvedla Noemi Rejchrtová 

ve své edici):" Au demeurant, vous avez a sr;avoir que i 'ay esté oui avec ma partie 

le soubschambellan de Moravie et accusé de luy de trois points principalement: le 

premier qu 'au temps des dietes, ie faisoy tenir des preches aux ministres calvinistes 

en mes maisons que i 'a voy en vil/es de I' empereur; le second que i 'avoy es té a 

159 N. REJCHRTOVÁ (ed.), Karel starší ze Žerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 120. 
16° F. DVORSKÝ (ed.), Dopisy Karla staršího z Žerotína 1591-161, AČ XXVII, Praha 1904,s. 134. 
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servir le roy de France; et le troisieme que ie m 'estoy maintenu en Ia possession de 

l . . d C l l 'd I' " 161 a sezgneurre e romau contre a vo onte e empereur. 

V září 1602 už se situace natolik vyostřila, že si Žerotín stěžoval na situaci 

tureckého nebezpečí, které hrozilo Moravě a na měření dvojím metrem 

v náboženské otázce Čech a Moravy: " En ce pays-ci on n 'en parle point, nous 

sommes empechés maintenant a chasser les Tartares que nous craignons et lesquels 

apres Ia prinse d'Albe Royal se sont respandu par l'Hongrie vers co11fins. Comme 

le danger sera passé, par aventure en sentirons nous quelque nouvelle ; toutesfois 

ils s 'adressent seulement aus estats de Bohemes, comme aussi l 'edict du roy 

Wladislaus, lequel ne Jut iamais rer;eu ni eult aucune vigeur ou rigeur en ceste 

province. Dieu y remédie par sa gráce et veuille avoir pitié de nous : le point qui 

traine avec luy plus de danger et de malheur, est que Ia iustice nous est deniée, que 

l d o l 0 fi o d l ' o ,r,~ U 162 ve u t zre au ta nt, comme s z nous usswns ec are s m1 ames ........ . 

Rozebírání politické situace v zemi, osobní prohry, spory s příbuznými a 

nakonec i bolestné ztráty v rodině se staly ústředními tématy posledních listů, které 

si tito dva vzdělanci vyměnili. Eberbach Žerotínovi pomáhal i při zajišťování 

studijních cest přátel a příbuzných. Vzhledem ke kontaktům, které měl, sloužil 

Karlu staršímu i jako informátor. Tato funkce byla vzájemná. 163 

S Jindřichem z Eberbachu si Žerotín vyměňoval dopisy ohledně studií 

svého bratra Jana Diviše, jehož byl Eberbach preceptorem. Korespondence se týkala 

informací o studiích, financování ubytování a pokrocích Žerotínova bratra ve 

vzdělávání se. Není divu, že Karel starší důrazně žádal, aby mu bratrův preceptor 

podával podrobné informace. Žerotína totiž vydržování Jana Diviše na studiích 

stálo přibližně 200 dukátů měsíčně, což nebyla malá částka. 164 

6.1.4. Vilém Ancel 

S vyslancem francouzského krále u císařského dvora v Praze udržoval Karel 

starší ze Žerotína velmi vřelé vztahy od roku 1588, kdy byl Žerotín představen 

161 F. DVORSKÝ (ed.), Dopisy Karla staršího z Žerotína 1591-161, AČ XXVII, Praha 1904,s. 183; 
N. REJCHRTOVÁ (ed.), Karel starší ze Žerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 156. 
162 F. DVORSKÝ (ed.), Dopisy Karla staršího z Žerotína 1591-161, AČ XXVII, Praha 1904,s. 195; 
N. REJCHRTOVÁ (ed.), Karel starší ze Žerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 161-162. 
163 F. DVORSKÝ (ed.), Dopisy Karla staršího z Žerotína 1591-161, AČ XXVII, Praha 1904, s. 223-
225; T. KNOZ, Karel starší ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa, Praha 2008, s. 211. 
164 F. DVORSKÝ (ed.), Dopisy Karla staršího z Žerotína 1591-161, AČ XXVII, Praha 1904, s. 27-
28; T. KNOZ, Karel starší ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa, Praha 2008, s. 55-56. 
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císaři svým strýcem, Fridrichem ze Žerotína. Díky AnceloYi byl ,-~·bomě 

informován o politických tazích císaře, ale i o situaci ve Francii. Žerotín yyužíval 

Ancelových kontaktů k přímluvám za své přátele, aby tak mohli získat vhodné 

funkce na dvoře. 

V říjnu 1591, kdy pobýval Karel starší ze Žerotína ,. Míšni. na cestě za 

francouzským králem, napsal Ancelovi dopis o zdlouhavé cestě do Francie, že byl 

nucen setrvat v Drážďanech, neboť se nenaskytla žádná loď. která by ho odvezla do 

Dieppe. Karlovi se opět vrátily zdravotní potíže, jež ho pronásledovaly celý život, 

navíc nesnášel cestování. Zde ho také zastihla zpráva o smrti saského kurfiřta 

Kristiána I. O posledních okamžicích kurfiřta, který zemřel 5. října 1591 napsal 

svému francouzskému příteli skutečně barvitou zprávu: "Premierement i/ m 'a diet 

que ~e pauvre prince a esté au lict vingt et huict iours, estant tombé malade le 

septiesme du passé et mort le cinquisme du présent, entre les six et sept heures du 

malin. Desia auparavant i! s 'estoit trouvé mal et mesmes lorsqu 'i/ Jut a Ia chasse, 

estoit totalement disposé a maladie, mais Ia vigueur de Ia ieunesse et son courage 

surmonterent alors le mal. Depuis i/ retourna a Drezden par le conseil de son 

medi~in, en intention de se purger et prévenir Ia maladie; mais Ia maladie le 

prévint, voir si véhémente, que des le commen~ement on désespéra de sa vie, et 

entre aultres son premier médi~in asseuroit tousiours qu 'i/ n 'en echapperoit 

point ....... Il saigna par deulx fois, Ia premiere huict heures durant et Ia seconde 

quatre, iettant for~e sang caillé et parmi de pieces du foye et du 

poulmon. ......... L 'occasion de sa maladie est venue de Ia vie desraiglée qu 'i/ tenoit, 

et de son boire, duquel néantmoins i/ s 'estoit abstenu depuis trois ou quatre lois en 

~a, en intention de continuer, et surout en sa maladie i/ asseuroit, si Dieu luy 

rendoit sa santé, de ne boire iamais, si non aultant que Ia ne~essité requerroit et 

donl i/ auroit besoing pour Ia soustenta~ion et rafraichissiment du corps." 165 

Během cesty i svého pobytu v táboře Jindřicha IV. informoval Žerotín Ancela 

o dojmech a pocitech, které zažíval při přepravování se do Francie a válečném 

tažení. 2. ledna 1592 napsal Ancelovi dlouhý dopis, ve kterém se mu svěřuje plný 

optimismu, že na něj Jindřich Navarský zapůsobil velice přitažlivým dojmem a že 

je král odhodlán se utkat i s vévodou z Parmy. Ve druhé části dopisu však vylíčil 

vojenskou situaci před Rouenem, své vojenské neúspěchy, ale i vztah ke králi 

165 F. DVORSKÝ (ed.), Dopisy Karla staršího z Žerotína 1591-161, AČ XXVII, Praha 1904, s. JO
ll. 
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Jindřichovi, který se začal poněkud lišit od doby nadšeného příjezdu do Dieppe. 

Nejprve byl zastřelen Karlův průvodce Curtin a sám Žerotín unikl smrti jen o 

vlásek. Ztráty na životech se začínají týkat i Žerotínova oddílu, a tak Karel starší 

zkritizoval špatnou vojenskou strategii Jindřicha Navarského. 166 

Na jaře 1592 se již otevřeně vyznával z vystřízlivění bezmocného obdivu 

francouzského krále, žádal ho však, aby tyto informace nikomu neříkal. Ve Francii 

setrvává už jen z přesvědčení a ze své křesťanské povinnosti, aby se nezpronevěřil 

ideálům a cílům, se kterými do Rouenu přijížděl. Ve svém dopisu se postěžoval: 

" ...... ma i s toucheray tant seulement fe qui concerne ma personne et mon estre, et 

vous diray que depuis mon arrivée en fe royaulme, ie me suis tousiours bien porté, 

Dieu merci, quant au corps, encores que ie n 'aye laissé de patir et endurer aultant 

ou peu s 'en fault que les aultres ; mais quant a l 'esprit, pour vous le dire en amw, ie 

ne l 'ay gueres eu en repos, n 'auant point trouvé ir;i toute telle satisfaction et 

contentement que i 'avoy esperé, voir que ie m 'estoy persuadé devant que partir. "167 

Po návratu do vlasti udržoval Žerotín kontakty s Ancelem i nadále. Kolem 

roku 1600 se pokusil využít jeho postavení k vymáhání dluhu od francouzského 

krále. Často si ve svých listech stěžuje na netečnost francouzského dvora a 

neschopnost svého agenta, kterého pověřil ve věci navrácení francouzské půjčky. 

Od roku 1602 s ním Žerotín je už pouze v občasném písemném kontaktu, neboť se 

Ancel vrátil do Francie. I přes nesnáze se splácením půjčky Jindřichovi IV. 

ubezpečoval francouzského vyslance o náklonnosti k jeho zemi a francouzskému 

králi. 168 

Z bludovských kopiářů bylo v edici Františka Dvorského uveřejněno celkem 

sedm dopisů. 

6.1.5. Jan z Mollartu 

Prezidentu válečné rady psal Žerotín ohledně informací o vývoji politické 

situace v zemi, neboť byl jedním z nejbližších spolupracovníků císaře. V dopisech 

z roku 1599 se objevuje i upomínka na dluh ve výši tří tisíc tolarů, které mu před 

devíti lety Žerotín půjčil. z tohoto listu vyplývá, že už se oba významní šlechtici 

166 F. DVORSKÝ (ed.), Dopisy Karla staršího zŽerotína 1591-161, AČ XXVII, Praha 1904, s. 31-
35; T. KNOZ, Karel starší ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa, Praha 2008, s. 64-65. 
167 F. DVORSKÝ (ed.), Dopisy Karla staršího z Žerotína 1591-161, AČ XXVII, Praha 1904, s. 38. 
168 F. DVORSKÝ (ed.), Dopisy Karla staršího z Žerotína 1591-161, AČ XXVII, Praha 1904, s. 178, 
s. 192-193. 
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seznámili v době Žerotínových studií. Na jejich dlouholeté přátelství se Karel starší 

často odvolával v případě, že chtěl po Mollartovi zprostředkovatelskou službu. 169 

Jedním z příkladů žádosti o přímluvu je dopis z února 1607, kdy Žerotín 

žádal o pomoc pro svého švagra Albrechta z Valdštejna, který toužil, aby byl přijat 

mezi dvořany arcivévody Matyáše. Chtěl se zúčastnit války v Nizozemí. v listu 

Valdštejna vychvaloval:" Ce ieune seigneur, plein de bonnes et louables qualités et 

qui a faict preuve signalée de sa va/eur plus ďune fois, comme vous en peuvent 

donner relation r;eus qui cognoissent, desireroit, si tant d 'honneur luy pouvoit 

advenir, ďestre rer;eu en Ia chambre de Son Altesse I 'archeduc Mathias, fant pour 

satisfaire a une affection particuliere qu 'i/ a au service de r;e prinr;e, que pour avoir 

un maistre du quell 'authorité et grandeur luy eust a servir ďappuy et ďeschelle a 
s 'advanr;er. " 170 

Mollart Žerotínově prosbě vyhověl a nadále držel nad Valdštejnem 

ochrannou ruku. Albrecht z Valdštejna se po roce 1628 odvděčil svému švagrovi 

podvodným prodejem žerotínských panství. 171 

6.1.6. Mikuláš de Baugy 

Agent francouzského krále v Praze roku 1602 zajišťoval Žerotínovi audience 

u císaře a v případě potřeby intervenoval v jeho prospěch či Karlových přátel. 

V dopisech panu de Baugy ujišťuje francouzskou stranu o své oddanosti. V letech 

1605 až 1606 mu Žerotín často psal kvůli přímluvám u francouzského dvora ve 

prospěch moravských a českých šlechticů, jakým byl například mladý pan 

Smiřický. Doporučení pro mladého šlechtice chtěl zajistit velmi zdvořilou prosbou 

o doporučení pána ze Smiřic ke dvoru: "Au demeurant, monsieur, ie ne veus laisser 

de vous dire que i 'ay esté prié par le baron de Smirzicz, que vous cognoissez sans 

doubte, ďenvoyer pour son ji/s quelques lettres de recommandation en court ; ce 

que ie ferais tres volontiers ; si ie pensoy qu 'elles luy pouvayent servir ; mais oultre 

ce que ie n y ay point de connaissance hor s de M Je duc de Bouillon et de M Je 

169 F. DVORSKÝ (ed.), Dopisy Karla staršího z Žerotína 1591-161, AČ XXVII, Praha 1904,s. 111-
112. 
17° F. DVORSKÝ (ed.), Dopisy Karla staršího z Žerotína 1591-161, AČ XXVII, Praha 1904, s. 302-
303. 
171 F. DVORSKÝ (ed.), Dopisy Karla staršího z Žerotína 1591-161, AČ XXVII, Praha 1904, s. 306-
307; T. KNOZ, Karel starší ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa, Praha 2008, s. 122-123. 
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Grand, ie voy qu 'elles luy donneront fort peu ďacces parmi fant des gens qui ne 

cognoissent pas seulement mon nom, non que Ia personne." 172 

Díky tomuto novému jednateli francouzského krále se opět zlepšily 

Žerotínovy vztahy s Jindřichem IV. Karel starší už neprožíval tak intenzivně starou 

křivdu, když francouzský král odmítal splatit své dluhy a vůči svému starému příteli 

ve zbrani i víře se choval odmítavě. Systém vztahů v politice a mezi šlechtou 

fungoval obdobně jako v současné době. Heslo -já tobě, ty mně - bylo 

praktikováno, pokud šlo o přímluvy. Finanční záležitosti byly poněkud 

komplikovanější. V období nedostatku peněz korespondence překypovala frázemi o 

přátelství a výrazy obdivu a díků. Pokud došlo na splacení dluhu, pak se šlechtici a 

králové často uchylovali k okatým lžím, výmluvám a odůvodněním, proč nemohou 

splatit půjčku. Často tak ošizený Žerotín musel upomínat své dlužníky i několik let. 

Proto se snažil využít společenských kontaktů, aby měl alespoň malou naději, že 

své peníze ještě někdy uvidí. U Dvorského najdeme opisy celkem deseti dopisů 

zaslaných de Baugymu. 

Informace, které mu jednotliví agenti podávali, nebyla pouze jejich dobrá vůle 

a bezmezný obdiv ke vzdělanému moravskému předákovi. Své informátory Žerotín 

velmi dobře platil. Peníze však byly efektivněji vynaložené, než v případě půjček 

přátelům a známým. 

6.1.7. Mikuláš Brulart de Sillery 

V Žerotínově pozůstalosti se často setkáváme s dopisy, které byly adresovány 

korespondentům z oblasti politiky. Ve většině případů se jednalo o francouzské 

agenty, kteří zajišťovali Karlu staršímu důležité informace o dění v zahraničí a 

politických plánech Francie. Jedním z nich byl diplomat francouzských králů 

Jindřicha III. a Jindřicha IV., Mikuláš Brul art de Sillery, který v letech 1607 až 

1624 zastával úřad francouzského kancléře. 

V dopisech mu Žerotín líčil své pohnutky cesty o Francie a zároveň ho 

využíval jako poštovního posla při spojení s frankofonním prostředím a zejména 

s francouzským králem. 173 

172 F. DVORSKÝ (ed.), Dopisy Karla staršího z Žerotína 1591-161, AČ XXVII, Praha 1904, s. 283-
284. 
173 F. DVORSKÝ (ed.), Dopisy Karla staršího z Žerotína 1591-161, AČ XXVII, Praha 1904, s. 20-
21; V. KYBAL, Jindřich IV. a Evropa v letech 1609 a 1610. Kritický rozbor pramenů a literatury, 
Praha 1909, s. 3-6. 
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6.1.8. HuraJt de Maisse 

HuraJt de Maisse byl vyslancem francouzského krále v Benátkách. Vzhledem 

k tomu, že Žerotín strávil určitou dobu v Itálii v době jeho studií a vlašská kultura 

se mu líbila, snažil se udržovat kontakty, které mu pomáhaly při získávání cenných 

informací z oblasti politiky, ale i při nákupu v českých zemích těžko dostupného 

zboží. 

Dopis, který se nám zachoval a byl uveden v edici Františka Dvorského 

pochází ze 7. listopadu 1591, obsahoval poděkování za přízeň, jež de Maisse 

Žerotínovi projevoval, a taktéž informace o cestě za francouzským králem. Žerotín 

doufal, že se ve Francii osobně setkají. Je však nutné naznačit, že důvodem přízně 

mnoha evropských politiků a vzdělanců vůči Karlovi staršímu nebyla pouze úcta 

k jeho osobě a společenskému postavení, ale také štědré dary, kterými Žerotín své 

přátele a dopisovatele zahrnoval, náhradou za finanční dary byly protislužby. 

Žerotín v dopisu psal: " Depuis le temps que i 'eus I 'honneur de vous veoir et 

connoistre a Venize, i 'ay tousiours eu un singulier desir de vous faire quelque bon 

et agréable servir;e en reconnoissanr;e des faveurs que moy et mon frere y rer;eumes 

alors de vous et aussi ay-ie senti un extreme regret de n 'avoir nulle occasion de Ia 

fi 
. . .. 174 vous azre parozstre. 

6.1.9. Theobald Hock 

Theobald Hock byl zaměstnán jako sekretář u Petra Voka z Rožmberka. 

S Žerotínem byli v kontaktu zejména v letech 1606 až 1607, kdy se na zámku 

v Třeboni konaly tajné schůzky evropských protestantských předáků. Theobald 

Hock byl tichým informátorem knížete Kristiána I. z Anhaltu. Hock byl dokonce 

Anhaltem osloven, aby mu pomohl k rožmberskému dědictví za desetiprocentní 

proVIZI. 

Také Žerotín chtěl od Hocka informace ohledně osob, které dojížděly na 

rožmberské panství, zejména v období mezi lety 1606 a 1608, kdy hrozilo turecké 

nebezpečí a v Evropě se tajně jednalo o případné unii všech protestantských stavů. 

Ačkoliv byl Theobald Hock německého původu, se Žerotínem spolu komunikovali 

ve francouzštině, neboť pro Karla staršího to byl téměř mateřský jazyk, zatímco 

174 F. DVORSKÝ (ed.), Dopisy Karla staršího z Žerotína 1591-161, AČ XXVII, Praha 1904, s. 22-
23. 
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v němčině si nebyl úplně jistý. V dopisu z 27 .října 1606 vyjádřil lítost, že se nemohl 

déle zdržet v Třeboni, aby se zúčastnil tajné schůzky. Osoba nebyla jmenována, ale 

patrně se jednalo o Tschernembla: " Tout va bien. Puisque vous entendez fram;ois, 

cela facilitera nostre correspondance ; car bien que ie soy aussi peu versé en ceste 

langue qu 'en fa vostre, si puis-ie un peu mieulx exprimer mes conceptions en l'une 

qu 'en l'aultre. Je ne suis pas moins marri ďavoir perdu l'opportunité de 

m 'entrevoir avec le Seigneur qui arriva le soir de man depart au lieu de vostre 

demeure, ce que luy-mesmes peult avoir esté ; et si i 'eusse pensé qu 'i! y deust venir, 

i 'eusse r;erché occasion ďy seiourner encores pour ce soir-la, afin ďavoir ce bien 

de pouvoir renouveller avec luy Ia vieille connoissance. Mais a chase faicte n y a 

d 1 h d' d' l . d . ..175 reme e. 1e tac eroy y reme zer par au tre moyen et suzveroy vostre a vzs. 

6.1.10. Theodor Beza 

V době pobytu na ženevské univerzitě, kam Karel starší ze Žerotína přišel 

roku 1582, se mladý moravský šlechtic seznámil s tamním profesorem teologie, 

Theodorem Bezou. Bezův dům zároveň sloužil jako kolej pro privilegované 

studenty. Karel se zde setkal se základy kalvínského učení. Žerotínův pobyt 

v Ženevě však netrval dlouho, neboť byl nucen se vrátit do vlasti kvůli smrti otce. 

Se svým bývalým učitelem, jedním z nejlepších přátel, si dopisoval od roku 1588 až 

do roku 1605, kdy Theodor Beza zemřel. Témata jejich korespondence se lišila. 

V prvních listech datovaných lety 1591 až 1597 nacházíme většinou diskuse 

o filozofických a teologických otázkách. Většina listů z této doby je psána ve 

francouzštině, ve které se chtěl Žerotín zdokonalit, vyskytují se však i listy v latině. 

Žerotín se radil se svým vyučujícím, ctil jeho názor na politickou situaci a po celou 

dobu svého veřejného působení s ním své kroky často konzultoval. 

Originály dopisů jsou uloženy v soukromém archivu Gotha a univerzitní 

knihovně v Ženevě. Listy psané Žerotínem Bezovi jsou většinou uloženy 

v Zemském archivu v Opavě, jsou obsahem takzvaných bludovských kopiářů, 

vydaných pak v edici Františka Dvorského v počtu celkem šesti listů. 

V letech 1588 až 1591 se většina korespondence týkala politické situace ve 

Francii a ve Švýcarsku. S Bezou Žerotín konzultoval i svou cestu do Francie na 

pomoc králi. V listopadu 1591 ze Stadenu vysvětloval svému někdejšímu učiteli, 

175 F. DVORSKÝ (ed.), Dopisy Karla staršího z Žerotína 1591-161, AČ XXVII, Praha 1904, s. 287-
288; J. P ÁNEK, Poslední Rožmberkové. Velmoži české renesance, Praha 1989, s. 312-317. 
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proč nemůže poskytnout půjčku ženevským radním. Důvodem byly výdaje, které se 

navršily v rámci příprav cesty: " Ceste mienne resolution est cause que ie ne puis 

en fa~on quelconque correspondre au desir de messieurs de Gene ve, desquels ayant 

re~eu au temps de leur prosperitě tout bien et faveur, ie souhaitteroy fort pour m 'en 

revencher, comme il seroit plus raisonnable, de les servir de mes commodités en 

leur presente ne~essité et besoin. Mais ie puis dire avec verité qu 'ayant depuis un 

an en ~a fo urny a deus fois une assez bonne quantité de deniers pour le servi~e du 

roy et faict outre ~ela beaucoup de despenses, lesquelles non seulement ne 

diminuent point, mais s 'augmentent encor par le present voyage, ie n 'ay pour ceste 

heure aucun moyen de les secourir ďargent dont ie suis tras marry et me plains de 

ne pouvoir parter ma part de leurs charges, ayant par ci-devant parti~ipé a leurs 

felicités. "176 

Vzpomínky na univerzitní vzdělání v Ženevě zanechaly na Karlovi nemalé 

stopy. Stále Bezu informoval o společných přátelích, kteří s ním studovali, nebo se 

přes svého profesora snažil zajistit kvalitní výuku i pro své příbuzné a známé. 

Témata duševního rozpoložení a náboženské otázky zůstávaly stálou součástí 

dopisů. Žerotín například informoval Bezu o konverzi Karla z Liechtensteina. 177 

6.1.11. Petr Cornelius Brederode 

Brederode byl blízkým přítelem Žerotína z dob studií. Pocházel z prostředí 

nizozemské šlechty, Brederode se stal důležitým informátorem o postoji 

nizozemských stavů k protestantské revoluci. Stal se prostředníkem pro vyjednávání 

i s belgickou a německou šlechtou. V tomto duchu se odvíjela písemná komunikace 

mezi oběma přáteli v období od roku 1600 do roku 1609. Dopisy jsou dochovány 

v bludovských kopiářích (celkem 3 listy), ostatní dopisy Brederodeho jsou uloženy 

v univerzitní knihovně v Basileji. 178 

6.1.12. Jindřich IV. Navarský 

Zvláštní částí Žerotínovy korespondence jsou dopisy s francouzským 

králem. Nejvíce dopisů pochází z let 1589 až 1592. Důvodem byl v první řadě 

176 ' - -F. DVORSKY (ed.), Dopisy Karla staršího z Zerotína 1591-161, AC XXVII, Praha 1904,s. 18; N. 
REJCHRTOVÁ (ed.), Karel starší ze Žerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 52-54. 
177 F. DVORSKÝ (ed.), Dopisy Karla staršího z Žerotína 1591-161, AČ XXVII, Praha 1904,s. 121-
123, s. 138; N. REJCHRTOVÁ (ed.), Karel starší ze Žerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 108. 
178 ' - -F. DVORSKY (ed.), Dopisy Karla staršího zZerotína 1591-161, AC XXVII, Praha 1904, s. 264, 
s. 337, s. 466. 
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Karlův pobyt na Jindřichově dvoře v roce 1585, kdy mladému šlechtici 

protestantský panovník velice imponoval. Během Karlovy kavalírské cesty došlo ke 

sblížení s Francií, a tak moravskému bratrskému šlechtici přišlo samozřejmé 

nabídnout Jindřichovi své finanční a vojenské služby. Král tuto nabídku velice rád 

využil v době, kdy jeho pokladna byla prázdná, a tak požádal Karla staršího ze 

Žerotína v roce 1589 o půjčku padesáti tisíc franků prostřednictvím svého jednatele 

Manfreda Balbaniho. 179 

V únoru roku 1589, ještě před žádostí o půjčku, si francouzský král snažil 

Karla naklonit ujištěním o své přízni: " Monsieur le Baron, envoyant le Seigneur 

Bongars ( Jacques de Bongars, vyslanec Jindřicha IV. u německých knížat), I 'ung 

de mes serviteurs, vers les prynces protestants, Je luy ay comandé de vous voyr de 

ma part et vous Jere antandre de mes noveles et vous assurer de plus an plus de 

mon amytyé et bone volonté, et partyculyerement quele afectyon et resolucyon vou 

avés de vous amployer pour le hyen de ce Juste party que Je mayntyens, et an quoy 

vous pouryés y ayder : dont Je vous prye le croyre tout aynsy que vous voudryés 

fi "180 ere. 

Velká část komunikace mezi francouzským králem a Žerotínem probíhala 

přes prostředníky, agenty, diplomaty a ministry. 

Prosbě o půjčku Žerotín rád vyhověl, neboť se cítil zavázán slovem šlechtice 

a srdcem protestanta. V roce 1591 se pak vydal k francouzské armádě Jindřicha IV. 

s vírou, že bude bojovat za dobrou věc a podpoří tak souvěrce. O co větší zklamání 

pak zažil, když dojel do Rouenu. Realita byla ještě krutější, než když v roce 1585 

odjížděl z Navary. Král se pramálo podobal ideálu bojovníka za správnou víru a 

stav francouzské armády také k pozitivnímu myšlení příliš nevybízel. 

Po návratu do vlasti se pak týkala korespondence s francouzským králem 

především navrácení půjčených peněz. Splacení dluhu se však Žerotín v plné výši 

nikdy nedočkal. Zklamání z francouzské cesty se odráželo na Žerotínově vztahu 

179 F. HRUBÝ(ed.), Etudiants tcheques aux écoles protestantes de I'Europe occidentale a Ia fin du 
16e siecle et au début du 17e siecle, Brno 1970, S. 3 7, s. 122-123. 
18° F. HRUBÝ(ed.), Etudiants tcheques aux écoles protestantes de I'Europe occidentale a Ia fin du 
16e siecle et au début du 17e siecle, Brno 1970, S. 37, s. 121; P. CHLUMECKY (ed.), Carl von 
Zierotin und seine Zeite 1564-1615, Briinn 1862, s. 140; M. 8. XIVREY, Receuil des lettres 
missives de HenriiV., Paris 1843, s. 432. 
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k Francii, ačkoli udržoval kontakty s mnoha frankofonními přáteli. Dokonce 

odrazoval své příbuzné a známé od studijních cest na francouzské univerzity. 181 

6.1.13. Filip du Plessis- Mornay 

Diplomat, vyslanec francouzského krále a vůdce hugenotů byl jedním z těch, 

kteří Žerotína podrobně informovali o politických krocích, které měly vést 

k vyřešení situace v Evropě. V letech 1611 až 1614 si Žerotín s hugenotským 

předákem často dopisoval, aby zjistil, jak se vyvíjela situace ve Francii a zda by 

případně Francie pomohla Moravanům získat náboženskou svobodu. Momayovým 

agentem v Čechách a na Moravě byl Ondřej z Naglovic, který zastupoval svého 

objednavatele při jednáních s Karlem starším ze Žerotína. V korespondenci se 

objevuje i diskuse na téma konverze francouzského krále ke katolictví a možnosti 

spojení protestantů v Evropě. Nápady však nezískaly konkrétní formu, ke spojení 

protestantských sil v Evropě nedošlo. 182 

Momayova korespondence je uložena v knihovně v Paříži, v letech 1824 až 

1825 pak byla vydána tiskem v edici "Mémoires et correspondance de Duplessis

Mornay (1571-1623)" taktéž v Paříži. Edice obsahuje celkem dvanáct svazků. 

V tomto souboru nalezneme dopisy adresované Žerotínovi. 

6.1.14. Ludvík XIII. 

Rokem 1620 jsou datovány dopisy francouzskému králi Ludvíku XIII. V nich 

děkuje králi za starostlivost, kterou projevoval o Žerotínův osud v době českého 

povstání prostřednictvím svého vyslance u císařského dvora, Mikuláše de Beaugy. 

Byl by velice poctěn, kdyby se mohl králi odvděčit a případně pomoci, jak jen mu 

bude jeho zdraví dovolovat a jak mu to umožní jeho finanční situace. Originál 

autografu je uložen v Národní knihovně v Paříži, dále byly pak dva dopisy otištěny 

v Českém časopisu historickém díky Viktoru Tapié v roce 1926. Žerotín Ludvíkovi 

XIII. napsal: " Je seroy trop mescognoissant de legrace receue de Vostre Majesté 

si apres estre sorti en grande partiendes travaulx soufferts jusques a present pour 

lajuste cause de l'Empereur, mon Roy,j'oublioy de tesmoigner a Vostre Majesté Ia 

181 T. KNOZ, Karel starší ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa, Praha 2008, s. 62-66; J. 
VÁLKA, Žerotínovo francouzské tažení na pomoc Jindřichu IV., Cour ďhonneur I, 1998, s. 12-16; 
N. REJCHRTOVÁ (ed.), Karel starší ze Žerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 65-72; O. 
ODLOŽILÍK, Karel starší ze Žerotína 1564-1636, Praha 1936, s. 71-75. 
182 F. HRUBÝ, Filip du Plessis-Mornay a Karel Žerotín vletech 1611-1614. (Morava vzrcadle 
hugenotského zpravodaje), in: Od pravěku k dnešku- Pekařův sborník, ll, Praha 1930, s. 39-69. 
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diligence et ajfection que Monsieur de Baugy, conseiller en son conseil d 'estat et 

residant pour son service en ceste court, a faict paroistre en mes plus grandes 

necessitez, et si cognoissant que le soing et peine qu 'il a\'Oit employé pour ma 

delivrance, estoit procedé de Ia volonté ďobeir aulx commendements de Vostre 

Majesté, je ne me mettoy derechef a ses pieds pour I 'en remercier tres humblement. 

" 183 

6.2.Dopisy psané v latině 

6.2.1.Melchior Junius 

Profesora řečnictví Melchiora Junia potkal Žerotín během studií ve 

Štrasburku, kde se na tamní univerzitě stal později profesorem rétoriky. V roce 

1598 využil jeho přízně a doporučil svého příbuzného, Karla mladšího ze Žerotína, 

který dosud ve svém vzdělání příliš nepokročil, a tak ho žádá, aby se ho ujal. Ve 

svém listu napsal konkrétní oblasti, v nichž by se mladý Žerotín měl zdokonalit. 

Zároveň Karel starší ze Žerotína lichotí svému příteli, že není lepší místo, kde by se 

mohl mladý šlechtic něčemu přiučit: " Cum amicis habita deliberatione non diu 

cunctatus sum, quin in conclusionem venirem mecumque stqtuerem non alio prius 

quqm ad vos illum ablegare. Ubi enim solidius liberalium artium praeceptis imbui 

quis quam illic potest? Ubi facilius in linquqrum cognitione exerceri, ubi firmius 

facu/tatem ornate et copiose dicendi assequi, ubi denique ad veterum scriptorum 

/ectionem comodius et maiori cum fructu traduci et informari? Addo etiam 

multitudinem adolescentum ingeniosorum, ubi illa maior? Frequentiam studiosae 

nobilitatis, ubi illa numerosior? Celebritatem urbis, ubi illa amplior?" 184 

Dopisy s Melchiorem se převážně týkaly zajištění studijního pobytu na 

akademii ve Štrasburku pro Žerotínovy chráněnce. Stejně tomu tak bylo s dopisem 

z roku 1600, ve kterém Karel starší doporučuje Pertolda z Lipého ke studiu. 185 

Dopisy jsou uloženy v Moravském zemském archivu v Brně. 

183 E. MILÉN (ed.), Deset listů Karla st. z Žerotína z let 1578-1633, Brno 1936. s. 41-45. 
184 F. HRUBÝ(ed.), Etudiants tcheques aux écoles protestantes de l'Europe occidentale a Ia fin du 
16• siecle et au début du 17• siecle, Brno 1970, s. 37, s. 124; N. REJCHRTOVÁ (ed.), Karel starší ze 
Žerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 93. 
185 F. DVORSKÝ (ed.), Dopisy Karla staršího z Žerotína 1591-161, AČ XXVII, Praha 1904, s. 141. 
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6.2.2.Jakub Guetlinus 

Korespondence s preceptorem Karla mladšího ze Žerotína je poměrně hojná a 

v řadě případů dochovaná, ať už v originálu uloženém v knihovně v Basileji nebo 

v bludovských kopiářích v Moravském zemském archivu v Brně, odkud jich do své 

edice opsal kolem dvaceti. V kontaktu byli od roku 1598 do roku 161 O. 

Jakuba Guetlina žádal, aby mu co nejdříve poslal vyúčtování pobytu jeho a 

synovce Žerotínova ve Štrasburku. V dopise mu dále napsal, ať propočítá 

předpokládané výdaje na další studium a započte i svůj plat. 186 

Vychovateli Žerotínova synovce Karla, původem ze Švýcarska, psal Žerotín ve 

svém listu z ledna 1600. Důrazně mu vytýkal, že nedohlédl na svého svěřence, aby 

se věnoval řádnému studiu. Karel starší sepsal pokyny, díky kterým mělo dojít 

k nápravě. Nabádal Guetlina, že není třeba se bát tělesných trestů, pokud jich bude 

potřeba k nápravě nezdárného studenta. Dále by měl přehodnotit výdaje na ošacení 

a další vynaložené peníze na tak nedůležité věci: " Již třikrát jsi mi oznámil, že 

Karel povolil v dřívější píli a příkadem spolužáků se poněkud odcizil studiu, že však 

se obrátil na správnou cestu, podnícen Tvými domluvami a pobídkami učených 

mužů, to mi naznačil poslední dopis, který jsi mi poslal minulý měsíc. Jsem tomu 

rád, ovšem ne natolik, abych zapomněl na dřívější poklesek. Nemám chuť zatajovat, 

že by sám měl posoudit, jakou škodu mi způsobil, když po tolik měsíců promarnil 
v • ' "187 cas z pemze. 

Poté, co ukončili spolupráci v roce 1603, ho ještě Žerotín požádal o zajištění 

výchovy a vzdělání pro dva mladé šlechtice z řad přátel. 188 

6.2.3. Jakub Zwinger 

Synovi Theodora Zwingera, lékaři a profesorovi na univerzitě v Basileji, 

profesoru řečtiny, psal Žerotín zejména o politické situaci na Moravě a důsledcích, 

které z toho vyplývaly pro jednotu bratrskou. Originály listů jsou uloženy 

v knihovně v Basileji ( 7 listů). Informoval se, zda může počítat s jeho přízní 

v případě, že by chtěl poslat na studia někoho ze svých blízkých. omlouval se, že 

186 • -N. REJCHRTOVA (ed.), Karel starší ze Zerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 12-53. 
187 F. DVORSKÝ (ed.), Dopisy Karla staršího z Žerotína 1591-161, AČ XXVll, Praha 1904,s. 125-
126; N. REJCHRTOVÁ (ed.), Karel starší ze Žerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. IlO. 
188 F. DVORSKÝ (ed.), Dopisy Karla staršího z Žerotína 1591-161, AČ XXVII, Praha 1904, s. 222. 
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není ještě schopen okomentovat Zwingerovu novou knihu, neboť JI nestačil 

v v' 189 prectst. 

Zwingera ujišťuje o svém přátelství ještě v roce 1607 a 1610:" Accipe ergo, 

mi Zwingere, animi tui memoris et in sincera tui benevolentia infixi novum testem, 

epistolam hanc, et si quas adhuc suspicionis reliquias apud te resedisse senseris, 

eius lectione omnes deterge. securus itaque et porro esto de meo erga te amore et 

eo securior, quod a virtute tua ille pendeat, non a meis affectibus . . .1 90 

6.2.4. Jan Jakub Grynaeus 

S profesorem na univerzitě v Basileji, Janem Jakubem Grynaeem, se Žerotín 

seznámil už během svých studií. Vždy obdivoval jeho schopnosti a znalosti a 

využíval jich k radám v nejtěžších chvílích svého života. Pro Žerotína byl 

v podstatě starším bratrem a udržoval s ním korespondenci od roku 15 80 roku 161 7, 

kdy Grynaeus opustil pozemský svět. 

Po návratu ze studijních cest využíval Karel starší svého přítele k zajištění 

kvalitního vzdělání pro své příbuzné a známé. Prvním z nich byl Žerotínův bratr Jan 

Diviš. 191 

V roce 1591 si dopisoval Karel starší s Grynaeem o pohnutkách, které ho 

přiměly k cestě do Francie na pomoc králi. 192 

Francouzského krále Jindřich IV. se týkal i dopis, který Žerotín napsal svému 

příteli ze studií 21.prosince 1593. Zmínil se o předtuše, že by mohl Jindřich 

konvertovat, což trápí mnohem víc než fakt, že mu stále odmítá splatit dluh. Situaci 

komentoval slovy: " Nemýlil jsem se v úsudku o onom našem známém muži, který 

se vrátil k velikému pohoršeni církvi zpátky k těm, od nichž před několika lety ke své 

veliké cti odpadl, provázen nyni výčitkami všech čestných lidi a dokonce i 

pohrdáním ne přátel. Pokud jsem byl ještě u něho, předvídal jsem, že se to stane, a 

dokonce to mnohým předem řikal; ti mi tu předpověď ještě dnes dosvědčí. Jak jsem 

mohl být na pochybách když jsem pozoroval, jak se den ode dne žene k hadímu! A 

tak, ačkoliv při mém odjezdu a loučení s ním mě velmi upřímně ujiHoval, že se 

189 F. HRUBÝ(ed.), Etudiants tcheques aux écoles protestantes de I'Europe occidentale a Ia tin du 
16e siecle et au début du 17e siecle, Brno 1970, s. I 04-105. 
19° F. DVORSKÝ (ed.), Dopisy Karla staršího z Žerotína 1591-161, AČ XXVII, Praha 1904, s. 107. 
191 F. HRUBÝ(ed.), Etudiants tcheques aux écoles protestantes de I'Europe occidentale a Ia fin du 
16e siecle et au début du 17e siecle, Brno 1970, s. 55-58. 

192 F. DVORSKÝ (ed.), Dopisy Karla staršího z Žerotína 1591-161, AČ XXVII, Praha 1904,s. 23; N. 
REJCHRTOVÁ (ed.), Karel starší ze Žerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 54-56. 
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k tomu nikdy nedá strhnout, přece jeho lehkomyslná povaha, pohrdání vírou, záliba 

ve společnosti nejničemnějších lidí mi dávaly jasně tušit, že se to jednou stane. Ať si 

tedy žije Antikristu, když nechtěl žít Kristu, a pozná na vlastní kůži, bude-li v něm 

mít mocnějšího pomocníka a příznivce svých zájmů. 

Moje peněžní záležitosti ve Francii dosud vázne. Ihned po návratu z Itálie 

jsem poslal jednoho ze svých lidí do La Rochelle, aby zjistil, jak se věci mají. Teprve 

nedávno jsem od něho dostal dopis, v němž mi sdělil, že jsem byl oklamán 

nejhoršími nepoctivci a všechno, co bylo dojednáno, že bylo zrušeno. Byl proto 

nucen vydat se ke dvoru a teprve se ukáže, jak tam pořídí. Já ovšem - ať už to 

dopadne jakkoli - nebudu nikdy litovat své upřímné a poctivé snahy, kterou jsem 

vynaložil, abych prospěl králi a souvěrcům. "193 

Ve druhé polovině devadesátých let 16. století se v dopisech Žeroín zaměřil 

spíše na osobní záležitosti a informace o situaci na Moravě a v Čechách. 

V letech 1600 až 1605 je hlavním tématem korespondence s Grynaeem 

Žerotínův soudní proces kvůli Pieriovi a obžalobě z porušování císařských 

pravomocí. Ostatně tento spor je předmětem veškeré korespondence z tohoto 

období, nebot' je Žerotín plný zášti a křivdy. 194 

Od roku 1611 si neustále sttěžoval na špatnou situaci v zemi, popisoval 

Grynaeovi události, které zhoršily náboženskou otázku a žádal ho o radu, zda se 

nemá raději vzdát funkce hejtmana a nechat se pouze unášet proudem událostí, 

které očividně i přes svou snahu může jen těžko změnit. 195 Grynaeus byl pro Karla 

staršího vždy dobrým rádcem a v době, kdy měl pochyby o smzslu lidského konání 

na tomto světě, mu poskytnut útěchu a vlídné slovo. Jeden druhého respektoval a 

vážil si názoru, ne bot' oba měli kvalitní vzdělání a životní zkušenosti. V roce 1617, 

kdy se náboženská a politická situace v Čechách a na Moravě vyostřovala, odešel 

navždy Žerotínovi přítel, jehož radu a útěchu by v následujících letech ocenil snad 

ještě více. 

Celkem třicet dochovaných dopisů nalezneme v Moravském zemském 

archivu v Brně, dalších dvacet listů je uloženo v univerzitní knihovně v Basileji. 

193 N. REJCHRTOVÁ (ed.), Karel starší ze Žerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 71-72. 
194 F. HRUBÝ(ed.), Etudiants tcheques aux écoles protestantes de I'Europe occidentale a Ia fin du 
16e siecle et au début du 17e siecle, Brno 1970, s. 75-78; F. DVORSKÝ (ed.), Dopisy Karla staršího 
zŽerotína 1591-16l,AČXXVII,Praha 1904,s.183-185. 
195 F. HRUBÝ(ed.), Etudiants tcheques aux écoles protestantes de I'Europe occidentale a Ia fin du 
16e siecle et au début du I 7' siecle, Brno 1970, s. 75-78. 
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6.2.5. Amand Polanus z Polansdorfu 

Původem pocházel tento profesor teologie v Basileji z Opavy. Nicméně od 

roku 1595 působil na kalvinistické univerzitě. Od devadesátých let 16. století byli 

Žerotín a Polanus v kontaktu až do roku 161 O. Karel starší informoval svého 

souputníka, že neustále studuje, čte a hovoří s přáteli, ačkoli ví, že by s měl více 

koncentrovat na rozšiřování vzdělání, nicméně tento způsob je jeho naturelu bližší. 

Oceňuje, že si může vylepšit svůj styl v latině díky dopisování s Polanem. 196 

Kolem roku 1600 se v dopisech Žerotín zaměřil spíše na zajištění studijních 

pobytů svým příbuzným, například Karlovi mladšímu ze Žerotína, synu Kašpara 

Melichara ze Žerotína. Chtěl po Polanovi, aby ho vyzkoušel a podal mu zprávu, na 

jaké úrovni je jeho vzdělání. Sepsal seznam oborů, kterým by se měl věnovat. 197 

V lednu roku 1601 mu poslal dopis obsahující pozvání do Žerotínova domu a 

částku určenou na cestu. Stěžoval si, že mu bylo odňato poručnictví nad Pertoldem 

z Lipého. Na základě obžaloby Žerotína, kterou proti němu vede Zikmund 

z Dietrichsteina, musí svého svěřence Pertolda odvolat ze studií, neboť si císař 

nepřeje, aby byl nadále vychováván pod vlivem nekatolického učení. 198 

V roce 1603 doporučil, aby Karel mladší ze Žerotína užíval kyselku, neboť je 

neustále nemocný. V říjnu téhož roku už informoval Polana, že by se měl Karel 

mladší vrátit zpět domů, neboť byl na studiích již deset let. Vzhledem k jeho tělesné 

slabosti navrhuje pobyt v lázních. 

Dále doporučuje jiného příbuzného na studia, sice ochromeného celkovou 

slabostí a mentální zaostalostí, ale i tak Žerotín doufá, že změna prostředí mu udělá 

dobře. Jednalo se o Jana Fridricha ze Žerotína, který měl začít studovat na 

univerzitě v Basileji. Na závěr svého dopisu požádal Polana, aby mu sepsal zprávu 

o intelektuálním vývoji svého svěřence: " Carolum, quia iam in ea aetate est, ut 

ipsi et nobis serio sit considernadum, quod vitae genus inposterum eum instituere et 

sequi oporteat, domum revoce approbante patre consilium meum. Decimus iam 

prope aetatis est annus, cum primum illum a patre abduxi, per eos annos variis in 

196 F. HRUBÝ(ed.), Etudiants tcheques aux écoles protestantes de I'Europe occidentale a Ia fin du 
16e siecle et au début du 17e siecle, Brno 1970, s. 81-83. 
197 F. HRUBÝ(ed.), Etudiants tcheques aux écoles protestantes de I'Europe occidentale a Ia fin du 
16e siecle et au début du 17e siecle, Brno 1970, s. 94-95. 
198 N. REJCHRTOVÁ (ed.), Karel starší ze Žerotína. Z korespondence, Praha 1982, s. 137-138. 
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locis magnos in eum feci sumptus, utinam non inutiliter! Sed ipsius res agitur, nam 

ego pecuniae nullam iacturamfeci, quoniqm in comoda ipsius impensa est. " 199 

Dopisy, které si Žerotín vyměňoval s Amandem Polanem, jsou uschovány 

v Moravském zemském archivu v Brně v takzvaných bludovských kopiářích. 

Těchto přibližně třicet listů také vydal František Hrubý ve své edici o českých a 

moravských studentech na protestantských školách. Jeho předchůdcem byl 

František Dvorský, který vydal listy v Archivu českém. 

199 F. HRUBÝ(ed.), Etudiants tcheques aux écoles protestantes de I'Europe occidentale a Ia fin du 
16• siecle et au début du 17• siecle, Brno 1970, s. I O 1-102. 
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7. JAZYKOVÝ ROZBOR FRANCOUZSKÝCH DOPISŮ S PŘÁTELI 

KARLA STARŠÍHO ZE ŽEROTÍNA 

Žerotín ve francouzských dopisech respektoval gramatický, pravopisný i 

lexikální úzus francouzštiny 16. století. Zhodnotíme-li jazyk z pohledu dnešního 

člověka, nemůžeme si nevšimnout odlišností, které souvisejí s vývojem jazyka. 

Ačkoliv latina zůstávala během 16. století i nadále jazykem právníků, 

teologů, soudců, filozofů a vědců, vývoj francouzštiny postupoval nezadržitelně 

kupředu mílovými kroky. František I. již v roce 1539 vydal nařízení z Villers

Cotterets, že ve všech úředních dokumentech francouzština nahradí latinu. Do 

budoucna veškeré dokumenty oficiálního charakteru měly být psány " en langage 

maternel fram;ois ". Užívání francouzštiny podpořil i v roce 1549 du Bellay 

publikováním manifestu mladých spisovatelů a gramatiků tohoto období známým 

pod názvem " Défense et illustration de Ia langue fram;aise ". Toto hnutí 

označované jako " le droit a Ia francité" vyprovokovalo další lingvisty, aby 

vytvořili francouzskou gramatiku napsanou ve francouzštině. Do té doby existovala 

pouze gramatická příručka psaná v angličtině, tu napsal v roce 1530 Palsgrave. 

Jacques Dubois vydal francouzskou gramatiku v roce 1531, ale psanou v latině, až 

konečně v roce 1550 se Francouzi dočkali díla v mateřském jazyce díky Louisovi 

M . 200 atgret. 

Docházelo k pokusu o udání jednotného rázu v pravopisu, gramatice, ale 

samozřejmě i v oblasti slovní zásoby, která se logicky měnila spolu s vývojem 

jazykového systému. Částečnou zásluhu na kodifikaci pravopisu měli tiskaři, kteří 

byli nuceni zadavateli, aby byl jazyk srozumitelný pro co možná největší skupinu 

lidí a nelišil se tak region od regionu. Docházelo tak potlačování vlivu nářečí a 

důraz se naopak kladl na spisovnou formu jazyka. K tomu však bylo zapotřebí se 

domluvit na fixních pravidlech. Jazykovědci si kladli za cíl zásadně odlišit ústní 

podobu jazyka od té písemné. Grafický systém byl navrhován tak, aby se přiblížil 

výslovnosti svých současníků. Docházelo k přidávání koncových souhlásek nebo 

souhlásek ke slovotvornému základu. Jako příklad uveďme pro ilustraci 

francouzské sloveso COMPTER, původně comter, ve staré francouzštině psáno 

conter. Přidáním souhlásky "P" souviselo s latinským computare, ze kterého toto 

sloveso vzniklo. 

200 L. MEIGRET, La tretté de Ia grammere fran9oeze, Paris 1550, Geneve, Slatkine Reprints 1970. 
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Dalším takovým slovem bylo na příklad podstatné jméno FAIT. psáno po 

novém způsobu faict, neboť je slovo odvozeno od latinského (acrum. Ve staré 

francouzštině se psalo jako faz. Vzhledem k tomu, že s grafickou formou jazyka 

souvisí i způsob vyslovování, bylo třeba vytvořit samohlásky a souhlásky. které by 

díky akcentům ( diakritickým znaménkům ) sjednotily i fonetickou část 

francouzštiny. Proto se na přelomu 16. a 17. století začaly užívat ostrý (é) a tupý (e) 

akcent, akcent circonflexe (e, i, ó, a, fi) se stal běžnou součástí pravopisu až ve 

druhé polovině 17. století, ale již dříve užívaný cédille (9) sloužil ke kodifikaci 

foneticky správné formy slova. Prozatím se některé nové znaky spojily se 

souhláskami, aby se výslovnost vžila ( příkladem je slovo Ia necyessité- podle 

současného pravopisu už se píše pouze s "c" nikoli s "cy" ).Všechna diakritická 

znaménka měla pomoci sjednotit výslovnost, která se u různým způsobem 

napsaných slov samozřejmě lišila. Měnily si také skupiny samohlásek a souhlásek. 

Například skupina samohlásek EU [ oe ] se postupem času změnilo na U [y] nebo 

Ol či OY [ua] dnes psané a vyslovované jako AI či A Y [e]. Takových příkladů je 

možné najít velké množství ( viz tabulka č.2). Cílem této kapitoly je však přiblížit 

francouzštinu dopisů Karla staršího ze Žerotína a její identičnost s jazykem rodilého 

mluvčího z období 16. a 17. století.201 

Důvodem pro přiblížení pravopisu latinskému originálu slova byl prostý. 

Většina lingvistů z období renesance a humanismu používala latinu. Z nové psané 

formy jazyka však měly zisk i tiskárny, neboť se zvýšil počet písmen v textu, a 

tudíž bylo vytištění knihy o mnoho dražší než ve starém pravopisu. Člověk, který 

chtěl psát správně francouzsky, musel bravurně ovládat latinu. Tuto podmínku 

Karel ze Žerotína splňoval beze zbytku. V současné francouzštině je tendence ke 

zjednodušování, což se týká i pravopisu. Přebytečné souhlásky ve slovech jako 

pozůstatek latiny byly většinou nahrazeny tzv. akcenty, což jsou specifická 

diakritická znaménka, užívaná pouze ve francouzštině. Původní všude psané "Y" se 

změnilo na "1". 

Gramatické prostředky byly v 16. a první polovině 17. století velmi bohaté. 

Vyjádření gramatických časů odpovídalo latině. I dnes si francouzština zachovává 

užívání konjunktivů a souslednosti časů, a to i v běžné řeči. Komplikované složené 

časy náročné na pravopis během staletí vymizely z mluvené podoby jazyka a 

201 H. W AL TE ROV Á, Francouzština známá i neznámá, Praha 1983, s. 83-1 08; F. BRUNOT, 
H istoire de Ia langue fran.;aise, Paris 1966. 
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používají se již jen v písemné formě, jako jsou například literární a odborné texty, 

novinové články a vědecké práce. 

Karel starší ze Žerotína používal všechny gramatické časy i konjunktivy, což 

většinou činilo a činí frankofilům obtíže. Velkou pomocí v pochopení 

francouzského gramatického systému byla Žerotínovi beze sporu perfektní znalost 

latiny. Díky ní neměl Karel starší obtíže ani s tak náročnou částí gramatiky, jako je 

konjunktiv imperfekta nebo konjunktiv plusquamperfekta, s nímž se dnes setkáme 

už jen v literárních textech a odborných článcích. Na druhou stranu však i Žerotín 

běžně kombinoval užití "passé simple a passé composé ". Minulý čas složený je 

dnes nejpoužívanějším gramatickým vyjádřením následnosti událostí, a z textů 

dopisů lze odvodit, že i v 17. století si pisatelé a mluvčí snažili užití časů pokud 

možno ulehčit. Srovnáme-li dopisy Žerotína a jeho francouzských přátel, 

nenalezneme žádný rozdíl ve větném členění, v pořádku slov, ani v užití slovní 

zásoby. Z odpovědí přátel na dopisy je evidentní, že nedocházelo k posunu 

významu slov, čehož se Žerotín například obával v němčině či italštině. Proto 

korespondenci v těchto jazycích nechal raději zkontrolovat písařům a sekretářům. 

Jazyková výbava moravského předáka byla vskutku obdivuhodná. Důvodem bylo 

jak svědomité studium, tak i dlouhodobý pobyt ve Francii a v neposlední řadě i 

častý písemný styk, který udržoval s rodilými mluvčími. To vše pomohlo 

Žerotínovi jazykově nezakrnět, aktualizovat si slovní zásobu a neztratit nabytou 

jistotu ve vyjadřování se v cizím jazyce. 

Slovní zásoba se v 16. století značně změnila a hlavně obohatila. Vznikala 

tzv. dubleta, která existují ve většině případů ve francouzštině dodnes. Jedná se o 

dvě slova rozdílného významu, která jsou však stejného etymologického původu. 

Jedno z nich respektovalo fonetickou formu, a to druhé pak vzniklo přímo 

z latinského nebo řeckého slova. Například z latinského HOSPIT ALIS vznikla 

slova -hópital (nemocnice) a hótel (hotel). Žerotín respektoval veškeré změny 

jazyka. V jeho dopisech se setkáváme s užíváním shody příčestí minulého u 

složeného perfekta s pomocným slovesem avoir, která byla úplnou novinkou. Svým 

rozhledem, ale i znalostí jazyků se zařadil mezi tak významné osobnosti 

francouzské kultury, jakými byly například Fran9ois Rabelais, Robert Estienne či 

Joachim Du Bellay. Žerotín byl skutečným prototypem humanisticky vzdělaného 

šlechtice. 
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Pro názornost jazykových schopností Karla staršího ze Žerotína uveďme 

výtah ze tří dopisů a následný přepis do současné francouzštiny. Prvním z nich je 

list z 26. února 1590, ve kterém Žerotín ujišťuje svého přítele o náklonnosti vůči 

všem Francouzům: " Aujourďhuy le 26 du Fevrieur j'ay receu Ia vostre du 20 de 

Décembre, laquelle m 'a esté tres agréable ...... et ďestre asseuré de Ia résolution que 

vous auriez prinse ........ tous ceux de ma connoissance, mais en particulier a tous les 

Seigneurs et Gentilshommes Fran~ois qui sont pardela, aulxquels, bien que je n 'aye 

I 'honneur de les cognoistre, néantmoins pour estre serviteur de toute fa nation. "202 

V dnešní francouzštině by text vypadal takto: " Aujourďhui le 26 février j 'ai re~u 

Ia vótre du 20 décembre, laquelle m 'a été tres agréable .. ........ et ďetre assuré de Ia 

résolution que vous auriez prise . .. .. .. . . . tous ceux que je connais, mais 

particulierement a tous les Seigneurs et Gentilhommes fran~ais qui y sont, 

auxquels, bien que je n 'ai l 'honneur de les connaftre, néanmoins pour etre serviteur 

de toute Ia nation. "203 Porovnáme-li grafickou stránku jazyka, nalezneme několik 

odlišností, které jsou spojeny ještě s přetrvávajícím územ přizpůsobit pravopis 

latině, nicméně z gramatického hlediska jsou texty téměř totožné. Pravopisné 

odchylky v rámci jednoho textu a porovnání s grafickou formou slov v dopisech 

rodilých mluvčí ( Aragosius, Jindřich IV.) jsou podrobně vypsány v přehledu (viz 

tabulka č. 3). 

Aragosiova odpověď na Žerotínův dopis z května 1590: " Monsieur, j 'ay 

receu Ia lettre qu 'i! vous ha pleu m 'escrire du 26 Fevrier laquelle m 'a esté rendue 

au commencement de May. Estant aussi participant sel on l 'humanité des ennuis et 

fascheries.En quoy, Monsr, vous debués estre ďautant plus consolé, que de les 

avoir cogneus vivant soubs fa crainte de Dieu et estans deslogés en I 'espérance de 

jouyr de ses promesses. "204 Přepis vypadal takto: " Monsieur, j 'ai re~u Ia lettre 

qu 'il vous a plu m 'écrire du 26 février laquelle m 'a été rendue au début de mai. 

Etant aussi participant se/on l 'humanité des ennuis et fácheries. quoi, Monsieur, 

vous devez etre ďautant plus consolé, que de les avoir connus vivant sous Ia crainte 

de Die u et étant délogés en espérence de jouir de ses promesses. " 

202 F. HRUBÝ(ed.), Etudiants tcheques aux écoles protestantes de I'Europe occidentale a Ia fin du 
16e siecle et au début du 17" siecle, Brno 1970, s. 37-39. 
203 F. HRUBÝ(ed.), Etudiants tcheques aux écoles protestantes de I'Europe occidentale a Ia fin du 
16e siecle et au début du 17e siecle, Brno 1970, s. 37-39. 
204 F. HRUBÝ(ed.), Etudiants tcheques aux écoles protestantes de I'Europe occidentale a Ia fin du 
16e siecle et au début du 17e siecle, Brno 1970, s. 40. 
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Dopis z 12. února 1589 byl napsán Karlu staršímu ze Žerotína Jindřichem 

Navarským. Paradoxně sám král používal nejzastaralejší grafickou formu jazyka. 

Ocitujme tedy text: " Monsieur le Baron, envoyant le Seigneur Bongars, I 'ung de 

mes serviteurs, vers les prynces protestants, Je luy ay comandé de vous voyr de ma 

part et vous Jere antandre de mes noveles et vous assurer de plus an plus de man 

amytyé et bone volonté, et partyculyerement quele afectyon et resolucyon vou avés 

de vous amployer pour le hyen de ce Juste party que Je mayntyens, et an quoy vous 

' d d r [ d , r, .. 205 pouryes y ay er: ont Je vous prye e croyre tout aynsy que vous vou ryes.~ere. 

V přepisu by vypadal dopis takto: " Monsieur le Baron, envoyant le Seigneur 

Bongars, I 'un de mes serviteurs, vers les princes protestants, je lui ai commandé e 

vous voir de ma part et vous faire entendre de mes nouvelles et vous assurer de plus 

en plus de man amitié et bonne volonté, et particulierement quelle affection et 

resolution vous avez de vous employer pour le bien de ce Juste parti que je 

maintiens, et en quoi vous pourriez m 'aider : dont je vous prie le croire tout ainsi 

que vous voudriez faire. " V tomto případě se grafická forma francouzštiny 

podstatně liší od té současné. 

Pro současného lingvistu jsou takové dokumenty velmi cenným důkazem 

vývoje francouzského jazyka v průběhu staletí. 

205 F. HRUBÝ(ed.), Etudiants tcheques aux écoles protestantes de I'Europe occidentale a Ia fin du 
16• siecle et au début du 17• siecle, Brno 1970, s. 121. 

116 



8. ZÁVĚR 

Pokud bychom sledovali život a dílo Karla staršího ze Žerotína s jistým 

odstupem, s určitou dávkou nadsázky a ironie, jež mu byla vlastní, lze je považovat 

za naplněné většími či menšími neúspěchy. Žerotín prožil život plný nenaplněných 

ideálů. Ve svých listech často smutně glosuje, že se mu nikdy nepodařilo založit 

rodinu obdařenou potomky, což bylo základem pro zachování rodu a smyslu života. 

S těžkým srdcem se vyrovnával, že přežil všechny své tři děti, syna Karla i dcery 

Bohunku a Alenu. 

Na poli válečném také nedosáhl významných úspěchů jako například jeho 

strýc Fridrich ze Žerotína. Kromě zdraví na své cestě na pomoc Jindřichu 

Navarskému ztratil hlavně ideály a peníze. Podobně neslavně dopadla i Žerotínova 

snaha udobřit si císaře Rudolfa účastí na tažení proti Turkům, čímž si měl odčinit 

svůj zločin proti císařskému majestátu. 

Nevynikal ani v oblasti ekonomie, ačkoliv nebyl tak špatným hospodářem, 

jak někteří jeho životopisci tvrdí. První polovinu svého života se Karel pokoušel 

navázat na svého otce budováním sítě rodových držav, ve druhé polovině svého 

života však i díky vnějším okolnostem byl spíše synonymem pro ekonomické ztráty 

a úpadek. To, co nezničila vojska během prvních let třicetileté války, musel Žerotín 

prodat po vydání Obnoveného zřízení zemského roku 1628. 

Společenská a politická situace zabránily Karlovi staršímu stát se úspěšným 

budovatelem renesančních sídel a kulturním mecenášem. 

Co se týká ochrany jednoty bratrské, na které si celý život zakládal, 

nedokončil odkaz svého otce. Neubránil své souvěrce před protireformačními 

komisaři, kteří posléze začali působit i v oblasti emigrantů z řad jednoty. Slezsko, 

ani Polsko nebyly ochráněno. 

Politika, jenž zabírala Žerotínovi většinu času, ani v té nedosáhl příliš 

uspokojivých výsledků. Karlova snaha o kompromis a vyváženost zkrachovala ve 

chvíli, kdy v obou hlavních politických táborech zvítězily radikální síly. Až do 

konce svého života byl sice považován za politickou autoritu, jeho názory však 

respektovány nebyly. 

I přes neúspěchy zůstává však tento moravský velmož pozoruhodnou 

osobností české a moravské historie přelomu 16. a 17. století. Právem je považován 

za osobu nadčasovou. 
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Osobnost Karla staršího ze Žerotína byla určována nejen hmotným, ale také 

duchovním rozměrem. Víru Karla staršího ze Žerotína určovali i jeho učitelé, mezi 

něž patřil například významný lékař a teolog slezského původu Jan Krato 

z Kraftheimu nebo dokonce sám ženevský nástupce Jana Kalvína Theodor Beza. 

Do značné míry bylo jeho směřování určeno intelektuálním vnímáním světa. 

Komplikovanost a intelektuální podstata Žerotínovy víry souvisela s jeho vztahem 

ke vzdělání. Vzdělání podle něj souvisí se ctnostmi jednotlivců, které jsou zase 

předpokladem veřejného blaha. 

Už prolistování Žerotínovy korespondence dává představu o evropském 

rozměru jeho kontaktů i o průběžném získávání čerstvých politických informací 

prostřednictvím agentů. Z dopisů však vyplývá, že důležitou součástí jeho 

politického myšlení byla i obdivuhodně přesná intuice, kterou bohužel ve svém 

jednání nikdy nevyužil. Můžeme snad hovořit až o přecitlivělosti v oblasti 

soukromého života, kdy předvídal smrt své dcery. Hovoříme spíše o předtuchách, 

zatímco v oblasti politiky se jedná o kombinační schopnost znalce. 

V Ženevě, Basileji a Štrasburku získal kontakty mezi vzdělanci typu Bezy, 

Grynea, Zwingera, Polana a Casmana, na něž se mohl značnou část svého života 

obracet o radu i pomoc. Nabyl takového vzdělání, že byl schopen opravovat starší 

vydání moravských zemských zřízení, za což ho obdivovali a ctili jako jednoho 

z nejlepších právníků své doby i jeho političtí protivníci typu kardinála 

Dietrichsteina. Vzdělání si prohluboval celý život. Výsledkem těchto postojů bylo, 

že se Karel starší ze Žerotína stal patronem a mecenášem vzdělání pro mladší 

bratrské šlechtice z Moravy a Čech. Za možnost navštívit západoevropské 

univerzity mu vděčili nejen jeho příbuzní Karel mladší a Jan Fridrich, ale také 

moravští šlechtici nižšího původu jako Zikmund a Jan Bukůvka z Bukůvky, ale 

třeba i pozdější nejvyšší hofmistr Vilém Slavata z Chlumu. 

Dokladem veškeré Žerotínovy činnosti jsou právě dochované dopisy, které 

nám odhalují skrytá zákoutí duše tohoto moravského předáka. 
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KORESPONDENTI KARLA STARŠÍHO ZE ŽEROTÍNA 

Aragosius Vilém - ( 1514-161 0), osobní lékař čtyř francouzských králů, jako 

hugenot emigroval do Basileje 

Balbani Manfredo- (1544-1624), úředník královské komory Jindřicha IV. 

de Baugy Mikuláš - "f 1641, agent francouzského krále u pražského dvora 

Béza Theodor- ( 1519-1605), přítel a nástupce Kalvínův v Ženevě, teolog 

a humanista, v intenzivních stycích s českými a moravskými 

šlechtici 

Bonacina Jeroným - vídeňský kupec, informátor Žerotína 

Brederode Petr Comelius- nizozemský diplomat, s nímž se Žerotín seznámil 

v Ženevě 

Budovec z Budova Václav-( 1551-1621 ), Žerotínův přítel, člen jednoty bratrské, 

přední politická osobnost české protestantské šlechty, 

tvůrce Majestátu Rudolfa II. z roku 1609, popraven 

21.6.1621 pro účast na stavovském povstání 

Casmann Otto - ( 1562-1607), německý filosof a teolog, správce školy ve Stadenu 

Circlerus Vavřinec- (1534-1598), Slezan z Goldbergu, rektor školy v polském 

Břehu, kryptokalvinista, preceptor Karla staršího ze Žerotína 

Kra to z Kraftheimu Jan-( 1519-1585) , studoval teologii ve Wittembergu, 

medicínu v Padově, působil jako osobní lékař Ferdinanda I., 

Maxmiliána II. a Rudolfa II., kryptokalvinista, ve stycích 

s moravskou šlechtou a jednotou bratrskou 

Crucinger Jan- duchovní správce bratrských sborů na Moravě se sídlem 

v Ivančicích (1606-1612) 

Cyrus Matěj- (1566-1618)bratrský kněz, od 1603 u Petra V oka z Rožmberka, od 

1609 členem pražské konzistoře, od 1611 seniorem jednoty 

z Dietrichsteina František- ( 1570-1636), narozen v Madridu jako syn císařského 

vyslance Adama z Dietrichsteina, odchován římskou 

jezuitskou kolejí, oblíbenec papeže Klimenta VIII., 

jmenován kardinálem, od května 1599 olomouckým 

biskupem, bratr zemského podkomořího Zikmunda 

z Eberbachu Jindřich- "f 1606, starosta (fojt) v Auerbachu 

z Eberbachu Mikuláš- preceptorem Jana Diviše, později kancléřem kurfiřta 
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falckého 

Eneáš Jan -i" 1594, bratrský senior, v Ivančicích od 1577, spolupřekladatel kralické 

bible 

Erastus Jiří - i" 1648senior jednoty v letech 1612-1648, působil v exilu jako 

bratrský sudí v slezském Břehu 

Ferdinand ll. Štýrský- (1578-1637), 1617 zvolen českým králem,1619 zvolen 

císařem 

Forgáč z Jimeše Emerich- pán z Jimeše na Komňaticích a Broumově, 1582 přijat za 

obyvatele země moravské 

Gbelská Magdalena- manželka Mikuláše Sudličky z Borovnice, rosického 

úředníka v Žerotínových službách, vychovávala obě jeho dcery 

Grynaeus Jan Jakub- ( 1540-1617), vlivný profesor novozákonní vědy na basilejské 

univerzitě, kalvinista, ve stycích s předními osobnostmi 

jednoty bratrské 

Guetlinus Jakub - původem Švýcar, vychovatel Žerotínova synovce Karla, Jana 

Bruntálského z Vrbna a bratří Slavatů 

z Hodic Jiří - i" 1612,moravský hrabě, Žerotínův důvěrný přítel a spolupracovník, 

inspirátor Apologie z roku 1606, vrchní velitel moravských vojsk 

Chromočovský Vilém- úředník na Dřevohosticích v letech 1596 až 1615 

Illésházy Štěpán- (1574-1609), předák uherských protestantských stavů, kalvinista, 

držel na Moravě panství tovačovské (od 1597) a hodonínské 

(od 1600), stoupenec Štěpána Bočkaje 

Jan Jiří Braniborský - (1577-1624), markrabě krnovský od 1607, bojovný 

kalvinista, 1618 vůdce slezských vojsk proti císaři, 1621 

v říšské klatbě, zbaven zemí, 

Jindřich IV. Navarský- (1553-161 0), z větve bourbonské, od 1562 králem 

navarským, od 1569 vůdcem hugenotů v " bartolomějské 

noci", francouzským králem 1589-161 O, 1593 konvertoval 

ke katolictví, půjčil si od Žerotína 40 000 tolarů 

Junius Melchior- ( 1546-1604 ), profesor rétoriky, někdejší rektor Akademie 

ve Štrasburku 

Justýn Vavřinec- bratrský kněz, správce sboru v Třebíči, emigroval do Olavy 

Komenský Jan Amos-(1592-1670), český humanistický pedagog a myslitel, biskup 

jednoty bratrské, po odchodu do emigrace pobýval v Uhrách, 
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Polsku, Švédsku a Nizozemí, přítel Karla staršího ze Žerotína 

z Kounic Oldřich- (1569-1617), pán na Slavkově a Ždánici, studoval v roce 1586 

v Basileji 

Lavinus Václav z Ottenfeldu- (1550-1602), preceptor Karla staršího ze Žerotína 

Libán Václav- správce rosického sboru jednoty, emigroval 1628 na Slovensko 

z Liechtensteina Karel -(1569-1627), patřil k nejbohatším šlechticům v zemi, 

z luterské rodiny, vychován v bratrské škole v Ivančicích, 

spolužák Karla staršího ze Žerotína, 1599 konvertoval 

ke katolictví, 1604 zemským hejtmanem moravským, 

nejvlivnější osobou u pražského dvora 

z Lipé Pertold Bohobud -i" 1643,sirotek po Janovi z Lipé na Krumlově (t 1598), 

jeho poručníkem byl Karel starší, jedním z direktorů 

za moravského povstání 1619 

Lipsius Justus- (1547-1606), rektor leydenské univerzity, luterán, proslulý klasický 

filolog, 1591 přestoupil ke katolictví 

Lombardo Marcus Antonius- ze Ženevy, Žerotínův agent 

Lucanus Jan- plukovník, přítelem Petra V oka a Kristiana z Anhaltu, diplomat 

Matyáš I. - (1557-1619),bratr Rudolfa II., od 1609 král uherský, od 1611 král 

český, od 1612 císař 

z Mollartu Jan -svobodný pán z Reichenecku a Drosendorfu, prezident válečné 

rady 

z Náchoda Jiří - na Lysicích a Tulešicích, 1614 se oženil se Žerotínovou dcerou 

Alenou, konvertoval ke katolictví, zrádce povstání, i" 1634 

Osovský z Doubravice Smil - t 1614,první manžel Žerotínovy ženy 

Kateřiny ,rozené z Valdštejna 

Pitruše Mikuláš -i" 1622, přerovský správce, dobrý přítel J.A. Komenského 

Du Plessis-Mornay Filip-(1549-1623), spolupracovník Jindřicha IV., vůdce 

francouzských hugenotů, udržoval styky s Budovcem a 

Žerotínem 

Polanus z Polansdorfu Amand Amos- (1591-1610), původem z Opavy, od 1596 

profesor teologie v Basileji, kalvinista 

z Roupova Václav Vilém- (1580-1641), přední původce stavovského povstání 

z Roupova Zdeněk- syn Viléma na hradě znojemském, Žerotínův přítel 

z Rožmberka Petr V ok -(1539-1611), stal se po sňatku s Kateřinou z Ludanic(l580) 
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horlivým přívržencem jednoty bratrské 

z Rožmberka Polyxena, rozená z Pernštejna- čtvrtá manželka Viléma z Rožmberka 

od ledna 1587, po smrti Vilémově ( 1592) se provdala za 

Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic 

Rudolf II. - (1552-1612), od 1576 císař římský a král český, vychován 

ve Španělsku, syn císaře Maxmiliána II, vydal Majestát roku 1609 

zajišťující náboženskou svobodu pro Čechy 

Slavata z Chlumu z Košumberka Vilém -(1572-1652), vychován v jednotě bratrské, 

přestoupil 1597 ke katolictví, po návratu ze studijních 

cest 1600 ve vysokých zemských funkcích, fanatický 

odpůrce Majestátu, v květnu 1618 přežil defenestraci, 

zastánce protireformačního absolutismu 

ze Smiřic Albrecht Václav- (1590-1614),1611 návrat ze studijních cest 

Solín Zachariáš- "f 1595, správce kralického sboru, od roku 1578 kralické tiskárny 

ze Starhemberka Richard - hornorakouský šlechtic a protestantský politik, 

nakloněný jednotě bratrské, politický spolupracovník 

Tschernembla 

ze Stitten Hartvík- ( 1563-1621 ), vyslanec Jana Jiřího Braniborského 

Sudlička z Borovnice Jan- dlouholetý zaměstnanec Žerotínův, povýšen do stavu 

rytířského 

Suchart Vavřinec - rodinný lékař Žerotínů 

z Thurnu Jindřich Matyáš -(1567-1640), plukovník císařské armády v tureckých 

válkách, luterán, bojoval proti Bočkajovi, od 1609 

velitel stavovské armády, 1619 táhl na Vídeň, 

švédským generálem do roku 1635, i" 1640 v Estonsku 

z Tiefenbachu Zikmund na Drnholci- druhý manžel Bohunky ze Žerotína od 1616, 

·j· 1637 

Timinus z Ottenfeldu Matěj- původem z Opavy, vystudoval medicínu v Basileji, 

stal se osobním lékařem Žerotínovým, od roku 1606 

ve službách Petra V oka z Rožmberka 

Tschernembel Jiří Erasmus-( 1567 -1626), politický vůdce nekatolických stavů 

rakouských, bojovný kalvinista, podporoval české 

stavovské povstání, v roce 1620 emigroval do Ženevy 
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z Valdštejna Adam mladší- (1570-1638),bratr Žerotínovy manželky Kateřiny, 

1608-1611 nejvyšším sudím, 1611-1619 nejvyšším 

hofmistrem, od 1627 nejvyšším purkrabím 

z Valdštejna Albrecht Václav Eusebius- (1583-1634 ), důstojník, generalissimus 

císařské armády, vévoda frýdlantský, zavražděn v Chebu 

Vanecká Anna z Jemničky -služebná Žerotínova, starala se o jeho dcery 

z Vrbna Hynek Bruntálský- (1589-1614), zeť Karla staršího, první manžel 

Bohunky ze Žerotína, od 1609 zemský soudce 

opavský 

z Vrbna Karel Bruntálský-t 1638 vnuk Karla staršího, studoval ve Štrasburku a 

Basileji 

ze Zástřizl Kateřina- teta druhé manželky Žerotínovy, Elišky z Krajku 

Zwinger Jakub -(1569-161 0), lékař, profesor řečtiny na basilejské univerzitě 

od 1595 

ze Žerotína Alena- ( 1597-1617), provdaná za Jiřího z Náchoda, dcera Karlova 

ze Žerotína Bohunka, provdaná z Vrbna a z Tiefenbachu- (1590-1636), dcera 

Karla staršího ze Žerotína z prvního manželství 

ze Žerotína Fridrich- ( 1544-1598), pán na Židlochovicích, Karlův strýc, 

proslavený v tureckých válkách, 1594-1598 zemský hejtman 

moravský 

ze Žerotína Karel mladší - t 161 O, synovec Karla staršího 

ze Žerotína Kašpar Melichar na Nových Dvorech- t 1628, bratranec Karla staršího 

ze Žerotína Ladislav Velen- (1579-1638), Karlův bratranec, radikální vůdce 

moravských protestantů při povstání v roce 1619, 

po Bílé hoře emigroval, činný ve službách Bethlena 

Gábora, Kristiána IV. a Gustava Adolfa 
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ANNOTATION 

Charles I' Ancien de Žerotín, né en 1564, il fut un des seigneurs les plus 

remarquables de l'époque. ll fit ses études a Strasbourg, a Bale et a Geneve. ll 

parcourut l'ltalie et Ia France, visita l'angleterre et les Pays-Bas. Un des seigneurs 

moraves les plus puissants, il devint gouverneur de Moravie en 1608. ll fut 

protecteur de l'union des Freres en Moravie et promoteur actif des séjours ďétudes 

de Ia jeunesse morave aux écoles protestantes étrangeres. Personnage ďun vaste 

horizon politique, ayánt de tres nombreuses relations dans les milieux dirigeants 

européens. Lors de Ia révolte, il refusa ď employer les armes contre le souverain et 

s'effor9a ďapaiser le conflit avec les Habsbourgs par des négociations et par des 

compromis. Cependant, ses efforts échouerent. En tant que Frere morave, il fut 

obligé de quitter le pays en 1628; il se retira a Breslau, il mourut en 1636. 

Malgré ses attitudes et ses fautes il reste I 'homme honnete et de Ia "fo i 

pure" . Grace a lui et sa tres nombreuse correspondance on peut se faire une idée de 

Ia société de Ia Renaissance et du dessous politique de Ia situation en Europe surtout 

au 17e siecle. Ses lettres nous revelent Ia vie quotidienne de Ia noblesse du 16e et du 

17e siecle. 

La vie de Charles L · Ancien de Žerotín on Ia trouve comme le chemin de don 

Quijote dans le labyrinthe du monde. 
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PŘÍLOHY 

Tabulka č. 1 

Zprostředkovatel Sídlo Oblast působení 

Eliáš Berger Bratislava Uhry 
Jeroným Bonacina Benátky, Itálie, rakouské země, Balkán 

Vídeň 

Cesare Calandrini Norimberk Rímsko-německá říše, Svýcarsko 
Jindřich z Eberbachu Heidelberk Falcké kurfiřství 
Dr. Kašpar Luck Praha Cechy, Rímsko-německá říše 
Baltazar Peverelli Benátky Itálie 
Philip Renner Vídeň Vídeň, císařský dvůr 

Adam Rossler Vratislav Slezsko, Uhry, Sedmihradsko 
Dr. Wolfgang Zindelin Drážďany Sasko 

Tabulka č. 2 

Grafická forma slova v 17. Současná grafická Nový grafém, skupina 
století 

forma slova samohlásek (souhlásek) 

aage age a 
estre etre e 
vostre vótre 6 
mesmes memes e 
fascherie facherie a 
moy m01 1 
may mat 1 
faict fait 

. . 
mc ~ a1 

ceulx ceux eul ~ eu 
aultant autant aul~ au 
franyois franyais 

. . 
01S ~ aiS 

es té été es~é 

avoit avait oit ~ ait 
asseurer assurer eu~u 

receu reyu y 
premieurefois premierefois ieure ~ ere 
sepmame semame sep ~se 
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Tabulka č. 3 

Pravopis Karla Pravopis Viléma Pravopis Jindřicha Současný pravopis 
staršího ze Žerotína Aragosia IV. 
feuvrieur, fevrieur fevrier feubrieur fěvrier 

receu receue receu re9u 
particulierement particulierement partyculyerement particulierement 
estant estans estant étant 
il y a il y ha il y a il y a 
aultant autant autan autant 
affection affection afectyon affection 
no u vell es nouvelles noveles nouvelles 
amityé amityé amytyé amitié 
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Obr. č. 1 - Karel st. ze Žerotína na vyobrazení ze spisu Františka Kadlčíka Děje a paměti 

Obr. č. 2 - Replika vratislavského portrétu Karla st. ze Žerotína z Moravské zemské knihovny 



Obr. č. 3 - Karel st. Ze Žerotína ve spisu Františka Martina Pelda Abbildungen 

Obr. č . 4- Genealogická tabule Žerotínů ve spisu Virtus Leonina 



Obr. č. 5- Jan Jakub Grynaeus, učitel a přítel Karla staršího ze Žerotína 

Obr. č . 6- Žerotínův politický partner Václav Budovec z Budova 



Obr. č. 7- Zámek v Rosicích 

Obr. č. 8- Žerotínská hrobka v Bludově 



Obr. č. 9 - Dopis Janu Kratonovi z Kraftheimu z 19. dubna 1578 

Obr. č . 10- Dopis Janu Jakubu Graynaeovi z 24. května 1583 



Obr. č. u- Dopis Mikuláši de Sillerimu ze 7· listopadu 1591 

Obr. č. 12 - Dopis francouzskému králi Ludvíkovi XIII. Z 18. prosince 1620 
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Obr. č . 13 - Dopis Amandu Polanovi z Polansdorfu z 5· října 1607 

Obr. č. 14 - Dopis Kateřině, rozené z Valdštejna, z 8. dubna 1621 



Obr. č . 15 - Dopis Václavu Libánovi z 9· prosince 1631 (ukázka šifrovaného písma) 

Obr. č. 16- Dopis Albrechtovi z Valdštejna z 9· září 1633 
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