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que estan alli, escriven y enbien criqdos aqui. El,^que a de eredar la Rosa,'6 a encomendado, dii"r, ,u, hasiendas al pariente erejď7 y a la Tore,sE Buen provecho le haga Dios y a ti te gaarde de
todo mal. Mi vida, enbiadme a desir, si aveys tenido un villete con una cinta asul porque el Largo
la enbio por via del Corcovadosg y digo algo en ello del. Temo la avra avierto. Mi rey, vesa soYTenedme envesa gracia.

julio].60 Po, via de Miserono' os e escrito.
{oy martes děspues de Santa Margerita [el 17 de
jesttytas.
iDiablo! 1Por qué escriven agora? In
Aqui va en tomo una carta que an escrito los
Austria. Tanbien alla abren las cartas.
en
tomado
hÁen estanbar y la enbien eň el inperio. La an
Dios vaya con esta g[uJie San Antonio.}

56
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Pedro de Schvanberg fue el hercditario de los bienes de la familia de Rosenberg,

Ad^nze Schvanberg.

58 Enrique Matías de Thum y Valsassino.
59 Corcovado es el mote de una persona desconocida.

@
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El aňo y la locación de la composición de la carta fueron delerminados mediante el análisis de su contenido.
Ottavio Miseroni de Lison.
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Polyxena Lobkovická z Pernštejna svému
Hovoří o napjaté situaci v Čechách i v Řím

odhod

Vojtěchu Popelovi z Lobkovic,
Vyzdvihuje politické schopnosti

rfiřtů zasáhnout do Českých zálesaského kurťiřta Jana Jiřího. Zmiňuje se o
píše
o plánech českých protestantských stavů. Polyxena má obavy předevŠÍmz !ďlichPoŽažitostí.
jeŽ dovedlY
davku potrestat strůjce n"pětí, mezi nimiž rozpomává svého muže. Rozebírá dŮvodY,
jí
vŠichni
že
Twdí,
manžela.
povsání.
v
lJklidiiuje
PomáhajÍ,
Jiřího Éridricha z HÓhenlohe k účasti
kálovství
jednou
práva
ještě
Českého
prošel
si
aby
Žeaa
stěžovat.
a tak si nemá na co
^^iZ"ta,
ana|ezl důkaz, jenžby mohl posloužit habsburským zájmům. Sama se pokouŠÍargumentovat ve
prospěch dědičňých pózudunÉ Habsburků na českou korunu. Obává se o osud lobkovické rodinY,
irouori o tom, i" ," Sl"runé přidali na stranu povstalců. Těšíji nerozhodnost hornorakouslaých
stavů. píše,že do Čech přichazí řada dobrovolnftů z Moravy. Rozebíra nesnáze císaňskéarmádY. Dotýká se Lobkovicovy úlóhy při bourání protestantských kostelů. Posílá pozdravy papeŽskému nunciovi a florentskému vyslánii. Nabádá nuncia Ascania Gesualda, aby se vydal do Prahy, neboť je

podle ní jediný, kdo můžecelou záležitost urovnat. Podotýká, že by bylo vhodné získat na svoji
jeŠtě více
.t.unu ."ikéhó t u.frrtu. Stěžuje si na Viléma Slavafu, jenž podle ní současnou situaci
o
Hovoří o závétiPetraze Švamberka.Zmiňuje se cenzuře,
vyostřuje, Posílá pozdravy
"n,l*Y*.
jížjsou podrobeny její dopisy.
[Praha,

l7,7. l6l8]

ŠORLitomerice, pobočka Žitenice, LRRA, sign. D/l 65, fol. 32-36, španělsky
Nechť Yás provazejí Jůíša Marie,
a ať yás Óchrání od všeho zlého. Amen. Amen, Můj živote, včera jsem poslala jeden dopis Largo,
vi,l ienž mi sdětil, že bude mít příležitostdoručit jej [do VídněJ. Nakonec jej, tuŠÍm,poslal po furyrov! saského tcurJiřfu,2 krcrý udy ve velkém spěchu projžděl. Myslím., le mu jej Largo předal. Ve
svém psaníčhljŠemYám joslala talre jedno Ód staié pani z Hradce.3 Říhi se, že sasbý lurfiřt vy,
pravii tohoto t*"1ro veliie spěšně a že po něm posílá vlastnoručně psaný dopis o řech arších,
-který
má schválěný ostatními světsbými t*rfrřty.' Pro_htrfiřtas je tu tedy jeden velice schopnýuyŠttm tím vládcě Saska, 7tó se mi, že by si měl laáť na svou slranu velice rychle zíslut předetohoto btížete.Ztejšílidé totž v žádném případě neztrácejí čas. Otázka víry jim nedá spát-

,ií-

' Adam mladšíz Valdštejna.
'3 J^JiíI.Sask.
Kate ina Hradecká z Montfortu.
o Jan Zikmund Braniborsk
.

'6

Fridrich V. Falck
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Ferdinand II. Habsbursk

(Š.sk

).

l
Říki se, že se

do této záležilosti chtějí všichni vložit a urovnat ji. Jelilož je tato země htrfi sním,
nechtěií, aby se uydrancovala. Podle mého mínění se pod touto záminkou skr uá snaha oslabit
panowilra.7 Tato země je tarJi stvím, a to dědičn ,rn, což je nutné záirunit. Zb anjícít i furfi tstre
hodnosti se také dědí. Rowž k bavorsámu vévodovi,8 jatažto lre svému sousedoyi, uypravili svého uyslance. Nevě ím však, že by se do toho pletl.
Chtějí, aby panovník po.té potrestal ty, jž by toto prohlašení nepodepsali. Navšlívilmě hrabě
z Holachu.g Byl velmi uctiuj,. Tvrdí, že se musí potrestat p edevším ti, kte í nepodepsali. Nevím,
l@ho chtějí trestat. Wdyť jž byli zabiti. Zb vá jen m,ttj Zeněk, jehož nechť mi B, h st ěí od všeho
zlého. Amen. B h Vás ochraní. ŘeH mi a p ísahal, že od žádného ze stav o Yas nic špatného neslyšel. Pru jste pokládán za velice dobrého a ve spravedlnosti rovného a jasného muže. Avšak, což je
pravda, že jste p ílišdbal ,v olázce Yašívíry. Na tohle jsem mu ekla nasledující: ,,Pane hrabě,
omluvte mě, ale tvrdite, že to m j manžel nechtěl podepsat, Vždyťs jeho podpisem neztrácíle nic
ani uy ani panovník. Tehdy byla p ece uyhlášena všeobecná amnestie a nyní p icházíte s tímto."
Sárn knížez Anhaltulo mi sdělil, že tehdy poslal poštou jednoho ze suj,ch sluh , aby jim p ipomněl,
že činíp íko í mému muži. Prohlásil, že to, co by on nedělal, ba ani nemohl provódět, nem že
zabránit, aby neučinil někdo jin ,. A uy čiňte, co činite. Uzav el 1o tím, že nóm posloužíve všem,
v čem jen bude moci, Copillall sem psal sest enčině manželovi.I2 Mrzí jej, že kv ti dvěma či t em
osobám, Heré udělaly to, co udělaly, se všichni do toho pletou. Domnívajíse, že je to s hraběteml3
stejné jal@ s Vámi.
Hrabě z Hohenlohe mi ekl, že je ur en a k smrti nespokojen. Za služby, jď tomuto vládci
stejně jako Rudolfovila prokázal, mu panovník prost ednictvím Copilly slíbil odměnu. Mimo jiné se
jednalo o Popelovols léno. Donutili jej vydat revers, že polad onen mtĚ neupadne v císa ovu nemilost, nebude o nic usilovat. Jalanile císa uydal rozhodnutí, Copilla mu napsal: ,,Pane hrabě, proti
vďkerému císďoutl i mému očelravmi se rozhodnutí soudu postavilo proti Vám a tedy ve prospěch
Popela. Tím bylo císa i učiněno velke p íko í, neboť celá zálěitost byla velice spravedlivá a jasná
jako den. Velice mě to tiží."Hrabě na to íluž,že by byl p itom uystavěl 10 tisíc pevností na Copillově slově. Domníval se, že by spíše odsoudil soudce, než abyjej podvedl. Pouze mu však sdělil, že
se rozsudek neshodoval s císa ovym p áním, Jeho Milost se bude proto sn it nalézt dalši p iležitost k tomu, aby odměnil jeho námahu. Yymal jej, ať se s tím smí í. Zeptala jsem se ho, co pro něj
mohu udělat.

Jsem celá bez sebe. P eskahtji od jednoho k druhému. Řílqžse, že se do této zálěitosti chtějí
it larfi té. Tím by se mohli společně zbavit suj,ch b emen. Podle mého názoru by bylo dobré
obratně zísltat na svoji stranu saského lcurfi ta. A to d íve než se tito spojí s ostatními. Yšichni
lvomě Collaltoval6 švagra nrdí, že chtěií mír. M j králi, prohlašují, že se velice rmoutíte. Mystí si,
že je to proto, poněvaě jste vinen. Nedělejte si lcv li nám starosti. B h nám pom že. Co se ti,če mé
osoby, nemohu si lcromě Yašínep ítomnosti na nic jiného sížovat.Všichni mi pomáhají
a respektují mě. Jak ženy, tak muži. Chválg Bohu, že máte, m j živote, ony t i lasy plátna. Protože
teď nemáte spolu s doktorem Václavem" co na práci, znow je ve všech jazycích prohlédněte
a projděte si zálditosti všech zemí. Polaň dojde k dohodě, budete mít buď Yy, nebo lrdokoliv jin
brzy za sebou panovníkova práva. YždyťYáš kol spočíváv tom, abyste dohlťel najeho práva.
Máte dostatek času na to, dát to do po ádlu a zaznamenat to. Oni twdí, že je jen málo lén, Yše
ostatní prj, podléhá zemshžmu práw. Jelikož cel , habsburslry dtm p enechal moc Matyašovi,

vl
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t
9
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Matyáš Habsbursk

.

Maxmilián I. Bavorsk .
Jifi Fridri ch z Hohenlohe.
Kristirin I. z Anhaltu.
Melchior Khlesl.
Jan Rudolf Trčk a z Lípy.
Jifi Fridrich z Hohenlohe.
Rudolf II. Habsbursk .
Ji í staršíPopel z Lobkovic.
Ramboldo XI[., hrabě Collalto.
Václav Fliessenbach.
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sesadil svého bratra. To, co udělal, bylo podle nich správné. Odtamtuduytahli, že jim oba brqři dali
revers potvtzující swbodnou volbu. Toho se chtějí dĚet. Já jsem jim na to, jakožto člověk, jenž
o těchto záležitostech mnoho neví, řekla, že se mi zdá, že polaň vydali revers, týkal se pouze osoby
Rudolfa, protože bylo ňejmé, že z trestu božího nemůževládnout, ba ani toho není schopen, stejně
jako nemůžeposuzovat zálďitosti stavů, proto dali vládu dědičně Matyášovi. Wdyť usilují
o dědičnost, což budou moci dolaizat. Řttrait, Ze tomu tak neni. Měl pry moc k tomu, aby vše, co
učinit, bylo plané. Řekla jsem jim: ,,Pánové, pohleďte na to, co řilqite. Toto bólovství je říšskym
lénem a privilegia, jež máte, jste získali od císaře. Jsou navíc potvnena furrtřry. Král mu [: císařiJ nemůžedarovat, co by chtěl. Protožejestli chcete, aby onen revers platil, není Vám to nic platné. Nevím, zdali jej máte, Pokud ano, byl beztak vystavený v česlre lrancelaři, a tím pozbýuá své
platnosti. Česlra lrancelář nemůžebra z Říše to, co jí sama nemůže darovat."
Je vidět, že jsou mnozí z nich velice mírní,ale přesto se do toho nechali zatáhnout. Pane, to, co
se chce udělat, mějte na paměti. Neboť pohtd jeden zemře, musí se stál to, co rozhodnou vikáři.
Pohleďte, nůj lcráli, kolik sil nám bude třeba. Polud nebudete ve vlasti, co s námi bude? Budeme
povd,ováni za nejhoršíze všech, Sousedé se nám uysmějí. Říka se, že Slezané přitáhnou zdejším na
pomoc s dvána tisíci koní. Ilvidíme, co bude s námi. Nebojí se polského krále,lE neboť jeho ryn je
vězněn v Moskvě. Navíc jej obtěžují Turci, talěe proti nim nebude moci zalcročit a pomoci nám.
Vyslal do Vídně Tengnagla,lg afu povolal Álthana.2o Ten mu pro případ potřeby slíbil I0 tisíc mužů
a zbraně, čehožby nyní mohl uyužít.Oni se tomu však smějí. Stejně tak i Uhrum. Kfuž budou ve Yídni chtít, aby jim pomohli, řeknou, že nemohou, protože jsou blízlro Turci. Yymluví se, že to
mají na svědomí Benátčané.Ať nedůvěřují Ralaňanům z Lince! Kažďýrn dnem tu totž mají své
korespondenty- Dosavadní vůdcďI vállcy byl s nimi na zámlu mého prvního mtže.22 Jemu kacíři
vděčíza vSe. Žadrý z nich, ať si říkají, co chtěií, není svatoušek. Maršáleť3 fu zjednoho z nich
udělal hejtmana. Jmenuje se Papď.2a Byl jeho hofmistrem. Tatrc králův oblíbenec Dietrichštejnzs
tam posílá své lidi. Popřou to, ale je to pravda. Přichází sem odtamtud mnoho wjáků. Někteří
z nich jsou dobří, jiní niloliv. Pěší se mi zdají být velice dobří, nilaliv však jízda, Všichni vědí, co
slibují.
Říka se, že starý Rancino2! padl na kolena aprosil císaře, aby se nepouštěl do vállE avšejim
raději povolil, Zdati je to či není pravda, nevím. Také se povídá, že Dampierre27 nechce přijet,
dokud mu nezaplatí vše, co mu dluží.Neuydá se sem ani hrabě Buquoy,zE neboť jej Copilla podvedl. Jehofunkci převezme nějahý Tuerco Fucoraposa [ry.29 Pán z Ansbachu30 všakpro něj posílá,
protože nechce, aby sloužil. Nemají tam prý peníze. Dávají vojálaim 4lcrejcary denně. Hrabě3l mi
nechal vzlcazat, že je uražen, neboť jste podepsal nějabý dopis, v němž panowtík píšeBudějovický,m, že nehodlá nechat živým ani jediné dítě v matčině těle. on to popírá. Jsou tolik pobouřeni,
poněva&, nechali zbořit onen koste1.32 Tvrdí, že jste arcibiskupovi33 vystavil delcret a poradil mu,
aťjej zbourá. Poslalajsem za ním doktora Yáclava, abych se ho zeptala, zdalije pravda, žerozhlašuje, že jste mu to poradil. Ujistil mě, že ne. Ten dobrý dohor je u Vás, a tak Yám to bude moci
18 Zikmund III. Vasa.
19 František Ganseb TengnagI z Kampu.
'0 AdolfAlthan.

2l

Snad Jindřich Mat5ltíš z Thumu a Valsasstna.

22 Vilém z Rožmberka.
23 Pertolt Bohobud z Lipe.
2a Papa (Papež). Blíženeurčený hofmistr dvora Pertolta
25 František z Dietrichštejna.

Bohobud a z

Lipé.

2Ó Rancino, zřejmě předivka odvozená od španělského
výrazu rancio |7 zastaralý, staromódni].

27 Henri Duval

2'

de Dampierre.

Karel Bonaventura Buquoy de Longueval.

2o Nepodařilo se identifikovat.

3o JáchymAmoštBraniborsko,Ansbašský.

3|

Snad Jindřich Matyáš z Thumu a Valsasslna.

32 JednáseoprotestantskýkostelvHrobu.VíceinformacíoceléudálostiA,GINDELr,Dějinyl,s.6162.

'J

Jan Lohetius.
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uyprávět. Jelikož mi arcibishtp řekl, že to není pravda, a že nilrdo nemůžeříci, že to od něj slyšel,
také já všem twdím totéž.

Dejte mi pouze po nělrom spolehlivém vědět, jak je to s Copillou. Tady totž rozhlašují, že nejuyššítamorníťa spolu s Copillou nrdí, že se nikdy neplqlli do českých záležitosti. Po Evě35 jsem
Ýám nic nevzlrazovala. Ptala se mě, co Vám má uyřídit, ŘeHa jsem jí, aby Yám, potad Wis uvidi,
uyprávěla, co se tu děje, neboť to ví lepe než já. Avšak, jestli je to možné,tak se ji ,prosím, nesvěřujte. Vaši synovci, ktďí se tam uydali, mě nepoctili jedirýnn slovem, Přitom těm, jež zde món ve
posílají
mi, aby mě Bůh opatroval
3Ó
ród.
Dáveite si na něj pozor.
jsem si mu dát své dopisy.

p
Jáje
ějínechat

tost urovná lépe, nď kdolaliv jiný, Svěřuji mu svůj život a jediné dobro, jínžje můj Zdeněk. Trochu se bojí. Snažte se, aby lrál získal na svou stranu saského kurJiřta, neboť je to velice důlďilé.
Můj živote, věřte mi, že úplně všichni kacíři z těchío zemí táhnou za jeden provaz. Je jedno, jestli někdo více a někdo méně. Bůh, Anděl stražný, Panna Marie a celý nebesbý chór nechť
provazí tento dopis. Yás ať ochraňují od všeho zlého a at' Vám dopřejí, aby Vám tento list došel.
Dejte mi vědět, zdali jste jej dostal. Informujte mě, že jste prostřednictvím Havlaa3 obdžel psaní
od tlustého Popela.aa Pochopím to, Negrilloas se do všeho plete více než kdokoliv jiný a více nď
dřive. ŠI@di nejen sobě, ale i ostatním. Vyřiďte mé pozdravy prezidentovi,no dokto* Yáclavovi
a Tabaleonovi.a7 ŘeloĚte mu, že jsou jeho dětťE zdráuy. Ti, jž nosí Yaše jméno, sem píšía posílají
své sluhy. Muž, herý má dědit po Rožmbercích,ag svěřil své síatlq svému příbtlznému kacířis0
a Thurnovi.sl Ať mu Bůh pělcrlě posloúí.Tebe ať ochraňuje od všeho ztého. Můj živote, nechle mi
uzkázat, zdali jste dostal dopis s modrou stuhou. Largo jej totž poslal po Corcovadovi.s2 Něco
Yam v něm o něm píšia obáwlm se, že ho otevře. Můj lcráli, jsem Vaše, a tak mě chovejte ve své
milosti.
{Dnes v úterý po svaté Markétě [I7. červenceJ-s3 Napsalaisem Yám prostřednictvim Miseroniho.sa Koluie tady dopis, který sepsali jezuité. K čeru! Proč pšízrowu teď. Nechávají ho tisloput
34
35

36
37

3t
39

10

4l
42
43

4

Leonard Helfríd z Meggau.
Eva Eusebie Lobkoviclcí z Lobkovic.
Hoker. Bliže neučen lobkovick služebník.
Vojtěch. Blíženeurčen lobkovick služebník.
Diviš čemínz Chudenic.
Anna Tyrolská-

Giuliano de Medici.
Ascanio Gesualdo.
Václav Eusebius František z Lobkovic.

Adam Havel Popel z Lobkovic. Jelikož byl Adam Havel Popel z Lobkovic v tuto dobu již několik let mrtr{, lze se
domnívat, že bylojehojména užito ve v znamu symbolickém, a !o pro p ípad, že by dopis padt do nepovolan ch rukou. Pod jménem Adama Havla Popela z Lobkovic se tak měl ukr vat skutečn posel lobkovick ch dopis . Této hypoteze nasvědčuje i nrásledujíci věta

,to

entenderé." (Já to pochopím).

Kryšlof mladšíPopel z Lobkovic, ečen Tlust . Užiti tohoto jména má skryt

zejícípomámce.
45

6
4?
4E
49
50

5l
s2
53
54

v

znam. Platí to samé, co v p edchá-

vilém slavata z chlumu a košumberka.
Seyfdd Kryštof Breuner.
pavel Michna z vacínova.
Pavel Michna z Vacínova měl se svou ženou Annou z Kobrdoďu

i syny: Václava, Jana a

Karla.

Petr ze Švamberka, dědic rožmberského majetku.

Adam ze Švamberka.
Jind ich Matyáš z Thurnu a Valsassina.
Corcovado, pfuzdívka; nepoda ilo se identifikovat,
Lokaci i rok sepsání dopisu se poda ilo určit na základě ana| zy zmiňovan ch událostí.
Ottavio Miseroni z Lisonu.
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a

posílají do ŘiSe, r aakousích ho zadželi. Také tam otevímjí dopisy. Bůh doprowizej tento. A ať

jej chrání svatý Annnín.}

2.

Polisena de Pernestán a su marido Sdenco Adalberto Popel de Lobkowicz. Está preocupada por
la salud de su esposo porque no ha recibido sus cartas. Por fin, sabe que esá bien, Sospecha que el
administrador del correo no le ha entregado la carta de su esposo. La soledad le hace desesperar.
Le pide que le informe sobre la llegada del conde de Buquoy. Dice que visitó la iglesia de los
capuchinos.
[Praga,4. 8. 1618]

SOA Litoměřice, sección Žitenice,LRRA, sign. D/l65, fol. 150-15l, espaňol

Polyxena von Pernstein an ihren Ehemann Zdenko Adalbert Popel von Lobkowie. Sie hat Angst
um ihren Mann, da sie keinen Brief von ihm bekommen hat. Nur durch Vermittlung habe sie erfahren, dass ihr Mann gesund sei. Sie wisse deshalb nicht, ob er ihr nicht geschrieben oder ob der
Postmeister es abgelehnt habe, ihr den Brief ihres Mannes zu úbergeben. Fast verzweifelt beschwert sie sich ůber ihre Einsamkeit. Sie bittet um Mitteilung, ob Graf Buquoy gekommen ist. Sie
berichtet íiber ihren Besuch der Kapuzinerkirche.

[Prag,4.8. 1618]

SOA Litoměřice, Zweigstelle Žitenice, LRRA, Sign. D/l65, Fol. l50-15l, spanisch

Mivida:

Agora, que §on las nueve, me disen a venido el ordinario. Mi alma, no tengo carta vesa. Estoy
atonita y media desesperada. No sé, si no avgys escrito o no les an tomado. Mi vida, te pido, si
aveys escrito, hased que el maestre de la posta averig[u]e, si se la an tomado o no. No puedo
quedar asosegada. Si no fuese la de Adan GaI,! que a escrito a la vieja de Noyhaus2 que estqys
bueno, bendito Dios. Mi alma y vida, Dios me consuele y esté conmigo y te guarde de todo mal. El
nifto3 esta bueno. Bendito Dios. La de Adan Gal enbia sus cartas ila conáesa de la Torea y ella
las enbia a Ia del Purgravio vieja.' Dalde [!J gracias que ftaJ avisado de vesa salud. De mi parte
no sé que desir, Yo estoy toda moyna. §i aún no me vienen cartas! Mi vida, que triste vida es esta;
de puro moyna. No digo nada. Dad mis encomiendas a todos. Avisadme, si el conde de
a venido. Dad la carla a Ia de Adan Gal o para el Miseron.7 Mas mejor es a la de Adan Gal. Mi

Bucý

vida, a ti me encomiendo con alma y cuerpo. Tuya soy en eterno fiel y obediente esclava. Oy
vispera de Nuestra Seftora de las Nieves [el 4 de agostoJ.8 El dia de la Portiuncola [el 2 de agostoJ te encomende a Dios. Fuy^a los capuc[hjnos. Agamos las enúllgencias. Aqui disen él juro ser
eI todo en lugar de la copilla.' Po[lisena].
{Si aveys escrito, es un vellaco el postillon o él de la posta porque le doy por cada carta un taller. E hecho cuenta que si dare asi un aňo, seran ciento y tantos. No me pesa porque es todo mi
bien el saber una vesa}
{Ya e resebido la cartilla en la de Miseron. Dios os de buenas noches [...]'o *^ de aftos}
{Illustússimo Gran Canciller del reyno de Boemia, mi seftor, 1Que Dios guarde!}
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Margarita de Lobkowicz, desde 1625 de Breuner, nacida de Mollart.
Catarina de Hradec, nacida de Monfort.
Vencestao Eusebio Francisco Popel de Lobkowicz.
Bárbara de Tfiurn, nacida de Schlick.

Mada Maximiliana de §temberg, nacida de Hohenzollern.
Carlos Bonaventura Buquoy de Longueval.
Ottavio Miseroni de Lison,
El aňo y la tocación de la composición de la carta fueron determinados mediante el análisis de su contenido.

Melchior Khlesl.
Texto ilegible,
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lo mejor y teniéndole a él no se nos a de dar de todo el mundo nada. Creedme, mi coragon, que
vendra tiempo que estimaran a la Pringesa de Lobcouics y al Sdenco porque no hemós heiho
vellaquerias y hemos q[ue]dadofieles a Dios y al Emp[eradJor Rodolfo,16 Mátus,ý Fer,dinando3s
y hemos procurado seruir a todos por Dios. El Emperador a llegado esta tarde a las 8. Detuuo se
en la caga. Mi alma, a vos me encomiendo con alma y cuerpo. No os oluideis de mi. N[uesrroJ
S[efiorJ os bendiga. Yiena 26 junio 1627. Tufiel marido y esclauo Z[denco].

'"

Rodolfo lI de Austria.

]t

Femando lI de Aushia.

37 Matías de Austria.

cLI.

ZÁenék Vojtěch Popel z Lobkovic své manželce Polyxeně rozené z Pemštejna. Píše,že se man_
želky Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka a Jana Pálffyho z Erdódu již nawátily z Mikulova.
Popisuje cestu španělskéhovyslance do Hluboké nad Vltavou. Hovoří o vyslancově nelehké fi-

nanČnísituaci, kteráje zpŮsobena nepravidelným proplácením mzdy. Líčízákulisní intriky nejvyššíchzemských úředníků.Zmiňuje se o novém zemském zákoníku a naznačuje změny, které přine_
se. Děkuje manželce za obdůený dopis. Tížíjej Polyxenino bápení s jejím synovcem Vratislavem
Eusebiem z Pernštejna. Snažísejí ukonejšit. Reaguje nazprávy v manželčině korespondenci. Těšíjej,
že jeho dopis udělal radost Marii Maxmiliáně Štembenkéz Hohenzollemu. Hovoří o svém přání
navštívit Adolfa Althana. Věří, že veškeré nesnáze, jež v současnosti postihly lobkovický rod, jim
Bůh vynahradí na kariéře Václava Eusebia.

Vídeň, 26.6.1627
SOA Litoměřice, pobočka Žiunice, LRRA, sign.

D t 162, fol.

7 2-'7

7, španělsky

Mázlatá lmžno.
Ačkoliv nepřijela pravidelná pošta, píšitento dopis, jehož prostřednictvím Vám, mé jediné dobro,
líbám nohy a pozdravuji Vás. Císařl se vrátí v pět hodin, neboť chce ještě styšet nešjory. Není zde
moc velké teplo, ale nepršíjĚ tolik jako dříve. Yčera se paní Slavatovď spolu s maĚelkou3 Jana
Páffihoa vrátily z Mitailova. Slavatas tam byl rovná, Kardináť jeho ženu velmi obdaroval. španělshý uyslanec7 vy,azil z Milaiova rowou do Brtnice, kde navštíitthraběte Collalta.s poté sá usim
uydal do Jindřichova Hradce a konečně taW za donem Baltazarem Marradasemg na Hlubokou.
Příštípondělí by se měl znovu objevit v Mikulově. Koncem dalšího tý&te bude jž tady. S tímto ne-

bohýrn kavalírem velmi špatně jednají. Od té doby, co je zde, mu stále ještě ze Španěbka neposlali
peníze. Minulý rok sem přitom odtamtud připlulo loďstvo. Myslím, že leromě jiného na tom nese
vinu špatná cesta. Už ani nehraje, neboť prohrál mnoho tisíc dukátů. Když pak hrál s panowlicí,lo
nechtěl ji svou výhrou znechutit, hru, a tak raději odhodil dobré karty. Vy jste tak, můj anděli, kfuž
jste onehdy hrála s purlrrabím," neučinila. Proklínal mě tehdy a Yy jste jej obrala o pět set dukitů.

Závěr, na němž se úřednícidohodli ohledně panovnilrovyl2 cesty do Prahy,je podivný. žádat
pět milostí je totž vychytralost. Navíc mu odmítli dát penbe a slibili, že tak učiníteprve tehdy, až
přijede do Prahy. Tito pánové znají jž moc dobře dvorské zvylcy. Minulý rok byli méně prozíraví.
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Ferdinand II. Habsbursk (Št.. rstli).
Lucie Ot_ilie Slavatov á z Hradce.
Anna Lucie Pálflová z Mansfeldu.
Jan Pálffy z Erdódu.
vilém slavata z chlumu a košumberka.

František z Dietrichštejna.
Francisco de Moncada hrabě Osoňa, od l 626 markyz deAytona.
Ramboldo XIII. hrabě de Collalto.
Battazar de Marradas y Vique.
Eleonora Gonzagová.
Adarn mladší z Valdštejna.
12 Ferdinand II. Habsbursk (Štrsk
).
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PoslEtli I00 000 na císařow cestu. Pequefruelol] tyto peníze poslal, aby ziskal pozemlE. Je však
jisté, že mu tím udělali více milosti než padesáti cestami.
A ten chuděra se teď vyčerpává opravou a překládáním zemského právala z němčiny do češtiny. Závětals mi ukizal luihu zakonů. Je velmi pěkně svázaná. Chtěl, abych Vám ji daroval, Můj
anděli, věřte mi, že tak jala Bůh učinil zazrak vydáním Majestátního listu o náboženství,l6 z něhož
se kacíři velmi těšili ajá užívali,tak rovnž z těchto zákonů vzejdou mnozí zahanbení a kajícní,
Nyní, můj živote, dorazila pravidelná pošta. Doručila mi Váš dopis, za nějž Vám líbám nohy.
Budu rád, polad bude chlapecl'v Praze, aby posloúil a obdaroval rodinu saského vévody. Píšete,
že mě budete informovat o tom, co se stalo s Vašímsynovcem pánem z Pernštejna,tE a že se s tím
svěříte Bohu. On Vám to jistě zaplatí. Já s Vámi, má duše, ze srdce soucítim. Bůh mu odpusť. Yy to
však jistě, díky své moudrosti a rozvaze, překonáte. Yím, co jste pro něj i pro ty druhé udělala. Já
také své příbuzné nemohu mnoho oceňovat. Říká se: Příliš příbuných, přílš trápení.Ig
Hraběti Vratislavovi2o jsem vyřídil Váš pozdrav. Libá Vám ruce. Dopis prý odeslal, ale předevčíremmi řekl, že stále jďtě neobdžel odpověď od sluhy, jeĚ měl list předat nápadnílavi.
Volfl se vrátil z ltdlie. Vypráví tu samou historlat, co napsal hraběti. Neustále ho uychvaluje.
Uvidime, zdali bude týrdit to samé, až uvidí dopis pro nápadníka. Pequeňuelovi jsem již dopis od
jeho "ýtě22 uynedl. Co se tj,če Jošta z Bruselu,23 moc mě to potěšilo. Onoho příbttzného páro ,"gentďl jsem se ujal.
. Yynasnažím,b ,u po.o"i. Regent
ať se také obrátí na
ně poděIaji za pomoc, kterou Vám
poslcytli. Talmberl<ov

Tďí

mě, že má

p

to dobrá žena. Některý z následují-

cich dnů půjdu navštíuit Althana.28 Nachází se totž v jedné ze zdejšíchzahrad, kde se Iéčiza pomoci che_bské lEsettcy.zg Je to jak v tom španělském přísloví: ,,Čtl tertu dobře a peklem se ti odmění." 30 Požehnaný Kristus Vám vše dobré, co jsň pro něj učinila, splácí a zaplati. Yynahradí
Vám to totž na Václavovi.3l Vždyťto, že jej máme, nám musí bohaiě stačit k tomu, abychom
z celého světa již nic jiného nepotřebovali. Snad kvůli tomu dovolí všechny tyto věci, Mé srdce,
věřte mi, že přijde čas, kdy si budou opět važit kněny z Lobkovic, stejně tak jako 7jeňka, neboť
jsme nečinili ničemnosti a zůstávali jsme vždy věruí Bohu a císařůmRudolfovi,32 Matyašovil3
a Ferdinandovi,]a všem jsme se snažili v Bohu pcsloužit. Císař pžijel v osm hodin večer. foň"l ,"
totĚ na lovu. Má duše, svěřuji se Yám tělem i duší.Nezapomeňte na mě. Náš Pán Vám žehnej. Vídeň 26. června I627. Tvůj věrný manžel a otrok Zdeněk,
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Jaroslav Boňta z Martinic.
Jedná se o zemský zákoník Obnovené zřbeni zemské. Jeho edici připravil v osmdesátých letech 19. století H. JIREčEK

(d.),Obnovené právo.

Y roce 1627 se podílel na českémpfukladu Obnoveného zřízení zenského, roku 1628 vydal
vlastnim nákladem moravské obnovené zřbeni.
'6 Jedná se o RudolfrV M6jestát vydaný roku 1609. Více informací např. A. GNDELv, Geschichte der Ertheilung;K.
KRoFrA, Maj esut ; J. Jnl Áčer, Rldo lf II., s. 429 -448.
l7 Václav Eusebius František z Lobkovic.
lt Vratistav Eusebius z Pemštejna.
19
,,Assai parenti Assai tormenti, " italské přístoví.
m Vratislav I. z Fůrstenb€rka.

"

Jiřik Závéta z.e Závétic.

2| Nepodaňloseidentifikovat.

22 SezimazYrtby, manžel Baóory Eusebie
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z Martinic.

Jošt z Bruselu.

Beneš Břežský z Ploskovic.
Pavet Michna z Vacínova.

26 FridrichzTalmberka.
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Marie Maxmilána Štemberská z Hohenzollernu.
Adolf Althan.
29 Chebská vod4 niizev pro chebskou kyselku. O léčivých
účincíchtéto minenilní vody vlpovidá např, G. Genr.ren
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Awtopb, s.97-105.

Španělsképři slovi ,,Cia cuemos y te sacarán los ojos * (Čiň čertu dobře a peklem sc ti odmění).
Václav Eusebius František z Lobkovic.

32 Rudolf[.Habsburshý.
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Matyáš Habsburský.
Ferdinand tI. Habsburský (Šrýrstý).
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