
Žerotínské kopiáře

     Rodinný archiv Žerotínů – Bludov je vlastně sbírkou archiválií různorodé provenience. 
Důležitou součástí jsou tzv. bludovské kopiáře, totiž písemnosti Karla staršího ze Žerotína, 
jeho bratra Jana Diviše († 1616) a strýce Fridricha na Napajedlích († 1598), které byly 
původně v majetku Karla staršího z Žerotína. Po jeho smrti roku 1636 přešly na dědice, jímž 
byl Karlův vnuk Karel Bruntálský z Vrbna. Když ten hned o dva roky později zemřel, 
změnily kopiáře opět svého majitele, kterým se stal strýc Karla Bruntálského Václav z Vrbna 
a Fulneku. Kopiáře byly nadále i s jinými rodinnými písemnostmi uloženy na fulneckém 
zámku. Když Václavův syn Jan František (1634–1705) vyženil statek Hořovice v Čechách, 
byl archiv převezen tam, protože Hořovice se staly novým sídlem rodu. V roce 1852 prodali 
Vrbnové Hořovice a žerotínsko-vrbenský archiv byl z větší části zničen. 
     Prvním ze Žerotínů, který započal shromažďovat roztroušené žerotínské památky, byl 
Zdeněk ze Žerotína, který v roce 1852 koupil právě z hořovické zámecké knihovny 
„bludovské kopiáře“, které pak byly až do roku 1931 chovány v bludovské zámecké 
knihovně, později deponovány v Moravském zemském archivu v Brně jako „Žerotínské 
depositum“. Vyhovělo se tak přání rodičů, Heleny Mornsteinové, rozené Žerotínové a jejího 
manžela, aby rodové písemnosti zůstaly v Brně, ačkoliv náležely provenienčně do Rodinného 
archivu Žerotínů - Bludov. Žerotínské depozitum bylo Moravským zemským archivem v 
Brně předáno Zemskému archivu v Opavě až v roce 1989 a po vybudování nového archivu 
v Olomouci, kde vznikla pobočka Zemského archivu v Opavě, zde uloženo spolu s celým 
fondem.
    Žerotínova korespondence z let 1591–1636 byla organizována v několika odděleních. 
Korespondence, která se týkala jen správy poddaných a panství (statků Náměšť, Rosice, 
Přerov, Brandýs nad Orlicí) byla zapisována zvláště a podle panství. Listy v ní byly 
adresovány takřka vesměs panským úředníkům, kteří stáli v čele statků, a z části také správám 
měst a městeček na tom kterém panství. Největší část listů se týká jen zcela běžných věcí a 
byla také opatřována podle Žerotínových dispozic přímo z Žerotínovy ústřední kanceláře 
samými písaři a Žerotínem jen podpisována, anebo prostě jen pečetěna jeho pečetí. Z této 
korespondence se zachoval např. kopiář pro brandýské panství a zlomek kopiáře, určeného 
pro panství Náměšť a Rosice.
     Druhá skupina kopiářů byla ta, do nichž se opisovala Žerotínova méně důležitá 
korespondence vnější (netýkající se statků). Byly to listy, psané vesměs šlechtickým 
statkářům, přímluvy za poddané, pozvání ke schůzkám a návštěvám, děkovné listy apod. 
Koncipovali ji také jen písaři v Žerotínově kanceláři. 
     Nejdůležitější byla třetí skupina kopiářů, protože se jednalo o Žerotínovu osobní 
korespondenci, listy přátelům a osobám, na nichž Žerotínovi záleželo a s nimiž si sděloval 
věci často důvěrné a tajné jak v ohledu politickém, tak i náboženském. Tyto dopisy si Žerotín 
psával, pokud byl při síle a zdráv, sám a jen zvláště důvěryhodní písaři je pak přepisovali 
z originálu před odesláním do kopiáře. V posledních letech života, kdy už těžce psal, je 
Žerotín přímo diktoval. V příslušných kopiářích, do nichž byly rovněž opsány, jsou všechny 
označeny na okraji poznámkou: dict. Roku 1628 byly tak označeny jen tři, 1631 už 57 a od 
počátku 1632 téměř už všechny.
     Žerotínova soukromá korespondence čítá zhruba jen v zachovaných registrech na 
8000 listů, psaná v několika jazycích (česky, německy, francouzsky, italsky, latinsky) téměř 
do všech koutů Evropy (Francie, Švýcarska, Německa, Rakouska, Uher, Anglie, Belgie, 
Holandska, Polska) význačným osobnostem tehdejšího feudálního světa (panovníkům, 
knížatům, politikům, učencům a teologům). Stylizací a mluvou nemají sobě rovných v té 
době, a ani listy českobratrských kněží-spisovatelů nedosahují jejich výše.
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