
Žerotínova francouzská výprava

    V kopiář českých a jinojazyčných listů z let 1591–1592, obsahujícím nejstarší dochované 
Žerotínovy listy psané od dne sv. Václava 1591, nacházíme dopis z 8. října 1591 adresovaný 
Fridrichu ze Žerotína, který se stane o pět let později majitelem přerovského panství. Karel, 
tehdy ještě mladší, ze Žerotína se právě vypravil, částečně v utajení, na vojenskou výpravu do 
Francie, kde se mu Jindřich Navarrský jevil jako skutečný křesťanský panovník a rytíř ve 
službách pravé víry. Žerotín se hodlal po jeho boku zapojit do bojů. Jeho odhodlání lze mimo 
jiné doložit i skutečností, že se po cestě nechal inspirovat listy jednak radikálních ženevských 
a francouzských duchovních a pražského velvyslance francouzského krále Ancela, jednak 
zcestovalého válečníka Fridricha ze Žerotína. Tomu také svěřoval po dobu, kdy se měl 
zdržovat mimo Moravu, své statky, totiž Rosice a Náměšť.

„Panu Fridrichovi ze Žerotína
   Vaší Milosti. Urozený a mně obzvláštně milý pane, pane strejče, Vaší milosti s vinšováním 
všech nejlepších věcí, svý hotový a povolný služby vzkazuji. 
    Včera večer okolo dvou hodin na noc do Prahy sem přijel naschvál tak pozdě, aby o mně 
zde mnoho nevěděli. Hospodu mám u pana Ancela, zejtra bohdá pryč strojím, aneb nejdéle 
pozítří Pán Bůh rač dáti vyjeti a dojeti šťastně i taky týmž způsobem navrátiti se, jestli jeho 
svatá vůle. Já nepominu podlí povinnosti své co nejčastěji Vaši milost psaním navštěvovati, 
Vaši milost tolikéž služebně prosím, abyšte mne vždycky v své laskavé paměti měli, a i skrze 
psaní, že na mne zapomínati neráčíte, osvědčovati ráčili.
     Taková naše psaní skrze prostředek pana Ancele dodávati se budou moci, kterýžto buď do 
Švejcar k poslu královskýmu, buď do Hamburku, buď jinam, kam nejpříležitěji bude, odsílati 
se bude moci.
     Toliko za to prosím a znovu Vaší milosti připomínám, aby v co nejmenší formě listové 
Vaší milosti skládány byly, nebo sou mnohem snadnější k posílání i bezpečnější.
     Mezi tím pak jako sebe tak i všecek dům svůj Vaší milosti k opatrování poroučím a 
svěřuji, zcela věříc a na to se bezpečíc, že mne v žádosti mé snázně oslyšeti a v tyto takové 
potřebě opustiti neráčíte. Ouředníkům svým všechněm a obzvláštně náměstskýmu pilně sem 
poručil, aby se vůlí a radou Vaší milosti ve všem spravovali, v té důvěrnosti že v čem by se 
k Vaší milosti utekli, pominouti nebudou. Obzvláštně pak při činění počtu aby k nim 
dohlídáno bylo, prosím, že račte naříditi. A předně při tomto počtu rosickým, při kterýmž,
bojím se, že nemálo spletků bude. 
     Strany novin o králi víme, že mu se dobře vede, a nadějeme se, že se již s svým německým 
lidem shledal, ale sice málo dobrých novin máme. Kurfiřst saský konečně tuto minulou 
sobotu umřel. M. de la Noue zastřelen jest před jedním městečkem v Normandii, kníže 
z Groisa z vězení se vylámal. A tak při tomto počátku zlými novinami navštěvuji, abych 
napotom nějakými dobrými to nahradil. 
     K čemuž rač Pán Bůh dopomoci a Vaši milost ode všeho zlého zachovati a mne 
k šťastnému potěšenému shledání s Vaší milostí dopomoci. Amen.
     Datum v Praze 8. octobris léta 91. Vaší milosti ustavičně povolný strejc a služebník. 
KMZZ.“

     Prožité válečné události a hlavně postoj francouzského krále vedly po roce Karla ze 
Žerotína k proměně jeho názorů, což dokládá věta z dopisu někdejšímu učiteli Václavu 
Lavinovi, kterou jako by parafrázoval Cervantesova dona Quijota a jeho boj s větrnými 
mlýny: „Pan Karel nekrmí se víc větrem, věřte, opravil mu Frankreich mozek.“ 
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