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Královská fúrie
BEATRICE ARAGONSKÁ
(* 1457 – † 1508)
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Béla Vizkelety (1825–1864): Dvojportrét Beatrice Aragonské
a Matyáše Korvína

to, Ïe královské sÀatky mívaly i trpkou pachuÈ, svûdãí manÏelství uherské královny-vdovy Beatrice Aragonské a ãeského
panovníka Vladislava II. Jagellonského (vládl 1471–1516),
kter˘ si s touto ctiÏádostivou a moci chtivou Ïenou protrpûl martyrium. Historici dodnes diskutují o tom, zda vÛbec byla právoplatnou
manÏelkou tohoto ãeského krále; jisté v‰ak je, Ïe jejich svazek byl koncem roku 1490 posvûcen v uherské Ostfiihomi pfiíslu‰n˘m církevním
obfiadem. O co se jednalo?
Odpovûì není ani pfiíli‰ sloÏitá. âeskému králi Vladislavovi II. ‰lo
o to, aby po smrti prvního Beatricina manÏela, uherského krále Matyá‰e Korvína (1440–1490), úspû‰nû kandidoval na uprázdnûn˘ uhersk˘ trÛn.
Uhersk˘m stavÛm zaãal tedy slibovat hory doly, ale k uzavfiení manÏelství s ovdovûlou uherskou královnou se nemûl. Jednak se mu ani
trochu nelíbila, byla to jiÏ ponûkud korpulentní dáma, jednak nemûl

O
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Vladimír liška
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Beatrice aragonská

Pieter Brueghel st. (1526/1530–1569): Pohled na Neapol. Jediná umělcova
olejomalba, inspirovaná pobytem v Itálii v letech 1558–1562 (41x70 cm, galerie
doria Pamphilj, Řím)

do Ïenûní chuÈ, protoÏe Beatrice byla rozmafiilá Ïena, chtivá moci,
které ‰lo jen o to, aby si zachovala dosavadní postavení uherské královny.
Beatrice byla dcerou vévody Ferranta Neapolského, kter˘ proslul
svou krutostí vÛãi poddan˘m. Ferrante byl levoboãkem ‰panûlského
krále Alfonse Aragonského, po jehoÏ smrti zdûdil Neapolsko, zatímco
aragonského království se ujal králÛv bratr Jan. Beatrice vyrÛstala na
renesanãním neapolském dvofie, jenÏ se za vlády vévody Ferranta stal
centrem umûní a vûd a díky tomu se malé princeznû dostalo v‰estranného humanistického vzdûlání. Na její v˘chovu mûl velk˘ vliv otec,
kter˘ svou dceru rozmazloval a splnil kaÏdé její pfiání. Krut˘ i lstiv˘
neapolsk˘ panovník, tyransk˘ despota, neuznával etické principy.
Krásná neapolská princezna pod jeho dohledem vyrostla v py‰nou,
panovaãnou dívku, která se rozptylovala umûním, lovem a milostn˘mi
dobrodruÏstvími a ze v‰eho nejvíc milovala vzácné ‰perky a odûvy
K
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Ženy českých panovníků
ve faktech, mýtech a otaznících ii.

Michael Wohlgemut (1434–1519): Budín, maďarsky Buda, latinsky Aquincum,
německy Ofen; dnes část Budapešti na pravém břehu Dunaje
(vyobrazení v Norimberské kronice, 1493)

podle nejnovûj‰í renesanãní módy. Ferrante ji zahrnoval bohatstvím
a sliboval, Ïe se jednoho dne stane královnou.
V roce 1473 se o ni zaãali ucházet vzne‰ení nápadníci, vavfiín vítûzství si z námluv odnesl uhersk˘ král Matyá‰ Korvín a v roce 1476 byla
po sÀatku s ním Beatrice korunována uherskou královnou. Pomûrnû
chudému a pÛvodem nepfiíli‰ urozenému Matyá‰ovi pfiiná‰ela velké
vûno a od zaãátku zasahovala do politiky, neboÈ si svého zamilovaného
manÏela doslova omotala kolem prstu. Na uherském dvofie s jejím pfiíchodem stoupl vliv italsk˘ch rádcÛ, protoÏe uherskou aristokracií mladá
královna opovrhovala, údajnû kvÛli jejímu drsnému vystupování.
K
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Beatrice aragonská

Katedrála sv. Václava v Olomouci, v níž byl v roce 1469 částí českých a moravských
pánů a zástupců katolických měst prohlášen českým králem Matyáš Korvín, král
uherský. Stavba výjimečné novogotické katedrály ve střední Evropě byla zahájena
kolem roku 1100, chrám byl vysvěcen v roce 1131 (původní snímek, 2012)
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Ženy českých panovníků
ve faktech, mýtech a otaznících ii.

Béla Vizkelety (1825–1864): Matyáš a Beatrice přijíždějí v roce 1476 do Budapešti
(nedatovaná litografie)

Uherská ‰lechta si opravdu na ‰arm pfiíli‰ nepotrpûla, zatímco Beatrice
trvala na tom, Ïe dvorskou etiketu, kterou u budínského dvora zavedla
podle italského vzoru, musí v‰ichni dodrÏovat. Navíc sv˘m zalíbením
ve velmi drah˘ch vûcech citelnû zatûÏovala státní pokladnu; chovala se,
jako by patfiily jen jí.
V zemi nebyla pfiíli‰ oblíbená, protoÏe se obklopovala v˘luãnû Italy
a vÛãi ãlenÛm v˘znamn˘ch uhersk˘ch rodÛ se chovala s pov˘‰enou
blahosklonností. Její postavení oslabovalo i to, Ïe králi Matyá‰ovi nemohla dát dûdice, neboÈ se potvrdila její neplodnost, coÏ naru‰ilo do té
doby bezkonfliktní králÛv vztah. Na‰tûstí mûl uhersk˘ panovník nemanÏelského syna Jana Hunyadiho a v roce 1485 na pfiání své matky
AlÏbûty sepsal listinu, v níÏ ho prohlásil sv˘m nástupcem.
To byla pro Beatrici tûÏká rána. Zaãala proti AlÏbûtû intrikovat a Matyá‰e proti ní popouzet. ·la tak daleko, Ïe u krále svou tchyni nafikla,
Ïe s Janem Hunyadim chystá pfievrat a chce Matyá‰e odstranit z trÛnu.
K
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Beatrice aragonská

Olomoucká radnice
na Horním náměstí, jejíž
výstavba byla zahájena v roce
1378 a s přestávkami
pokračovala v dalších stoletích
(původní snímek, 2012)

ZároveÀ skrytû posilovala mocenské pozice
sv˘ch italsk˘ch rádcÛ a pfiátel, aby se v pfiíhodném okamÏiku mohla sama chopit vlády a ze
svého manÏela uãinit loutkového vladafie.
V roce 1490 její plány zmafiila Matyá‰ova
smrt. Po náhlé mozkové pfiíhodû nejprve
ochrnul, ale dal‰í záchvat byl osudn˘. Beatricino dosud pevné postavení se rázem zmûnilo,
nyní byla odkázána na uherské stavy, které si
mûly zvolit nového panovníka. Matyá‰ zemfiel
bez pfiím˘ch dûdicÛ a v Uhrách se rozhofiela
diplomatická bitva o královsk˘ trÛn, spojená
s fiinãením zbraní.
KandidátÛ bylo nûkolik, k nejváÏnûj‰ím patfiili habsbursk˘ císafi Maxmilián I. (1459–1519),

Gotický arkýř na jižní straně
radniční budovy (původní
snímek, 2012)
K
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Ženy českých panovníků
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Neznámý autor: Banská Bystrica (Nevsol) v 16. století při obléhání. Královna
Beatrice měla titul Paní sedmi důlních měst (B. Bystrica, B. Štiavnica, Kremnica,
Nová Baňa, L’ubietová, Banská Belá, Pukanec); byla to věnná města manželek,
tradici zahájil Zikmund Lucemburský, když obdaroval Barbaru Celjskou,
svou druhou manželku

ãesk˘ král Vladislav II. Jagellonsk˘ a jeho bratr, polsk˘ princ Jan Albrecht, KorvínÛv nemanÏelsk˘ syn Jan Hunyadi se dovolával otcova
písemného potvrzení o nástupnictví.
Královna Beatrice mezi uchazeãi nezÛstávala stranou, ale dokud
nebylo rozhodnuto, vûdûla, Ïe pokud na trÛn usedne Jan Hunyadi,
bude to její konec. Uvûdomovala si, Ïe její ‰ance stát se uherskou
panovnicí jsou mizivé, sklízela ovoce svého chování k domácímu
panstvu. Disponovala v‰ak Matyá‰ov˘mi Ïoldnéfii i velk˘mi finanãními prostfiedky, a proto nemohla b˘t ze hry o uhersk˘ trÛn snadno
vyfiazena.
K
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Beatrice aragonská

Banská Bystrica v současné
době: Náměstí SNP

Nakonec zvítûzil ãesk˘ panovník, vût‰ina uhersk˘ch stavÛ ho 15. ãervence 1490 zvolila nov˘m králem. O jeho vítûzství rozhodl nejmocnûj‰í uhersk˘ ‰lechtic ·tûpán Zápolsk˘, kter˘ mu dal svÛj hlas poté,
co Vladislav II. slíbil, Ïe bude dodrÏovat v‰echny ‰lechtické svobody
a privilegia uherské aristokracie, která na sv˘ch panstvích zÛstávala neomezen˘mi pány.
Uherské panstvo v‰ak s ohledem na královnu Beatrici, která i nadále zÛstávala mocnou figurou v této hfie o trÛn, vzneslo poÏadavek,
aby se s ní Vladislav II. oÏenil. Ten se zpoãátku urputnû bránil, ale protoÏe nûktefií poraÏení kandidáti proti nûmu vytáhli s vojskem, potfieboval královninu pomoc i její finance.
Beatrice zaãala Vladislava II. vydírat. VyhroÏovala mu, Ïe pokud ji
nepojme za manÏelku, dá jeho protivníkÛm k dispozici své ozbrojence
i nûkteré uherské pevnosti. Vladislava v Uhrách vojensky ohroÏoval
jak jeho mlad‰í bratr, tak i císafi Maxmilián I. Habsbursk˘, a Jagellonci
K
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Ženy českých panovníků
ve faktech, mýtech a otaznících ii.

Gotický relikviář neznámého
autora z let 1480–1490.
Používal se při velikonočních
obřadech, je uložen v ostřihomském církevním muzeu
(zdroj: Mária Prokopp:
Corvina; budapešťská knihovna
(Bibliotheca Corviniana) byla
jednou z nejznámějších knihoven
renesančního světa, v letech
1458–1490 ji dal vybudovat
král Matyáš na popud své
manželky Beatrice

K
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za této sloÏité situace nezbylo nic jiného
neÏ se královnû-vdovû podvolit. Poãátkem fiíjna roku 1490 prohlásil, Ïe je pfiipraven se s ní
oÏenit.
JenomÏe tu byl problém. Vladislav II. Jagellonsk˘ byl uÏ od roku 1476 formálnû Ïenat˘, kdyÏ byla v zastoupení ãeské ‰lechty
podepsána svatební smlouva s mladiãkou Barborou, dcerou mocného braniborského kurfifita Albrechta. Ke svatbû, která se mûla konat
v únoru roku 1477 v Praze, v‰ak nikdy nedo‰lo, neboÈ ãesk˘ král si to rozmyslel. Barbora i její otec ale trvali na tom, Ïe manÏelství je právoplatné, protoÏe byla uzavfiena
svatební smlouva.
Pokud se tedy mûl Vladislav II. oÏenit, musela b˘t vyfie‰ena manÏelská smlouva s Barborou Braniborskou, a to mohl v tomto pfiípadû
udûlat pouze papeÏ. PapeÏ Sixtus IV. (pontifikát 1471–1484) i jeho nástupce Inocenc VIII.
(pontifikát 1484–1492) stále otáleli, i kdyÏ
jim za rozluku ãesk˘ panovník sliboval bohatou odmûnu. Byla v tom politika. Podle názoru fiímské kurie Vladislav II. Jagellonsk˘
panoval v zemi kacífiÛ a v roce 1487 dokonce
Inocenc VIII. ãeského krále vyzval, aby
smlouvu s Barborou Braniborskou dovr‰il
svatbou. Vladislav II. v‰ak na papeÏÛv pokyn
vÛbec nereagoval.
VladiMír liška
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Beatrice aragonská

Neznámý autor:
Středověká Ostřihom
(německy Gran,
maďarsky Esztergom)

KdyÏ Beatrici slíbil manÏelství, ãesk˘ král dobfie vûdûl, Ïe sÀatek
bude od poãátku neplatn˘, protoÏe papeÏ dosud nerozvedl jeho pfiedchozí manÏelství. Podle kanonického práva tento manÏelsk˘ svazek
neplatil, protoÏe nedo‰lo ke svatbû ani k intimnímu sblíÏení partnerÛ,
manÏelství nebylo takzvanû konzumováno, papeÏ mohl provést rozvod
okamÏitû.
¤ímská kurie ale trvala na poÏadavku zru‰it v âeském království
kali‰nickou církev, pozÛstatek husitismu, a navrátit zemi zpût ke katolictví.
To ale Vladislav II., i kdyÏ byl sám katolíkem, udûlat nemohl. V âechách pfievládalo kali‰nictví, které zde platilo za zemsk˘ zákon a v pfiípadû, Ïe by se papeÏi podvolil, hrozila vnitfiní válka, které by jen stûÏí
ãelil. Vladislavovo odmítnutí poÏadavku papeÏské kurie bylo proto
v podstatû jedin˘m dÛvodem, proã papeÏové s povolením manÏelské
rozluky tak dlouho váhali.
K
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Ženy českých panovníků
ve faktech, mýtech a otaznících ii.

Neznámý autor: Ostřihom
v době tatarského obléhání
(kresba ze 16. století)

Ke svatbû s Beatricí do‰lo koncem roku 1490 v Ostfiihomi, Vladislav II. pfievzal peníze a královnino vojsko a rychle se rozlouãil, aniÏ
s manÏelkou strávil noc.
Do Ostfiihomi se vrátil na jafie roku 1491, s Beatricí pobyl nûkolik dní i nocí jen proto, aby ji pfiimûl odstoupit od jejich manÏelství.
Ona v‰ak tvrdila, Ïe se k ní Vladislav II. choval jako její manÏel a jejich
svazek je tudíÏ plnohodnotn˘ a platn˘. Pravda nikdy nevy‰la najevo, faktem v‰ak je, Ïe od této chvíle se vztahy Vladislava II. Jagellonského a Beatrice Aragonské pováÏlivû zhor‰ily. Král se s ní nadále
st˘kat odmítal a v dopisech, které jí obãas poslal, si udrÏoval chladn˘
odstup.
V roce 1492 ho uhersk˘ snûm vyzval, aby se postaral o zru‰ení tohoto sÀatku, protoÏe nebyla Ïádná nadûje, Ïe by mu mohla dát dûdice
trÛnu. Nejlep‰í by pr˘ bylo Beatrici i s jejími Italy vyhnat ze zemû, aby
v Uhrách sv˘mi intrikami dál nekalila vody.
K
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Beatrice aragonská

Ostřihom na přelomu 19. a 20. století (fotografie neznámého autora)

To, co následovalo, je moÏné nazvat manÏelskou válkou. Zhrzená
uherská královna svého otce v Neapoli poÏádala o pomoc a obrátila se
i na papeÏe s Ïádostí, aby uznal právoplatnost jejího sÀatku s králem
Vladislavem II. Spor o platnosti manÏelství se vlekl je‰tû mnoho let
a ani nov˘ papeÏ Alexandr VI. Borgia (pontifikát 1492–1503) nespûchal s jeho uzavfiením. JenomÏe jihov˘chodní Evropû a Itálii zaãala
opût hrozit válka s tureck˘m sultánem a papeÏ potfieboval mít na své
stranû uherského panovníka jako svého spojence. Roku 1500 byla uzavfiena s Francií, Uhry a papeÏem smlouva o spoleãné alianci v boji
s Turky a je‰tû téhoÏ roku Alexandr VI. vynesl svÛj verdikt i nad obûma
Vladislavov˘mi manÏelstvími, která prohlásil za neplatná a koneãnû je
zru‰il. âeskému a uherskému králi bylo ãtyfiiaãtyfiicet let, koneãnû byl
svobodn˘ a mohl si hledat Ïenu, která by mu dala syna.
Beatrice Aragonská definitivnû prohrála, Vladislav II. jí nabídl,
Ïe mÛÏe nadále Ïít v Uhrách, do hloubi du‰e uraÏena to odmítla
K
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Ženy českých panovníků
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a odcestovala zpût do Neapole, kde proÏila zbytek svého Ïivota. Marnû
se doÏadovala, aby jí ãesk˘ a uhersk˘ král vrátil vûno a poskytl finanãní
náhradu za v‰echny v˘lohy, které vynaloÏila bûhem jejich manÏelství
v jeho prospûch. ¤íkalo se, Ïe ji Vladislav II. pfiipravil o ve‰keré její
jmûní, ale nebyla to pravda. Královna Beatrice se do Neapole nevrátila
s prázdn˘ma rukama. Na svém neapolském dvofie Ïila nad pomûry,
obklopena pfiepychem, stala se i ‰tûdrou mecená‰kou mnoha renesanãních umûlcÛ. Zemfiela v roce 1508 a byla pohfibena v neapolské katedrále jako velká královna, které osud nedopfiál mít vlastní dûti a doãkat
se manÏelského ‰tûstí.

