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Příběh Marie, španělské šlechtičny  

 Polní cestou do běla sežehnutou sálajícím španělským sluncem cválá nádherná klisna. 
Jezdec, skloněný až k její šíji, ji ustavičně pobízí. Štíhlé chlapecké tělo, téměř srostlé se zvířetem, 
jako by pro koně nepředstavovalo žádné břímě. Vtom nízká větev strhla jezdci klobouk a záplava 
dlouhých havraních vlasů nespoutaně zavlála ve větru. Jezdec je žena, mladičká dívka, která se 
vrací z tajné vyjížďky do hor, z poslední schůzky s Raúlem. V skrytu duše doufala, že se 
jednoho dne stane jeho ženou. Namísto toho už nazítří poputuje jako nevěsta jiného, cizího 
muže do neznámé země. 

 Útlá jezdkyně je mladá vévodkyně Maria, dcera dona Garcíi Manrique de Lara, 

jednoho z nejmocnějších mužů země. A ten se rozhodl zaslíbit ji cizinci, českému šlechtici 

Vratislavovi z Pernštejna, jenž požádal o její ruku. Maria bude muset opustit svůj domov, své 

milované Španělsko, a odjet do země na severu, kde jsou drsné zimy nekonečně dlouhé, kde slunce 

pořádně nezahřeje. A podivné řeči jejího lidu stěží kdy porozumí. 

 Tepání kopyt Mariiny klisny se ozvěnou rozeznělo po rozlehlém nádvoří. Před jízdárnou minula 
užaslé štolby a zamířila ke kapli. V slzách klesla na mramorovou podlahu. Rozpálenou tvář přitiskla k 
chladnému kameni. „Pane," zašeptala, „dej mi poznat, co se mnou zamýšlíš. Proč můj život nemůže být 
šťastný jako život všech, které tu zanechávám? Proč zrovna já musím opustit své blízké? Bez Španělska 
uschnu jako květina bez vody. Je-li mi souzeno nést ten krutý úděl, snažně tě prosím, neopouštěj mě. 
Dej mi sílu, abych měla v úctě svého manžela i jeho vlast!" 

 V kapli bylo zvláštní šero. Slunce sem 
pronikalo ztlumeno barvami v obrazech světců, 
zamyšleně shlížejících z okenních tabulek, a 
zalévalo měkkým světlem schoulenou dívčí 
postavu před oltářem. Jeden rudozlatý paprsek 
se dotkl postavičky na oltáři a celou ji jasně 
ozářil. Marie zvedla hlavu. Usměvavé oči na ni 
shlížely s pochopením. Láska, kterou Jezulátko 
vyzařovalo, ji zaplavila mocnou vlnou. Užasle 
sledovala, jak chlapeček pohnul rukou v 
žehnajícím gestu a jeho ústa se pootevřela v 
laskavém úsměvu. „Přestaň si zoufat, Marie," 
promluvil k ní konejšivým hlasem. Je ti dáno 
prožít dobrý život." Dívka si otřela slzy a s 
úžasem naslouchala. „Zítra odjedeš do neznáma, 
ale brzo k novému domovu přilneš. Nádhernou 
Prahu, v níž budeš u dvora žít, nikdy nepřestaneš 
obdivovat. Tvůj muž se stane předním 
diplomatem Českého království, jehož slávu mu 
budeš pomáhat šířit i ty. A nezapomeneš ani na 
svůj starý domov, na Španělsko." 
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 Marie poslouchala příběh svého života a úzkost v jejích očích vystřídal údiv a úleva. „Na všech 
cestách tě budu provázet — ze mne budeš čerpat lásku a sílu. A já budu vždycky chránit tvou rodinu, 
tvou Prahu, České království i celý svět."  

 Nazítří ráno byl ze Španělska vypraven slavnostní průvod. Odvážel do Čech krásnou nevěstu. Dív-
ka jela vstříc novému, neznámému životu s klidem v srdci. A do Prahy si jako dar nejvzácnější vezla soš-
ku malého Jezulátka. 

 

Z knihy Legenda o Pražském Jezulátku od Ivany Pecháčkové (zkráceno). Ilustrovala Jarmila Marešová. Vydalo 
Nakladatelství MEANDER v roce 2012. Děkujeme za laskavé poskytnutí textu a ilustrace pro projekt Stopy. 
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 Při vaší první návštěvě u Pražského Jezulátka jste se dozvěděli, že soška Pražského 
Jezulátka pochází ze Španělska a kolem roku 1555 n.l. ho přivezla do Prahy španělská 
vévodkyně Marie Manrique de Lara.  

 Přečtěte si spolu ve třídě legendu, která o tom vypráví.   

 

Odpovězte společně na otázky:  

Jaké to pro Marii Manrique de Lara asi bylo, když před téměř 500 lety podnikla tak 
dlouhou cestu a přestěhovala se do neznámé země?  

Bylo by to v něčem jiné, kdyby Marie žila v dnešní době? V čem?  

Znáš někoho, kdo se také jako Marie přestěhoval ze vzdálené země do Prahy?  

Byl jsi někdy v nějaké cizí zemi? Jaké to tam bylo?  

Kdyby ses tam přestěhoval, co by bylo pro tebe jiné? Co by pro tebe bylo nejhezčí? A co 
nejtěžší? 

Kdyby sis měl vzít na dalekou cestu nějakou věc, která tě bude pořád provázet, co by to 
bylo?  
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