
Zámek Višňové získal v roce 1836 Caspar Philipp Spiegel na
Diesenbergu-Hanxledenu (1776–1837)1 který pocházel ze
staré německé rodiny z Paderbornu a po něm jeho syn Ferdi-
nand Otto (1815–1877).2 Pruský hraběcí stav získali v roce
1787, rozšíření jména o „Hanxleden“ v roce 1816, o rok
později jim byl hraběcí titul uznán v Rakousku, v roce 1837
byli povýšeni do rakouského hraběcího stavu a získali český
inkolát. Ferdinandův otec Caspar Philip (1776–1837) měl dva
významné bratry, Ferdinanda Augusta (1764–1835), který se
stal kolínským arcibiskupem, a Franze Wilhelma (1752–
1815), o nichž se ještě zmíníme. Dalším významným členem
rodu byl Ferdinandův bratr Christoph Theodor (1823–1876).3

Po Ferdinandovi následoval syn Kurt (1852–1916) a posled-
ním majitelem byl jeho mladší syn Felix (1891–1967), jehož
rodina žila ve Višňovém do konce druhé světové války.4

Knihovna má ovšem starší původ a byla na Moravu pře-
vezena z původních německých sídel rodu.5 Nejstarší prove-

nienční stopy po rodu Spieglů nalezneme na tiscích 17. sto-
letí, např. z roku 1685 vpisek Georga Hermanna Spiegel na
Diesenbergu, který byl kanovníkem katedrály v Paderbornu.
Některé knihy z poloviny 18. století jsou označeny heraldic-
kým exlibris Spieglů s devizou „CUM DEO ET HONORE“
signováno „C. HB. f:“. Řada knih z konce 18. století nese na
deskách malé stříbrné heraldické supralibros Spiegelů.
Dr. Lifka vyslovil domněnku, že vliv na knihovnu měl ko-
línský arcibiskup Ferdinand August Spiegel (1774–1835), ale
prokazatelně lze identifikovat jen málo knih z jeho majetku;
snad je jeho přínosem i níže zmíněný rukopis o dějinách ko-
línského arcibiskupství. Podstatným přínosem pro knihovnu
byl však jeho zmíněný bratr Franz Wilhelm (1752–1815).6

Franz Wilhelm studoval v Göttingenu a stal se kurfiřtským
kolínským dvorním radou, dále studoval teologii v Římě
a v roce 1780 se stal kanovníkem v Münsteru a Hildesheimu,
od roku 1779 byl zemským fojtem ve vévodství Vestfálském,
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od roku 1786 konferenčním ministrem, vrchním stavebním
ředitelem a presidentem Akademické rady, vedoucím financí
a kultury v Kolíně. Byl jedním z nejvýznamnějších mužů ka-
tolického osvícení ve Vestfálsku. Koncem života žil v ústraní. 

Své knihy si místy podepisoval na titulních listech. Spo-
lehlivě lze z jeho osobního majetku identifikovat přes 150
bibliografických titulů ze 17. až počátku 19. století, vesměs
v němčině. Lze však předpokládat, že z jeho knihovny po-
chází podstatně větší množství knih, snad i většina z přelomu
18. a 19. století, které se v dnešní knihovně nacházejí. Výraz -
nou skupinu tvoří díla filozofická, Franz Wilhelm měl ve své
sbírce díla J. G. Herdera, I. Kanta, M. Mendelsohna i H. de
Saint-Simona nebo J. von Sonnenfelse. Další skupinou jsou
díla historická, např. E. Gibbon, lze vidět i jeho zájem o dě-
jiny křesťanství. Jeho podpisem je označen i prvotisk kolín-
ské kroniky z roku 1499.7 Menší množství představují díla
cestopisná a ekonomická. Ze 17. století pochází latinské
právnické spisy.

V další generaci obohatila knihovnu manželka Ferdi-
nanda Otty Rosa hraběnka z Lützowu (1816–1869) několika
francouzskými i německými romány a slovníky. Z poslední
generace majitelů zámku zanechal několik podpisů hrabě
Felix. O knihy měl nepochybně zájem již od dětství a na po-
čátku 20. století si vyhotovil svůj katalog abecedně seřaze-
ných knih (asi 400–450 titulů) doplněný římskými číslicemi,
které označovaly obsahy knih (beletrie, klasici, dramata, li-
teratura, dějiny – kultura – právo, cestopisy, geografie, slov-
ník, příroda, sport, varia, umění). Katalog je součástí dneš-
ního knihovního fondu. Pravděpodobně to byl on, kdo v roce
1918 nakoupil některé tisky 16. století ve Vídni na aukci 
antikvariátu Gilhofer und Ranschburg. O staré tisky měl 
evidentní zájem a vpisoval do nich citace z díla J. J. Bauera:
Bibliothecae librorum rariorum, Nürnberg 1791, které měl
ve své knihovně k dispozici. Na počátku 20. století byla 
knihovna pravděpodobně nově uspořádána a do knih byly
vlepeny štítky s perem psanými iniciálami „S. D. H.“ (= Spie -
gel-Diesenberg-Hanxleden) a číslem. Později byly ovšem
číslice přeškrtnuty a červeně doplněny nové knihovnické 
signatury.

Ze stop po cizích knihovnách lze uvést např. heraldické ex-
libris s textem „LUDWIG BARTHOLOMAE Edler Herr von
HERTTENSTEIN…“, jehož majitel (1709–1764) byl právní-
kem v Augšpurku a autorem řady právnických spisů,8 he-
raldické supralibros Arnolda von Horsta († 1630), kanovníka
v Paderbornu,9 heraldické exlibris Leopolda Antona hraběte
z Firmianu (1737–1828),10 kanovníka v Pasově, s nímž se
setkáváme i v jiných zámeckých knihovnách, např. v Mladé
Vožici. Známé je také heraldické supralibros (s iniciálami

„H. D. G. A. S. S. A. L. G. P.“) Hieronyma hraběte Collo-
redo-Walsee-Mels (1732–1812), který byl od roku 1772 ar-
cibiskupem v Solnohradě.11 S ním se setkáváme v zámecké
knihovně Opočno nebo v premonstrátské knihovně na Stra-
hově.12 Vpisek nám zanechal také Johann Michael Hallwachs
(1690–1738), německý právník, evangelický teolog a profe-
sor v Tübingenu13 a Karl Christian Friedrich Krause (1781–
1832) německý filozof a spisovatel, představitel panteismu
a svobodný zednář.14

V roce 1945 byl zámek Višňové konfiskován, počátkem
50. let byla knihovna převezena na zámek Vranov a v letech
1975–1976 byl vyhotoven její lokální katalog. V roce 1964
položil hrabě Felix Spiegel prostřednictvím organizace
„Deutsche Burgvereinigung, Düsseldorf“ Státnímu ústavu
památkové péče a ochrany přírody otázku, zda knihovna
existuje a zda by bylo možné získat z ní některé svazky, které
mu „leží na srdci“.15 Žádosti vyhověno přirozeně nebylo. Cel-
kový počet svazků v knihovně je přes 6200,16 z toho 40 ru-
kopisů, 3 inkunábule, 15 tisků ze 16. století a více než
polovinu fondu tvoří staré tisky do konce 18. století. Ostatní
svazky pocházejí z 19. a počátku 20. století.

Fond rukopisů je tvořen především zápisy přednášek
z oboru právo z 18. a 19. století, výjimečně z historie. Zají-
mavější je německý spis o dějinách Vestfálska a kolínského
arcibiskupství a popis majetku solnohradských stavů z roku
1798.17 Jeden z prvotisků byl zmíněn v souvislosti s knihami
z majetku Franze Wilhelma. Za zmínku jistě stojí další prvo-
tisk, Ulrich Richenthal: Concilium zu Constanz, Augsburg
1483 s kolorovanými dřevořezy.18

Ze 16. století pochází 38 bibliografických jednotek,19

z nichž lze uvést konvolut právních předpisů, především cí-
saře Karla V., konvolut právnických spisů, vesměs od Andrea
Pernedera a konvolut protestantských teologických úvah
Matthiase Flaccia Illyrica. Pět svazků spisů D. Erasma v ba-
silejském vydání z roku 1540 je označeno rozměrným he-
raldickým exlibris právníka Christopha Hose. Další tisky
16. století jsou často italské z Benátek. Ze 17. století pochá-
zejí především latinské tisky právnické, např. H. Hermes:
Fasciculus juris publici ex labirintho canonico, legali, feu-
dali… Salisburgi 1697 nebo B. Schotani: Examen juridicum,
Hannoverae 1662, Ch. Blumblacher: Commentarius in Ka-
iser Carl V peinliche Halß-Gerichts-Ordnung, Saltzburg
1694 dále díla historická, např. J. A. Thuani Historiarum sui
temporis… Francofurtae, 1625, často též v italštině – T. To-
maso: La vita di Cesare Borgia, Monte Chiaro 1671. Již ve
fondu tisků 17. století je vidět zájem o shromažďování knih
z oboru filozofie. Nalezneme zde 6 svazků René Descarta,
jeden vydaný ještě za jeho života, např. Principia philoso-
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phicae, Amstelodami 1644 nebo Passiones Animae, Amste-
lodami 1650. Zájem o filozofii zřetelně narůstá v průběhu 
18. století, obzvláště na jeho konci. Jde evidentně o zájem
zmíněného Franze Wilhelma hraběte Spiegela. Vedle četných
děl I. Kanta – 40 svazků nebo J. G. Herdera –  35 svazků je
ve fondu řada dalších filozofických spisů své doby, např. 
J. N. Tetens: Philosophische Versuche über die menschliche
Natur und ihre Entwickelung, Leipzig 1777 nebo W. G. Ten-
nemann: System der Platonischen Philosophie, Leipzig 1792
a nechybějí ani dějiny filozofie – J. A. Eberhard: Allgemeine
Geschichte der Philosophie, Halle 1788. Franz Wilhelm, ač
sám rozhodně nebyl příznivcem zednářského hnutí, snažil se
o tomto fenoménu poučit a v jeho knihovně nalezneme dvě
až tři desítky publikací na toto téma,20 např. díla F. Ch. F.
Krause: Die drei ältesten Kunsturkunden der Freimaurerbrü-
derschaft..., Dresden, 1810. S autorem se Franz Wilhelm znal
asi osobně, protože ve fondu se setkáme i s jeho podpisem
(viz výše). Historická literatura se zaměřuje především na 
evropské dějiny, např. W. Robertson: Geschichte von Alt-
Griechland, Leipzig, 1779, dějiny církve, např. G. F. Seiler:
Kurzer Inbegriff der Kirchengeschichte, Erlangen 1793. Čas-
těji než v jiných knihovnách se objevují publikace věnované
Vestfálsku, např. N. Schaten: Historia Westphaliae, in qua in
primis de origine gentis de priscips hujus regionis populis,
de bellis, quae cum Romanis pro libertate gesserunt..., Monas-
terii Westphalorum, 1773. V 18. století pokračoval také zájem
o právnické publikace, jak v tradiční latině – I. H. Boeh mer:
Introductio in ius digestorum, Halae Magdeburgicae 1741
nebo I. G. Heineccius: Elementa juris civilis, Argentorati
1792, tak i v němčině, např. H. von Schelhass: Ueber die 
Gerichtsbarkeit der höchsten Reichsgerichte in Klagen,
Stuttgart 1795 nebo W. A. F. Danz: Critisches Archiv der
neuesten juristischen Litteratur und Rechtspflege, Tübingen
1803. Vedle toho obsahuje knihovna mnoho konvolutů práv-
nických disertací z konce 17. a celého 18. století vydaných
v různých německých univerzitních městech. Dalším v knihov-
ně velmi rozšířeným oborem je ekonomie, např. J. Riem:
Neufortgesetzte Sammlung vermischter ökonomischer Schrif-
ten, Leipzig 1802, J. E. Schlegel: Ökonomisch-kameralisti-
sche Schriften, Leipzig 1786 a najdeme i periodika – Neue
öffentliche Wiener oekonomische Zeitung, Wien 1785. Často
se objevuje téma financí – J. F. von Pfeiffer: Grundriss der
Finanzwissenschaft nebst einem Anhang über die Unausführ-
barkeit des physiokratischen Systems, Frankfurt am Main
1781 nebo J. I. Berghaus: Ueber das repräsentative Geldsys-
tem, Leipzig 1818. Shromažditele knihovny, Franze Wil-
helma, zajímala otázka papírových peněz – J. L. Klüber:
Ueber den staatswirtschaftlichen Werth des Papiergeldes…,
Tübingen 1805. Z konce 18. a počátku 19. století pochází
také mnoho zemědělských publikací, např. A. L. von Seutter:
Darstellung der Grund-Principien der möglichen Hauptland-
wirtschafts Systeme, Lübeck und Leipzig, 1800, často spe-
cializovaných, např. na včelařství – D. Werner: Anleitung zur
Bienen – Zucht, Hannover 1766, nebo zpracování zeměděl-
ských produktů či ovocnářství. Z dalších, již méně často fre-
kventovaných oborů lze zmínit lékařství, např. J. C. Rouge-
mont: Handbuch der chirurgischen Operationen, Frankfurt
am Main 1793, botaniku – J. Gaertner: De fructibus et semi-

nibus plantarum, Stutgardiae 1788–1790, nebo mineralogii –
J. G. Wallerius: Mineralogie oder Mineralreich, Berlin 1763.
Místy se objevuje i matematika, technické publikace, díla
o magnetismu či cestopisy. Francouzské knihy jsou často
soubory tištěných korespondencí významných osobností či
jejich memoáry. Překvapivá je naprostá absence militarií, pro
většinu jiných zámeckých knihoven tak typická. Je vidět, že
tvář sbírky do počátku 19. století tvořil zmíněný hrabě Franz
Wilhelm.

V průběhu 19. století pokračoval zájem o zemědělství – 
J. Horina: Rechnung der Landwirtschaft, Brünn 1824, H. Se-
ttegast: Die Landwirtschaft und ihr Betrieb, Breslau 1885 nebo
A. Ostermayer: Lehrbuch der Landwirtschaftslehre, Wien
1913. Spolu s tím souvisel i zájem o zahradnictví – H. Jäger:
Gartenkunst…, Berlin 1888. Díla o historii jsou ve fondu v při-
měřeném množství, častým objektem zájmu byla doba napo-
leonská. Majitelé knihovny věnovali svůj zájem zahraniční
politice, zejména Prusku – např. H. von Arnim: Preussen und
die italienische Frage, Berlin 1859, nebo F. G. Leue: Preussen
und Oesterreich gegen Frankreich, Leipzig 1859, později
Rusku – R. Vrba: Die Revolution in Russland, Prag 1906.

Řada publikací se zabývá moderními politickými systé-
my – K. F. Eichhorn: Betrachtungen über die Verfassung des
deutschen Bundes, Berlin 1833 a z vnitropolitických otázek
se přirozeně objevuje jazyková otázka – A. von Skene: Der
nationale Ausgleich in Mähren 1905, Wien 1910. 

Jako ve většině knihoven najdeme i zde četné cestopisy –
A. de La Garde: Voyage de Moscou a Vienne, par Kiow,
Odessa…, Paris 1824 nebo K. von Scherzer: Reise der Oes-
terreichischen Fregatte Novara um die Erde, Wien 1870.
Z konce 19. století pocházejí příručky pro cestovatele z na-
kladatelství Meyer či Baedeker.

Z počátku 20. století pochází skupina knih o výtvarném
umění, jeho historii, uměleckých sbírkách – W. Radenberg:
Moderne Plastik, Düsseldorf 1912, nebo F. Kieslinger: Die
mittelalterliche Plastik in Österreich, Wien 1926. Ze stejné
doby jsou publikace věnované východním filozofiím a nábo-
ženství, např. P. Deussen: Das System des Vedânta nach 
d. Brahma-Sûtra’s des Bâdarâyaṇa, Leipzig 1906, nebo 
W. Filchner: Das Kloster Kumbum in Tibet, Berlin 1906.
Další oblastí zájmu byla na počátku 20. století otázka sou-
bo-jů – K. Ritter von Záhony: Duell und Liga, Wien 1903,
nebo periodikum Internationale Anti-Duell Liga 1904–1905.
V knihovně nalezneme také publikace o automobilismu – 
C. Riedl: Der moderne schnellaufende Automobilmotor, Ber-
lin 1927, a řadu časopisů na toto téma. 

Oproti 18. i 19. století lze spatřit ve století 20. zvýšený
výskyt militarií – K. Larsen: Japan im Kampf, Frankfurt am
Main. 1911, V. Jungfer: Mit der schlesischen Landwehr in
Russland, Heilbronn 1915, a knihovna zrcadlí i události 
2. světové války – W. Picht: Der Feldzug in Norwegen, Ber-
lin 1940.

Z dalších oborů lze zmínit díla o svobodném zednářství
i katolicismu, z přírodních věd se místy setkáme s geologií
a mineralogií či s úvahami a plány kanálů Dunaj – Odra –
Vltava.

Fond je doplněn různými almanachy, ročenkami, velmi
četnými periodiky, souborem map a hudebninami.
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