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ÚVOD
Předbělohorská

dobí

doba, jedno z nejzajímavějších a pro historiky

českých dějin,

zvolil Rudolf II.

se zapsala do historie

Císařova

město,

shlížela na

především

nejpřitažlivějších

ob-

tím, že si Prahu za své sídlo

rezidence nad řekou Vltavou se svým majestátním hradem

které se rázem stalo jednou z nejvýznamnějších metropolí

v Evropě. Do Prahy se od roku 1583
řemeslníci

bohatí kupci a zdatní

a

stěhovali císařovi úředníci

umělci.

Nebývalý ruch

a cizí diplomaté,

postupně

zbavoval

město

jeho provinčního rázu a přinášel mu prosperitu. 1
Vzestup

města

uvítala i

společenské

politické a

česká

centrum,

šlechta. Praha pro ni již dávno

stavěla

představovala

si zde nádherné paláce a v souvislosti

s panovníkovým pobytem zde trávila i mnohem více času. 2 Společenské ovzduší
města

také

nabízelo

českou

pestřejší způsob

šlechtu k přijímání

života a
prvků

rafinovanější

druhy zábavy, pobízelo však

kosmopolitního rázu. Renesance se v

české

prostředí s konečnou platností prosadila až od poloviny 16. století 3 a přítomnost císařského

dvora vybízela k trvalejšímu

uplatnění pozdně renesančních či

manýristic-

kých myšlenek.
Zvyšující se nároky na životní styl
zámožnější
většinou

kteří svůj

život jinak

trávili na svých venkovských statcích. Do Prahy se dostali málo a kontakt
městem měli především zprostředkovaný. Přesto

se snažili ale-

v novém stavebním slohu přestavět svoje skromná sídla.
Henyk z Valdštejna, jehož život je

ne

šlechty oslovovaly zejména její nej-

vrstvu, ale týkaly se i méně majetných pánů a rytířů,

s císařovým sídelním
spoň

české

příliš

bohatého, ale ani

70. let 16. století,

přestavěl

interiéry doznaly velkých

příliš

předmětem

chudého

prostředí.

mého výzkumu, se narodil do
Jeho otec,

své dobrovické sídlo na honosný

změn

zemřelý

renesanční

na konci

zámek; také

a zámek se stal pohodlným a vkusným místem pro

život šlechtické rodiny.4 Nemusel-li se později Henyk starat o stavební úpravy Dob-

1

JosefJANÁČEK, Rudolf1I. ajeho doba, Praha 1987, s. 206-221.

Petr MAŤA, Soumrak venkovských rezidencí. "Urbanizace" české aristokracie mezi stavovstvím
a absolutismem, OH 7,1999, s. 139-162.
3 Zejména pod vlivem výpravy české šlechty do vyspělého italského prostředí v polovině 16. století se
zrychlila, zkvalitnila a zintenzivnila recepce renesančních podnětů. Srov. Jaroslav PÁNEK, Výprava
2
české šlechty do Itálie v letech 1551-1552, České Budějovice 2003 .
4 Viz pozn. 39.
2
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rovice, o to víc se mohl věnovat svým individuálním zálibám, z nichž zejména hudba
a literatura ho provázely po celý život. 5
Ještě

než

začneme

ba si připomenout

odhalovat osudy druhého dobrovického Valdštejna, je

důležitou věc.

v nich velké césury. Je tedy
pramenech a

přihlédnout

jsou podloženy pouze

Prameny k jeho životu j sou torzovité a vyskytují se

někdy

k nim.

tře

nezbytné poohlédnout se po jiných dobových

Současně

nepřímými důkazy.

se

občas

ocitneme v oblasti hypotéz, které

To však neupírá Valdštejnovi na zajíma-

vosti.
Když se
přesáhl

císař

Rudolf II.

přestěhoval

natrvalo do Prahy, malý Henyk ještě ne-

desátý rok svého života a vnímal život

zprostředkovaně

zámku pod pevnou rukou své matky. O tři desetiletí

později

nou z příčin Valdštejnova osobního selhání a jedním z

bodů

na dobrovickém

se Rudolf II. stane jedsporu, z něhož vyvázne

na poslední chvíli jen s velkými obtížemi. Sledování této i dalších životních peripetií
Henyka z Valdštejna je však již předmětem této práce.

5

Srov. JosefY ÁLKA, Moravská aristokracie na přelomu 16. a 17. století, OH 3, 1993, s. 161-162.
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I. HENYK Z VALDŠTEJNA V PRAMENECH A LITERATUŘE
1.1. Šlechta raného novověku v české historiografii posledních
dvaceti let
Bádání o

šlechtě

pro tuto práci

má v

českém

podrobně

a moravském

prostředí

české

sledovat vývoj

dlouhou tradici. Není

důležité

historiografie, která se zabývala šlech-

tickou problematikou,6 přesto je na místě všimnout si některých tendencí a prací,
které určovaly

směr

bádání v posledních řádově dvaceti letech.

Po období, kdy se historikové
kových

poměrů

a

hospodářského

věnovali šlechtě především

vývoje šlechtických

velkostatků,

objevovat žáru, který má zásadní význam pro zpracování
Již v průběhu sedmdesátých let, ale
několik
vověku.

především

monografií o významných postavách
Na pozadí životních

příběhů

osudů velmožů

české

začal

- biografie.

historie prvních dvou století no-

jednotlivých postav se

přinesly

zároveň autoři

Připomeňme

směrech nevypočitatelný

dvou epoch, jemuž válka a chladný kalkul

se znovu

v následujícím desetiletí se objevilo

vykreslit charakter doby, ve které jejich "hrdinové" žili.
které z nich. Pragmatický a v mnoha

z hlediska majet-

si

snažili

alespoň ně

kondotiér na

přelomu

nebývalou moc a slávu, ale

při

vodily mu také strmý pád a potupnou smrt z rukou vrahů. 7 Panovník, který učinil
z Prahy centrum manýristické kultury a jehož
sáhly celoevropského

umělecké

věhlasu. Nevypočitatelný

sbírky již za jeho života do-

ve svém jednání k okolí, jeden ze

strůjců nástupu katolické ofenzívy v Čechách, který zároveň přispěl hlavním dílem

ke krizi habsburského soustátí na přelomu prvního desetiletí 17. století. 8 Českobratr
ský intelektuál, jeden z hlavních

aktérů

skou svobodu, jenž ze svého pobytu na

v zápase o

zahraniční

Rudolfův

Majestát na nábožen-

diplomatické misi

vytěžil

pozoru-

hodný materiál ke svému literárnímu dílu o "střetu kultur" a jehož náboženské a politické přesvědčení přivedlo až na staroměstské popraviště. 9 A nakonec příběh dvou
bratrů

z nejslavnějšího

českého

šlechtického rodu, z nichžjedenje zapsán v obecném

K vývoj i šlechtického bádání v české historiografii srov. Jaroslav PÁNEK, Úloha stavovství
v předbělohorské době 1526-1620. vývoj názorů novodobé české historiografie, ČsČH 25, 1977,
s. 732-761; Václav BŮŽEK, Šlechta raného novověku v českém dějepisectví devadesátých let, OH
7, 1999, s. 5-28.
7 JosefJANÁČEK, Valdštejn ajeho doba, Praha 1978.
8 J. JANÁČEK, Rudolf II.
9 Noemi REJCHRTOVÁ, Václav Budovec z Budova, Praha 1984.
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povědomí především

jako politik

"umírněného

umění,

viván a oba dva jako mecenáši

proudu", druhý jako

renesanční

bon-

nad kterými se po celý život vznášela hrozba

nevyhnutelného zániku celého rodu. JO Všechny tyto práce patří nejen k tomu nejlepšímu, co bylo v životopisném žánru napsáno, ale

zároveň přispěly

k oživení zájmu

o šlechtickou problematiku.
V osmdesátých letech se
tiku

úvěru

a

úvěrových

zaměřila pozornost některých historiků

operací v

předbělohorské

společnosti

stavovské

nejvyšších vrstvách, tak i v jejích nižších patrech. Byla hledána
jakou úlohu hrál

úvěr

v životě šlechtické

aristokracie spojené s čím dál
k zadlužování

především

větší

panských

společnosti.
potřebou

rodů,

k velkému rozprodávání rodového majetku.
kdy se

příslušníci rytířského

a ztráta nebo zisk v tomto

odpověď

na otázky,

společnosti

ve

které v některých

mohly znamenat a

opačným

mimořádně
často

přispěly

případech dospělo

docházelo k

stavu stávali vlastníky

případě

jak v jejích

Zvýšené nároky na životní styl

peněz

Zároveň

na problema-

až

situacím,

velkých panství

znamenaly i snížení

či

naopak zvýšení společenské prestiže. I I
Celoživotní badatelské úsilí
toriků

starší generace,

středoevropského

přineslo

plody v podobě syntetizujících prací his-

kteří podněty především
vytvořili výjimečná

prostoru a

bokých znalostí evropských

trendů

západního

a inspirativní díla. Na

v historiografii vznikla

o dějinách hmotné kultury. Zkoumá bohatou paletu lidské
po práh moderní doby a na

základě

dějepisectví

mezioborového

12

doby zpracoval velký znalec francouzského

Válka. Období "manýrismu" zasadil do dlouhého

časového

od

mapuje

v jejich nejobecnějším smyslu, tedy nejen v rovině estetické.
dějiny bělohorské

základě

několikadílná

činnosti

přístupu

zasadili do

hlu-

syntéza

středověku

dějiny

až

kultury

Sociální a kulturní
dějepisectví

Josef

úseku jednoho století

a vytvořil tak alternativu k uměleckohistorickému vnímání tohoto pojmu, jehož roz-

10
II

12

Jaroslav PÁNEK, Poslední Rožmberkové. Velmoži české renesance, Praha 1989.
Václav LEDVINKA, Úvěr a zadlužení feudálního velkostatku v předbělohorských Čechách, Praha
1985; Václav BŮŽEK, Úvěrové podnikání nižší šlechty v předbělohorských Čechách, Praha 1989.
Josef PETRÁŇ a kol., Dějiny hmotné kultury III1-2, Kultura každodenního života od 16. do 18.
století, Praha 1995-1997. Z hlediska této práce není relevantní zabývat se prvním dílem této syntézy.

8

sah rozšířil až do osmdesátých let 17. stoletL 13 Své badatelské úsilí věnoval tento
moravský historik i dějinám regionu. 14
Devadesátá léta 20. století jsou charakteristická zvýšeným zájmen o studium
raně novověké

generace.

šlechty, do kterého již výrazně

Zboření

začali

promlouvat i historikové mladší

ideologických bariér přispělo k výraznému

rozšíření

a recepci no-

vých badatelských metod (nebo již jinde ve světě etablovaných, ale v Čechách příliš
neužívaných). Historicko-antropologické výzkumy, zkoumání každodenního života
či dějiny

mentalit se staly ne-li

novověké

šlechty a tato

běžnou,

tedy

různorodost přístupů

na danou problematiku. Badatelské úsilí
aristokratický
přineslo

svět,

alespoň častější

při

jež se však nevyhýbá ani

své ovoce v podobě

několika

přispěla

ke

cestou

při

studiu

komplexnějšímu

raně

pohledu

hledání nových možností nazírání na
osvědčeným

syntetizujících prací

metodickým
věnujících

postupům,

se

převážně

tištěná

Apologie

předbělohorské šlechtě. 15

1.2. Henyk Z Valdštejna v pramenech
Základním pramenem k poznání života Henyka z Valdštejna je jeho

vydaná někdy mezi listopadem 1618 a březnem, popřípadě květnem roku 1619. 16
Josef V ÁLKA, Česká společnost v 15. -18. století II Bělohorská doba. Společnost a kultura" manýrismu ", Praha 1983.
14 Josef V ÁLKA, Morava reformace, renesance a baroka (=Dějiny Moravy 2), in: Vlastivěda moravská. Země a lid. Nová řada 6, Brno 1996. Podobně jako u práce o dějinách hmotné kultury nebudu
přihlížet k prvnímu dílu pojednávajícímu o středověké Moravě.
15 Jiří JURO K, Česká šlechta afeudalita ve středověku a raném novověku. Majetková a sociální struktura, politická moc a kulturní reprezentace šlechty a feudality v českém státě ve 13.-první polovině
17. století, nový Jičín 2000; Marie KOLDINSKÁ, Každodennost renesančního aristokrata, PrahaLitomyšl 2001, Václav BŮŽEK - Josef HRDLIČKA - Pavel KRÁL - Zdeněk VYBÍRAL, Věk
urozených. Šlechta v českých zemích na prahu novověku, Praha - Litomyšl 2002; Petr MAŤA, Svět
české aristokracie (1500-1700), Praha 2004.
16 Apologia Nebo Vypsání velikého a těžkého Neštěstí, v které Jeho Milost, Urozený Pan Pan Henyk
z Valdštejna a na Dobrovici, Slavné Paměti Jeho Milosti Arciknížete Maximiliána Rakouského Rada a Komorník, původem a spiknutím zlých, lstných, neupřímných Lidí a Rušitelův dobrého Řádu
a Práva uveden býti ráčil. Sepsaná ode mne Jana Pravdy Litovanského. Vytištěná Léta 1618 /!/,
dne 7. máje. K dispozici jsem měl opis Apologie, který je uložen v Národní knihovně České republiky v Praze, v Oddělení rukopisů a starých tisků pod signaturou XVII G 4. Je ve dvou papírových
kodexech o velikosti 17,5 x 10,5 cm. První z nich má na hřbetě nápis APOLOGIAE WLASTENIAE Tomus I (288ft), druhý APOLOGlAE WLASTENIA Tomus II (255ft) a do Klementina se dostal z kláštera bosáků u sv. Václava v Praze. Údaje jsou čerpány z knihy: Josef TRUHLÁŘ, Katalog českých rukopisů, Praha 1906. Originál textu je v Zemském archivu v Brně, Sbírka starých tisků, sign. G 21-1II-482, fol. 359r-488v (novodobá foliace). Oba texty jsou totožné a neměl by tak
vzniknout problém při doslovných citacích. Srov. Petr KREUZ, Čarodějnické procesy na Nymbursku na počátku 17. století, PHS 34, 1997, s. 127-161, zde s. 144, pozn. 20 a 22. (Dále v této práci
budou citace označovány pouze jako Apologie I nebo II a příslušnou stránkou.)
13
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Obsahuje, vedle informací o dalších menších incidentech, podrobné údaje o dvou
soudních
hající na

případech;
počátku

prvním z nich jsou

čarodějnické

17. století. V těchto krutých událostech, v nichž hrál Valdštejn jed-

nu z hlavních rolí, se dobrovický pán z ne

příliš

"šibenici" Jana Mandelíka, zvaného Nežerka,
nec

nepodařilo)

Při

stíhání tohoto

čován,

kých

a

prostředky,

"škůdce

jasného

císařova

důvodu

mírně řečeno

zjevného", jak byl v textu Apologie
čarodějnická síť,

škodit obyvatelům regionu.

Při

pokoušel dostat na

poddaného (což se mu nako-

které k tomu zvolil, byly

byla "objevena" rozsáhlá

rituálů měla

procesy na Nymbursku probí-

často

nestandardní.

Mandelík ozna-

která svým praktikováním magic-

výsleších a zejména při následných

popravách docházelo k ukrutnostem, které byly výjimečné nejen v Čechách, ale i ve
středoevropském

však

primárně

prostoru. Tyto, z dnešního hlediska odsouzeníhodné události, nás

budou zajímat zjiného úhlu pohledu;

Valdštejna k tak dlouholeté snaze

zničit

proč

k nim došlo a co vedlo

Mandelíka ajakje možné, že se tyto procesy

objevily v tisku Apologie. 17
Je jen na první pohled
nosti k čarodějnickým
půlka

zdánlivě

procesům

případ

Apologie obsahuje

a

nelogické ptát se,

proč

proč

byly

otištěny

je Valdštejn do své obrany

podrob-

zařadil.

Druhá

především kvůli němu

s "velezrádnou" knihou a

samotný text vznikl. Václav Magrle ze Sobíšku, pražský prokurátor, byl autorem
historického spisu (dále jen Kniha),I8 který se kriticky vyjadřoval k poměrně nedávné minulosti a

ostře

napadal i habsburské panovníky,

císaře

Rudolfa II. i dosud žijí-

cího Matyáše. Kniha byla vytištěna v Dobrovici na přelomu let 1615 a 1616 a přesto
že se nedochoval do dnešních
z Apologie, jak na svou dobu
ným hlavám. O případ se

ani jediný výtisk tohoto díla, víme

nebezpečná

začali

uvědomoval nebezpečnost

dnů

právě

a ostrá slova byla adresována korunova-

zajímat nejvyšší zemští úředníci a Valdštejn, který si

celého podniku, se snažil svou vinu

nejdříve popřít

a sv a-

lit ji na autora spisu Václava Magrleho. Ten mu oplatil stejnou mincí. Nakonec svedl
Henyk vinu na svého
hradě

a

při

výsleších

tiskaře Ondřeje
před

místodržícími

s "velezrádnou" Knihou. Navíc ještě

17

18

Mizeru, který po svém
pravděpodobně

připojil několik

uvěznění

na Pražském

objasnil celou záležitost

informací, které

měly

Valdštej-

K procesům srov. především P. KREUZ, Čarodějnické procesy; z novější literatury Jindřich
FRANCEK, Čarodějnické příběhy, Praha - Litomyšl 2005, s. 91-98 a s. 98-105.
Tak je historický spis uváděn v Apologii, na některých místech s ekvivalenty Kniha historická či
Kniha historickým způsobem napsaná.
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usvědčovat

na

z nedovoleného tisku

pozměněného

vydání základního právního ko-

dexu českého království - Zemského zřízení.
Po odhalení
dříve

činnosti

dobrovické tiskárny se Valdštejn snažil Mizeru co nej-

dostat z dosahu zemských

ale musel podepsat revers, že
tajně

byl

úředníků.

tiskaři

To se mu po

neublíží. To však

několika

týdnech

neučinil, právě

podařilo,

naopak, dal ho

popravit a rozhlásil, že Mizera uprchl. Záležitost ale vyplula na povrch a Henyk

předvolán před císaře.

Dostal se do pro sebe

hrozil soud a uvěznění. Nakonec se vydal

císaři

poměrně

zoufalé situace, kdy mu

na milost a ten posléze rozhodl pou-

ze o peněžité pokutě. "Potrestání sice unikl, ale nikdo už mu nedůvěřoval,,/9 napsal
český

historik Josef Janáček o Valdštejnově pokusu o kritiku Habsburků, a patrně tak

vystihl

důsledek

neuváženého

samozřejmě hlavně

činu.

u její urozené

Pan Henyk se zdiskreditoval v očích

části,

a teprve

změna

nu 1618 mu umožnila pokusit se o ospravedlnění svého

veřejnosti

politického klimatu po

-

květ

činu.

Exponenti tvrdého katolického kurzu habsburské politiky v Čechách, Jaroslav
Bořita

z Martinic a Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka, se stali
většiny

spokojenosti
nepřátelům

zosobněním

ne-

stavovské obce s prosazováním tohoto tvrdého kurzu a jako

"obecného dobrého" se jim dostalo

odměny

v podobě vyhození z oken

Pražského hradu (společně se sekretářem Filipem Fabriciem).2o To, že byli označeni
za

nepřátele

a potrestáni

právě

tito dva aristokraté, je

důležité

pro vznik Apologie.

Oba dva místodržící se uplatnili v procesu s vydáním Knihy a popravy tiskaře Mizery
jako zástupci

nejdříve

postižené (zemští

úředníci

chránící panovnický majestát)

a posléze represivní strany. Podle Valdštejna měli hlavní zásluhu na tom, že se dostal
do svízelné situace a jen shodou příznivých okolností se,
finanční

byli

ztráty, uchránil

zároveň

i

"nepřátelé

před

soudem a

Jeho Milosti

byť

za cenu ne zrovna malé

uvězněním. "Nepřátelé

Páně"

a tento

důvod

obecného dobrého"

byl základním argumen-

tem obhajoby dobrovického pána. A protože se Slavata a Martinic ze svých
zemských

úředníků

angažovali i v druhém

čarodějnických procesů,

19
20

a to na

straně

případu,

titulů

kterým se zabývá Apologie, tj.

Jana Mandelíka, byly

právě

proto do tohoto

JosefJANÁČEK, Ženy české renesance, Praha 1996 , s. 212.
Ke stavovskému povstání srov. např. Josef PETRÁŇ, Staroměstská exekuce, Praha 19963 . Základní
3

syntézou
a 1880.

zůstává

Antonín GINDEL Y,

Dějiny českého

povstání léta 1618 I-IV, Praha 1870, 1878
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zařazeny

díla

podrobnosti

těchto procesů

jako

důkaz

dlouholetého Valdštejnova pro-

následování ze strany obou místodržících.
rozdělena

Apologie je

duje

dění

líčení

do dvou

nestejně

velkých

částí.

V té první, kratší, sle-

Valdštejn sám ze svého ryze subjektivního pohledu a jakkoli může být toto

považováno za "neobjektivní", má svou nezastupitelnou a

důležité

Většinu Apologie tvoří přílohy

k pochopení vzniku spisu.

určující

roli a je

(,,Allegata"), které

vedle pramenů normativního charakteru21 a výtahů ze smolných knih obsahují soukromou i úřední korespondenci, vyhlášky, smlouvu a snad i část deníku. 22 Přestože je
tento

výběr rovněž

písemností s texty

subjektivní záležitostí,

úředního

při

srovnání dochovaných originálních

charakteru, které jsou uvedeny v Apologii, byla

zjištěna

jejich autenticita a o jejich pravosti není třeba pochybovat. 23
Mluvíme-li o Valdštejnovi jako o sestavovateli a vydavateli díla,
označit

můžeme

ho

i za jeho autora? Mezi historiky se dnes nepochybuje o tom, že Jan Pravda

Litovanský, který je pod obranou podepsán, je pseudonym. Pro Valdštejnovo autorství nebo
byly

alespoň

otištěny

aktivní

účast při

v Apologii. Vedle

příslušných úřadů,

by se v ní

dokumentů,

stěží

s vlastními poddanými. Není také
no v "er"

formě. Měla

vydávání díla

svědčí

jež si mohl

povaha písemností, které

opatřit později

v archivech

objevila osobní korespondence a korespondence

směrodatné,

že v první

části

je o Valdštejnovi psá-

vzbudit v čtenáři zdání objektivity, "spravedlnosti" a pravdi-

vosti vývodů, vyvolat dojem nestrannosti a vyloučit tak autorovu osobní zaujatost.
Jestliže Henyk

viděl příčinu

svých nesnází

covi a jejich spolupracovnících, nebylo to tak
pohled zdát. Sám
značovala

se

vytvořil několik

přílišnou

nou

příbuznost

samoúčelné,
děl

ve Slavatovi a Martini-

jak by se mohlo na první

a, jak ještě

později

uvidíme, nevy-

nápaditostí a autorským vkladem. Nebyl-li originálním

a tvůrčím spisovatelem, nemohl se
alespoň částečně

literárních

především

při

vzniku svého spisu někde inspirovat? Když se

porozhlédneme po dobové nakladatelské produkci, zjistíme nápad-

jeho díla sjedním závažným textem. Na konci roku 1618 vychází

Apologie vybrané články z platného Zří
zení zemského z r. 1564", Srov. P. KREUZ, Čarodějnické procesy, s. 128.
22 O tom svědčí zápis v Apologii II, 2r.
23 P. KREUZ, Čarodějnické procesy, s. 128-129.
21

"Většinu textů normativního charakteru tvoří v přílohách
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druhá stavovská apologie. 24 Po formální stránce má stejnou osnovu jako Apologie
Henykova. Obsahuje vysvětlující úvodní text, který má objasnit smysl a účel jednání
vzbouřených stavů, stejně
očíslované přílohy

než podobné.

tak i příčiny vedoucí k takovému jednání. Za ním následují

prakticky

Přece

stejně

jako u Valdštejna. Po této stránce jde o práce více

jen je ale mezi nimi rozdíl. Zatímco

politické ambice maskovala za tu

větší,

česká

stavovská obec své

tu menší míru náboženského útisku, Henyk

své osobní nesnáze a problémy přenášel do sfér politických. Čili připodobňoval své
"neštěstí"

k tomu, co bylo hybatelem událostí okolo stavovského povstání a tím se je

snažil ze zcela privátní oblasti (v tomto

případě

Valdštejn versus

císař) přesunout

do

oblasti veřejné.
Valdštejn si také
podobné

označováni původci

mozřejmě,

územ

že

názoru, bylo
své

označení

svých protivníků stejné nebo velice

a obecného dobrého"

či

jen prostým

s určitou standardní právní terminologií a dobovým

stavovské i Valdštejnovy apologie, pro Henyka však, podle mého

důležité,

smůle či štěstí?),

že tak byli nazváni jeho osobní sokové,
stali v předbělohorské

době

kteří

se

zároveň

(ke

vykonavateli habsburské politiky

v českých zemích. Vedle Slavaty, Martinice a dalších jmen to byl
Vojtěch

"nepřátelé"

událostí, které vedly až k defenestraci v květnu 1618. Sa-

můžeme počítat

při tvorbě

pro

Jako "rušitelé pokoje a obecného dobrého", "zemští a obecného

nepřátelé", "nepřátelé řádu

pokoje
jsou

přídomky.

"vypůjčil"

Popel z Lobkovic, který také sehrál

důležitou

především Zdeněk

roli v případu aféry

s Knihou?5

Zjistili jsme tedy, co je obsahem základního pramenného materiálu k životu
Henyka z Valdštejna,
spirační

24

zároveň

nastínili její formální

uspořádání

a vysvětlili, jaký in-

zdroj Apologie měla.

Vácslav ŠUBERT (ed.), Apologie (první i druhá) slavův království Českého (...) roku 1618 na
ospravedlnění Čechův před Evropou od týchž pánův sfavův v českém i německém jazyku tiskem vy-

daná (. ..), Praha 1863.
25

Ještě skoro po dvaceti letech od pražských událostí v květnu 1618 vzpomíná Jindřich Matyáš Thurn,

shodou okolností ve spise, který nazval Apologií: "Když ale došlo k tomu, aby podepsali [Rudolfův Majestát z r. 1609 a Porovnání z roku následujícího] i nejvyšší kancléř Zdeněk z Lobkovic, pan
Slavata a Smečanský [z Martinic], ti to odepřeli a nemohli najít ve svém úzkém svědomí, aby se
podepsali." ... "To ale nemohu obejít, abych nevyhlásil, že výše jmenovaní tři pánové byli prohlášeni a pokládáni za rušitele všeobecného míru, protože se nechtěli znát a řídit se podle Majestátu
a porovnání mez stranou pod jednou a podobojí." Citováno podle Miloš POJ AR, Jindřich Matyáš
Thurn. Muž činu, Praha 1998, s. 201.
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Podívejme se na tento pramen z jiného úhlu pohledu.

Výjimečnost

událostí,

o nichž se v Apologii vypráví, je na první pohled zřejmá. Čarodějnické procesy i poprava

tiskaře

nebyly

jistě součástí

Valdštejnova každodenního života a snad

právě

proto taková látka lákala historiky ke studiu a zpracování. Nechali se oslovit nekonvenčností

zachycených

příběhů

vedle atraktivních dobových

a

osudů,

ale materiál, dle mého soudu, poskytuje

"soudniček" řadu

dalších informací, které mají
či

tou vypovídací hodnotu. Nejde jen o potvrzení

vyvrácení Valdštejnovy viny

jednoduchá. Budeme se ptát, zda nejsou

výjimečné

situace, zda nemůžeme objasnit, jak se He-

nyk choval ke svým poddaným (pokud je zrovna netrestal!) nebo naopak k těm,
se narodili do

světa

či

odpověď

neviny, na takovou otázku je
v Apologii zachyceny jiné než

důleži

kteří

urozených, jaký byl jeho názor na královský majestát a právní

záležitosti Českého království v souvislosti s jeho "aktivitami" na tomto poli
v průběhu obou afér a jestli se jeho postoje

nějakým způsobem

vymykaly dobovému

myšlení, atd.
Z pera Valdštejnových
o dobrovickém pánovi,

ať

současníků

už se jednalo o

se dochovalo
paměti

několik stručných záznamů

a deníkové záznamy

šlechticů,

jež

udržovali s Henykem osobní kontakt nebo s ním byli v blízkém příbuzenském vztahu
a zároveň z titulu svého vysokého postavení v zemské
níky dramatických
dovali z pozice

předbělohorských

dobře

správě

se stali

a pobělohorských událostí,

informovaných

či

přímými účast

tyto události sle-

měšťanských pozorovatelů, poněkud

vzdále-

ných od centra dění. 26 Aféra s Knihou a Valdštejnovy aktivity v průběhu stavovského
povstání se zase dostaly na stránky významného historického díla evangelicky orientovaného autora. 27 Jakkoli jsou tyto zprávy kusé a stručné, je nutné je ocenit, neboť
jsou jedinými dochovanými autentickými osobními

výpověďmi,

které se vážou

k Henykovi v daném období, tj. v prvních třech dekádách 17. století a které nevznikly na Valdštejnův osobní popud.
Z pramenů převážně církevní provenience sestavil na
tí V. J.
26

27

Nováček ediční počin,

který

přibližuje

začátku

minulého stole-

spor mezi pražským arcibiskupem

Josef JlREČEK, Paměti Viléma hraběte Slavaty, nejvyššího kancléře království Českého I-II, Praha
1866-1868; Marie KOLDINSKÁ - Petr MAŤA (edd.), Deník rudolfinského dvořana. Adam mladší
z Valdštejna 1602-1633, Praha 1997; Zdeněk KAMPER (ed.), Kronika mladoboleslavská od mistra
Jiřího Bydžovského sepsaná, Mladá Boleslav 1935; Eduard PETRŮ - Emil PRAŽÁK (edd.), Mikuláš Dačický z Heslova. Prostopravda. Paměti, Praha 1955.
Karel TIEFTRUNK (ed.), Pavla Skály ze Zhoře Historie česká od r. 1602 do r. 1623 I-V, Praha
1865-1870.
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Zbyňkem

Berkou z Dubé a prvm zenou Henyka z Valdštejna, Marií rozenou

z Lobkovic.

28

Arcibiskup kriticky reagoval na snahu katolíka Kryštofa Popela

z Lobkovic provdat svou dceru za luterána a jeho
vulgárně

bou

hněv

dosáhl takové hranice, že

mladou manželku urazil. Tato aféra z let 1596-1600 nejen vzrušila soudo-

českou společnost,

ale dala vzniknout i rozsáhlé korespondenci mezi Vatikánem

a Prahou, v níž se musel zásadním

způsobem

exponovat i

český

král a

římský císař

Rudolf II. Dotýkala se nejen obou znesvářených stran, tj. arcibiskupa a manželského
páru, ale ovlivnila i kariérní postup otce manželky a Valdštejnova tchána Kryštofa
z Lobkovic. S velkým úsilím
mavým

způsobem

o šlechtické

hraněná konfesijně-politická

rální a

příslušnost

Nesmiřitelný

edice mapuje celou aféru a vypovídá zají-

mentalitě

v uvedeném období. Ta sice již znala vy-

nepřekážela

však byla stále velice libe-

sňatkové

otázce mezi

důležitým svědec

nestejně křesťansky

orientovanými

církev v době po tridentském koncilu a jakým zásadním

sobem se snažila ovlivňovat jejich naplňování.
katoličkou

svazků.

v uzavírání manželských

postoj, jaký k záležitosti zaujala katolická církev, je

přikládala římská

ránem a

sňatků

stanoviska, k otázce

k jinému vyznání jí

tvím o tom, jaký význam
páry

připravená

zamezit nebo ho dokonce

dence o jejím úsilí a snaze hrát

důležitou

Byť

se jí nepodařilo svazku mezi lute-

rozloučit, svědčí

roli

způ

dochovaná korespon-

při výběru partnerů

pro mladé

členy

katolických rodin.
Dalším rozsáhlejším pramenným materiálem k tématu jsou manuály vedené
při

obecním

úřadu městečka

Dobrovice. Jedná se o knihu gruntovní a

záznamy nám umožní poznat
tech,

některé

změnu

majetkových

poměrů

soudní záležitosti, ale zejména poodhalí

pamětní,

jejíž

na poddanských usedlos-

některé

vazby mezi vrchností

a poddanými. 29
Tím je prakticky

výčet pramenů

povahy v zemských deskách,

výslechů

u konce. Mimo

z čarodějnických

několika záznamů
procesů

soudní

roztroušených po

regionálních archivech a jednoho mě známého dopisu z lobkovického archivu nejsou
k dispozici jiné doklady, které by se
můckou

28

29

přímo

Valdštejna dotýkaly. Jedinou další po-

k poznání této osobnosti budou knihy, které vydal ve své

tiskárně

V. J. NOVÁČEK, Spor o nářek cti mezi Marií Valdštejnskou z Lobkovic a Pražským Arcibiskupem
1596-1600, VKČSN 1904, 1905, s. 1-58.
SOkA Mladá Boleslav, Archiv města Dobrovice, Kniha gruntovní, sign. I Bl, Kniha pamětní, sign.
I B2.
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v Dobrovici nebo díla nějakým
telské

činnosti

způsobem

se k Valdštejnovi nebo místu jeho vydava-

vztahující.

1.3. Henyk Z Valdštejna v

literatuře

Osobnost Henyka z Valdštejna se v historické

literatuře

neobjevuje

příliš často.

Mo-

nografické zpracování neexistuje žádné a studií, které by se zabývaly tímto šlechticem také není mnoho,

přestože

se

některé

z nich objevily již v šedesátých letech

19. století. Pro většinu starší literatury je příznačná

schematičnost

v interpretaci a na-

víc se ve velké míře vyznačují jistou monotónností v metodice. Často se jedná
o pouhé přepisy Apologie bez hlubší sondy do života protagonistů v ní vystupujících.
Vzhledem k tomu, že autory byli

většinou

divit. Jejich zájem byl přednostně

upřen

že hodnota těchto

výzkumů

historikové

jiným

dějin

směrem.

knihtisku, nelze se tomu

Nemá tím být ovšem řečeno,

je malá; o výsledky jejich bádání se bude tato práce nao-

pak často opírat.
Nevelká zpráva o Apologii z počátku šedesátých let 19. století je založená na
výtahu z encyklopedického díla literární historie a dopouští se zřejmých
mohly být

odstraněny

pouze na

základě

omylů,

které

hlubšího studia pramenů. K tomu však došlo

až o několik let později. 3o
Je jistě zajímavou skutečností, že Henyk z Valdštejna, sám autor několika
se stal i literárním hrdinou. Je protagonistou povídky, kterou na
napsal Karel Sabina. Shodou okolností je to také první

větší

četl

námět

Apologie

práce, která se o dobro-

vickém pánovi objevila. Vedle beletristického zpracování
menného bádání také

základě

děl,

vytěžil

Sabina z pra-

pro historický článek a byl též prvním, kdo systematicky

a studoval Apologii.
Popouští-li v povídce uzdu své fantazii, hledá ve studii

proč člověk

tak

kulturně činný,

jako byl Valdštejn, nesehrál

odpověď
větší

na otázku,

úlohu v zápase

o charakter Českého království v letech těsně před Bílou horou. S odkazem na dílo
Pavla Skály a Apologii se domnívá, že se v důsledku svých afér Valdštejn dostal do
společenské

a politické izolace a to bylo

neangažoval. Sabina - snad na
30

základě

příčinou, proč

se v tomto zápase

výrazněji

svého osobního prožitku? - vidí Valdštejna

Antonín GINDELY, Referát o historickém spise Jeníka z Waldštejna, in: Sitzungsberichte der konigl.
Bohmisches Wissenschaften, Prag 1863, s. 138-139.
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jako odpadlíka a zrádce
se snažil od
článek
v'

v

ste]na ...

věci

národní, "jenž za cenu odpadlictví osobu svou uchrániti

nebezpečenství,

literatuře

jež

zločiny

svými na sebe uvrhl."

Přestože

byl tento

málo citován, stal se prazákladem hodnocení Henyka z Vald-

31

Jak již bylo

řečeno,

Henyk z Valdštejna byl autorem

několika

literárních

děl,

vlastnil tiskárnu na svém sídle v Dobrovici u Mladé Boleslavi a proto zájem o jeho
osobu projevovali

především

knihtisku. Tato díla,

někdy

historici,

kteří

se

věnovali

literární historii a

dosahující impozantního rozsahu a

vším faktografickou hodnotu.

32

záběru,

dějinám

mají

přede

Někteří z těchto autorů rozšířili pole svého zájmu

a přiblížili nám Valdštejna. Nešlo snad jen o jeho

tvůrčí

potenciál (o tento rozbor se

pohříchu

nikdo nepokusil). Zajímalo mě, jestli se jim podařilo

pramenů

víc o Henykově

vytěžit

z dochovaných

životě.

Z tohoto okruhu historiků se do

popředí

dostávají

především

dva, jejichž stu-

die odděluje téměř jedno století - Josef Jireček a Karel Chyba. 33 Zatímco první
z nich

měl

k dispozici prameny pocházející z bělohorské doby a

druhý se již mohl

opřít

o

dílčí

studie i knihy, které vznikly v

čase,

Sabinův článek,

jež

odděloval

oba

historiky.

31

32

33

Karel SABINA, Osudná kniha. Historická povídka, Květy 1, 1865-1866, s. 157-160, 171-176,
184-188,193-197,208-212; K. S., Hynek z Valdštejna, pán na Dobrovici, Kunštberku aj. Obrázek
z doby pl'edbělohorské, Světozor 1, 1867, s. 97-98, 107-109, 116-117, 127-128, 138-140, 149150, 166, 176-177. Sabina se také zmiňuje o tom, že se při přestavbě zámku v Dobrovici na cukrovar v 30. letech 19. století našla a posléze zničila "valná bedna spisů, listin i kněh". Tato zpráva
snad naznačuje, že mohla obsahovat valdštejnský archiv, bohužel dnes již nikdo nezjistí, zda tomu
tak opravdu bylo a zda materiál zde uložený obsahoval zajímavé informace k osobě Henyka
z Valdštejna. K. S., Hynek z Valdštejna, s. 177. Srov. také pozn. 49.
Josef JUNGMANN, Historie literatury české, Praha 1849 2 ; J.KOMÍNEK, Vzácnější české tisky
v bibliotéce Děčínské, PAM 8, 1868, s. 325-326; Josef JIREČEK, Literatura exulantův českých,
ČČM 48, 1874, s. 190-235; Josef JIREČEK, Rukověť k dějinám literatury české do konce XVIII.
věku II, Praha 1876, s. 303-305; V. LEV, O vývoji umění kněhtiskal'ského v Čechách, Veleslavín 5,
1877, s. 103-104; František BAREŠ, Tisky dobrovické v žitavské knihovně z let 1609-1618, PAM
18, 1900, s. 451-458, Josef VOLF, Dějiny českého knihtisku do roku 1848, Praha 1926, s. 122123; Valdštejnská tiskárna v Dobrovici, Grafické práce 1, 1926-1927, s. 86-88; R. J. VONKA,
Dobrovické tisky, Ročenka československých knihtiskařů 11, Praha 1928, s. 30-56; Antonín
GRUND, Neznámá dílka Henyka z Valdštejna, Slovanská knihověda 5, 1938, s. 107-111; Knihopis
československých tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století, díl II, sv. 1 a další, Praha 1939
2
a dále; Čeněk ZÍBRT, Z dějin českého knihtiskal'ství, Mladá Boleslav 1939 , s. 80-82, Mirjam
BOHATCOVÁ, Humanistické jednolisty z Lužice, Ostrava 1957, s. 29; Karel CHYBA, Slovník
knihtiskal'ů v Československu od nejstarších dob do roku 1860, Praha 1966, s. 300 a 344; Mirjam
BOHATCOV Á a kol., Česká kniha v proměnách staletí, Praha 1990, s. 157.
Josef JIREČEK, Některé pNhody pana Henyka z Waldšteina. Mravopisný obraz z počátku XVII.
věku, Osvěta 8, Praha 1878, s. 26-38; Karel CHYBA, Dobrovická tiskárna, Ročenka Universitní
knihovny v Praze 1958-1959, s. 54-97.
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Jireček

zpracoval historii

čarodějnických procesů

i

případu

s "velezrádnou"

knihou na základě svého pramenného výzkumu a zpřístupněné edice pramenů. 34 Bez
větších interpretačních zásahů

analýze

čarodějnických procesů

je vidí jako
aktivně

moci,

střet

Jireček

k určitému rozporu. Na jedné

Při

straně

straně

druhé i vykonavatelé této

a nemilosrdní ve svém konání, mohou být

stejně pověrčiví. Jirečkovo

doložit tvrzením, že
"pověrečnosti"

událostí.

zákonné moci s lidovou kulturou, v níž je vedle náboženství stále

hodnocení, založené na mravní

odpovědnosti

jedině několik

jednotlivce za své chování, je možné

"vyvolených" té doby bylo schopno se od této

oprostit.

Morální postoj zaujal,
případu

dochází

praktikována víra v magické rituály. A na

důslední

aktérů těchto

sleduje osudy jednotlivých

užití moci. Jako

plně

v souladu s podtitulem své práce, také k druhému

zbabělost

poddanému se Valdštejn chová

skutečnost,

se mu jeví ta

nekompromisně

dekvátní, kdežto pokud je sám pohnán

před

že ve vztahu ke svému

a nepovažuje svoje jednání za nea-

soud, dovolává se svých stavovských

práva svobod. Dotkl se tak problému, který byl jedním z určujících

aspektů společ

nosti raně novověkých Čech. Ta byla silně hierarchizovaná a vztah nadřazenosti
a podřízenosti mezi pánem a poddaným byl jedním ze základních pravidel této společnosti.

Z toho vyplývá i nestejná míra práv, jakými mohli disponovat. Jakkoli toto

neplatilo pro druhou polovinu 19. století, v níž

žil, na

začátku

základě

rozsáhlé znalosti dobových

tisků

zrekonstruoval genezi, vývoj

a posléze i zánik dobrovické tiskárny Karel Chyba a sestavil dosud
hled

tisků

17. století je

počítat.

nutné s tím
Na

Jireček

nejúplnější pře

v ní vydaných. Zabýval se jejich typografickým zpracováním a postihl

i osud tiskárny po jejím zrušení. Opravil omyly v životopisných údajích Henyka
z Valdštejna a

vytvořil

miniprofily

kých tisků či dokonce byli sami

tiskařů, kteří

se podíleli na vydávání dobrovic-

literárně činní.

Více než polovinu této studie

tvoří přepis části

Apologie zachycující

průběh

aféry s vydáním politického pamfletu Václava Magrleho, která Valdštejna dovedla
téměř před

soud a připravila o život tiskaře Mizeru.

Chyba neinterpretuje jednotlivé pasáže, které
je spojuje a doplňuje velice

341.

JIREčEK

stručným komentářem

k

přetiskl
osobě

do svého

článku,

dobrovického pána.

pouze
Přes-

(ed.), Paměti I - II.

18

tože je Apologie souborem
výběr svědčí

záznamů

vybraných samotným Valdštejnem, i tak tento

"o jeho nevalném charakteru". Henyk "se vymlouvá jak

a vykrucuje" a když

vulgárně

může,

ocejchuje manželku popraveného Mizery,

lže

označuje

Chyba "tyto hanlivé přídomky za výrony vztekem sršícího mozku páně Heníkova,,!35
O sestavení

přehledu

dobrovických

tisků

a jejich typografický rozbor se po-

kusiljiž tři desetiletí před Chybou R. J. Vonka. Tato práce však trpí řadou nepřesnos
tí, byť nepostrádá několik zajímavých postřehů. 36
Valdštejna také

neopomněli

encyklopedického charakteru,

zmínit ve svých heslech

stejně

autoři

zásadní

příručky

tak i monumentálního a v mnoha ohledech již

nepřekonatelného díla historicko-místopisného?7 Práce shrnující majetkové proměny

v

českých

zemích v letech 1618-1650 se pak Henykem zabývala z toho
mu byl v roce 1623 konfiskován celý majetek. 38
Městečko

důvodu,

Dobrovice, venkovské sídlo Henyka z Valdštejna, se stalo

tem badatelského zájmu také regionálních

historiků.

že

předmě

Ikonografickým rozborem do-

chované freskové výzdoby Valdštejnova zámku a farního kostela v Dobrovici se zabývala práce ze šedesátých let devatenáctého století
přeměněn

(přestože

na cukrovar, což snižuje hodnotu dosažených

zámek byl již třicet let

závěrů). Zároveň

využila

knihy uchované v městském archivu ke studiu povahy vztahů
mezi vrchností a poddanými. 39

jako pramene

pamětní

Příklad

komplikovaného a konfliktního vztahu syn - matka ukazuje, k jakým

nepřekonatelným překážkám

mohlo

uvnitř

17. století. Neliší se mnoho od rodinných

šlechtické rodiny docházet na

konfliktů současné

dem odcizení mezi matkou a synem byl, tak jako
jetek, resp. peníze.

Posměšný

často

epigram složený k této

počátku

doby. Hlavním

důvo

v podobných případech, ma-

příležitosti

je zajímavým po-

hledem na to, jak mohla jedna ze zainteresovaných stran (zde je to syn) vnímat tento
konflikt. 40
K. CHYBA, Dobrovická tiskárna, s. 58 a 67.
R. J. VONKA, Dobrovické tisky, s. 30-56. Jedná se především o názor, že Valdštejn vytvořil
v Dobrovici kulturní regionální centrum.
37 Josef PEKAŘ, Z Valdštejna, Heník, OSN 26, 1924, s. 340; August SEDLÁČEK, Hrady, zámky
a tvrze Království českého I-XV, Praha 1993-1997 3 .
38 Tomáš V. BÍLEK, Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618 II, Praha 1883, s. 832-835.
39 Památnosti Dobrovické, I. část archeologická, podává B-ý, II. část historická, podává Fr. J. Zoubek,
PAM 8, 1870, s. 250-258, s.257-264.
40 Václav DIVIŠ-ČISTECKÝ, Příspěvek k povahopisu Henyka z Valdštejna a jeho matky Markéty,
rozené z Lobkovic, ČČM 79, 1905, s. 430--431.
35

36
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Daleko
tečku

nejzávažnější

prací regionálního charakteru je kniha

Dobrovice z pera badatele Antonína

Sládečka.

věnovaná měs

Je výsledkem intenzivního pra-

menného bádání; faktograficky bohaté dílo nemá co do rozsahu práce, která se týká
Valdštejna, srovnání. Všímá si nejen
nejznámějších

čarodějnických procesů

incidentů,

Henykových

ale

přináší

a aféry s Knihou, dvou

také pohled na

drobnější

ly" a nesnadné soužití s okolními šlechtici, sleduje Valdštejnovu
skou a spisovatelskou a v neposlední
základě

vším na
Sládeček

řadě

některým

lišnému vlivu autorit na své
budeme mnohokrát vracet. 41

závěry,

malým

udělil občanům městečka

nešvarům

stavů,

viděl

českých

odpovídá na otázku,
hlouběji

v

čase

Dobrovice.

příčinu bělohorské

porážky sta-

vůle,

aby se do povstání zapojilo pros-

zemí. "Mravní síly byly oslabeny", tvrdí Denis a

proč

např. pří

regionálních prací,

nejen v politické nezkušenosti a nezralosti dvou vyšších

ale také v tom, že nebyla schopnost ani

té obyvatelstvo

tomu tak bylo. Taková situace nenastala

přes

zároveň

sobě

tak, že žádná vyšší moc

nezakročovala,

si

noc. Hledá ji

a dochází k názoru: "Ježto se královská moc nevkládala do

a poddaní stáli proti

přede

to však nesnižuje hodnotu díla, ke kterému se

Francouzský historik Arnošt Denis hledající
vovského povstání, ji

vydavatel-

rozebírá jeho vztah k poddaným

privilegií, které v roce 1612

se sice nevyhnul

činnost

"skandá-

věci,

páni

aby zadržovala

jedny a ochraňovala druhé.,,42 Vidí-li určité zlepšení v "drobnostech" ve vztahu pán
versus poddaný (spíše jako rozdíl mezi postavením poddaného v
a pobělohorské

době), přesto

předbělohorské

"trvá veliká ne spravedlivost a s ní nevyhnutelné

dy, které plodí. Vskutku poddaný vydán jest svévoli pána svého, a jestliže
tento pán není zlý,

často

bývá vrtkavý, lakotný a krutý; není

věru

zlořá

obyčejně

žádného opravdo-

vého zastání proti němu, žádné naděje v ochranu proti jeho vrtochům,,43.
Na doklad svého tvrzení uvádí dva příklady. Jedním z nich je

případ

šíleného

levobočka Rudolfa II., který potom, co byl odklizen z Prahy do Českého Krumlova,

terorizoval své okolí a nakonec brutálně zavraždil svou milenku, prostou dívku.

44

Smutným hrdinou druhého je Henyk z Valdštejna, který po vypuknutí skandálu
Antonín SLÁDEČEK, Paměti města Dobrovic a okolí, Praha 1900. Malý význam májiná regionální práce: R. J. VONKA, Dobrovice, Mladoboleslavsko 1, 1946 -1947, s. 154-157, 179-181.
4
42 Arnošt DENIS, Konec samostatnosti české II, Praha 1932 , s. 266.
43 TAMTÉŽ, s. 266-267.
44 K osobě syna Rudolfa II. a Anny Marie (Kateřiny) Stradové (dcery císařského dvorního antikváře
Jacopa Strady), který dostal jméno Julius Caesar ďAustria srov. Brigitte HAMANNOV Á (ed.),
Habsburkové. Životopisná encyklopedie, Praha 1996, s. 192-194.
41
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s vydáním protihabsburského pamfletu
dit) svého
a těžce

tiskaře Ondřeje

duševně

dal popravit (tedy fakticky dal zavraž-

Mizeru. Denis tak postavil do stejného

nemocného

Jiný znalec

tajně

světla

Valdštejna

člověka!

středoevropské

problematiky prvních století novověku R. J. W. Evans

si všímá dobrovické tiskárny z hlediska rostoucího

počtu

pamfletické literatury, která

se v Čechách začala nebývalou měrou šířit po roce 1600. Zároveň ji zasazuje do širšího pohledu na intelektuální diskuse v habsburské

říši,

spojené s rostoucím

napětím

v konfesijních otázkách. Vedle toho ukazuje na osudech Valdštejnů v 17. století dramatické zvraty celého rodového

společenství,

kdy u jednotlivých

členů

docházelo

k výrazným vzestupům i rychlým pádům. 45
Atraktivní téma

čarodějnických procesů

se v

české

historiografické produkci

"uchytilo" již v průběhu 19. století, ale až na jeho sklonku se jím
stavně začali

zabývat historikové "kulturního proudu". Zájem o

intenzivně

čtenářsky vděčnou

problematiku neutuchal ani ve století následujícím, ve kterém se objevilo
monografií a syntéz,

stejně

regionální badatelé. Kvalita těchto studií
hloubce pramenného výzkumu. 46
Jedním "z

několik

tak i drobných prací, jejichž autory byli v převážné

ně

největších případů

měla

kolísavou

a sou-

úroveň

větši

v závislosti na

systematického pronásledování

čarodějnictví

v předbělohorských Čechách" byly tzv. nymburské čarodějnické procesy.47 Probíhaly v letech 1602-1616 a

teritoriálně

je lze vymezit do oblasti

měst

Nymburka (odtud

název) a Poděbrad a městeček Dobrovice a Kopidlno. Nás budou v prvé
z toho

důvodu,

že jedním zjejich hlavních

aktérů

řadě

zajímat

byl Henyk z Valdštejna. Jeho Apo-

logie je základním zdrojem poznání průběhu procesů a spolu s výsledky vlastního

intenzivního pramenného bádání se o ní

opřel zmiňovaný

Petr Kreuz ve své kom-

plexní studii. Ta je výsledkem autorova dlouhodobého zájmu o

právně

historickou

problematiku předbělohorského období. Kreuz se v ní pokusil, vedle analýzy mechanismů městského

práva a

působení

rozpoutání procesů a zasadit je do
45

46

47

jednotlivých

obecně

aktérů

událostí, vystihnout

příčiny

historických souvislostí.

Robert J. W. EVANS, Vznik habsburské monarchie 1550-1700, Praha 2003, s.l20-121 a 240.
Petr KREUZ, Čarodějnické procesy, s. 127-129. Zde shrnutí starší literatury k tématu. Dále srov.
Petr KREUZ, Hrdelní soudnictví města Nymburka v době předbělohorské a jeho výkon, PHS 33,
1993, s. 53-88. Dále srov. např. Josef KOČÍ, Čarodějnické procesy. Z dějin inkvizice a čarodějnic
kých procesů v českých zemích v 16-18. století, Praha 1973; Bedřich ŠINDELÁŘ, Hon na čaroděj
nice. Západní a střední Evropa v 16.-17. století, Praha 1986.
Srov. Petr KREUZ, Čarodějnické procesy, s. 128.
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Česká společnost zvýšenou měrou reagovala na vnější podněty, jako bylo ob-

novení válek s Turky a s tím spojený růst kriminality, nástup ofenzivního křídla katolické šlechty, která se

začala uplatňovat

v nejvyšších zemských úřadech a dramatické

události z období konce vlády Rudolfa II. Hrozba ekonomických škod následkem
provádění různých pověrečných

gických

úkonů

těchto

ma-

a jejich překvalifikování z reálně spáchaného deliktu do oblasti "fik-

tivního" deliktu
způsobit

praktik se promítla do tvrdšího postihu

čarodějnictví. Zároveň

mohlo

provádění různých rituálů

snižování autority církve a vzbuzovat

veřejný

a praktik

odpor a pohoršení. Jednu

z vedlejších příčin procesů (v jejich poslední fázi - roku 1616) vidí Kreuz v osobním
zápase mezi luteránem Valdštejnem a zástupci České komory, katolíky Vilémem
Slavatou Gejí prezident) a Jaroslavem Bořitou z Martinic. 48
Jak vidno z předcházejících stránek,
štejna není mnoho,
sela

nutně přitáhnout

jejichž osobní
tu.

Můžeme

úhlu

spočet

by se zdálo, že

pozornost

příběhy

se

se ocitly

a kulturním

historiků; podobně

proč

tohoto šlechtice mu-

jako u jiných

vymykaly

běžnému

tomu tak bylo, faktem však

exponovanější
životě

k osobnosti Henyka z Vald-

výjimečnost osudů

nějakým způsobem

dnes spekulovat,

dějepisců

lečenském

48

přestože

příspěvků

postavy, které hrály

velmožů

té doby,

šlechtickému živo-

zůstává,

výraznější

že v zorném

úlohu ve spo-

na konci 16. a v prvních desetiletích 17. století a ne-

monografií věnovaných osobnostem tohoto období je toho jistě

důkazem.

TAMTÉŽ, s. 138-139.
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II. RODINA, PŘíBUZNí, PROTIVNíCI

11.1. Rodina
Tato práce si klade za cíl vytvořit profil jednoho ze
a je

třeba

nů.

Archiv prvních dvou dobrovických

šlechticů

si hned na počátku přiznat jednu důležitou
Valdštejnů

z přelomu 16. a 17. století

skutečnost

- nedostatek prame-

- Henyka a jeho otce

neexistuje a je jistě smutnou ironií osudu, jak kjeho

Jindřicha

pravděpodobné ztrátě

-

za ryze

prozaických skutečností došlo. 49 Torzo dochovaného materiálu nebo lépe řečeno
césury vyskytující se v pramenné
v souvislé časové

posloupnosti.

v dostatečné

míře

novověkého

šlechtice.

zmapovat

základně

Také

například

Některé

nedovolují sledovat osudy šlechtice

povaha

těchto

pramenů

neumožňuje
raně

události spojené s každodenním životem

aspekty životního cyklu Henyka z Valdštejna nám

jsou a pravděpodobně již budou neznámé a proto je nutné k dochovanému materiálu
přistupovat

z různých úhlů pohledu.

Nedokážeme-li rekonstruovat na
v chronologické
ve

některé

běhu

perspektivě,

pramenů

Valdštejnův

podívejme se na něj jinou optikou.

Přiblížíme

život

si nejdří

osobnosti (a situace s nimi související), které vstoupily do životního

dobrovického pána a jejichž

blízký

základě

příbuzenský

vztah,

měly

výběr

na

něj

byl dán

třemi

pří

kritérii: vázal je k Henykovi

vliv (faktický nebo symbolický), ale

přede

vším se nám o těchto interakcích zachoval písemný doklad.
Blízké

příbuzenské

vztahy se dotýkají i

byla nastíněna v práci o aristokratické

společnosti

mezi dobovým pojmoslovím pro rodinné a
nebo lépe

řečeno současnými

nu "rodina",

popřípadě

a tak jak jej pro

ekvivalenty

dalších

důležité

výrazů

či

z pera Petra Mati. Jedná se o rozdíl

příbuzenské

kategoriemi. Sémantické rozdíly termí-

interpretuje

okolností pro výklad dobové problematiky. Jsem si

formě,

49

která je

přesto

běžně

vztahy a jejich moderními

s ní souvisejících tak, jak ho chápeme dnes,

raně novověkou společnost

jistých nepřesností,

terminologické otázky, která

Maťa,

vědom

jsou jistě podstatnou

toho, že se dopouštím

se budu držet ustáleného úzu a rodinné vazby definovat ve

považovaná za platnou pro kategorie vztahující se na

součas-

"Asi léta 1842, když dělali zedníci v zámku Dobrovickém, přišli na schodišti ke kamennému sálu na
první zastávce na zazděnou truhlu, v níž byly písenmosti. Poněvadž naděje jejich, že by tu byly peníze, je sklamala, vyhodili spisy a zmařili." A. SEDLÁČEK, Hrady X, Praha 1997 3 , s. 333.
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nou

společnost.

například

To znamená, že

vztah tchán -

zeť

nebo bratranec -

sestře

nice chápu v takovém významu, jaký je jim přikládán dnes. 50
Životní cyklus urozeného šlechtice na prahu novověku stále určovala zejména
křesťanská víra a tradice založená na této víře. V Čechách a na Moravě již od husit-

ských válek a posléze s pronikáním

německé

i příslušnost k jednotlivým konfesím.

Nejdůležitější

a s ním spojené
vě

křtiny,

životní pouti a byly

zviditelnění

svatba a smrt,
silně

reformace od první

Přestože

a prosazení lidské individuality,

významné

šlechticů. Společnost,

velmož (v tomto

případě

tradiční přístupy

na šlechtico-

a chování spojené ze-

zřetelně

nebo lépe řečeno vrstva

i žena!)

předěly

se nacházíme v době výrazného

jména s výše uvedenými oblastmi lidského života se
samotných

16. století

mezníky, jako narození potomka

představovaly

ritualizovány.

třetiny

odrážely i v přístupu

společnosti,

do níž urozený

patřil, očekávala naplnění tradičních rituálů

a spl-

nění základních norem pro dosažení statusu "dobrého" příslušníka této vrstvy.51

K nejdůležitějším takovým

mezníkům patřil výběr

partnerky ke

společnému

manžel-

skému soužití.
První pohled by

měl zákonitě

padnout na Henykovy

rodiče, Jindřicha

z Valdštejna a Markétu z Lobkovic. Nevíme sice, jak došlo ke sblížení obou budoucích manželů,
lo dobovým
kém

přesto

společenským požadavkům. Výběr

prostředí

se

podřizoval několika aspektům,

případu zásadnější
sňatku,

snazší

je možné s velkou pravděpodobností usuzovat, že se nevymyka-

roli. Motivy, které vedly

mohly mít hmotný základ.

způsob,

Uzavření

manželského partnera ve šlechticz nichž každý mohl hrát

raně novověkého

případ

od

šlechtice k uzavření

manželství s bohatou

nevěstou

byl nej-

jak získat majetek a taková možnost jistě lákala nejednoho velmože.

Spojení s dcerou z urozeného rodu posilovalo šlechticovu prestiž a zároveň zvyšovalo i možnost společenského uplatnění. 52 Avšak rozhodujícím faktorem pro uzavírání
sňatku

byla snaha o zachování biologické reprodukce rodu. Není jistě na

ceňovat emoční

stránku

při výběru

nou vytvářely až v průběhu

50
51

52

partnera, ale citové vazby mezi manžely se

společného

to i v době, která na manželství

místě

často

soužití a to ještě ne ve všech případech.

pod-

větši
Přes

pohlížela s chladným kalkulem, docházelo ke

P. MAŤ A, Svět české aristokracie, s. 535-542 a 573-581.
V. BŮŽEK - J. HRDLIČKA - P. KRÁL - Z. VYBÍRAL, Věk urozených, s. 265nn.
K tomu srov. P. MAŤA, Svět české aristokracie, s. 619: "Rozplétat životní příběhy jednotlivých
aristokratů z odstupu několika století bez přihlédnutí k jejich příbuzenskému zakotvení není možné.
Nepotismus a příbuzenské protekce byly všudypřítomné."
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sňatkům

u jednoho z partnerů), pokud není na

místě

Volba životního druha nebyla jen otázkou individuálního rozhodování,

neboť

z citového okouzlení

(alespoň

říci z lásky.53

důležitý

mezník v životě šlechtice a

šlechtičny

raného

novověku přinášel

povinnosti, které z tohoto kroku vyplývaly. Právo spolurozhodovat
či nevěsty,

nera nebo partnerky si osobovala rodina ženicha

určité

i

při výběru

nejbližší

příbuzenstvo,

ale i panovník a církev. Autoritou v takových záležitostech byl především otec,
a poručníci, pokud nežili nejbližší příbuzní, ale

často

se při vlastním

part-

výběru

bratři

angažo-

vali i "přátelé",s4 kjejichž radám se mnohdy přihlíŽelO. 55 Docházelo však i k takovým

sňatkům,

kdy se budoucí manželé brali i přes

vůli

a někdy i odpor rodičů a pří

buzenstva. 56
Jak by
podávaly

měla

taková volba vypadat a jaký

šlechticům

dobová

klíč při

hledání by se

měl

použít,

"naučení"

a "rady", které se zabývaly nejen otázkou
manželství, ale i řádným šlechtickým způsobem života. 57 Základní atributy nastávající choti by se daly shrnout do dvou
však

často převládal

jiný

aspektů:

motivační činitel,

manželkách peněz a statků v, nežli poctivých
ne uszma, aIe prsty so be zeny berou. ,,58
V·

v

urozenost a ctnost. V reálném

životě

a to ten, "že muži více vyhledávají po
mravů

a ctného chování, a tak ne

očima,

v

Markéta z Lobkovic, budoucí manželka Jindřicha z Valdštejna, splňovala
s výjimkou majetkového aspektu59 všechny atributy pro uzavření výhodného "sňatku
z rozumu". Valdštejn by se
zabezpečil

jistě

nebránil

rozšíření

rodového zboží, ale

hmotně

se

již při svém prvním vstupu do manželství s Annou z Vartenberka. Marké-

Srov. například okolnosti kolem sňatku Rombalda Collalta a Bianky Polyxeny z Thurnu, M. KOLDINSKÁ, Každodennost, s. 37-40. Viz také níže pozn. 53.
54 Toto téma bude rozvedeno v další kapitole.
55 Problematikou šlechtických sňatků i termínem "přátelé" se zabýval především P. MAŤ A, Svět české
aristokracie, s. 605nn. a 641nn.
56 Tak např. v případě svatby Otty Bedřicha z Harrachu s Lavinií Marií Teklou Gonzagovou, M.
KOLDINSKÁ, Každodennost, s. 40. Obecně k životu šlechtičen v raném novověku srov. Beatrix
BASTL, Tugend, Liebe, Ehre. Die adelige Frau in der Friihen Neuzeit, Wien - Koln - Weimar
2000.
57 Srov. např. A. 1. VRŤ ÁTKO (ed.), Ludvíka z Pernštýna naučení rodičům, jak od nich zvedenu býti
žádá, ČČM 38,1864, s. 63-81,178-186; Zdeňka TICHÁ (ed.), Naučení Ludvíka z Pernštýna, in:
Spisování slavného frejíře, Praha 1978, s.123-129.
58 Bartoloměj PAPROCKÝ Z GLOGOL, Stav manželský ku příkladu a naučení mladým manželům,
Praha 1601, list B IIr-B Hv.
59 V testamentu Jana mladšího Popela z Lobkovic, otce Markéty, se uvádí, že v případě úmrtí synů,
kteří by nezanechali mužského dědice, by majetek přešel na bratry nejvyššího purkrabího a jejich
syny, Pavel KRÁL, Mezi životem a smrtí. Testamenty české šlechty v letech 1550-1650, České Budějovice 2002, s. 185.
53
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ta však

měla jiné přednosti,

prestiže si

Jindřich

purkrabího

(byť

z Valdštejna nemohl vybrat lépe. Stále to byla dcera nejvyššího

otec již nežil), to znamená držitele nejvýznamnějšího zemského úřa
rozhodně

du a z tohoto hlediska to
lovskou linií
členové

které ženichovi mohla nabídnout. Z hlediska společenské

Lobkoviců přinášelo

nebyla špatná volba. Navíc

spříznění

i posílení sociálního postavení,

neboť

tohoto významného katolického rodu se vcelku

16. století s viditelným

úspěchem

nejdůležitější

jednotliví

od 30. let

místa ve stavovském apa-

rozhodování však byl věk Markéty, protože
6o
nastávající novomanželka byla mladá. Existovala tak velká pravděpodobnost, že se

rátu království.

Valdštejn

Vážnějším

ucházeli o

pravidelně

s pope-

kritériem

dočká dědice, neboť

šlechtičnou

při

z prvního manželství se sice zámožnou, ale stárnoucí

se nenarodil žádný potomek. Lépe

řečeno,

není o

něm

(nebo o nich) nic

známo. 61 Ani velký věkový rozdíl mezi zralým mužem, který již překročil padesátku
a mladou ženou (více jak

jedenatřicet

let) nemusel

nutně

vzbuzovat obavy, že

k naplnění manželství nedojde. 62
Jakjiž bylo řečeno, není možné sledovat Henykův život v
ti,

přesto

je nutné

částečně "vyřešit"

časové

otázku jeho narození. V historické

posloupnosliteratuře

se

běžně

považuje rok 1568 za datum, kdy Henyk spatřil světlo světa a to na základě
rekonstrukce nápisu na jeho pamětní minci. 63 Od tohoto okamžiku se toto datum
běžně

užívá, není však správné, protože Valdštejnova matka byla

minimálně ještě

dva roky neprovdaná a z jiného dochovaného pramene víme, že Henyk byl v roce
1594 nezletilý. Jestliže byl v právním systému předbělohorské doby považován dva-

cátý rok pro mladé muže za jakousi hranici

dospělosti,

není dost

dobře

možné, aby

byl šestadvacetiletý Valdštejn považován za šlechtice, který "nemá věk".64 Markéta
z Lobkovic v

době

sepsání

závěti

svého otce, tj. 10. dubna 1570 nebyla provdaná,
Jan z Lobkovic zemřel dva dny poté, 12. dubna. 65 Předpokládejme, že Vilém Vok,
Podle "pamětí" Jana mladšího Popela z Lobkovic se Markéta narodila 3. března 1548, Václav BŮ
ŽEK, Manželky a děti Jana mladšího Popela z Lobkovic (1510-1570), in: Jaroslav Pánek (ed.),
Vlast a rodný kraj v díle historika. Sborník prací žáků a přátel věnovaný profesoru Josefu Petráňo
vi, Praha 2004, s. 273.
61 Srov. genealogickou tabulku Valdštejnů, A. SEDLÁČEK, Hrady V, s. 226.
62 Např. Adam ml. z Valdštejna měl se svou druhou manželkou potomka ještě na prahu šedesátky.
Marie KOLDINSKÁ, Každodennost, s. 42.
63 Text nápisu by měl znít: "Henyk z Waldssteyna a na Dobrowiczy aetatis svae XXXIII 1601 ", Václav DIVIŠ-ČISTECKÝ, Příspěvek k povahopisu, s. 431.
64 Ant. SLÁDEČEK, Paměti města Dobrovic, s. 53.
65 Testament Jana mladšího Popela z Lobkovic, Pavel KRÁL, Mezi životem a smrtí. Testamenty české
šlechty v letech 1550-1650, s. 186-187.
60
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starší

Henykův

věku;

narodil se tedy v roce 1572. V tom

nem 1570 a

přebíral

bratr, když

počátkem

rodové panství v roce 1592, dosáhl dvaceti let
případě

svatbě

by k

došlo

někdy

mezi dub-

roku 1572, spíše koncem roku 1571. Henyk se tedy musel

narodit někdy mezi lety 1573 až 1579, protože je

zmiňován

v závěti svého otce, která

byla pořízena v listopadu 1579. Jak jsem již uvedl výše, v literatuře je jako datum
narození

uváděn

rok 1568 a to na

základě pamětní

mince, a proto je pouze spekulací

myšlenka, že byla nesprávně přečtena a Henyk se narodil v roce 1578.
Při přípravě

znamném vlivu

a realizaci

sňatku

poručníků, neboť

rodičů

Valdštejnových

je nutné

úloha bratra je limitována nejen

hovořit

zněním

o vý-

testamen-

tu,66 ale také nedostatkem praktických zkušeností Kryštofa mladšího Popela
členem

rodové

přenechal

starost

z Lobkovic. Sice se stal hlavou rodiny a nejstarším žijícím mužským
posloupnosti, ale

právě

se vrátil ze své kavalírské cesty a jistě rád

o zakotvení své sestry v domácnosti
lích". Své

přání

a vůli však

výrazně

Jindřicha

uplatnil

při

z Valdštejna na

plánování a uskutečnění jiného man-

želského spojení. V polovině devadesátých let chystal
s Henykem z Valdštejna.
neři

stáli

střenice.

vůči sobě

Věc

ale

v blízkém

Tento problém se dal

dem k tomu, že se Lobkovic

měla

jeden podstatný

příbuzenském poměru,
vyřešit jedině udělením

osobně

zkušenějších "přáte

sňatek

háček,

své dcery Marie

protože budoucí part-

byli to vlastní bratranec a sepapežského dispensu. Vzhle-

na svých cestách setkal s tehdejší hlavou kato-

ještě předtím,

než kardinál Aldobrandini dosáhl nejvyšší pozice
v církevní hierarchii, věřil pevně v kladné vyřízení této záležitosti. 67
lické církve

Požadovaný dispens byl z Říma poslán, když do záležitosti nečekaně vstoupil
oficiál pražského arcibiskupství, Jiří Barthold Pontanus z Breitenberka. 68 Ten se
ohradil proti plánovanému sňatku, protože v odpovědi na žádost došlé z Říma se
nacházela "drobná" chyba. Oba novomanželé byli uvedeni jako
66

67

68

příslušníci

jednoho

,,A jestliže by pak který dceři pán Bůh dobrý a poctivý vdání nahodil, však s volí a radou pánův
poručníkův mých ajináče nic ... ", P. KRÁL, Mezi životem a smrtí, s. 185.
K neúspěšné snaze arciknížete Maxmiliána o zisk polské koruny a následným diplomatickým jednáním v letech 1587-1589 srov. J. JANÁČEK, RudolfIl, s. 269-283.
Tento rodák z Mostu, významný katolický činovník se zapsal do dějin také jako spisovatel. Na
počátku

80. let 16. století se stal tajemníkem arcibiskupa Mikuláše Medka a od té doby jeho kariéra
stoupala až do jeho smrti v roce 1614. Zastával výrazný katolický postoj a požíval velké dů
věry mezi Habsburky, zejména u Rudolfa II. a arciknížete Maxmiliána. Jeho latinsky psané dílo se
od počátečního zájmu o poezii přiklonilo k prozaickým útvarům a stalo se po stránce ideové a stylistické základem latinské barokní literatury. V historicky zaměřených spisech se stal předchůdcem
Balbína, Crugeria a Pešiny, Josef HEJNIC - Jan MARTÍNEK, Rukověť humanistického básnictví
v Čechách a na Moravě od konce 15. do začátku 17. století!, s. 137-139.
strmě
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vyznání, katolického, a není na

místě

skutečnost

pochybovat o tom, že tato

nebyla

známa otci nevěsty a budoucímu tchánovi. Henyk nebyl katolík a Kryštof z Lobkovic
vědomě zamlčel

co nejrychlejší

tento fakt, lépe řečeno dopustil se

vyřízení

záležitosti. Tato "lest"

záměrně

svědčí

podvodu ve snaze zajistit

spíše o tom, že taková praxe

byla běžná a i tak vyhraněný katolík, jakým byl Lobkovic, považoval papežské povolení za formální záležitost. Neskrýval své

překvapení

lem: " .. jakož pak mnoho příkladův se najiti

může,

nad

průtahy způsobené

oficiá-

že od papeže sou se dispensací

dály mezi osobami, kdežto osoby oboje ne pod obojí, ale dokonce luterský víry byly,
a žádný examen se jest s nimi nedálo ... ,,69
Protože stanovisko
tof z Lobkovic vzít věc

římské

pevně

do svých rukou.

ka a svou dceru nekatolickým
svatba na podzim roku 1596
ho"

sňatku nekončí.

livě

diskutovalo,

církve se ukázalo jako

knězem

Nejdříve

neměnné,

rozhodl se Kryš-

pohrozil, že dá oddat Heny-

a posléze tuto svou hrozbu i splnil a tak se

uskutečnila.

Ovšem tím

rozhodně příběh "zapovězené

V katolických kruzích se o takovém svévolném aktu velice hor-

neboť čin

Kryštofa z Lobkovic - toho považovala římská církev za

hlavního strůjce uskutečnění sňatku - měl své následovníky a po Čechách a Moravě
se

začala šířit

měru.

70

vlna "anarchie"

při

uzavírání manželství v blízkém

příbuzenském

po-

Zároveň se jevilo příhodné exemplárně potrestat i Kryštofa z Lobkovic -

v určitých fázích aféry se mluvilo i o vyobcování z církve! - , spíše však ve smyslu
pouhé hrozby než faktického uskutečnění takového činu. 7 ! Pevné stanovisko Říma
o neplatnosti dokonaného svazku
a snažit se vysvětlit své stanovisko

přimělo
přímo

domoval, že slovo dané Valdštejnovi již
kaně

razantním
"Při

způsobem

Lobkovice

papeži v osobní korespondenci,

nemůže

vzít

vstoupil pražský arcibiskup

tom z veliké a nevyhutedlné

začít přemýšlet

příčiny

zpět.

o pokání

byť

si uvě

Do záležitosti však

Zbyněk

neče

Berka z Dubé.

V[aší] M[ilosti] toto psaní

a oznamuji, " píše Lobkovic svému zeti Valdštejnovi, "co jest mi se od tohoto

činím
nyněj

šího arcibiskupa Pražského v domě jeho tento štvrtek minulej, to jest v oktav Nanebevzetí blahoslavené Panny Marie, stalo a s čím sem se, souc od něho do jeho domu
Kryštof z Lobkovic v dopise oficialovi pražského arcibiskupství Jiřímu Bartholodovi z Breitenberka,
V. J. NOVÁČEK, Spor o nářek cti, s. 24.
70 Olomoucký biskup si stěžuje papežskému nunciovi, že i na Moravě se stala podobná věc, kdy si
katolický pán vzal bez dispenze svoji příbuznou a nechal se oddat heretickým knězem a jeden
šlechtic z Čech Ue uváděn jako kacíř) si vzal bez papežského svolení svoji neteř. V. J. NOVÁČEK,
Spor o nářek cti, s. 7.
71
••
T AMTEZ, s. 10.
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po dvakrát skrze služebníka a sekretáře jeho proti vší vůli mé k obědu zván a naprošen, potkal, a to že hned po

vobědě

se mnou v lecjakýs tahanice, hádky, ba i

strany ženění V[ aší] M[ilos]ti se jest dal, na

čež

důdky

sem já jemu slušný náležitý odpovědi

se vší šetrností dával, až naposledy opovážlivě a beze všeho studu a vážnosti biskupské jest tato slova svejmi vlastními ústy,
vykřikoval

a vyvolával

řka:

křičíc

jako vzteklej a smyslem pominutej,

,Já pravím, že dcera Vaše, kderouž pán z Valdštejna za

manželku má, žádná pořádná manželka jeho není, než

kuběna

a dítky z nich obou

splozený že pořádný dítky nejsou a nebudou, než pankarti. ' Což já slyšíce k tomu sem
se ozval, že kdybych

sobě jeho

domu a

ouřadu

nevážil, že bych mu

odpověď

dáti. Tu on hned s takovejm sápáním a hurtem

vím, ' po

několikrát

nadepsaná slova opakujíc o paní

řekl:
ceři

V[aší] M[ilosti] i svý
a náležitou

odpověd:

zvláště

zvláště

věrnej,

milý a paní

poctivost svou,

milý paní cery milujíc [nemoha], jemu sem slušnou

(totiž, že kdokoli nadepsaná slova o paní manželce V[aší]

M[ilos]ti mluví aneb mluviti bude, že v svý hrdlo lže a lháti bude), dal.
Incidentu

na to jakou

,Dej, a já to ještě pra-

mý

manželce V[aší] M[ilos]ti. Což já dáleji snášeti jakožto otec

věděl

přihlíželo několik

významných

šlechticů;

,,72

dle jejich názoru

měl

Zbyněk Berka z Dubé vyřknout svá slova "raději před hostinou než po ní",73 aby

nemuseli být

přítomni

neurvalému Berkovu chování. Pražský arcibiskup

křičel

tak

nahlas, že jeho nadávky byly slyšet i v sousedním paláci: "Nad to vejš jest táž slova
nadepsaná manželka má, paní Berková z Jablonný, též i jedna panna stavu

rytířské

ho, kderážto v službě i u manželky mé jest, stojíce v domě mým na paláce u vokna,
slyšely ... ,,74 Papežský nuncius pochválil hlavu katolické církve v Čechách za odvážné jednání a

pokoření

hrdého šlechtice a kochal se

nadějí,

že takové

veřejné

zahan-

bení odradí další šlechtice od napodobování Lobkovicova příkladu. Pochvaly se arcibiskupovi dostalo i od Klementa VIII., ale radost byla zkalena hrozbou pohnání před
zemský soud. Tam ho Marie Valdštejnská z Lobkovic zažalovala z urážky na cti.
Teprve nyní se

intenzivně

rozvinula korespondence mezi Vatikánem a Prahou,

v které se velkým dílem angažoval nejvyšší
dle titulu) nejvyšší
72
73
74

představitel světské

představitel

katolické církve a

moci v Evropě. A

měli proč

(alespoň

se starat,

neboť

Dopis z 23. srpna 1597, TAMTÉŽ, s. 29-30.
•
TAMTEZ, s. 14.
Dopis z 23. srpna 1597, TAMTÉŽ, s. 30. Arcibiskupský palác a palác Kryštofa z Lobkovic spolu
sousedily; je to dnešní Šternberský palác patřící Národní galerii, srov. Václav LEDVINKA - Bohumír MRÁZ - Vít VLNAS, Pražské paláce, Praha 2000 2 , s. 312-315.
v
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možnost, že by se
plňovala

před světský

soud dostal vysoký katolický

činovník,

je jistě nena-

nadšením. Rudolf II. byl iniciátorem vzniku dvou komisí, jež měly posoudit

povahu deliktu a přemluvit Marii Valdštejnskou z Lobkovic k posunutí termínu soudu. Klement VIII. zase svými listy instruoval jednotlivé katolické

přísedící

zemského

soudu, aby absentovali u procesu, v kterém by

měl

a přičinili se o to, aby jejich kolegové

vyznání se, pokud snad ještě váhají,

nezúčastnili

římského

tohoto soudu. A nakonec sám

o vyřešení celé záležitosti.

Vlastně

císař

být souzen pražský arcibiskup

Rudolf II. se ze své moci zasadil

arcibiskupa zachránil,

neboť

ve svém

listě

že Berka z Dubé pokládá manželství Marie a Henyka za řádné a právoplatně
počastoval

né a výroky, kterými

uvádí,

uzavře

Marii Valdštejnskou z Lobkovic, pronesl

v horlivosti jakožto osoba duchovní a nemají význam, jaký jim

přikládala

manželka

dobrovického pána. 75
Kolize ve

vyřizování

přesvědčivě

této žádosti

v devadesátých letech šestnáctého století,

třicet

vala dodržování jeho zásad pro uzavírání

sňatků

snažila svým nátlakem - jako autorita co se týče
příslušníka

jiné konfese ke konverzi,

lo mladému páru nic v
v obráceném gardu,
věrů

pro

cestě.

neboť

české země.

neboť

vypovídá, jak

římská

církev

let po tridentském koncilu, vyžadopro katolickou mládež.

sňatků

v takovém

Zároveň

se

blízkých příbuzných - přimět

případě

by

samozřejmě

nestá-

Tridentem operoval také Kryštof z Lobkovic, ovšem

svou argumentaci

dosvědčoval

neplatností koncilních zá-

"Také pozor náleží míti, že concilium Tridentium v tomto krá-

lovství ani publicováno ani acceptováno není, a kdež se toho jest nestalo, tu se také
takový process examinis nezachovává, jakož i toho se při pánu z Valdštejna vyhledávati

nemůže,

věcmi činiti

v

aniž pán tím není povinen. A bude-li se mnoho

a výkladu koncilium tridentským u chtíti dávati, nastane a

tomto království mnoho

zaneprázdnění,

ano i

katolický přinese, to pan ojJicial sám u sebe
de.

zaneprázdnění těmito

něco

bedlivě

začne

novýho, co jakou platnost
a

rozumně

se

víře

rozvážiti moci bu-

,,76

Jestliže

Valdštejnův sňatek

s Marií z Lobkovic provázely

nepředvídané

okol-

nosti spíše právní a církevní povahy, jeho druhé manželství doprovázela roztržka
přímo uvnitř

75

76

rodinného kruhu. Roku 1609,

tři

roky po smrti Marie Valdštejnské pad-

V. J. NOVÁČEK, Spor o nářek cti, s. 57.
Kryštof z Lobkovic v dopise oficiálovi pražského arcibiskupství Jiřímu Bartholdovi z Breitenberka,
TAMTÉŽ, s. 24.
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la Henykova volba na Kristýnu Nybšicovou z Holtendorfu. Toto rozhodnutí se nezamlouvalo

Valdštejnově

matce. O napjaté situaci, která vládla v době svatebního

"veselí", si zapsallapidámí poznámku do svého deníku bratranec dobrovického pána, Adam mladší z Valdštejna: "A dnes jsem
zběhlo na Dobrovici strany vdavků.

,,77

v soudobé
stavě

společnosti.

spřízněného

Je

třeba

od pana Redlfestera, co jest se

Dcera nezámožného rytíře, který se živil jako
nesplňovala matčinu představu

štolmistr ve službách Henyka z Valdštejna,
manželce pro šlechtice

zvěděl

o vhodné

s aristokraty zaujímající nejvyšší možné posty

si položit otázku, jaká snacha by se

o správné partnerce pro jediného syna,

neboť

zavděčila před

Henykova matka neměla láskypl-

ný vztah ani k první manželce. 78 Důvody, které vedly k tomuto manželskému spojení
byly možná jakékoliv, jen

jistě

ne

v prvním roce manželství panství

věcné

a chladné. Zapsal-li Valdštejn své

Chotěšice

a po sedmi letech i

dům

ženě

v Praze, nejed-

nalo se z jeho strany o ryze pragmatické manželství. 79 Na konci prvního desetiletí
17. století se cítil dobrovický pán natolik silný, aby prosadil svoji volbu i přes

nepří

zeň

výběr

určující

matky. Ovšem vazby ve vztahu matka - syn nebyly natolik

pro

partnera jako na ose otec - syn. Navíc Valdštejn již držel své rodové zboží
a v tomto

případě

tedy nemohlo dojít ke kolizi v návaznosti na budoucí správu ma-

jetku.
Atmosféra vzájemné nevraživosti mezi tchyní a snachou vypovídá o
roků

míře

ná-

matky na budoucí synovu manželku, ale Markéta Valdštejnská z Lobkovic se

pravděpodobně

snažila uplatnit svoji autoritu i v prvním

me si ji snad představit jako neodbytnou tchyni

záměrně

Henykově

manželství. Má-

a často se pletoucí do života

syna a jeho manželek? Nesmíme zapomenout, že na jejích bedrech spočívala po smrti manžela výchova obou
covská autorita
však otec záhy
dospěl

měla

synů,

svoji nezbytnou váhu a byla mnohem

zemřel), přesto

a snažila se ho

staršího Viléma Voka a mladšího Henyka.
větší

si matka nárokovala uplatnění své

usměrňovat

než

vůle

Jistě,

matčina

ot-

(zde

i poté, co syn

podle svých představ. Taková snaha ovšem konči

la u konfliktů, jejichž vyvrcholení se promítlo do testamentu, v němž matka vydědila

Marie KOLDINSKÁ - Petr MAŤA (edd.), Deník rudolfinského dvořana. Adam mladší z Valdštejna
1606-1633, Praha 1997, s. 153.
78 " ... manželka má jedna i druhá také okusili dosti zlosti všelijaké ... ", stěžuje si Henyk z Valdštejna
ve svém jízlivém epigramu na adresu své matky, V. DIVIŠ-ČISTECKÝ, Příspěvek k povahopisu, s.
430.
79 A. SLÁDEČEK, Paměti města Dobrovice, s. 56-57.
77
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svého syna. Stojí za to si připomenout, jaká roztrpčenost z tohoto opomenutí Henyka
z Valdštejna provázela,

byť nejsilnější

matka odkázala velkou sumu

peněz

pocit "nespravedlnosti" se dostavil proto, že

- 40 000 kop

grošů

- již

zmíněnému

Adamovi

mladšímu z Valdštejna, Henykovu bratranci.
Celý posměšný epigram
se mnou zacházela, pomyslíš,
komství zkazit
vstrčila

takto: "O kýž se máti má, na to rozmyslíš, ajaks

řečmi

svými mnohos zlého stropila, když mne skrz la-

i sestru i v něm oklamati

směla,

což jsi vše jiným

věci

a když si i na tom nemohlas mít dosti, soužilas trápíc syna bez lítosti, dychtíc

radši přidati
v

chtěla, mněs

zněl

čtyřidcet

tisíc víc jiným nežli

mém ctném manželství račis, aby toho po

ho prvnějšímu

nepřála,

ff

mně

dosáhl

dědictví,

milém

ansi též mně dobré-

z vlastní tvé krve pošlýmu, manželka má jedna i druhá také
rač

okusili dosti zlosti všelijaké, o Bože,
s bohem býti.

mně s dědicem přejíc, z něhožto v

dáti by k sobě

přijíti

mohly, vesely živi

80

Jestliže vztahy mezi matkou a synem se

nevyznačovaly

vzájemnou úctou

a měly daleko k ideálu křesťanské lásky mezi bližními, o tom, jaké city poutaly dobrovického pána k oběma manželkám, bohužel není nic známo. Každá z nich dala
Valdštejnovi syna (zprávy o jiných

dětech

nejsou) a

obě

se

vyznačovaly

jistou dáv-

kou samostatného rozhodování. Uvažujeme-li o vztahu mezi manžely v raně novověké společnosti

jako takovém, v němž žena

měla podřízenou

pozici a muž domino-

val, nelze se ubránit pocitu, že Valdštejna obklopovaly energické ženy.
manželky, která se stará o rodinu a domácnost a trpělivě
normou, která se projevovala v dobové
se i do

představ

šlechtických

otců, kteří

literatuře

čeká

na svého "pána" byla

vycházející tiskem, ale

svým mužským

Představa

potomkům

zakořenila

dávali rady, jak

si vybrat tu správnou a vhodnou ženu. 8l Fungovala však tato norma i ve skutečnosti?
pramenů

Míra dochovaných

nedovoluje

šlechtických rodin a zjistit, jakou kvalitu

měly

příliš často

nahlédnout do zákulisí

vztahy mezi manžely ve sledovaném

období, lze se však domnívat, že ustálená norma projevující se v
většině případů

cemi

daleko ke

uvnitř společného

blesknou a

někdy

i

skutečnosti.

Jsou-li šlechtic i

soužití i navenek

přímo

vůči

okolí a

8\

'

šlechtična

ve

spoutáni konven-

společnosti, přesto občas

pro-

vyplavou na povrch zprávy emocionálního charakteru,

které tyto vžité konvence porušují. V případě velmi
80

literatuře neměla

zaměstnaných manželů

- jedná

v

T AMTEZ, s.430.
Srov. např. P. MAŤA, Svět české aristokracie, s. 545-546.
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se

především

úřadů

o elitu aristokratického

světa,

- se u manželek projevoval pocit

a dlouhé

odloučení

šlechtice,

osamění

kteří

z nedostatku osobního kontaktu

svědčící

se promítlo do korespondence

jsou držiteli vysokých

o silném citovém vztahu,

který žena ke svému muži pociťovala. 82 Strach a počínající žárlivost, v tomto případě
spíše obligátní než opravdová, jsou dokladem
neuspořádané

spořádaného

rodinného života, naopak

manželské vztahy mohly vést k takovému projevu žárlivosti, jenž vedl

až k tragickému konci. 83 Okamžik blížící se smrti a existenciální rozměr takového
konce nezabránil šlechtici vzpomenout na

určitou

míru

nedůvěřivosti vůči

manžel-

ce 84 a vyložené rozpory mezi partnery, kterým byl sňatek vnucen, mohly vyústit
i v rozchod a rozpad manželského svazku. 85
Předchozí řádky měly

ukázat

ké rodiny, resp. mezi partnery. Tyto

rozpětí

příklady

a

šíři

možných interakcí

představy

šlechtic-

však vybízejí k úvaze, jak se harmonic-

ký ideál manželského soužití v praxi odlišoval od mravokárných
vé

uvnitř

naučení

a od dobo-

o ženách. Pestrá škála emocionálních projevů by dávala za pravdu myš-

lence, že v mnoha

případech

se projevovala snaha nebo touha

šlechtičen, přestože

je

svazovala určitá dávka konvencí, prosadit své vyšší životní nároky. To, že se objevovala díla, která mluví o ženách v nelichotivých dimenzích, bylo

podmíněno

náboženským vlivem - žena jako nádoba zkaženosti a hříchu 86

jednak taková díla

reagovala na situaci ve

společnosti.

-

jednak

Pozvolna se měnící životní styl šlechty v průběhu

celého 16. století nemohl nezasáhnout také urozené dámy. Výsledkem takových
změn

mohla být snaha prosadit se nejen na poli po staletí

dina, domácnost a kostel.
šlechtičen

Přestože

se již objevují studie o

určeném

pro ženy, tzn. ro-

iniciativnějších přístupech

k vlastnímu cyklu, malý rozsah pramenné základny pro zatím

nahlédnout do

intimnějších

záležitostí a mentality ženské

části

neumožňuje

aristokratické

společ-

Václav BŮŽEK - Josef HRDLIČKA (edd.), Rodinný život pánů z Hradce ve světle jejich korespondence, OH 8, 1998, s. 159-165.
83 ,,A dnes pan z Šenberka v noci zabit u pana Adama Galla v domě," zapsal si Adam mladší
z Valdštejna do svého deníku. K vražedné aféře Adama Havla z Lobkovic srov. M. KOLDINSKÁ
- P. MAŤ A (edd.), Deník rudolfinského dvořana, s. 87 a 353.
84 Marie KOLDINSKÁ, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Cesta intelektuála k popravišti, Praha Litomyšl 2004, s. 404-405.
85 P. MAŤ A, Svět české aristokracie, s. 556-557.
86 "Pro ten tedy hřích Evy první matky vaší, všechny musíte býti poddané manželům vašim.",
B.PAPROCKÝ Z GLOGOL, Stav manželský, Praha 1601, list B IVv-C Ir.
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nosti. 87 I my se bohužel potýkáme s nedostatkem pramenného materiálu ke vztahům
mezi Valdštejnem a jeho manželkami,

přesto

indicií přiblížit obě ženy, s kterými spojil

svůj

se pokusím z několika dochovaných

život.

Použití termínu energická se k Marii z Lobkovic, první

Henykově

manželce,

myslím, celkem hodí. Je to ona, kdo podala oznámení k postihu pražského arcibiskupa za urážku, které se jí dostalo od hlavy katolické církve v Čechách a v průběhu této
aféry je to stále ona, kdo žádá o jeho potrestání a také ona souhlasí s neustálými odklady procesu. To

svědčí

o

určitých

možnostech samostatného rozhodování vdaných

žen na poli, které bylo jinak vyhrazeno

především

zenému postavení manželek vůči jejich mužským
ře

mluví

především

vdovám. Vzhledem k podří

protějškům

se v historické literatu-

o vdovách jako nositelkách aktivity mimo rámec úzkých rodin-

ných vztahů. 88 Naopak je jistě velmi příznačné pro patriarchální rámec společnosti
raného

novověku,

že jak Kryštof z Lobkovic v souvislosti s oznámením urážky, tak

Rudolf II. ve snaze odložit půhon proti arcibiskupovi, se obracejí na manžela a ne na
Marii z Lobkovic. Valdštejn

měl zařídit

měl

zahájení procesu a Valdštejn se

pokusit

" dom1UVl't" sve zene. 89
'v

v

V roce 1606 se smrtí Marie Valdštejnské z Martinic
tola

štěpanické větvě Valdštejnů

a panství Dymokury, její sídlo, se stalo

dědických nároků několika šlechticů.

jako nejbližší

příbuzní

definitivně uzavřela

Bratranci Adam mladší a Henyk si

již po smrti posledního mužského potomka této

kapi-

předmětem
činili

větve

nárok
v roce

1594. Panství Dymokury tehdy ponechali vdově Marii z Martinic. O dvanáct let později

ani Jaroslav

Bořita

příbuzné. Okamžitě
dnů

při dělení

majetku po své

vydali za svými pohledávkami a

během několika

z Martinic

se všichni

tři

nechtěl přijít

se ke své spokojenosti dohodli o

rozdělení

zkrátka

majetku. Dva ze

tří šlechticů

se do-

stavili sami, jeden v doprovodu své manželky. Tím byl Henyk z Valdštejna se svou
ženou.

Přestože

z Dobrovice to na Dymokury

měli

nejblíže,

přijeli

až jako poslední.

K ženské otázce srov. Josef JANÁČEK, Ženy české renesance, Praha 1996 3 , s. 5-17; Beatrix BASTL, Mezi mocí a bezmocí. Úvahy o každodenním životě šlechtičen v raném novověku, ĎaS 16,
1994, Č. 3, s. 24-26. Obecně viz pozn. 56.
88 K otázce aktivit manželek urozených šlechtičen srov. Jaroslav ČECHURA, Alena RoupovskáPolyxena Lobkovická: Poučná historie jednoho dluhu, Porta Bohemica 3, 2005, s. 270. Obecněji
k postavení šlechtických vdov srov. Marie RY ANTOV Á, K otázkám bádání o ženách raného novověku, Studia Rudolphina 2,2002, s. 31-32.
89 V. J. NOVÁČEK, Spor o nářek cti, s. 30 a s. 43.
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Energická Marie z Lobkovic přispěla nemalým dílem k tomu, že Henyk dosáhl svého
dílu dědictví. 9o
Kristýna z Holtendorfu, druhá
ještě méně
vždyť

mi

než o první manželce -

měla

Henyka z Valdštejna - o níž je známo

pro budoucího manžela jistě své kouzlo,

si ji vzal i přes odpor matky. Je otázkou, jak hluboké citové pouto se mezi ni-

vytvořilo.

svědčily

mické

choť

Nestandardní okolnosti kolem jejich svatby a nevraživost

minimálně vřelé

o

rovině,

tchyně

by

náklonnosti. Aktivita nové paní Valdštejnové vekono-

která se projevila

bezprostředně

po

snaha o zakotvení v rodině dobrovického pána

sňatku,

neměla

na manžela se však projevil i v duchovnějším

svádí k domněnce, že její

jen ušlechtilé pohnutky. Vliv

rozměru

- díky ní dal Henyk

v Dobrovici postavit kapli, kde se bohoslužby sloužily v německém jazyce. 91
Jestliže

společné

soužití muže a ženy ve šlechtickém

nou podobu, v jednom aspektu se manželství podobala biologické

pokračování

křesťanského

dech až
ských

svazku a

-

rodů. Ostatně
obdařen

na vytouženého

není nutné

množstvím

záruku, že se

si jistě

uvádět

či

dědice

řadě

zajistit

dostávalo v některých

nejznámější,

uvědomovali

i

příklady.

současníci těchto

neboť často

nemění

Pokud manželský svazek nebyl

umíraly i matky,

na faktu, že radostné

partneři

dychtivě čeká,

nejen

štěstí,

dědice

neskýtalo

úmrtnost je toho jistě dokladem. Ne-

poutem, které manžele spojovalo. A jistě

ka - chlapec je ten, na koho se

vyhasínajících

zániku visel nad každou rodinou, ro-

dětská

Vysoká

přípa

jako Rožmberkové nebo páni

dokonce celým rodem, protože ani narození

dočká dospělosti.

oba dva

v první

dochází k vymírání starobylých pan-

potomků, Damoklův meč

nebo na jeho následky. To nic

pociťovali

době

jen tyto

ovšem nehrozilo jen dítěti,

nejvřelejším

v této

mohou být ty

skutečnost

dovou posloupností

bezpečí

čekání

příkladem

z Hradce - a tuto

měla

mohlo mít růz

rodu. Teprve s narozením potomka se naplnil základní smysl

existenční rozměr. Právě

rodů

prostředí

při

ať již během

očekávání

porodu

bylo asi tím

narození mužského potom-

protože ten zajistí budoucnost rodu! -

ale i uspokojení ze

splnění

hlavního úkolu,

pro který spojili své životy. Tato radost se projevovala i s časovým odstupem, jako
v případě Jana mladšího Popel a z Lobkovic. Ten si po
svého syna Kryštofa zaznamenal do svých

90
91

"pamětí",

třinácti

letech od narození

vedle rutinního záznamu o datu

M. KOLDINSKÁ - P. MAŤ A (edd.), Deník rudolfinského dvořana, s. 122 a 357.
A. SLÁDEČEK, Paměti města Dobrovice, s. 117-118.
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a místu narození a jménech kmotrů jako u ostatních dětí,

stručnou,

ale výstižnou po-

známku: "lesus-Christus-Salus-Nostra-lrifans-Filius. ,.92
Proměnlivé

a

protichůdné

při

pocity zažívali

narození syna Henyk

z Valdštejna a jeho manželka Marie. Není nic známo o jiných
z tohoto svazku a
dostal -

můžeme

naplňoval

oba dva

se domnívat, že
rodiče

pocity radosti a

štejna proměnily i ve smutek,

neboť

ně,

obě dvě

jak bylo jeho zvykem, si

s daty 16.

října

Jindřich

dětech

vzešlých

Kryštof - takové jméno chlapec

štěstí,

které se však záhy u Vald-

matka patnáct dní po porodu

zemřela.

Lapidár-

události z roku 1606 zapsal do svého deníku

a 1. listopadu Adam mladší z Valdštejna: "Dnes paní Henyková

z Valdštejna slehla a má syna" a "Dnes v noci paní Henyková na Dobrovici
l a.

umře-

,,93

Chlapec přežil,94 ale nedočkal se ani desátého roku věku a tak úmrtí manželky
nebylo jedinou Valdštejnovou ztrátou v osobním
Zatímco u

novorozenců

se jaksi

"počítalo"

životě,

s případným skonem a jejich smrt se

jímala s osudovou důstojností ve smyslu ustáleného
u

větších

a starších

dětí

se již

a každé úmrtí se projevovalo
dech se

stejně

často

výraznějším

silnou intenzitou. Na dvou

společnosti,

padě půjde

rčení

citovým

otřesem, byť

příkladech
dítěte

při

pán bůh dal- pán bůh vzal,

rozvinulo citové pouto mezi potomky a

naopak nemusely) projevovat emoce po skonu
soudobé

se kterou se musel potýkat.

ne ve všech

rodiči
přípa

si ukážeme, jak se mohly
u

šlechticů

z nejvyšších

(či

příček

jak je zachytily jejich vlastní deníkové záznamy. V prvém

pří

o Kryštofa Popela mladšího z Lobkovic, v druhém o Adama mladšího

z Valdštejna, tedy šlechtice z blízkého Henykova okruhu.
Srpen roku 1602 a smrt dcery
kovic: ,,12.

Božička sobě

drobet neštovice. 13.

Božičky

zachycená v deníku Kryštofa z Lob-

velice stejskala na bodání.

Božička

Přijímala

z daru pána Boha zdravější. 14.

purgací. Ukázaly se

Božička

a celou noc nic nespala. 15. Mezi 8 a devátou má nejmilejší jediná

velice stonala

Božička

skonala.

V. BŮŽEK, Manželky a děti, s. 273
M. KOLDINSKÁ - P. MAŤA (edd.), Deník rudolfinského dvořana, s. 129.
94 Jiří Bydžovský sice uvádí, že syn zemřel nedlouho po matce, u Adama mladšího z Valdštejna však
takový zápis chybí. Bílek navíc uvádí, že Henyk získal dům v Praze teprve po smrti syna Jindřicha
Kryštofa v roce 1615. Srov. Z. KAMPER (ed.), Kronika, s. 78; T. V. BÍLEK, Dějiny konfiskací II,
s.833-834.
92
93
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Pán

Bůh ráč jí

milostiv pěkně v Pánu Bohu bejti. 16. Má nejmilejší Božička pěkně

a křesťansky [v] velikým kostele u paní báby svý a piana] děda pochována leží.

,,95

Zatímco Lobkovic prožíval poslední dny své dcery v její blízkosti, naproti
tomu Adam z Valdštejna se v době skonu své dcery v srpnu 1604 zúčastnil svatby na
Hostinném: ,,17. Dnes ráno byla k stavu svatého manželství panu Karlovi z Žerotína

zamluvena i dodána panna

Kateřina

Anna z Valdštejna, cera pana Vilíma

nickýho z Valdštejna. 18. Dnes tam ještě zůstali a
Bibiana Alžběta na

červenou stůně,

Brandejsa. A dnes cerka má
Přijel jsem

tiv bejti. 20.

mně

Heřma

zlá novina přišla, že cerka má

jel jsem až na Svijany. 19. Jel jsem na noc až do

umřela

ve

dvě

hodiny po poledni. Pán
Třebickejm

do Prahy se panem

Bůh rač ji

milos-

a sestrou svou a nalezl sem

syna svýho Maximiliána taky nemocnýho. 21. Dnes sem dal cerku svou mrtvou na
Hrádek do sklípku, tu kde se kladem, vézti. ,,96
Zatímco první ukázka dokládá, jaké úzkostné pocity zažíval nejvyšší hofmistr
(svědčí

království,

o tom jak zápis o úmrtí dcery, který je v deníku orámován

tak adjektiva spojená s jejím jménem),
o jeho menší
k vlastním

emoční

dětem.

Valdštejnův distingovanější přístup

důležité

si také

Forma jeho deníkových

uvědomit,

ného i syna. Je

těžké

Valdštejn raději

věnoval

že po

pochopit -

Tyto ukázky jsou
ců

by hovořil

zainteresovanosti a snad i nedostatku hlubších citových vazeb
záznamů

ností je, že ihned po oznámení o nemoci dcery
Je

křížky,

příjezdu

při

však byla strohá, i když

neprodleně

vyrazil na

skuteč

zpáteční

cestu.

do svého pražského sídla nalezl nemoc-

vysoké

dětské

úmrtnosti tehdejšího

věku

- že

svoji pozornost uzdravení syna než smrti své dcery?
skvělou příležitostí

z přelomu 16. a 17. století a

příkladem

nahlédnout do intimního života šlechti-

toho, jak mohl prožívat Henyk z Valdštej-

na úmrtí svého syna. Tato smutná událost se však jako v případě Adama z Valdštejna
mohla spojit se starostí o dalšího potomka. Z druhého manželství se Henykovi narodil také syn, jenž dostal jméno

Jindřich.

Snad se tak stalo již v průběhu prvního roku

manželství, v roce 1609, a Henykovy naděje se nyní upnuly kjižjedinému dědici. 97
Výběr

pravidly.

Přestože

zení synové
95
96
97

jmen, které dostávali potomci urozených se
se volba stávala i

nezřídka

předmětem

dostávali jméno po

dědovi

většinou řídil

nepsanými

momentální dobové módy, prvoroa

často

se ve šlechtických rodinách

Deníky Kryštofa z Lobkovic 1602-1604, RLK VII, Nelahozeves, sign. Ad 119.
M. KOLDINSKÁ - P. MAŤA (edd.), Deník rudolfinského dvořana, s. 88-89.
Jindřich měl zemřít v osmnácti letech, v roce 1627, K. CHYBA, Dobrovická tiskárna, s. 76.
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tradiční

objevovala
výběr

křestní

rodová

jména. Není možné opomenout také vliv, jaký na

popřípadě

mohl mít zámožný,

vysoce po stavený kmotr

právě

narozeného

šlechtice a oblibu si získávala i zdvojená a ztrojená jména. V případě dobrovických
Valdštejnů třetí generace se ctila především tradice. 98

11.2. Výchova a vzdělání
Zatímco kolísající kvantita i kvalita dochovaného pramenného materiálu o
žitých meznících v rodinném
analyzovat

některé

životě

Henyka z Valdštejna umožňuje

jeho

synů).

Jeho

alespoň částečně

okamžiky životního cyklu tohoto šlechtice, jeden

nám zcela uniká - a to je výchova a úroveň
pozdější

vzdělání

vzdělání, přesto

je

důležitý

aspekt

dobrovického pána (a potažmo

aktivity zejména na literárním poli

o vysokém stupni dosaženého

důle

svádějí

pravděpodobně

k domněnce

nutné korigovat

jedinou zprávu, která se v souvislosti s danou problematikou objevuje v

literatuře,

totiž Valdštejnův pobyt na univerzitě v saském Vitemberku. 99 Nesnadný úkol při
skládání mozaiky životních

osudů

se nám komplikuje a je nutné si pomoci analogie-

mi a hypotézami.
Šlechtická výchova a nároky na ni kladené se v průběhu šestnáctého století
neustále zvyšovaly a v průběhu století následujícího se ještě

stupňovaly, především

u aristokracie - pokud ji chápeme ve smyslu vymezení Petra Mati, tedy jakési
ledovce privilegované vrstvy
oretické"

předobrazy

společnosti.

v různých radách a

obraz výchovného procesu s prvořadým
Srovnáme-li

alespoň dvě

Výchova šlechtického synka měla své "tenaučeních.

důrazem

takové známé sbírky

Tyto sbírky

na dodržování

oddělené

vytvářely

křesťanských

zásad.

Naučení

věku

ku pocti-

začátku

17. století,

v této základní "reguli" se nikterak neliší, snad jen ta první pokládá ještě

větší důraz

vým

na

a svobodným literním

konfesijně zaměřenou

98

Carolida ze

náboženskou výchovu. I v dalších bodech jsou si podobné;

vyhledáním vhodného domácího
bližně

uměním Jiřího

ideální

jedním stoletím,

Ludvíka z Pernštýna z doby okolo roku 1500 a Navedení mladistvého
mravům

špičky

učitele

pro malého šlechtice v ideálním

do sedmého roku se výchova odbývala v ženské

části

věku (při

domácnosti), uctivostí

•

M. KOLDINSKA, Každodennost, s. 44--45.
99 J. JIREČEK, Rukověť II, s. 303. Odtud následně přebírají tuto mylnou informaci další autoři. Srov.
níže s. 22.
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k rodičům, spravedlností k poddaným, správným zacházením se služebnictvem, atd.
Zřetelný

rozdíl nastává až v rovině

vzdělání.

Zatímco Ludvík z Pernštýna žádá po

naučil číst

svém otci, aby jej s pomocí preceptora
v mateřském, tedy

českém

šiřuje vzdělanostní

obzor i na rétoriku (nezbytným
Přestože

dičním

je

modelem univerzitní

vzdělanosti,

roky na výchovu šlechtických

skutečnost,

zbytným

předpokladem

základům

nejen

je dobré zvládnutí

se Carolides nechal inspirovat tra-

zřejmé,

že se

synů několikanásobně

během

jednoho sta let ná-

zvýšily. Nezajímavá není ani

že Carolides nechává svého "žáka" poslat do školních škamen.

upozornit nejen na své
také na

vzdělat

jazyce, ale i v latině a němčině, humanistický učenec roz-

latiny), hudbu, matematiku a astronomii.

skutečnost,

a psát a nechal

kolegy-učence, kteří

že teprve na
"literního

se

uplatňovali často

řádném učilišti

umění".

jako

se urozený chlapec

Chtěl

preceptoři,

naučí

ale

všem ne-

To platilo jak pro šlechtice, tak i pro

měšťan

ské synky. I jim byla tato skladba určena. 100
Základní výchova probíhající v rodinném kruhu se na šlechtické
mě

nijak výrazně nelišila ani co se týká zahájení výuky okolo sedmého roku ani co se

týká její úrovně. Dalším
běr

rovině zřej

v této

době

stupněm

na

cestě

- mluvíme o poslední

sledujícího - již

určovalo

konfesijní

širšího rodinného kruhu nebo

za vzděláním se stávaly školy, jejichž vý-

třetině

16. a prvních dvou dekádách století ná-

zaměření rodičů, především otců, popřípadě

poručníků.

nějakou

katolický velmož Vilém z Rožmberka

ještě

Zatímco

v polovině století studoval

dobu spolu s nedospělými

Krajíři

z Krajku v Mladé Boleslavi, centru bratrského vzdělávání v Čechách, na jeho konci
se již

zřetelně

dávání

vymezovala konfesionální

příslušné

případech

školy podle tohoto

příslušnost

klíče.

Jakousi

toho kterého šlechtice a vyhle-

předehrou

ke studiu v některých

byla výuka na šlechtických sídlech, tzv. zámeckých školách, jaké fungova-

ly s různou dobou trvání např. na Hasištejně, Českém Krumlově nebo KošumberkU. 101 Zůstává-li jistým problémem jejich definice, nesporně měly význam pro stře
távání mladých

urozenců

a jejich prvním

tici a prvním vymezováním se vůči
100

101

sobě

kontaktům

s přibližně

stejně

starými šlech-

rovným (nebo i méně rovným - mám zde na

A. J. VRŤÁTKO (ed.), Ludvíka z Pernštýna naučení, s. 63-81, 178-186; Carolidova básnická
skladba je obsažena v knize Čeněk ZÍBRT (ed.), Navedení mladistvého věku ku poctivým mravům.
Hrstka staročeských rad a návodů, Praha 1912, s. 19-30.
Ke šlechtickým školám srov. Marie KOLDINSKÁ, Šlechtické školy v předbělohorských Čechách,
in: Lenka Bobková (ed.), Život na šlechtickém sídle v XVI.- XVIII. století, s. 217-222. Škola
v Mladé Boleslavi však nebyla přímo typem ústavu speciálně zaměřeného na mladé šlechtice. Podrobněji srov. Amedeo MOLNÁR, Boleslavští Bratří, Praha 1952
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mysli potomky

rytířských rodů).

Nejednou se v pozdějších letech bývalí spolužáci

spolu potýkali na veřejném kolbišti, ať už v pozici protivníků nebo "přátel".102
Z jaké nabídky škol si mohl urozený šlechtic k následnému stupni
vybrat? Ti katolicky založení

směřovali

své kroky na jezuitské akademie založené

v Praze (1556) a Olomouci (1566). Jejich
k rozložení stavovské
statečný

společnosti

a

vzdělání

relativně

četnosti příslušníků

malý

počet

- vzhledem

katolického vyznání asi do-

- vyvážila propracovaná metoda výuky a možnost kdykoliv vstoupit do

vzdělávacího procesu. Ústavy pro mládež z rodin stoupenců Jednoty bratrské se vy-

skytovaly
žívali po

například
nějakou

v Ivančicích,

dobu i služeb

Prostějově, Přerově

významnějších

u Zdeňka Brtnického z Valdštejna, jenž

a jinde.

Někteří

šlechtici vyu-

partikulárních škol, jako tomu bylo

navštěvoval, patrně

v letech 1592-1594,

městskou školu v Jihlavě. 103 V ojedinělých případech se stala místem výuky české

i moravské nobility soukromá škola vzniklá na
pedagogického

působení",

základě doplnění

"institucionálního

prosté záliby nebo zdroje obživy významného domácího

nebo zahraničního humanistického učence. 104
Vyloučíme-li

zejména

měšťanští

mích Koruny

české

pražskou utrakvistickou univerzitu jako ústav, který vyhledávali

synkové, hledali také šlechtici své alma mater ve vedlejších zei mimo její rámec. Mladíci z protestantských rodin

navštěvovali

ústavy gymnaziálního typu zejména na sever od své domoviny v Lužici a ve Slezsku.
Populární bylo

zhořelecké učiliště,

kde dosahoval vynikajících studijních

výsledků

Albrecht Jan Smiřický,105 další významné školy se nacházely v Žitavě, Břehu nebo
v Goldbergu, který je proslulý pobytem mladého Albrechta z Valdštejna. 106 Odchovanci Jednoty bratrské si za místo svých studií vybírali například Štrasburk, oblíbený
zejména v rodině Žerotínů - studoval zde Karel (v tuto dobu ještě ne s přídomkem
starší) a o něco

102

později

jeho příbuzný Ladislav Velen. Do

zahraničních

škol

odjížděli

Detailně se šlechtickou výchovou a vzděláním v poslední době zabývali Martin HOLÝ, Výchova a
vzdělání české

a moravské šlechty v 16. a první třetině 17. století, FHB 21, 2005, s. 111-21 O, zde i

souhrněji zpracovaná otázka výchovy šlechtických dam a P. MAŤ A, Svět české aristokracie, s.

301nn. K tématu srov. M. KOLDINSKÁ, Každodennost, s. 45-51.
M. HOLÝ, Výchova a vzdělání, s. 131.
104 Soukromou školu si v Praze založil např. Matouš Kollin (Colinus), soukromě vyučovali také Martin Bacháček z Nauměřic nebo Marek Bydžovský z Florentina, M. HOLÝ, Výchova a vzdělání, s.
146.
105 M. HOLÝ, Výchova a vzdělání, s. 154.
106 J. JANÁČEK, Valdštejn, s. 33-34.
103
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i

katoličtí

např.

mladíci,

do Ingolstadtu,

popřípadě Vídně

a dále do škol ve Francii,

Itálii a Španělsku.
Z tohoto výčtu nelze vyloučit také možnost výchovy na některém ze

středoev

ropských panovnických či aristokratických dvorů. Šlechtici zde nacházeli uplatnění
jako pážata nebo jen jako

členové

"širší rodiny pána dvora". Mnohdy taková forma

byla pro šlechtice jedinou možností nabytí
doplnění předchozí

vzdělání, zároveň

výchovy. Pro mladé velmože z

českých

zejména dvory arciknížat habsburského rodu, z nichž svojí
soustředil

jména ten, který kolem sebe
ať

už se jednalo o jeho

dvůr

v Praze,

zemí

připadaly

přitažlivostí

Ferdinand, druhý syn

vytvořený

ale mohla sloužit jako

císaře

v úvahu

vynikal ze-

stejného jména,

v rámci jeho místodržitelského

půso

bení v českém království nebo o dvůr vzniklý na jeho sídle v Ambrasu v Tyrolsku. 107
Tato rezidence se stala místem pobytu
a Bezdružic, zatímco

dočasným

pozdějšího

rebela Kryštofa Haranta z Polžic

domovem jiného příslušníka rytířského stavu,

Jindři

cha Hýzrleho z Chodů, se stal vzdálený Brusel, kde sloužil u arciknížete Albrechta,
zastupujícího zde
v inspirujícím

španělského

prostředí renesančního

Haranta odrazový

můstek

vojenská kariéra by
byly také

pro jeho

svědčila

součástí, například

země.

krále ve funkci správce

Osm let strávených

sídla Ferdinanda Tyrolského znamenalo pro

pozdější

o tom, že se

kulturní aktivity. Hýzrleho celoživotní

živěji

zajímalo

vedle studia cizích jazyků,

rytířské

náplně

dovednosti, jež

výchovy na brusel-

ském dvoře - důkazem budiž záznamy o bruselském pobytu v jeho pamětech. 108
Završením výchovného a vzdělávacího procesu šlechtice katolického i protestantského vyznání se od poloviny 16. století stávala tzv. kavalírská cesta. Smyslem
cestování po zemích položených

západně

a jižně od

hloubení dosavadního studia na

některé

z vyhlášených univerzit; taková motivace

hrála jistě také svou roli, ale
šlechtického kavalíra, "pro

především

něhož

toto putování

českých

hranic bylo nejen pro-

vytvářelo

byly kavalírské ctnosti

z urozeného mladíka

samozřejmou

mentální vý-

bavou".109 Na svých cestách se seznámil s prostředím, které se často odlišovalo od
toho domácího,

naučil

se cizím, zejména románským

jazykům, cvičil

kých dovednostech Gízda, šerm, tanec, hudba, z praktičtějších
um práv), utvrdil se nebo naopak zapochyboval ve své

se ve šlechtic-

oborů například

víře či

dokonce

studi-

změnil

své

M. KOLDINSKÁ, Kryštof Harant, s. 30-45.
Lydie PETRÁŇOVÁ a kol. (edd.), Příběhy Jindřicha Hýzrla z Chodů, Praha 1979, s. 174.
109 P. MAŤ A, Svět české aristokracie, s. 317.
107
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náboženské

přesvědčení, často přijížděl domů

Vracel se však

především

šlechtic, který si

obohacený o první sexuální zážitky.

uvědomoval

své

výjimečné

postavení

v"nadregionální společnosti urozených",11O obohacený o nebývalé množství kulturních a společenských zážitků a schopný toto své postavení vymezit v čase a prostoru,
v historickém a geografickém rámci.
stručného

Jak do tohoto
pravděpodobně

v ženské

části

rámce zapadá Henyk z Valdštejna? Jeho výchova se

nelišila od dobových zvyklostí, tedy její první
domácnosti. Potom však prameny

část jistě

opět mlčí. Navštěvoval nějakou

školu, a pokud ano, tedy jakou? Nevíme. Uplatnila se v další fázi výchovy
ky nebo

poručníků?

probíhala

Nevíme. Valdštejna bychom měli najít až na

univerzitě

vůle

mat-

v saském

Vitemberku, ale tato zpráva má problematickou hodnotu. Objevila se až v souvislosti
s články v historické

literatuře

v průběhu 19. století, kdy

Jireček

a po

něm někteří

další historici usuzovali, že mladý Valdštejn studoval na vitemberské univerzitě. 111
Tato hypotéza se zakládala na

několika předpokladech.

hranice se u šlechty ze severních

částí českého

Kontakty přesahující zemské

území -

podobně konfesijně

oriento-

vané - obracely zejména do luteránského Saska, jako například u Šliků. A historici si
pravděpodobně potřebovali nějak vysvětlit pozdější

ním poli - zde se nabízelo jako
berské

univerzitě.

zájmy - to vše

Valdštejnovu aktivitu na literár-

nejlogičtější vysvětlení právě

jeho studium na vitem-

Konfese, rodina manželky, kontakty s duchovními, intelektuální

směřovalo

být vysokoškolského

do srdce saské

vzdělání?

vzdělanosti.

Kde jinde by mohl luterán na-

Nebo zkrátka došlo k záměně jmen a Henyka si spo-

jili s jiným Valdštejnem studujícím v saském centru

vzdělanosti, neboť

v seznamu

studentů zapsaných do matriky jeho jméno chybí. I 12

Také Henykova jazyková vybavenost by
ré z univerzit v říši. Aktivní
kých rodinách
aby mu zajistil

česko-německý

věcí mimořádnou.
učitele

svědčila

o možnosti studia na

někte

bilingvismus nebyl v domácích šlechtic-

Již fiktivní Ludvík z Pernštýna nabádal svého otce,

pro zvládnutí nejen

mateřského

jazyka, ale i

němčiny

a latiny

TAMTÉŽ, s. 317.
J. JIREČEK, Rukověť II, s. 303.
112 Ferdinand MENČÍK, Studenti z Čech a Moravy ve Wittemberku od r. 1502 až do r. 1602, ČČM,
71, 1897, s. 250-268. Ještě malá poznámka k Valdštejnovu křestnímu jménu. Henyk bylo zkomoleným českým ekvivalentem k německému Heinrich. Poměrně často se vyskytující jméno ve valdštejnském rodě svádělo k různým dalším zkomoleninám i mutacím, zejména v dějepisné literatuře
(Heník, Henrich, Jindřich atd.) Pro nás je směrodatné, že tvar Henyk uvádí důsledně autor ve své
Apologii a že i v dobové korespondenci je tento tvar užíván.
110
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a odrážel tak asi
16. věku.

ll3

skutečný

stav jazykové potřeby

české

a moravské šlechty na

začátku

O sto let později se situace nezměnila, ba naopak, lingvistické znalosti se

zřetelně zvyšovaly.114 Zatímco germánský jazyk Henyk zvládl, v druhé polovině

devadesátých let určitě

neuměl

latinsky. Jeho tchán žádal vysokého církevního

níka: " Předně, že jest rozdíl mezi profesí duchovní a
ať

pánu z Valdštejna má v známost uvedeno býti, to

světskou,

se

česky

úřed

a pro tož aby to, co

neb in genere neb in

specie spíše, tak aby pán tomu vyrozuměti mohl, čeho se na něm žádá.
z Lobkovic omlouvá Henykovu neznalost latiny odlišností v životním

,,115

Kryštof

uplatnění,

zá-

roveň použitím latinských obratů ukáže vzdělanému církevnímu hodnostáři,116 jak

velký je odstup mezi ním a Henykem v jazykových dovednostech.
Ani

několikaletý

pobyt nemusel šlechtici

postačit

k tomu, aby

hovořil

jazy-

kem země, v které dočasně žil.I 17 Přesto se domnívám, že při dlouhodobém pobytu
na studiích by Henyk zvládl stále ještě hlavní jazyk vzdělanců
mě.

Mohl mladý šlechtic nabýt elementárního

v Dobrovici?
ukázali, že
ňovala

Vyloučit

někteří

nároky

takovou úvahu

vzdělání například

v pasivní for-

v městské škole

nemůžeme,

již v předchozí kapitole jsme si

městských

školách. Ta dobrovická sice spl-

šlechtici studovali na

vyspělého zařízení,

alespoň

blížící se nejlepším partikulárním školách, její

zrod je však spojen až s Henykovým jménem a doba jejího vzniku spadá do doby
někdy
cestě

kolem

přelomu

za vzděláním.

století. A to je bohužel vše, co je možné

Samozřejmě

není

vyloučeno

říci

k Valdštejnově

ani gymnaziální nebo dokonce uni-

pokud však nedojde k zásadnějšímu objevu
IIS
v pramenném materiálu, je nutné korigovat hypotézu o Valdštejnových studiích.

verzitní studium na jiném

místě,

A. J. VRŤÁTKO (ed.), Ludvíka z Pernštýna naučení, ČČM 38,1864, s. 73.
K jazykové vybavenosti u české aristokracie srov. P. MAŤA, Svět české aristokracie, s. 309-312.
115 V. J. NOVÁČEK, Spor o nářek cti, s. 24.
116 Srov. pozn. 59.
117 Karel Bruntálský z Vrbna po několikaletém pobytu v Itálii měl problémy s komunikací. Antonín
HAAS, Karel Bruntálský z Vrbna, Praha 1947, s. 94.
118 K zahraničnímu pobytu Valdštejna srov. 1. Jireček, Rukověť II, s. 303; po něm opakuje tuto domněnku i Sládeček a někteří další historici. Na tento omyl poukázal a zároveň vysvětlil záměnu se
jmény K. CHYBA, Dobrovická tiskárna, s. 54. Na neznalost latinského jazyka upozorňuje ve své
korespondenci Kryštof mladší Popel z Lobkovic, V. J. NOVÁČEK, Spor o nářek cti, s. 24.
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III. UROZENí A NEUROZENí
111.1. Šlechta nebo aristokracie; čest a prestiž
Dříve,

než se pokusím analyzovat vazby a vztahy mezi dobrovickými Valdštejny
členy společnosti,

a ostatními

vůči

se kterými se stýkali a

nimž se vymezovali, je

nutné se zastavit u dvou tenninologických problémů.
Pomineme-li starší vývoj pojmu aristokracie, v průběhu 20. století se jeho
význam nejenom v historické
druhý z tennínů
kracie se

vědě poněkud

označoval především

začala

odlišoval od pojmu šlechta. Zatímco

urozenou

společenskou
části

chápat ve významu prominentní

vrstvu vcelku, aristo-

šlechty, zejména jako syno-

nymum k výrazu vyšší šlechta. Takto chápaný tennín bychom v českém
mohli

přenést

na jeden ze dvou

vyhraněných

šlechtických

stavů,

prostředí

do nichž se od kon-

ce 15. století dělila šlechta v Čechách a na Moravě. Panský stav jako synonymum
pro aristokracii ovšem nevyhovuje pro

řadu případů,

kdy se zchudlý pán svým ži-

votním stylem, rozsahem svého majetku ani kulturními zájmy
možnějších rytířů.

A naopak, nejbohatší z řad

rytířského

příliš

stavu se

nelišil od zá-

směle

mohli

měřit

s velkými vlastníky pozemkového majetku. Majetkové vymezení tedy vždy nemusí
řečeno

být ekvivalentem pro vysokou šlechtu, lépe
a pozemkového

zajištění ještě

Co však pány od

neznamená panský stav a obráceně.

rytířů výrazně

k úřadům. Starobylost, na které si
směřovala

aristokracie z hlediska hmotného

přístup

odlišovalo, byla míra urozenosti a

většina pánů

velmi zakládala, opravdu mnohdy

až do vzdálené minulosti. Není jistě náhodou, že

právě

v této

době,

tedy

na přelomu 16. a 17. století vznikla velká genealogicko-topografická díla, pod nimiž
je jako autor podepsán původně polský šlechtic Bartoloměj Paprocký z Hlohol. ll9
Také pevné

rozdělení úřadů svěřených

lečnosti zřetelně oddělovala

pány a rytíře.

Ve své práci o šlechtické

společnosti

definovat pojem aristokracie. Je si
v sociálních rozdílech

každému stavu a míra jejich významu ve spo-

české

vědom

raného

nejasností kontur

šlechty této kategorie,

charakterizuje. Muži i ženy v nejvyšších patrech
119

novověku

přesto

Maťa

pokouší

ohraničujících

hranice

se Petr

tuto

společnosti

společenskou

jsou svázáni

vrstvu

četnými

Bartoloměj PAPROCKÝ Z GLOGOL, Zrcadlo slavného Markrabství Moravského ... , Olomouc

1593; TÝŽ, Diadochus id est successio ... , Praha 1602.
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příbuzenskými
možňují

vztahy, které garantují

setrvačnost

jeho zisk nebo ztrátu v krátkém
přestože

nebyla neprostupná,
stupnost

časovém

aristokratického postavení a zne-

intervalu.

sociální bariéry v prostředí

výrazně usměrňovaly.

V zásadě se dá

mezi dva extrémní modely, na jedné

straně

říci,

že

Zároveň

však tato vrstva

české

aristokracie tuto pro-

Maťa

aristokracii zasazuje

sociální prostupnost a na

straně

druhé

sociální determinace a stabilita. 12o Ovšem do takto široce pojaté definice se může
dosadit prakticky každý šlechtic disponující

alespoň

jedním z kapitálů o nichž mluví

Maťa v souvislosti se sociálním jednáním aristokratické vrstvy. 121 Byl z ní vyloučen

nejen konfesijní
naopak na

zřetel,

základě

ale také snaha jednotlivce prosadit se do této

vlastní

vůle

vrstvou. S ohledem na tuto práci
ké

raně novověké společnosti

ne mnohem

větší počet

se

nezúčastňovat

označuji

společnosti

nebo

na interakcích spojených s touto

ve svém textu

většinou

jako šlechta, velmož, apod.,

neboť

urozenou

část čes

tento termín obsáh-

urozených jedinců, nikoli pouze její nejelitnější

část

- aristo-

kracii.
Aristokratická

společnost

(potažmo celá šlechtická vrstva) byla velmi citlivá

na sociální pohyb a vnímala ho ve zvláštním jazyce, který

Maťa

nazývá kódem cti.

Čest a dobově mnohem frekventovanější slovo poctivost (ve smyslu vážnost, autori-

ta, prestiž, respekt, reputace, úcta, dobrá
rozměru

mnohem více a

pověst

zřetelněji směřovaly

tů. Konkurenční prostředí

ve

společnosti

ke

a dobré jméno) místo morálního

společenskému

prakticky

denně

postavení aristokra-

ohrožovalo

čest

a poctivost

a jejich zpochybnění vyvolávalo u aristokrata vážné obavy. Pokud se urozený
opravdu

někoho

bál, pak to byl

ctivost, aby jméno ve

k hanbě a

posměchu

především

jeho urozený kolega. Udržet si

společnosti neutrpělo

(obrácené ekvivalenty

šlechtice prvořadý úkol a odkaz na

čest patří

a

popření

člověk

čest

a po-

šlechtické cti nevedlo až

předchozích termínů) představuje

pro

k běžné argumentaci v dobovém slovní-

ku. Nejenom v prostředí aristokratickém (ve smyslu P. Mati), ale v celé šlechtické
společnosti.

Záležitost ovšem nikterak nová,

předcházejících

generací.

soudu v jagellonské

120
121

době

Takřka ustavičně

čest

byla velice

důležitá

projednávané spory o

čest

i pro šlechtice
na komorním

iniciovali nejen velcí páni, ale i drobní šlechtici. Hojnost

P. MAŤA, Svět české aristokracie, s. 14-17.
TAMTÉŽ, s. 17-22. Francouzský sociolog Pierre Bourdieu vypracoval model ekonomie sociálního
jednání, který v pozměněné podobě aplikoval Petr Maťa na aristokratickou společnost 16. a 17.
století v českých zemích.
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sporů

takových

si dokonce vynutila ustálenou formulaci pro omluvu, která postiže-

nému zajistila společenskou a morální satisfakci. 122 Mat'a upozornil, že tento šlechtický

distinkční

znak zaujímal mnohem

urozence a stal se pro

něj

větší

prostor v myšlení

raně novověkého

prakticky každodenní náplní života. Prosazení ve

společ

nosti záviselo zejména na jeho schopnosti důsledně si udržet svou reputaci. 123
Několikrát již

la na Horšovském

která

sedě

a Pátku a jejíž osudy se proplétaly s osudy dobrovické

větve

zde bylo

Týně

Valdštejnů. Jindřicha

zmíněno

jméno Popelů z Lobkovic,

z Valdštejna vidíme jako

a dobrovický pán ve své

závěti

svědka

na

větve,

Lobkovicově

testamentu

vedle poručníků uvádí také Kryštofa z Lobkovic jako

člověka, který má bdít nad výchovou synů. 124 Sbližování obou rodů v průběhu druhé
svědčí

poloviny 16. století

o jistém

záměru. Jindřich

v kariérním postupu Lobkovicovi, ale
Z hlediska starobylosti rodu stál

výměnou

minimálně

z Valdštejna se nemohl rovnat

mohl nabídnout svoje jméno.

na úrovni nejvyššího purkrabího a tento

kapitál Lobkovice jistě lákal. Valdštejnové se také chlubili rodovou pověstí, která jen
umocňovala
Přemysla
potrpěla

jejich prestiž.
před

Otakara II.

Příběh

otce a

čtyřiadvaceti synů

dávajících se do služeb

jeho křížovou výpravou do Prus, musel v

na tradici a na hledání možných vazeb s co nejstaršími

době,

která si tak

předky,

vzbuzovat

zájem! 125 Všechny rody hledaly své kořeny v dávné minulosti, aby zvýšily lesk svého erbu,

vzpomeňme

jen na fiktivní spojení

Hledaly je však i z ryze praktických

důvodů,

Rožmberků

s italským rodem Orsini.

jako Vchynští snažící se prokázat svoji

příbuznost s rodem z Tetova, aby získali statut panského rodu. 126

Pokud
prostředím

chtěla

Henykova matka seznámit mladého šlechtice s inspirativním

rudolfinské Prahy, lepší volbu než jej poslat ke svému bratru, synovi výše

zmíněného Lobkovice, neměla. 127 Také editor korespondence vzniklé díky aféře s ar-

cibiskupem

předpokládal

katolického

předáka

trvalejší pobyt mladého Henyka v domácnosti významného

Kryštofa Popela a zde také

měla

podle

něj

vzniknout Henykova

Josef MACEK, Jagellonský věk v českých zemích 1471-1526 II, Šlechta, Praha 1994, s. 123.
P. MAŤA, Svět české aristokracie, s. 22-29.
124 A. SLÁDEČEK, Paměti města Dobrovic, s. 48.
125 První doložitelná zmínka o valdštejnské pověsti v literatuře je z roku 1593, kdy ji zmiňuje ve svém
historicko-genealogické díle Bartoloměj Paprocký, B. PAPROCKÝ Z GLOGOL, Zrcadlo, Olomouc 1593, list LXXVIIIv.
126 K rozvíjení rodových mýtů srov. P. MAŤ A, Svět české aristokracie, s. 95nn.
127 P. MA ŤA, Svět české aristokracie, s. 95nn.
122

123
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náklonnost k budoucí manželce. 128 Valdštejnův pobyt v Lobkovicově domácnosti se
zdá být reálný až v době, kdy starší bratr Vilém
Mohlo snad v tomto

prostředí někdy

převzal

správu

dědictví

po otci.

v letech 1592-1595 dojít k prohloubení

vzdělá

věku

známé.

kdy se

aktivně

ní mladého Henyka?

111.2. Kariéra, "páni a přátelé"
Podobně
Vlastně

jako u Henyka z Valdštejna nejsou osudy jeho otce v mladém

se s ním v pramenech setkáváme až na prahu zralého

zúčastňoval

zemských

sněmů

několikrát

a byl

vovských jednání. Teprve po výhodném
jeho

veřejná činnost dočkala

úřadů,

i

odměny

volen relátorem

sňatku

v podobě

věku,

těchto důležitých

a získání dobrovického panství se
několika
úřadu

jak na úrovni regionální, tak zemské. Vedle

jmenovaných i volených
krajského hejtmana bole-

slavského kraje, který zastával v padesátých letech šestnáctého století, byl
zvolen nejvyšším berníkem pro

české

sta-

království a jeho ctižádosti patrně

titul rady komorního soudu. Nejvyšších met v zemské

správě

několikrát

plně postačil

nikdy nedosáhl, na

rozdíl od svého staršího bratra Jana, jenž se

přes úřad

nejvyššího sudího propracoval

až k titulu nejvyššího komorníka, který mu

příslušel

od roku 1570 až do jeho smrti

v roce 1576. Teprve s tímto mužem

začala

stoupat

hvězda

minující ve století následujícím v podobě impozantních

valdštejnského rodu kul-

světských

i církevních kariér.

Navzdory dramatickému pádu Albrechta z Valdštejna, zejména zásluhou Janova syna Adama mladšího z Valdštejna tento rod nejen
propad, ale dokázal tuto krizi

překonat

neutrpěl výraznější společenský

a stát se významným politickým a kulturním

činitelem v pobělohorském vývoji Čech i celého habsburského soustátí. 129
Zpět

však k Jindřichovi z Valdštejna. Nedosáhl-li na nejvyšší

vovském aparátu, dokázal se

přesto

prosazovat v politickém

nejspíše blížil konzervativním neradikálním
proto stál i na jeho

straně

politikům

dění.

příčky

Svým postojem se

typu Viléma z Rožmberka,

po celou dobu trvání sporu s knížaty z Plavna o

postavení v hierarchii českého království.

l3O

ve sta-

přednostní

Tradiční stavovské hodnoty opírající se

o Zemské zřízení a z něho plynoucí rozdělení moci mezi panovníka a stavy byly neoV. J. NOVÁČEK, Spor o nářek cti, s. 3.
Srov. pozn. 45.
130 Jaroslav PÁNEK Ceď.), Václav Březan. Životy posledních Rožmberků I-II, Praha 1985, s. 92.
128
129
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třesitelným

základem uvažování mnoha

burských

panovníků ještě

šlechticů

z obou dvou

ké

dění

šlechticů

nedosáhlo takového

stavů (městský

této doby.

rozměru

Centralizační

a zejména

stav po roce 1547 již nebyl

nepřipoutalo

určující

v zemi), aby se prosazovali radikálové a radikalismus nejen na
ještě

nické. Nevyvolalo

reakci na

opačné straně

a

nepřinutilo

úsilí habstolik

pro politic-

straně

panov-

k zásahu evangelické

stavy jako tomu bude o pár desítek let později. Za Rožmberkem stáli jak katoličtí, tak
evangeličtí

pánové a

rytíři, například Jindřich

z Valdštejna. K vyhození místodrží-

cích z okna Pražského hradu je ještě daleko ...
Váha urozeného panského rodu
telněji

Valdštejna vidíme

společně

přispěla

k výslednému finále. Mnohem

s bratrem v polovině 70. let, na

zře

nejdůležitějším

zemském sněmu druhé poloviny 16. století. Zápas o Českou konfesi byl vyvrcholením snah evangelických

stavů

o legalizaci

skutečného

náboženského stavu v zemi

a o dosažení rovnoprávného postavení mezi nekatolicky orientovanými stavy a katolickou menšinou. 13 I
Rožmberský kronikář počítá Jindřicha z Valdštejna mezi "pány a přátele ,,132
jihočeského

i v dalších letech. Vilém z Rožmberka si jel na
dvakrát pro

určitá

náklonnost se projevovaly

přelomu

padesátých a šedesátých let

magnáta a oboustranný respekt a

nevěstu

do

německých

zemí a pokaždé u toho byl dobrovický pán. Zú-

častnil

se svatebního veselí v Brunšviku i v Berlíně a tyto nezapomenutelné zážitky

se mu

jistě

vryly do

paměti.

Nejen to, Valdštejn doprovázel první Rožmberkovu

manželku při jejím příjezdu do Prahy a do Českého Krumlova a projevil se i jako
pravý

renesanční

brunšvické

kavalír, když si

kněžny

na

to ledajaké urozené

Třeboň.

například

vyjel s dámami z početného doprovodu

Jak uvádí Václav

šlechtičny,

vždyt'

Březan "jměly

dělal společnost

starší

koní 240". A nebyly

sestře

nové rožmberské

paní, Alžbětě Henneberské z Brunšviku a jejich společné švagrové Žofii Brunšvické,
která byla dcerou saského vévody

Jindřicha!

Valdštejn se ve velkém

světě rozhodně

neztratil. 133
Naproti tomu se Popelové z Lobkovic prosazovali na výsluní politického života již od konce první

třetiny

16. století a

postupně přebírali

pozice -

později

je

Jaroslav PÁNEK, Stavovská opozice a její zápas s Habsburky 1547-1577. K politické krizi feudální třídy v předbělohorském feudálním státě, Praha 1982, s. 10 1-119.
132 J. PÁNEK (ed.), Životy posledních Rožmberků I, Praha 1985, s. 92.
133 TAMTÉŽ, s. 158-159.
131
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i v mnohém
věrně

výrazně předčili

- jiné

větve

lobkovického rodu, Hasištejnských. Vždy

zastávající pozice katolického panstva (snad pouze s jednou výjimkou Viléma

z Lobkovic,

účastníka

stavovského odboje z let 1618-1620) stáli blízko panujícímu

habsburskému rodu a těšili se jeho přízni. Neuškodila jim ani aféra dvou členů rodu
v devadesátých letech,
a stali se

takřka přes

Jiřího

noc

nepřáteli císaře

Lobkoviců,

vila vzestup

a Ladislava,

kteří

byli zbaveni svých úřadů a majetku

Rudolfa II. Tato vážná událost jen pozastapředních

ale na sklonku desetiletí je již znovu vidíme na

pozicích veřejného života.
Jan mladší Popel z Lobkovic,

děd

první manželky Henyka z Valdštejna, do-

vedl svoji politickou kariéru až na pomyslný vrchol a stal se v roce 1554 nejvyšším
purkrabím. Byl na
zaznamenal

průběh

svůj úspěch náležitě

hrdý,

neboť

ve svých

"pamětech",

kam si

svého rodinného života a zejména narození svých potomků, neo-

pomněl zdůraznit svůj kariérní postup.134 V jeho šlépějích pokračoval i syn Kryštof,

jehož touha prosadit se do nejvyšších zemských
znamné postavení Popelů v soudobé

úřadů

české společnosti

neznala hranic.

Ostatně,

si uvědomovali také

vý-

zahranič

ní "nezávislí" pozorovatelé. "Jeden z nejznamenitějších rodů v Čechách jsou Pope-

lové, zjejichž rodu je také nejvyšší hofmistr Království
1600 do svého deníku Pierre Bergeron,

člen

českého,

" zapisuje si v roce

poselstva francouzského krále

Jindřicha

IV.

k císaři Rudolfu II. 135
Kryštof z Lobkovic se na konci roku 1597 distancoval od sporu dcery
s pražským arcibiskupem,
prosil nuncia za

přestože

odpuštění,

byl hlavním

původcem

celé záležitosti a pokorně

že se dal strhnout k neuváženému

činu.

Sliboval, stane-li

se kancléřem, že z kanceláře odstraní všechny kacíře. Úřad však nezískal a stal se
nakonec "jen" nejvyšším komorníkem a v roce 1599 nejvyšším hofmistrem,
ství však

zůstalo

v

rodině.

kancléř

Získal jej v tom samém roce jako hofmistrovství Kryštof

jiný Popel, Zdeněk Vojtěch. l36 Nálepka nevyzpytatelného a nevypočitatelného politika mu však

zůstala

a katolické kruhy kolem papežského nuncia si jeho vrtkavé

a málo stálé povahy byly
rozhodně

vědomy, ačkoliv

na jeho náboženskou horlivost si

stěžovat

nemohly.

V. BŮŽEK, Manželky a děti, s. 274-275.
Eliška FUČÍKOVÁ - Josef JANÁČEK (edd.), Třifrancouzští kavalíři v rudolfinské Praze, Praha
1989, s. 88.
136 V. J. NOVÁČEK, Spor o nářek, s. 16.
134

135
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Zajímavou
ce obou dvou

skutečností,

Lobkoviců

službách a povýšili tuto
Není jistě náhodou, že

cílevědomé rozšiřování

na

Upnuli se s nejvyšší možnou

vedle usilovné snahy o zisk titulu a úřadu, je rezigna-

měrou

činnost

právě

na kariéru v habsburských a poté i v zemských

nad zisk dalších panství a z toho plynoucích výhod.
Zdeňkěm Vojtěchem

se

vlastní majetkové základny.

z Lobkovic je spojeno zahájení

a dodržování pravidelných úředních hodin v české kanceláři. 137 a tento postoj souvisí
s prohlubující se byrokratizací

společnosti

a jejím zvýšeným tlakem a vlivem nejen
Habsburků

na šlechtickou vrstvu obyvatelstva v prvním století panování
územÍ. Nejvyšší

kancléř

si

berskou z Pernštejna, jeho
dářských

majetkově
úřednická

polepšil teprve po

sňatku

kariéra jej však stále

Co mohlo mladého Valdštejna

přitahovat

dvorských službách, jíž pozoroval na

českém

s Polyxenou Rožm-

odváděla

záležitostí a rád je proto přenechával na starost své

na

od ryze hospo-

ženě.

více? Kariéra v zemských nebo

příkladu

svého tchána, nebo setrvání

v intencích odkazu svého otce? Položme si však otázku jinak. Toužil vůbec Valdštejn
po kariéře?I38 A jestli ano, po jaké? Možnost kariéry úměrné urozenosti šlechtice
z panského stavu se pohybovala v určitých mezích. Podle mého názoru všichni,
nejmenším velká

většina

urozených, se toužila prosadit ve

veřejném životě.

Uroze-

nost a tradice jim velela pokusit se dostat na výsluní a dosáhnout co nejvyšších
Limity této snahy však mohly být několikerého druhu.
katolicky orientovaní šlechtici se na

počátku

Předně

při

cílů.

šlo o konfesi. Jiní než

17. století, po "palácovém

převratu",

jen stěží mohli prosadit do vysokých funkcí v zemském aparátu a dvorská služba pro
luteránsky orientovaného urozence bez
ty ke

změně

v náboženském smýšlení také

ho hofmistra by

jistě měla

nechtěl

pálit prsty s

věka,

nějž

ném

u

dostatečné

nepřicházela

životě spočívala

v úvahu.

náznaku ocho-

Přímluva

nejvyšší-

svou váhu, ale po procesu s arcibiskupem si Lobkovic

"nebezpečným" příbuzným

se nedala

alespoň

protekce a

očekávat

a Valdštejn

měl

navíc nálepku

konverze. Jediná možnost, jak se prosadit ve

v navázání na postup otce, s váhou na tradici. Tedy

zemských sněmech a případnou volitelnou funkcí nebo funkcí
nemohla tolik uškodit rodové prestiži. Valdštejn získal

úřad

alespoň

člo

veřej

účastí

na

takovou, která

krajského hejtmana, kte-

rý zastával v letech 1606-1607, tedy před stavovským povstáním. Dokonce se však

137
138

Karel STLOUKAL, Česká kancelář dvorská. Pokus z moderní diplomatiky, Praha 1931, s. 142-143.
K tomu srov. P. MAŤ A, Svět české aristokracie, s. 288nn.
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stal císařským komisařem po Bílé hoře! 139 Ještě více než rok po konci "ohavné rebelie"

aktivně

veřejných

zasahoval do

ského povstání se nedostal do
nout

nějaký

záležitostí na regionální úrovni.

předních

předpokládal,

trest. Možná

pozic a

nepředpokládal,

Během

stavov-

může

postih-

běžném

chodu

že jej

že pokud se bude podílet na

v království, trest jej mine. Byly to omezené možnosti prosadit se nebo váha tradice,
která určovala směry v kariéře Henyka z Valdštejna?
Jistě,

odlišná konfese byla

důležitým určujícím

však postačit jen samotná snaha po

uplatnění,

jaké měli

ré rody dosahovaly nejvyšších postů, museli si této
ci

těch

uplatnění,

faktorem
předci?

skutečnosti

nemohla
někte

Jestliže pouze
být vědomi

příslušní

ostatních a snažit se dostat na takové pozice, které obsazovali již jejich před

chůdci. Jedině

silná osobnost se mohla prosadit v soukolí vysoké politiky.

Vždyť

kolik z nich se mohlo uplatnit na těch opravdu nejvyšších postech? A pokud
šlechtic aspirovat na

alespoň částečnou účast

regionální úrovni, v nejlepším

případě

na zemských

sněmech

svou moc? Kolik vyvolených a z kolika šlechtických
sféře?

dění,

na politickém

rodů

chtěl

mohl jinde než na

uplatnit touhu prosadit
se uplatnilo v politické

Jak jsem již výše zmínil, z Valdštejnů to od druhé poloviny 16. století dokázal

pouze strýc a bratranec Henyka z Valdštejna z větve, která
Sázavou.

Samozřejmě

ské cítění i u těchto

seděla

v závislosti na své konfesijní orientaci, ale

šlechticů

letí pochlubit kontinuální

na Hrádku nad

přesto

silné stavov-

hrálo svoji roli. Který rod se mohl na přelomu 16. a 17. sto-

řadou

ských úřadech? Nemohl faktor

svých

příslušníků

"splněných

na nejvyšších místech ve stavov-

ambicí po předcích" hrát větší roli?

Jaká byla sociální adaptabilita Henyka z Valdštejna v prostředí urozených?
Jak se projevoval mezi svými, tedy mezi urozenými?
Přestože patrně

se ani

společenským

strávil

většinu

života na svém panství Dobrovice, nevyhýbal

událostem a nenechal si ujít příležitost blýsknout se svou účastí

na významných akcích tohoto druhu. V listopadu roku 1603 se ubytoval v
Adama mladšího z Valdštejna na Malé
zúčastnil

velkolepé svatby

Straně

Zdeňka Vojtěcha

z Rožmberka, Polyxeny, rozené z Pernštejna.

domě

v dnešní Josefské ulici a spolu s ním se
Popela z Lobkovic a vdovy po Vilému
Několikadenní

hostinu si nenechal ujít

domácí šlechtický výkvět a tato událost posílila vědomí Valdštejnovy urozenosti a na
čas

139

ho

přenesla

z provinční

uzavřenosti

malého

z. KAMPER (ed.), Kronika mladoboleslavská, s.

městečka

do

společenského

ruchu

138-l39.
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Dům

rudolfínské Prahy.
během

v dnešní ulici Na

zasedání zemských

privilegovanými osobami,
žený

příbuzný

sněmů; přestože jistě

nevyznačovaly

sloužil Henykovi k pobytům

docházelo ke

četností.

se

kontaktům

často

Valdštejnova domu

několika návštěvách. Při
Alžběty

nách své dcery

Zatímco Adam se rád
nostmi v oblíbené

paláců,

příležitost

nedocházel do

účast

pouštěl

do hazardních her, sázení, chlubil se svými doved-

tehdejší doby,

běhání

ke kroužku,

účastí

na lovech, zájmy

do jiných oblastí zábavy a trávení volného
později

stavovských

úřadů

času.

(v

a

Také

Adamově

okruh "pánů a přátel", s nimiž se oba dva příbuzní setkávali.

Henykův příbuzný

Kryštof mladší Popel z Lobkovic nevyhledával
aféře

dobrovického pána a po

návštěva

křti

na

s pražským arcibiskupem se od svého

distancoval, aby mu Henyk nepřekážel v jeho kariérním postupu. Jen občasná
lostní

zalo-

Bibiany. Nespojovala je ani záliba v "osobních zájmech".

povinnosti vyplývající z držení dvorských a

Ani jiný

stejně

a ve svých deníkových záznamech nás informuje pouze o

směřovaly

případě), oddělovaly

pražských

jedné z nich požádal Henyka o kmotrovství a

zábavě

dobrovického pána

prostředí

se

společensky

Jinak velice

Adam mladší z Valdštejna, nevynechávající jedinou

k návštěvám a konverzacím v příjemném

společnost

Příkopech

úřední

povinnosti

zetě

zdvoři

přiměly

Lobkovice k setkání s Valdštejnem, jako
tomu bylo v březnu roku 1602 v Brandýse nad Labem. 140 Stejně tak využil Adam
mladší z Valdštejna pohostinství dobrovického zámku cestou ze slezské Vratislavi,
kde se zúčastnil jako komisař zemského sněmu,141 případně ho do Dobrovice přived
la záležitost ve věci územního sporu mezi Henykem z Valdštejna a císařem. 142
Mezi "pány a přátele" Henyk
si vážil od doby, co mu jeden zjeho

počítal

členů

rod

Pětipeských

z Chýš, jejichž služeb

prokazoval službu jako

žitosti posvěcení dobrovického kostela svatého

Bartoloměje

poručník.

U

příle

v roce 1613 pozval Vác-

lava Šťastného Pětipeského z Chýš, pána na Byšicích nedaleko Valdštejnova sídla,
neboť

"jest

obyčej

s dobrými poctivými lidmi tu památku okvasiti a ji

nati, i chtíce já tolikéž

některé

sobě připomí

kratochvíle a dobré shledání s některými poctivými

lidmi a pány sousedy míti, pana syna, jakž

nahoře dotčeno,

žádám, dá-li Pán

Bůh

DeníkyKryštofa z Lobkovic, RLK VII, sign. Ad 119.
M. KOLDINSKÁ - P. MAŤA (edd.), Deník rudolfinského dvořana, s. 116-117.
142 TAMTÉŽ, S. 50.
140

141
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v sobotu na den památky svatého

Bartoloměje

ku připomínati a obveseliti nápomocen bude.
přítel

S termínem

na

něj

případě,

podali žalobu. V raně

konotaci, zahrnoval pod

něj

ství. Ustálenou formulací bylo
čenská

kdy šlechtic

novověké

označoval

terminologii

měl

nejrůznějších

přátele

za

který se stával

označení

pojem velmi širokou

přítelem

díky pokrevnímu

páni a přátelé, velmi

často

příbuzen

používaná spole-

kategorie. Tak častá, že teprve z kontextu můžeme usuzovat, kdo za termínem

opravdu stojí. Páni a přátelé se
jako byly křtiny, svatba,

zúčastňovali důležitých momentů

pohřby,

šlechticova života,

podíleli se na výchově a výběru životních partnerů.

Ocitali se i v mocenských pozicích, jako

například

v již

zmíněném

sporu Viléma

z Rožmberka s knížaty z Plavna. V popředí sémantického významu slova
stojí náklonnost,

přízeň,

vou náklonnost. Za
které

urozence,

jak člověka, kterého si vybíráme díky vzájemné náklon-

příbuzného,

nosti, tak blízkého

,,143

se v soudobé korespondenci setkáváme na

místech, dokonce i v takovém
kteří

tím zážeji k večeři přijede a tu památ-

předpokládaly

která

přátelství

samozřejmě

v některých momentech

přátelství

nevylučuje

cito-

byly považovány všechny druhy pozitivních vazeb,

podporu, vzájemnou pomoc, atd. S přátelstvím se terminologic-

ky pojily pojmy užívané spíše v příbuzenských vztazích. Šlechtici se neobraceli jen
k pánům a přátelům, ale také ke svým

bratrům, synům, ujcům, švagkrům,

i když šlo

pouze o zdvořilostní fráze. Terminologickým použitím výrazů spojovaných s rodinou
se vyjadřovala větší náklonnost než věrné přátelství. 144
K setkání v Dobrovici docházelo i za
mladší se tu zastavoval cestou na

pohřby

méně příznivých

významných

šlechticů

okolností. Adam
sídlících v severo-

východních Čechách jako byl Albrecht Vladislav Smiřický a Jaroslav z Vartenberka,
jehož poslední rozloučení se uskutečnilo v únoru roku 1603. 145 Pobýval zde i se svou
ženou Alžbětou, která do Dobrovic přijela s manželem také po smrti první Henykovy
manželky Marie rozené z Lobkovic na konci roku 1606. Na rozdíl od muže se vracela

opakovaně

a na

začátku

paláce, aby mu pomohla

dalšího roku pozvala dobrovického pána do pražského

překonat

v péči o právě narozeného malého
o matku, jistě
143
144
145

přišly

svízelnou životní situaci. Rady zkušené matky
Jindřicha

Kryštofa z Valdštejna, jenž záhy přišel

Henykovi vhod. Je možné si položit otázku, kolik máme

připsat

A. SEDLÁČEK, Hrady X, s. 337; A. SLÁDEČEK, Paměti města Dobrovic, s. 65.

P. MAŤA, Svět české aristokracie, s. 641-656.
M. KOLDINSKÁ - P. MAŤ A (edd.), Deník rudolfinského dvořana, s. 42 a 6 I.
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této starosti o osud kojence

společenské

a kolik ženskému soucitu s právě narozeným
na

mateřskou péči.

příbuzenským vztahům

konvenci, kolik
dítětem,

které se nemohlo spolehnout

Nebudeme asi daleko od pravdy,

přikloníme-li

se k poslední

možnosti.
Teprve smrt první Henykovy manželky sblížila
zaměřené.

Do té doby se

Alžběta

my reformace. Nepodporovala
hmotně nezajišťovala

popředí

nát nebyl v

výrazně

jejích

zájmů.

výrazně

neexponovala pro záj-

šlechtičny

pohlcovalo

nechtěla upozorňovat

a ani literární mece-

většinu Alžbětina času.
víře

na rozdílnost ve

alespoň

u papežského nuncia

pověst

predikantky, horlivé

formačních

myšlenek. To a Valdštejnova vlažná prezentace

zapříčinily,

že neobdržel v roce 1606

roce 1607 se Adam
návštěvník

čase,

nábožensky

začíná

úřad

prezidenta

zastánkyně

příslušnosti

české

obou

Přesto

a bránit tak v kariérním postupu Adama mladšího z Valdštejna.

vysloužila

ný

stejně

Starost o správu vlastního majetku a domácnost,

času přenechával ženě,

Jako žena katolického šlechtice

osoby

luteránské duchovní na vlastních panstvích,

protestantské instituce jako jiné

které manžel z nedostatku

manželů

Valdštejnská nijak

dvě

si
re-

ke katolictví

komory. Až

někdy

po

objevovat na veřejnosti jako ne snad horlivý, ale pravidelpředstavení,

katolických procesí, jezuitských divadelních

ale zejména po vydání Majestátu, se

Alžběta přimkla

ke své

atd. V tom

víře. Potřebovala

však někoho, kdo by jí pomohl prohloubit a upevnit náboženské přesvědčení.
"Pomocnou ruku zpovzdálí" ji nabídl Henyk z Valdštejna. Na jeho venkovském sídle v Dobrovici byl do roku 1610
hoval do Prahy a stal se

důvěrníkem Alžběty

stejného vyznání, které pomáhal
v prostředí katolických
kem debat o
Alžbětu
řádění

ještě

šlechtičen dařilo

víře, návštěva veřejné

v negativním významu

na Malé

Straně

farářem

Zikmund Crinitus. Poté se

Valdštejnské a

spřátelených šlechtičen

více nadchnout pro víru, tak jako se to
populárním katolickým

prezentace náboženského

zatčení

odstě

od pasovských

kazatelům.

přesvědčení

žoldnéřů

Výsledbylo pro

v průběhu jejich

v roce 1611. V kladném smyslu se paní Valdštejnská stala duší

podniku, jehož výsledkem bylo vydání spisku Diarium christianum
munda Crinita. S její pomocí se bývalý dobrovický

farář

stával

právě

čelnou

od Zik-

postavou

evangelické církve a kandidátem na úřad administrátora, kterého nakonec dosáhl.1 46

146

'

v

v

J. JANACEK, Zeny, s. 139-154.
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Viděli

z

dědictví

jsme, jak Henyk z Valdštejna nemohl

přenést přes

vyloučení

srdce

po své matce a jak se ho dotklo, že odkázala velkou sumu

peněz právě

Adamovi, nejvyššímu hofmistrovi Českého království. Ani takto zkalené vztahy mezi pokrevními
rozloučit

příbuznými

se s Henykem

synům

však nezabránily

před

Adama mladšího z Valdštejna
přijet

svým odjezdem na kavalírskou cestu do Itálie a

do Dobrovice. 147

111.3. Majetek, teritoriální mocenské aspirace
Henykův

majetku

otec se ukázal být zejména dobrým

prováděl Jindřich

z Valdštejna

hospodářem.

cílevědomě

Konsolidaci a scelování

poté, co mu všechny své statky

postoupila první manželka. Od té doby, tedy od roku 1558, se snažil

rozšiřovat

po-

zemkový majetek prakticky až do své smrti a spolu s dědictvím ve Všejanech, získaném po otci, se Dobrovice stala základnou pro jeho další

hospodářskou

aktivitu

v regionu. Již v tomto roce dosáhl na králi Ferdinandovi I. jejího povýšení na
tečko

ním

a díky tomuto právnímu kroku se stala

střediskem.

Stala se správním centrem

hospodářsko-ekonomickým

narůstajícího

aparátu využívajícím i hrdelního práva, jež

později

panství a sídlem

měs

teritoriál-

městského

tak neblaze zasáhlo do

osudů

mnoha lidí. 148
Skupováním panství v okolí se snažil scelit svoji pozemkovou základnu a vě
domě

usiloval o prosperitu svých držav a z ní plynoucích výhod pro svojí rodinu.

Uvědomoval

si váhu

několik rybníků

hospodářství

a ekonomické aspekty stály za

v okolí Dobrovice.

nosněj ší hospodářskou činností,

Rybníkářství

zakoupit

vedle produkce piva bylo nejvý-

kterou se mohl zabývat šlechtic na svém panství

a Jindřich z Valdštejna se podle toho
rozměrů největších

záměrem

zařídil.

Rozsah jeho panství nedosáhl nikdy

dominií v zemi, nebyl však ani zanedbatelný. Samotná hlava ka-

tolické církve, papež Kliment VIII.,

označila

za hlavní

příčinu

toho, že Kryštof

z Lobkovic provdal svoji katolicky vychovanou dceru za kacíře lakotu. 149 Není dů
vod se domnívat, že Lobkovic pomýšlel na zisk panství dobrovických

Valdštejnů,

M. KOLDINSKÁ - P. MAŤA (edd.), Deník rudolfinského dvořana, s. 245.
A. SLÁDEČEK, Paměti města Dobrovic, s. 95-97.
149 V. J. NOVÁČEK, Spor o nářek cti, s. 16.
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z hlediska budoucích
dědice

potomků

dcery se však

jistě

vyplatilo provdat ji za jediného

nemalého majetku.
Henyk z Valdštejna ve

šlépějích

svého otce v tomto duchu

příliš nepokračo

val. Za svého života přikoupil pouze jediný statek v okolí, a to Týnec, v roce 1599 od
Mikuláše Gerštorfa z Gerštorfu. 150 Většinou však svoje zboží spíše rozprodával. Zvýšené nároky na šlechtický život, a
nanční částky.

později

na

K odprodeji opravdu velké

činnost

části

tiskárny pohlcovaly

značné

fi-

pozemkového majetku se však od-

hodlal až v souvislosti s procesem s Knihou a získané peníze potom investoval do
pokuty a do podplácení

úředníků

zainteresovaných na jeho

případě, včetně

nejvyšší-

ho kancléře Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic 151.
Valdštejnovi
valdštejnské

větvi,

několikrát

kynul zisk

ani v jednom

případě

alespoň

po

něm

části

rodového panství po jiné

však nesáhl. Lépe

řečeno,

neusilo-

valo pozemkový majetek jako takový, ale spíše o hotové peníze. Shodou okolností
se pokaždé o
a

scénář

tit

svůj

část dědictví dělil

takových

dědických

se svým bratrancem, Adamem mladším z Valdštejna,

pohledávek se prakticky nelišil. Henyk si nechal vypla-

podíl a starost o panství

přenechal

na

Adamově vůli.

v souvislosti s Henykovou první manželkou o

dědictví

z Martinic, když se o panství Dymokury ze svého
oba bratranci, ale také budoucí "ouhlavní
z Martinic. Jak takový rychlý postup ve
v praxi, nám

názorně

povzdech nad tím, že

některé

pro

Bořita

podílu vypadal

pohledávky již budou nedostupné: "Jel sem až na Dydobře

majetkovou základnu a povýšením Dobrovice na

soustředil

Valdštejna Jaroslav

ilustruje záznam z deníku Adama mladšího z Valdštejna a jeho

Zatímco otec zakupováním okolních panství

a

podílu zajímali nejen

vyřizování dědického

mokury, našel sem tam pana z Martinic, kderej
, dm.
·1 ,,152
vypraz

spělejší směnu

po Marii Valdštejnské

dědického

nepřítel"

Již jsem se zmínil

zboží v oblasti, syn rezignoval na

pro sebe

hospodařil

uceleně vytvářel

městečko

a

problém,

podobně

dům

rozšiřoval

položil základy pro vy-

soustavnější hospodářskou

politiku

se na jiné aspekty šlechtické seberealizace. Nedostatek hotových

něho představoval klíčový

a

peněz

jako tomu bylo u jiných velmožů.

A. SLÁDEČEK, Paměti města Dobrovic, s. 60.
Apologie I, 47r-47v.
152 M. KOLDINSKÁ - P. MAŤA (edd.), Deník rudolfinského dvořana, s. 122.
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Tak jako jiní šlechtici si pomáhal
dlužil 4500 kop

grošů českých,

vypůjčováním peněz.

například

Své matce

které Markéta Valdštejnská odkázala svým

příbuz

ným, a tak se cenný papír stal obchodovatelným. Až na sklonku druhého desetiletí
17. století se po

několika

pána. Dluhy se staly

peripetiích dlužní úpis dostal

součástí

ní, které mohlo vyústit do ztráty velké
součástí

do rukou dobrovického

každodenního života šlechtice

a prezentace životního stylu se promítla do

byly také

opět

části

úvěrových

doby

operací a rostoucího zadluže-

pozemkového majetku. Velké dluhy však

politického zápasu. V době trvání dlouhého

se stavovská opozice pokusila sesadit

předbělohorské

Zdeňka Vojtěcha

sněmu

v letech 1609-1610

Popela z Lobkovic z

úřadu

nejvyššího kancléře; jedním z argumentů byl poukaz na velké kancléřovy dluhy. 153
Drobnějších dluhů

roměstskému měšťanu

nijak závratné výše si Valdštejn

Adamovi

sukno teprve na zásah soudu.
vyžadovala
měšťan

kvalitnější

z Nymburka

zboží.

kvůli

Geronyřovi

Přestože

Před

z Libušína splatil

v Dobrovici žilo

soud ho

nadělal

poháněl

pohledávce, kterou u

něj

celou

částku

řadu.

Sta-

za odebrané

několik soukeníků,

vrchnost

v roce 1607 loachim Hager,

Valdštejn zanechal se svou dru-

žinou, když u něj utratil cestou za jídlo, pití a koňský obrok. Částku, která visela
u zemského soudu od roku 1603, zaplatil teprve poté, co se zvýšila o soudní výlohy.
Při směně

zboží v roce 1609 se

společně

zavázal zaplatit pokutu 100 kop
smlouvu. Není
předvolání

zřejmé,

s lanem Albrechtem

grošů českých,

pokud by

Křineckým

některá

z Ronova

strana porušila

k jakému nedostatku došlo, ale Valdštejn dostalo rok

k soudu, které však bylo

ještě

v tomto roce odvoláno.

Zatykači

později

se však

nevyhnul. O pět let později mu nezbývalo nic jiného než dlužnou sumu zaplatit. 154
Peníze si neváhal vypůjčit také od svých poddaných, což poddaným přinášelo
těžkosti.

své moci

Vrchnost nerada platila včas a při upomínkách ze strany poddaných z titulu
připomínala věřitelům

spíše povinnosti plynoucí ze závazku

než aby dluh vyrovnala. Spory tohoto druhu byly dlouhé a bez záruky,

člověčenství,

přesto alespoň

část peněz šlechta vracela. 155 Henyk se takové pohledávky snažil vyřešit spravedlivě,
byť

ne rychle. V roce 1616 prodal

dům

poddanému Němci loachymovi Hapi a ten jej

postupně v letech 1616-1624 splácel. Částka však okamžitě přecházela na lana Pro-

J. ČECHURA, Alena Roupovská, s. 265.
A. SLÁDEČEK, Paměti města Dobrovic, s. 62.
155 Tomáš KNOZ, Poddaný v korespondenci Jana Diviše ze Žerotína z let 1600-1614, Z kralické tvrze
8,1991-1992, s. 74.
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cházku, jiného poddaného a dohled nad transakcí si vyhradila paní dobrovického
dvě

zámku Kristýna z Holtendorfu. Poslední

splátky si

předávali

poddaní mezi se-

bou, nebot' vrchnost mezitím odešla do exilu. 156
Své

vědomí

urozenosti dával Valdštejn pocítit

Dobrovice. Drobné spory a

potyčky vytvářely

šlechticům

sídlícím v okolí

jakési minisouboje o prosazení moci

v regionu. S Marií Salomenou Rašínovou z Valdštejna se soudil, protože poslal svoje
poddané krást na její panství. Dlouho trvající spor u obou

"příbuzných"

zanechal

trvalou nevraživost. 157 Jindy bylo předmětem sporu i po sekané dříví. V okolí Všejan
nechal Valdštejn ležet ladem

dřevo,

kterého se zmocnil správce

císařského

panství

a dal jej o své vůli odvézt k benáteckému pivovaru. 158 Do tohoto okruhu zařadíme
i epizodu popsanou v Apologii. Valdštejn

zapůjčil

svého myslivce panu Kašparovi

Klínovi v souvislosti s jeho svatbou a ten na jeho příkaz

zastřelil

jelena na komorním

panství v Brandýse nad Labem. Byl zajat královským hejtmanem a odvezen do Bílé
věže na Pražském hradě. Tam ho vyšetřovali komisaři z České komory, kteří hledali

spojitost s Henykem z Valdštejna. Poté, co vyšlo najevo, že

příkaz

byl dán opravdu

od Kašpara Klína, byl myslivec propuštěn. 159
Urozenost jako jeden z hlavních

atributů

šlechtické identity se stávala

před

mětem

sporu a každá nepatrná poznámka, která mohla ohrozit šlechtickou

čest,

podnět

k soudnímu jednání. Pan Mikuláš Vratislav z Bubna v roce 1612 se cítil po-

dala

škozen slovním výrokem Henyka z Valdštejna (nevíme bohužel jakým) a žaloval jej.
Protože se však naopak cítila být poškozena Mikulášovým výrokem Valdštejnova
manželka (ta pana z Bubna dokonce

poháněla

ze dvou

"nářků

cti"), zápis v deskách

zemských mohl nakonec hovořit o smíření obou rozhněvaných stran. 160
Tyto rozmíšky, jejichž původ
ze

předmět

újmě.

zůstává často

stíhání nebo postihu, vedly

někdy

neznámý,

neboť

je zachycen pou-

i k vulgaritám a dokonce k zdravotní

Václav Cetenský, pán na sousedních Vinařicích, jednal roku 1596 v Dobrovici

s Valdštejnem, ale za
vyřešil

velice

nevyjasněných

svérázně. Patrně

lopatky. Sice ho

vážně

okolností došlo k neshodě, kterou Valdštejn

plochou stranou dýky

nezranil,

nicméně

udeřil

Cetenského blízko levé

fyzicky napadl. Cetenský,

zjevně zaskoče-

Gruntovní kniha městečka Dobrovice, I Bl, 25r.
A. SLÁDEČEK, Paměti města Dobrovic, s. 63.
'
TAMTEZ, s. 63.
159 Apologie I, 61v-63r.
160
'
T AMTEZ, s. 63.
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ný, se nebránil, ale

při

odchodu neváhal prohlásit: "Kýž jsou ho nebožtík pan otec

jeho a paní máti sviním sežrati dali, nežli že mi to šelmovsky udělati měl. ,,161 Hanlivý
výrok, jehož

prostřednictvím

hnat Valdštejna

před

dal najevo

průchod

raději

soud. Od té doby se

hněvu,

neumožnil

rytíři

po-

Dobrovici vyhýbal a pokud nebylo
co si o

něm

dobrovický pán myslí. "Nehledí se váš pán chovat sousedsky, ale šelmovsky, "

zněl

zbytí, posílal za sebe

výrok, který

přece

raději

svému

poddané. Díky jednomu z nich se

jen Cetenského

dokázal útok lehce odrazit,

neboť

přiměl

pohnat Valdštejna

dozvěděl,

před

soud. Henyk však

soudu předložil, jakým výrokem ho

před několika

roky urazil Cetenský. Došlo tak k vyvrcholení sousedského boje o moc v regionu,
neboť spory s rodinou Cetenských se vyskytovaly již za života Henykova otce.

Svou moc neváhal Valdštejn použít i proti církevní
Matěje

Bratrského

kněze

Kunvaldského zajali v lese poblíž Dobrovice Henykovi služebníci a hajní

a přes protesty a hrozby, snad že
lalo

osobě.

162

evidentně

pytlačil,

velkou radost a při

ho odvedli na zámek. Valdštejnovi to

rozmluvě

udě

s knězem tvrdil, "že jest se to s jeho po-

ručením

stalo, a že jest mu to milejší než deset kop, že ho přivedli. " Poté vzkázal pro

rychtáře

a ten Kunvaldského zajistil a

však

čekal ještě

jiný trest,

neboť

přes

noc

zavřel

vězení.

Nebohého

kněze

ráno jej dal Valdštejn ukovat do pout a s bitím

hnát do stodoly, kde musel s poddanými mlátit obilí,
podané na Valdštejna" nad osobou

do

kněžskou

čímž

se dle

kvaltu dopustil a

pozdější

zřízení

žaloby

zemské poru-

V·l ,,163
Sl .

111.4. Vrchnost versus poddaní
Urozený šlechtic se vymezoval nejen vůči privilegovaným, ale
poddaným. Již jsme zjistili, a ještě se k tomuto
svému

tiskaři

za tisk Knihy. Než si

případu

přiblížíme

samozřejmě

vrátíme, jak se

také

vůči

"odměnil"

interakce mezi vrchností

a poddanými, dejme slovo "nezávislému zahraničnímu pozorovateli". Poslední chvíle

před

odjezdem ze

země

strávil Pierre Bergeron na statcích Viléma z Lobkovic,

jediného Popela, který opustil
přiměla

náruč

katolické církve. Noc v Horšovském

k filozofické úvaze o postavení poddaných v

českých

Týně

jej

zemích. "Na svých

A. SEDLÁČEK, Hrady X, s. 337.
A.SLÁDEČEK, Paměti města Dobrovic, s. 63.
163 TAMTÉŽ, s. 64.
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poddaných se dopouští [Vilém z Lobkovic} tak krutého násilí, že jsou nuceni hájit se
ně

cestou práva. Je pro

ovšem nesnadné dovolat se spravedlnosti, nemohou-li jejich

stížnosti proniknout k císařovu sluchu leda ve velmi
losti

tlumočí jeho

smýšlení jako
věří

rádci,

řečený

kteří

v takových

přích

zmírněné podobě,

jak Jeho Mi-

hájí sami sebe. Jsou totiž stejného

pan Popel a stejně jednají se svými poddanými,

neboť

také oni

ve své právo nad jejich životy a smrtí [jus vitae et necisJ " Existenciální zamyš-

lení nad osudy Lobkovicových poddaných zakončil sumarizujícím pohledem na poddané v celé zemi: "Je to věc v Čechách velmi obvyklá.
Víme, že v Dobrovici byly již od

,,164

časů Jindřicha

z Valdštejna vedeny

účetní

knihy a urbáře, bohužel se nedochovaly. Z kusých informací víme také o tom, že na
zámku

působil úředník,

posléze hejtman (v Apologii

hlížel na správu panství a jehož
důchodního písaře

z drobných

činnost

uváděn

jako regent), který do-

si vrchnost velice pochvalovala. K ruce

měl

a službu zde vykonával také purkrabí. Nejvyšší úředníci pocházeli

rytířských

rodů,

z nichž se rekrutoval

také

štolmistr, Nybšic

z Holtendorfu, jehož rod se přestěhoval někdy v předcházejících letech do Čech
ajehož dcera se stala druhou Henykovou paní. První dobrovický Valdštejn si služeb
svých

úředníků

natolik cenil, že na

ně

pamatoval i ve své

závěti.

Václav z K vase-

jovic, první hlavní správce známý jménem, byl nepostradatelný pro chod panství.
Valdštejn uložil potencionálním
prospěchu potomků

a jednoho
úředníků

koně

aby jeho služby využívali i nadále ku

v případě jeho smrti a také stanovil výši správcovy

Václav z Kvasejovic
i s okováním ". Jiný

poručníkům,

měl

úředník,

stejným

míšeňských

dostávat 80 kop

purkrabí Mates Fux,

způsobem ošetřovaného.

k zdárnému chodu panství

zdůraznil

měl

S

a "dva

koně

obdržet 40 kop

odměny.

na obroku
míšeňských

vědomím důležitosti

kvalitních

ve svém testamentu nutnost jejich

okamžité náhrady v případě úmrtí některého z nich. 165 Dlouholetým důchodním písařem

byl Adam Šifnar ze Štadperka. Správce panství Kuncberk, patřícího

k Dobrovici, se jmenoval Matěj Vinecký. Asi

nejdůležitější

osobou, která se objevila

po boku Henyka z Valdštejna, se stal regent panství Mikuláš

Zajíček.

Ten také poz-

ději odkoupil od svého pána za symbolickou cenu dvůr ve vsi Úherce a přestože

z pozdějších výslechů není

164
165

zřejmá jeho účast

na popravě Mizery, nízká cena by moh-

E. FUČÍKOVÁ - J. JANÁČEK (edd.), Třifrancouzští kavalíři,
A. SLÁDEČEK, Paměti města Dobrovic, S. 45-46.
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la

svědčit

Zajíček

o

zasvěcenosti

do

případu

vraždy

tiskaře

a

odměny

v podobě zisku dvora.

prošel bez viditelné újmy nesnadným obdobím kolem Bílé hory a svoji pozi-

ci si upevnil a ještě posílil za nové vrchnosti, Adama mladšího z Valdštejna.
se i erbovního povýšení s přídomkem z Hošťálkovic a

později

Dočkal

je titulován jako

hejtman "panství dobrovského, novovaldštejnského a vlkavského ".166
zřejmě

Byrokratický aparát celého panství pracoval

na vysoké úrovni. Písem-

né instrukce k chodu šlechtického režijního velkostatku nejsou známé, je však
se domnívat, že se za Henyka
této doby staly pevnou

či

součástí

jeho otce objevily,

neboť

psané

úřední

důvod

knihy se od

života dobrovických obyvatel. Dobrovice se nemoh-

la rovnat největším dominiím v Čechách, její organizační struktura kopírovala ve
zmenšené formě správu v podobě, jaká je známá z velkých šlechtických panství. 167
Vliv na vývoj správy

nepochybně měl

i osobní kontakt

s organizační správou rožmberského panství, které

Jindřicha

několikrát

za

z Valdštejna

vladařství předpo

sledního Rožmberka Viléma navštívil.
Pevný

řád

vyžadovalo nejen dobrovické panství, ale i
Přestože většinu

Valdštejn v Praze.
účast

na zemských

sněmech

dům,

který vlastnil

svého života prožil na svém venkovském sídle,

a jiné události

společenského zaměření

jej

nutně přita

hovaly do hlavního města království. Vždyť i předvolání do České kanceláře kvůli
Knize jej zastihlo v pražském sídle!

Vrchnostenská správa

zajišťovala

rost o každodenní život vrchnosti
třeby

chod panství po ekonomické stránce, sta-

měli úředníci

a služebnictvo

pána a jeho rodiny, z nichž vedle štolmistra víme

"funkcích":

kuchaři,

ještě

zajišťující

o

méně

všední po-

významných

zahradníkovi, muzikantovi (blíže ne specifikovaném), bubeníko-

vi a trubačovi. Ve služebném postavení se nacházel i sládek a lazebník, jehož jméno
Izajáš by
nou

svědčilo

čeládku

o

přítomnosti alespoň

jedné židovské rodiny v Dobrovici. Služeb-

musela mít i paní domu, kolem níž se nacházely zejména neprovdané

mladé ženy z rytířských rodů. Fraucimor si jistě udržovala matka Henyka z Valdštejna, Markéta. Služebnictvo, které ji dlouhou dobu
poslední

vůli;

propustila je z poddanství a nádavkem

ho majetku z domu. Byl to Zylvarovský
166
167

věrně

dům

sloužilo,

odměnila

přidala ještě část

ve své

svého movité-

v Mladé Boleslavi, který

patřil

jejímu

Gruntovní kniha, I Bl, 49r.
K tomu srov. Josef KALOUSEK (ed.), Archiv český XXII. Řády selské a instrukce hospodářské
1350-1626, Praha 1905.
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bratru Vilémovi. Žila v něm poté, co opustila Dobrovici a dala mu přednost před
pěčickou

tvrzí, jež jí byla

určena

Dům

za vdovské sídlo.

však po její smrti obsadil

nezdárný syn Henyk, nenechal sepsat inventář a všechen movitý majetek zabavil. I68

zde žil

Dobrovické obyvatelstvo se neskládalo pouze z českého etnika. Vedle

židů

minimálně

oby-

početnější

jeden Ital a zejména

vatel, jejímž náboženským centrem se stala
sloužily bohoslužby v

německém

jazyce.

kolonie

hřbitovní
Němci

německy hovořících

kaple svatého Martina, kde se
byli jak v klientském vztahu

k vrchnosti, jako v případě štolmistra Nybšice z Holtendorfu, tak ve vztahu poddanském. 169 Z řemeslníků jménem známe truhláře Joachyma Hapiho a soukeníka Melichara Hofmana. Často se z tohoto etnika rekrutovali poddaní s uměleckými sklony,
například

lik let
ku.

varhaník Martin Kraus a malíř Kristián Alexander Laujen. První se o

později

pokusil

podvodně

Případ pravděpodobně

dořešen,

nikdy nebyl

konvertoval ke katolictví a svoji
Slavaty a Martinice.

vymámit z Valdštejna peníze na zfalšovanou

Patrně

předem

něko
směn

Krausova stopa se ztrácí poté, co

prohranou

při

vložil do rukou místodržících

však asi nebyl na Valdštejnovi v závislém postavení,

protože osm let po údaj ném podpisu

směnky

v roce 1614 se pohyboval

v Praze. Krausovu konverzi Valdštejn považoval za
du. "A aby mu to tím snážeji jíti mohlo, a

volně

stěžejní důvod nedořešení přípa

kfedruňku

té falše zástupce

měl,

proto od

víry evangelidské odstoupil a k víře papežské přistoupil. ,,170 Jak je vidět účelové náboženské přestupy se odehrávaly i mimo rámec urozených!
Druhý z uvedených,

malíř

Laujen,

měl

být ztrestán na hrdle po spáchání

vraždy v Mladé Boleslavi. Henyk z Valdštejna jej zachránil, když ho vyplatil za 200
kop

míšeňských,

jež poskytl

danství. V Dobrovici
německého malíře

přátelům

přebýval

zabitého a Laujen mu slíbil v roce 1611 pod-

pouze dva roky, kdy se mu podařilo za pomoci jiného

Kregera Karguse (mimochodem i ten si

nějaký čas

pobyl ve

věze

ní) uprchnout do severního Německa.l?l
Malířova pověst

v regionu

měla

dobrý zvuk,

daných bylo neobvyklé. Týkalo se

většinou

hospodářskou činnost

kteří

na panství a

neboť

zdatných

v mnoha

takové

rozšíření řad

řemeslníků, kteří

případech

pod-

mohli oživit

k nové vrchnosti zbíhali

A. SLÁDEČEK, Paměti města Dobrovic, s. 58.
Ke klientským vazbám srov. P. MAŤA, Svět české aristokracie, s. 657-678.
170 Apologie I, 38r-38v.
171 A. SLÁDEČEK, Paměti města Dobrovic, s. 74.
168

169
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od svých

původních pánů.

Ta poté ráda poskytla azyl novému poddanému a žádala

u bývalého pána o výhostní list. Jak vidno,

malíř "dobrovolně" přislíbil člověčenství

pod hrozbou exemplárního trestu a tato vazba na vrchnost mu
Vděčnost

k srdci.

žitosti opustil

nespadala do jeho dobrých povahových vlastností a při první příle

svůj

nový domova uprchl hledat

štěstí

s malířem dalekosáhlé plány a s jeho dovedností
uměleckými

evidentně nepřirostla

jinam.

chtěl

Zřejmě měl

Valdštejn

ozdobit dobrovický zámek

výtvory a zároveň si zajistit levnou pracovní sílu v neobvyklém povolá-

,172
lll.

V některých

případech

docházelo k opačným situacím, kdy se poddaný obrá-

til na svou vrchnost v případě nesnází a ta se ráda stylizovala do pozice ideální

křes

ťanské vrchnosti, která má povinnost starat se o svěřené poddané. Často se tato křes
ťanská

láska pojila se

společenskou

prestiží,

neboť

snoubila s ukázkou modelového chování šlechty.
vat svou moc

vůči

tem pro zdatného

jiné vrchnosti, ale
řemeslníka,

nejčastěji

jehož práce

ochrana vlastního

Někdy chtěla

člověka

se

vrchnost demonstro-

se jednalo právě o záchranu před tres-

přinášela

užitek panství. Všechny

tři

as-

pekty se spojily v případě Jana Horáka ze vsi Zábrdovic, který v roce 1597 probodl
"beze vší příčiny a zamordoval" Linharta Papeže ze vsi Machova, poddaného Zikmunda
řeč

Smiřického.

v otázce trestu,

pře,

Plnomocníci obou stran nemohli najít dlouhou dobu
předháněli

se v nových

až museli požádat o radu

"pánů

a

nařčeních

přátel".

společnou

z nedostatku správného vedení

Ti pomohli

při

soudu konaném

v Dobrovici a Jan Horák unikl trestu a vyvázl z celé záležitosti s pokutou. Tu musel
zaplatit nejen

příbuzným zavražděného,

ale také jeho vrchnosti Zikmundu

Smiřic

kému. 173
Poddaní se obraceli na svou vrchnost i v méně
la ta

předcházející. Před

z Valdštejna - se dostal

případu

dobrovický soud -

Jiřík

Tyt, dobrovický

výjimečných

měšťan.

se

situacích než by-

osobně zúčastnil

Urazil jiného

Václava Svobodu, a označil ho za "nepořádného mistra",

čímž

měšťana,

Henyk
tkalce

mu způsobil újmu na

"poctivosti".174 Jako "milosrdná" vrchnost se Valdštejn projevil při udělení milosti
pro

zámečníka

šafář

Mikuláše, který

ze dvora, aby mohli

vyráběl

společně

falešné

klíče,

jejichž originály mu obstarával

zcizit panský majetek.

172

M. KOLDINSKÁ, Každodennost, s. 70-7l.

173

Pamětní kniha, I B2, 36r-37r.

174

TAMTÉŽ, I B2, 28r.

Počínali

si však velice ne-
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opatrně

a jejich trestná

činnost

když si ke spolupráci pozvali

byla brzy odhalena. Jak tato akce mohla dopadnout,

pohůnka

Sanytra,

označovaného

v pamětní knize

pří

domky "moula" a "pytel koudele ft? Jakmile se po podstoupení tortury Mikuláš ke
svému činu přiznal, bylo mu odpuštěno a udělena milost. 175
řešil

Valdštejn jako nepochybná autorita v regionu

i delikty z jiných panství.

Adam Matěj a Lidmila ze vsi Bejčiny, poddaní rytíře Bořka Vančury z Řehnic a na
Studence se dopustili cizoložství a před potrestáním se obrátili na Valdštejna a
z Dobrovice, Martina Dentulína, jejichž přímluva
nejvyššího trestu a
došlo i k
loměje.

veřejnému

tak, že upustil od

cizoložníkům

"hrdlo šenkováno bylo". Pod vlivem

pokání, které

měl

veřejné

Vedle

obměkčila rytíře

vězení.

faráře

však

provinilý pár vykonat v kostele svatého Barto-

pohany před celým

postavili rukojmí, aby unikli

kněze

městečkem

jim bylo uloženo, aby za sebe

Z pochopitelných

důvodů

se nikdo

nepřihlásil,

kdo by ťaké byl ochoten v případě dalšího provinění cizoložného páru pykat spolu
s nimi ve

vězení!

Nikdo z náboženské obce se za

a symbolická forma

spoluúčasti věřících

ně

nepostavil a tato svérázná

na potrestání se minula

však nemohla nechat tento delikt bez náležité odezvy. Zápis v
podmínky pro to, aby

hříšný

deliktu, "jakéhokoliv jiného

pár nebyl potrestán. Vedle

hříchu proti

účinkem.

pamětní

samozřejmého

Vrchnost

knize uvádí
neopakování

Pánu Bohu aneb proti vrchnosti své jakého-

koliv neposlušenství, bud' to, že bychom se na vrchnosti své aneb poddaných
neb koužkoli [f] věc jiném žádného
mstívati

chtěli

anebo

domí vrchnosti

pryč

oddala, že bychom se
hož z nás koliv

řeči

nevyměňujíc

pro takové strestání nás

neb skutkem se slyšeti dali, tolikéž z gruntu bez

Páně

hodně

vy-

vůle

vě

a

odešli, též jestliže by vrchnost naše kterého z nás k službě kde
nenáležitě

skutečně

a

věrně

nechovali a pryč ušli, a to že by se na které-

našlo a vyhledalo."

Při

nedodržení

těchto

podmínek hrozil

páru či jednomu z nich nejvyšší trest. A tím pádem se až do smrti museli chovat jako
svatí a možná ani to jim nepostačilo k záchraně ... 176 Valdštejn se považoval za pána
nad životem a smrtí svých poddaných a v tomto

směru nevybočoval

z hranic své

společenské vrstvy. Šlechta se na prahu raného novověku snažila v rámci sociálního
ukázňování

dohlížet na

nejintimnější

175
176

téměř

všechny oblasti života neurozených, nevyjímaje ani

záležitosti. Ano, mohla být milosrdnou

křesťanskou

vrchností, ale jen

TAMTÉŽ, I B2, 25r.
TAMTÉŽ, I B2, 37v-38r.
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v tom případě, že poddaný výrazným způsobem nepřekročil hranici, která mu byla
dána jeho původem. Pokud se ocitl za touto hranicí nebo výrazně narušil vazbu mezi
sebou a pánem, hrozil mu

přísný

trest. To

samozřejmě nevylučovalo přátelské

nebo i citové pouto vrchnosti k poddanému,
mykaly z intencí hierarchického

většinou

vazby

se však sociální vztahy nevy-

uspořádání společnosti

směřovaly

a

k bezkonflikt-

nímu soužití, z něhož mohly těžit obě zainteresované strany.

111.5. Čarodějnické procesy
Když se Henyk z Valdštejna z titulu hejtmana boleslavského kraje vložil do postihu
čarodějnictví

v regionu, procesy již

měly

za sebou dva odsouzené. Nebyly to však

první případy, které se v okolí Dobrovice objevily. 177 Jednotlivé čarodějnické procesy na Nymbursku se odehrávaly již od poloviny 16. stoletL 178 Přestože se obecně dá
říci, že pronásledování čarodějnictví na území Čech a Moravy nebylo ojedinělým

zjevem, omezeným na několik individuálních 'procesů,179 z jednoho hlediska byly
nymburské procesy

výjimečné

- svou

systematičností

a

počtem obětL

Podobných

sérií lze ve sledovaném období zaznamenat jen několik, vlastně jen dvě. Žamberské
zřejmě největší,

procesy na konci 16. století,

jaké se

před

Bílou horou

uskutečnily,

a procesy ze sedmdesátých let 16. století ve Velké Bíteši. 180
V roce 1606

předal

Valdštejn nymburskému soudu svého poddaného Jana

Špičku a činnost světských soudů ve vyhledávání a trestání čarodějníků se rozjela

naplno. Všichni dopadení byli

příslušníky městské či

venkovské chudiny nebo osedlí

poddanL I8I Ve výpovědích se přiznávali k vykonávání široké škály magických úkonů
a lidových praktik a k menším kriminálním
tuálů, většina

z nich

uváděla

deliktům.

Co se týká

čarodějnických

ri-

za hlavního praktikanta sedláka z Budiměřic Jana Man-

delíka zvaného Nežerka. Poddaný komorního panství
organizátorem a inspirátorem

prováděných

Poděbrady

magických

rituálů.

byl pro Valdštejna

Dokonce se

měl

stát

Teritoriálně lze čarodějnické procesy vymezit čtyřmi body: Nymburk, Poděbrady, Dobrovice,
Kopidlno, viz výše, s. 9.
178 P. KREUZ, Čarodějnické procesy, s. 129-130.
179 TAMTÉŽ, s. 142-143.
180 Nejnověji k čarodějnickým procesům před Bílou horou srov. Petr KREUZ, Čarodějnické procesy a právo, in: J. FRANCEK, Čarodějnické příběhy, Praha - Litomyšl 2005, s. 28-29.
181 P. KREUZ, Čarodějnické procesy, s. 142.
177
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učitelem

i jakýmsi

odsouzených

dalších deset delikventů.

Většina

čarodějníků.

Do roku 1609 se

před

soudy dostalo

z nich byla potrestána a prakticky všichni doznávali

nějakou spojitost s Nežerkou. 182

Není

zřejmé, proč

se stal Nežerka z Valdštejnovy strany nejvíce pronásledo-

vanou osobou v procesech. Jediný z předstoupivších

před

soud se dokázal

účinně

bránit a pokud nešlo jinak, vyhledal pomoc u úředníků poděbradského panství i Čes
ké komory. Prokázal i velkou dávku osobní
podroben

tortuře

liktu. V průběhu

a

procesů

i jeho bratr. Snad
z rukou

přísně

úspěšně

právě

ji přestál, tj.

statečnosti,

nepřiznal

nejméně

když

se k žádnému

dvakrát byl

čarodějnickému

de-

také prožil rodinnou tragédii - jedním z popravených byl
schopnost vyhledat pomoc na správném

místě

a uniknout

trestající vrchnosti popudila Henyka natolik, že se neustále pokoušel

dosáhnout Nežerkova odsouzení.
Důležitým

škody

způsobené

faktorem

při

pronásledování

prováděním

čarodějníků

magických praktik. V

" .. .netoliko mnohým lidem mordy,

čáry

byly možné

očích

a

lektvarů při provádění

vrchnosti

zločinci

a kouzly svými, ale také J[eho] M[ilosti]

Pánu a poddaným J[eho] M[ilosti] Páně týmiž kouzly škodili.
prášků

hospodářské

lidových magických

ztrátám a tragédiím. Jak uvedl Jan Albrecht

rituálů

Křinecký

,,183

Užívání různých

mohlo vést k citelným

z Ronova, jeho poddaný Jan

Kočí dokonce "přes šedesáte kusů dobytka koňského umořil.,,184 Hospodářské škody

na panstvích Valdštejn považoval za citelné poškození vlastního majetku a jistě i tento

důvod

vedl k pronásledování Nežerky.

V roce 1609 nymburské procesy na více jak
lým přerušením
děpodobně

vězelo?

pět

let ustaly. Co za tímto náh-

Henyk z Valdštejna se znovu oženil a starost o rodinu (prav-

v tomto roce se narodil druhý syn

Jindřich) umožňovala

strávit mnohem

příjemnější chvíle než mrhat čas pronásledováním čarodějů. Šťastné chvíle, které

nyní prožíval v
přízně

prostředí

dobrovického zámku, nekalilo ani

vědomí konečné

ztráty

matky. Chystal se také uvést do chodu dobrovickou tiskárnu a v neposlední

řadě jej jistě zaměstnávaly převratné politické události tehdejších Čech.

Není důležité pro tuto práci detailně popisovat jednotlivé případy v chronologické posloupnosti a
míře potrestání. Tento náhled na procesy byl již podroben výzkumu. Srov. P. KREUZ, Čaroděj
nické procesy.
183 Apologie I, 7v.
184 Václav SCHULZ (ed.), Paběrky z archivů domácích i cizích 1. Ještě něco o čarodějnicích III., ČL
9,1900, s. 34-35.
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Na svého "psance nevyvedeného" však
možnost, chopil se

opět příležitosti

opět

Jakmile se objevila

a zahájil nový frontální útok na Nežerku.

S podobným výsledkem jako v první fázi
delikventy, ale Nežerka

nezapomněl.

procesů, čili bezvýsledně.

Odsoudil jiné

trestajícímu Valdštejnovi unikl. Znovu se obrátil na

Českou komoru a znovu nezůstal bez zastání. Henyk si nedovedl vysvětlit, proč se

vysoko postavení
ně označeného

úředníci

zastávali sice svého poddaného, ale

za delikventa. Jediným pro

něj

logickým

Sám musel v procesu s Knihou sáhnout hluboko do svého

současně člověka jas-

vysvětlením
měšce,

byla korupce.

aby odvrátil hrozící

pohromu. 185
Za znovuzahájením

procesů

se skrývaly také prestižní a mocenské zájmy. Ja-

ko krajský hejtman Valdštejn nedokázal odsoudit Nežerku a
šlechticů,

s vydatnou pomocí okolních

zejména Jana Albrechta

vložená do pronásledování neurozeného

člověka nepřinesla

v podobě vykonání rozsudku. Valdštejn nemohl snést
cizí vrchnosti, stále unikal podle jeho
trestáním níže po stavených

jedinců

nepodařilo

mínění

ve

se mu to ani

Křineckého.

Energie

v první fázi kýžený efekt

představu,

že poddaný, i když

zaslouženému trestu. V honbě za po-

společnosti

nebyl jediný, koho po dlouhou

dobu ovládala představa, že musí svoji mocenskou převahu uplatnit za každou cenu.
Svérázné
letí na majitele

společenství rybníkářů připravovalo
bechyňského

spravedlivý trest za smrt
Strach z dokonání
rybníkáře

v sedmdesátých letech 16. sto-

panství Petra Voka z Rožmberka atentát.

tří druhů

činu přinutil

Měl

to být

popravených z popudu posledního Rožmberka.

Petra Voka s nasazením

vypátrat a potrestat. Dopadení vůdců

šlechticů

společenství, kteří

ze širokého okolí
se

často přemísťo

vali z jednoho místa na druhé, si vyžádalo osmileté úsilí a na konci je
trest. Rožmberk se projevil jako nemilosrdná vrchnost a slovy svého

čekal

krutý

kronikáře" hla-

vami jejich pan Petr Vokjednu truhlici naplnil. ,,186 Zájmy prestižní a zájmy hmotné
spojil

Henykův příbuzný

Adam mladší z Valdštejna ve více jak desetiletém sporu

Nesouhlasím v tomto případě s tvrzením Petra Kreuze, který označuje tyto Valdštejnovy výroky za
"hysterická tvrzení". Srov. P. KREUZ, Čarodějnické procesy, s. 139.
186 Podrobněji srov. Jaroslav PÁNEK, Spiknutí rybníkářů proti Petru Vokovi z Rožmberka v roce
1569, in: Zdeněk Beneš - Eduard Maur - Jaroslav Pánek (edd.) Pocta Josefu Petráňovi. Sborník
prací z českých dějin k 60. narozeninám prof. dr. Josefa Petráně, Praha 1991, s. 245-299.
185
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s litoměřickými

měšťany

dočkal

a

se satisfakce,

přestože

právo nebylo

evidentně

na

jeho straně. 187
Mocenský

střet

se v nymburských procesech odehrával také ve vyšší

rovině.

Již v průběhu první fáze procesů považoval Valdštejn zásahy České komory za vmě
šování do pravomocí jemu

svěřeného úřadu. Neúměrně

rozsáhlé zásahy do kompe188
tencí krajských hejtmanů boleslavského kraje a nymburského soudu byly po roce
1610 dokonce protiprávnL 189 Po opětovném zahájení pokusu o likvidaci Nežerky
narazil Valdštejn na mnohem tvrdší protivníky, než jakými mu byli
v prvním desetiletí 17. století. Jestliže
velice se

přepočítal, neboť

je v první
niklo,

části

čeho

proti

němu

očekával,

že nyní

proběhne

úředníci

záležitost hladce,

stáli Slavata a Martinic. (Mimochodem,

své Apologie Valdštejn spojil již s první fází

procesů,

umně

jednak aby vy-

byli místodržící schopni, jednak aby vynikl on sám. Již deset let

před

defenestrací musel soupeřit s katolickými předáky!)190 Poslední zmínka o Nežerkovi
a o procesech
vězení

vůbec

je z března 1617, kdy byl Nežerka

pod slibem, že se po

odvolání však nebylo do
nost, vyřízeno.

l9l

vyřízení

května

propuštěn

z nymburského

odvolání znovu dostaví do Nymburka. Toto

1618, kdy

apelační

soud prakticky

přerušil

svou čin

Nežerka patrně žil až do roku 1624, kdy se ujal statku

v Budiměřicích jeho syn Šťastný. Kromě toho jsou známy ještě čtyři další Nežerkovy
d etl- dva synove' a d ve d cery. 192
v

•

v

Petr MAŤ A, Svědectví o životě ve zdivočelé době, in:, M. Koldinská - P. Maťa, Deník rudolfinského dvořana, s. 33.
188 S Valdštejnem byl jmenován do funkce krajského hejtmana za rytířský stav Abraham Gerštof
z Malšvic. P. KREUZ, Čarodějnické procesy, s. 131.
189 P.KREUZ, Čarodějnické procesy, s. 140.
190 Apologie I, llr-12r.
191 P. KREUZ, Čarodějnické procesy, s. 136-137.
192 TAMTÉŽ, s. 157.
187
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IV. KULTURNí A INTELEKTUÁLNí ZÁJMYPODNĚTY, VÝSLEDKY, KONFLIKTY

IV.1. Volný

čas,

mentalita

život raně novověkého šlechtice sestával z řady každodenních rutinních činností
spojených se starostí o prosperitu a zdárný chod jeho panství. V případě urozených
zastávajících funkci

při dvoře

nebo v zemské

správě

ních povinností a nutností splnit úkoly vyplývající ze
životní tempo a neustálá
z horních pater

potřeba

společnosti

sebou

se skládal z oficiálních pracovsvěřeného úřadu.

Zrychlující se

vyšších

nároků

přinesla

i zvýšenou vnímavost mezi hranicí

na individualitu lidského jedince
času

stráveného povinnostmi a času zbylého na soukromé aktivity. Častý povzdech nad
hodinami strávenými

vyčerpávající úřednickou činností

se prostupováním byrokracie do každodenního života
náročném

dnu odreagovat. Záplavy písemností

ni odevzdané rezignace a
pracovním

vypětí

zároveň

přinášel

se zvyšovala

chuť

potřebu

města

šlechticů,

se po

až ke stup-

spojit zbytek dne po

se zábavou hodnou nejvyšších vrstev. U

podobně zaneprázdněného

sílící

někdy přiváděly úředníky

poutal na dlouhou dobu nebo trvale do hlavního
nost navštívit

a nároky kladené zvyšujícím

náročném

které

úřad při

království, se naskýtala mož-

kolegu a nad dobrým jídlem konverzovat

nad aktuálními politickými otázkami nebo

prostě

vyslechnout a prodebatovat novin-

ky hýbající rudolfinskou Prahou.
Pokud šlechtic neodjel na své venkovské statky, reprezentativní
akce probíhající
vítané

zpestření.

téměř každodenně

v pražských palácových rezidencích poskytovaly

Nákladné hostiny spojené s tancem, v letních

v palácových zahradách, lákaly nejednoho šlechtice svým leskem.
jako bylo oblíbené

běhání

společenské

ke kroužku,

přitahovaly

svých schopností a dovolovaly zaujmout

některou

měsících

konané

Společenské

hry,

urozené velmože k předvedení

z přítomných dam, aby se poko-

chala jejich fyzickou zdatností. 193 Jak se tato náhrada dřívějších turnajů odlišovala od
rytířských střetnutí uskutečňovaných ještě před
k

sto lety,

při

nichž bylo možno

přijít

VVk"
tez
emu urazu nebo 1. o ZlVO t,194
.

193
194

v'

M. KOLDINSKÁ, Každodennost, s. 76-79.
J. MACEK, Jagellonský věk II, s. 191-192.
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člen

Pierre Bergeron,
val do svého deníku
podal

svědectví

o

francouzského poselstva, o

společenské

způsobu

němž

události, jichž byl v Praze

již byla řeč, si zapiso-

svědkem. Zároveň

nám

zábavy urozených vrstev. "Zdrželi jsme se dlouho u paní

z Pernštejna, kde jsme provedli množství ztřeštěných

kousků

po francouzském

způso

bu, mimo jiné jsme dámám předvedli tanec. ,,195

Ušlechtilejší forma zábavy však
v pokleslejším duchu. "Pokud jde o
péčí

nevylučovala,

že se šlechtici nemohli chovat

společnost shromážděnou

v sále, jedinou její

bylo jako o závod se oddávat nemírnému jídlu a pití, takže jsme nemálo

pánů

viděli v té půtce klesnout"l96 Pití se stávalo i předmětem souboje mezi urozenými

pány. "Z té hostiny vyšel pan maršál velice

čestně, neboť pokořil

nejvyšší pány dvo-

ra, kteří se do té doby měli za nejudatnější pijáky na světě. ,,197 Jindy šlechtici shromáždění

pod prapory

ní hrdost. ,,Na této

(či

spíše poháry) své země projevovali při této

hostině

Francouzi

zvítězili

nad Němci,

neboť

činnosti

i národ-

vypili najednou to-

lik, co ostatní nedokázali nadvakrát.'d98 Množství pokrmů a pití mohlo i při střídmé

konzumaci ve své

kvantitě způsobit

zažívaCÍ potíže. " ... a jeli jsme na

večeři

k panu

ze Schonbergu. Ten nám vystrojil tak bohatou tabuli, že jsem při odchodu byl stižen
přenáramným

smíchem; což svědčilo o mé
o
,.199
hostu, kten na tom by I'1 mno hem h ure.
o

v,

určité

nevolnosti, avšak bylo tam

několik

v

Početnost takových zápisů vyvolává pocit, že šlechtici v Čechách prakticky

každý takový panket využili k obžerství a opilství. Zálibu v alkoholu a
v jídle však byla velice
také šlechtici z

českých

do Istanbulu, neskrýval

častým

dobovým zjevem a tuto situaci vnímali a komentovali

zemí. Václav Vratislav z Mitrovic,
svůj

nestřídmost

člen císařského

údiv nad tím, jak vybraně se chovají

limové. Zážitky z po bytu v hlavním

městě

při

poselstva

hostinách mus-

osmanského impéria využil k velmi ote-

vřenému a kritickému hodnocení vlastních krajanů. 200
Zřetelné

vnímání hranic mezi pracovními povinnostmi a

časem zaměřeným

na zábavu se odrážel v šlechtické korespondenci, ale také v záznamech deníkového
typu. Ty

velmožům

sloužily

především

k zápisům rutinních záležitostí spojených

E.FUČÍKOV Á - J. JANÁČEK (edd.), Třifrancouzští kavalíři, s. 71.
TAMTÉŽ, s. 57-58.
197 TAMTÉŽ, s. 59.
198 TAMTÉŽ, s. 66.
199 TAMTÉŽ, S. 72.
200 M. KOLDINSKÁ, Každodennost, s. 90.
195

196
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s každodenním šlechtickým životem. Dnešní nároky na deníkové záznamy j sou poněkud

těch,

odlišné od

novověku.

přikládal

jedinec z horních pater

společnosti

raného

Místo reflexe spíše prostý záznam, místo myšlenek spíše jména. Zrychle-

né životní tempo a

výraznější

k zvýšenému výskytu
ných

jaké jim

kalendářů

pocit

uvědomování

šlechticů, kteří chtěli svůj

vydávaných soudobými

přispívaly

si vlastní osobnosti

život zachytit na stránky

tiskaři. Právě

do

těch

předtiště

se záznamy

většinou

zapisovaly. 20 I
Přelom

16. a 17. století však

a hostin. Manýrismus,
zejména v umění,

označení

označuje

neměl

kulturních

jen svou optimistickou
proudů

nebezpečí,

zábav

doby v úzkém významu pojmu,

také mnohem spíše náladu oné doby. Velké náboženské

konflikty probíhající v Evropě po celou dobu 16. století a stálá
ského

tvář, tvář

konflikty mezi tendencemi

vlády a absolutistickým pojetím moci a

směřujícím

rozepře

přítomnost

muslim-

ke stavovskému

způsobu

křesťanskými

mezi jednotlivými

konfesemi přispívaly k pocitu ztráty hodnot, na nichž svět do té doby stá1. 202 České
země

si již v předcházejícím století prošly vlnou náboženských válek a zdálo by se,

že koexistence z nutnosti a reálný stav
rozdílně

věcí přispěje

k rozumnějšímu soužití mezi

však s přispěním tlaku habsburské panovnické dynastie a
v průběhu celého století navozovalo s koncem
vyhnutelného

věku

většímu otevření

bylo možno

bavy v podobě

dohlédnout,

přiměřené

tů,

o nichž již byla

na

světě,

řeč,

nevylučovala

válečného

a zá-

se lidé také obraceli k božímu řádu a racionální úvaze o bytí

ale i k astrologii a okultním naukám. Není jistě náhodou, že

době

času

šlechtickému naturelu a urozenosti. Vedle hostin a panke-

právě

v tomto

čase

rozkvět

alchy-

a Praha se stává

jedním z nejvýznamnějších center manýristické kultury. Možná

v těchto letech se rodí moderní intelektuál,

často

propadající skepsi a melan-

cholii, oblíbené to psychické nemoci doby, jejíž příznaky se vedle

202

světu

konfliktu ne-

intenzivní prožívání volného

mie, oblíbené "zábavy" urozených se projevuje

201

se

střetu.

ještě

v rudolfinské

kotliny

spíše atmosféru blížícího se ne-

Tato atmosféra, jejíhož konce v podobě dlouholetého

právě

české

orientovanými vrstvami obyvatelstva. Myšlenkové ovzduší

zádumčivosti

pro-

Petr MAŤA, Nejstarší české a moravské deníky. Kultura každodenního života v raném novověku
a některé nové perspektivní prameny, FHB 18, 1997, s. 99-120.
Josef VÁLKA, Karel starší ze Žerotína, moravský patriot a politik, in: Jarmila Lakosilová (ed.),
Duchem, ne mečem, Praha 2003, s. 123-124.
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řádem

jevují i rozmýšlením nad božím
své víry.
ho

světa

Různé

kunstkomory

naplněné

odrážejí rozpolcenost a

a pochybováním nebo naopak

upevňováním

artefakty a přírodními zvláštnostmi vezdejší-

nevyjasněnost

duchovního

rozměru

lidského rozjí-

maní. Není jednoduché se v takovém labyrintu vyznat! 203

IV.2. Religiozita, škola, hudba
Do takového

prostředí

se šlechtici rodili na

přelomu

16. a 17. století a záleželo na

jejich individuálním charakteru, jak s nabídnutými možnostmi naloží. Henyk
z Valdštejna nebyl v tomto
tradice otce
svědčení.

přikazovala

směru

jít ve

výjimkou.

Viděli

šlépějích smířlivého

Novoutrakvistická víra

zděděná

ani v průběhu výchovy a dospívání,

po

jsme jej jako mladíka, kterému
pře

politického a náboženského

Jindřichovi

přestože většina

jeho

z Valdštejna se nezviklala
příbuzných

římského

byla

vyznání. Častý pobyt v domě katolického radikála Kryštofa mladšího z Lobkovic, ani
vliv matky a ženy na jeho náboženském přesvědčení nic nezměnily.204 Již
z korespondence vedené v průběhu sporu s arcibiskupem vystupuje do
nykova vůle zachovat si vyznání a církevní

předáci

ani nedoufali ve

popředí

zrněnu

He-

Valdštej-

novy konfese?05 Nezadatelné právo stavů vybírat si víru svobodně podle svého nejhlubšího
si byl

přesvědčení

vědom.

by

utrpělo

pod nátlakem papežské kurie a také tohoto aspektu

Na svou neochvějnost ve

víře

je náležitě hrdý; i po dvaceti letech neo-

pomene jedinou příležitost ukázat, jak by se mu vedlo lépe, kdyby přestoupil ke katolictví.
Pevnost ve

víře

byla možná jediná konstanta, od které Valdštejn

přes

svou

rozporuplnou povahu nikdy neustoupil. Jeho náboženské přesvědčení s lety nabývalo
na síle a zachoval si jej až do konce svých dní. Myslím, že
s jeho

203
204

205

přesvědčením

o urozenosti a

výjimečnosti.

poněkud

Ve své Apologii

korespondovalo
nápadně zdůraz-

J. VÁLKA, Karel starší ze Žerotína, moravský patriot a politik, s. 123-124.
V průběhu zápasu o Českou konfesi je jeho otec Jindřich z Valdštejna uváděn jako novoutrakvista.
Srov. Jaroslav PÁNEK, Stavovská opozice, s. 109. Syn Henykje v korespondenci mapující průběh
aféry s pražským arcibiskupem označován jako příslušník víry podobojí. Zároveň je zde kvůli
snadnějšímu dosažení požadovaného dispensu důsledně vyjadřován rozdíl mezi luteránem a utrakvistou. Srov. V. J. NOVÁČEK, Spor o nářek cti, s. 24.
K problematice konverzí u šlechty z Čech, Moravy a Rakous srov. Thomas WINKELBAUER,
Konfese a konverze. Šlechtické proměny vyznání v českých a rakouských zemích od sklonku 16. do
poloviny 17. století, ČČH 98, 2000, s. 476-540.
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ňoval

snahu Slavaty a Martinice přesvědčit poddané o výhodách protekce po konver-

zi s tím, že i v případě
Připomíná

vrchnosti.

jící poddaní,
jistě

přestupku

i nesvobodu, jakou trpěli na

přestože měli

o

vyznání

uchráněni trestů

od své

Martinicově

panství jinak smýšle-

zaručenou

svobodu vyznání. Je

Majestátem Rudolfa II.

nezmiňuje

zajímavé, že se

změně

budou po

bezprostředních příčinách

vedoucích k radikalizaci

evangelických stavů, tedy události v Broumově a v Hrobech, ale jen a pouze popisuje
činy

místodržících. Jaký jiný smysl než ve spojení se zápasem nesvobody a katolictví

proti právu a protestantismu by měla nepatrná soudní pře s bývalým poddaným, který
směnku

zfalšoval
Vždyť

a snažil se získat soudní cestou od Henyka z Valdštejna peníze?

s Knihou nebo

čarodějnictvím

nemá žádnou spojitost! Pouze a jedině tu, že se

Martin Kraus, bývalý varhaník v Dobrovici, snažil hledat ochranu u Slavaty
a Martinice. Po
vedlivě

varhaníkově příklonu

vůči

posuzovaný

Nehledě

mo o

na sbližování

sobě

případ

(mimochodem spra-

Valdštejnovi) místodržící "odklidili" do ztracena. Tady

konverze podstatně promluvila do
Kde však hledat

ke katolictví celý

příčiny

řešení

zamotané situace.
označován

toho, že je

novoutrakvistů

spojovalo oba směry, ve

za

přesvědčeného

luterána?

s myšlenkami luteránského vyznání, které sa-

Valdštejnově

okolí se v průběhu několika desítek

let vystřídalo ve spravování dobrovické náboženské obce několik duchovních, jejichž
teologické názory se z utrakvistických pozic
Také
se

faráři

výrazně přesunovaly

na stranu luterství.

z blízkého okolí a spisovatelé vydávající v dobrovické

výrazně přikláněli

ve

věroučných

tiskárně

svá díla,

otázkách na stranu saské reformované církve.

Nejeden z nich byl žákem Viktorina Vrbenského, významného humanistického spisovatele, díky jehož

doporučení někteří

z nich dostávali

berku. Pedagog, výborný znalec latiny a
velice oblíbený mezi svými studenty,
z jednoho
1621 se

působiště

před

do druhého. Po

kněžské svěcení

řečtiny, především

kteří

ve Vitem-

však teolog a

ho neváhali následovat

bělohorských vítězů

byl

při přechodu

staroměstské popravě českých pánů

pronásledováním ze strany

kněz,

v

červnu

ukryl do Dobrovice,

kde také v březnu 1622 zemře1. 206 Nejdůležitější duchovní osobou, zastávající úřad
faráře

v Dobrovici, byl Zikmund Crinitus.

desetiletí 17.

věku

zde na přelomu prvního a druhého

a jeho výrazná orientace k luterství mu

trátora strany podobojí
206

Působil

přinesla

později

ve funkci adminis-

nejeden konflikt s konzervativním

křídlem

dolní

J. HEJNIC - J. MARTÍNEK, Rukověť humanistického básnictví v Čechách na Moravě od konce
15. do začátku 17. století V, Praha 1982, s. 542-544.
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konzistoře.

při

Náboženská orientace vrchnosti se jevila také

zakládání dobrovické

školy. Partikulární školy vznikaly po celém území Čech a jejich rostoucí počet odrážel zvyšující se poptávku
veň

společnosti

raného

novověku

po

vzdělaných

lidech. Záro-

v těchto školách nacházeli praktické životní uplatnění studenti a absolventi praž-

ské univerzity a všichni známí
vysokoškolským

zařízením.

členové učitelského

Byli to v prvé

řadě

domosti, ale škola se mohla stát odrazovým
místě úředníka

v městské

či

sboru v Dobrovici prošli tímto

pedagogové,

můstkem

kteří předávali

své

vě

k definitivní životní kariéře na

zemské korporaci. Dostávali se také jako vychovatelé do

šlechtických rodin a jejich kariéra nejednou
a obsazení jedné z mnoha farností na

českém

směřovala

ke

kněžskému vysvěcení

Vzdělání

území.

se stávalo jednou

z cest za osobním úspěchem. 207
přímo

Vzešla motivace k založení školy v centru panství
chovních, nebo se na ní podílely jiné faktory?
zřejmá

a jednoduchá. Myslím, že se v tomto

akceptujeme kladný vztah šlechtické vrstvy
byla nutná k dosažení
úřednický

určitého stupně

Odpověď

případě

dění

v zemi

stala standardní

součástí

vzdělání,

ke

jehož podmínka

chtěl podstatnějším způsobem

alespoň prostřednictvím účasti

soudu, bez znalostí se neobešel.

několik příčin. Předně,

kariérního postupu. Pokud šlechtic nedosáhl na

post na stavovské nebo dvorské úrovni a

zasahovat do

na tuto otázku není samo-

prolnulo

společnosti

od Valdštejna a du-

Zároveň

se zvýšená

na zemském

měřítka

sněmu

kladená na

šlechtické výchovy, jejíž absenci mohl velmož

nebo

vzdělání

pociťovat

jako určitý druh méněcennosti. 2 0 8 Rozhled a zkušenosti nabyté univerzitním vzdělá
ním nemohly vynahradit zážitky v nudné provincionální
panství.

Někdy

se taková absence

Karel z Lichtenštejna neuctivě

vzdělání

vyjádřilo

stala až

úrovni

atmosféře

terčem posměchu,

vzdělání

je " ... úplný idiot,

polovičního

kdy se

např.

Viléma z Lobkovic. Pouka-

zuje na to, že nikdy nestudoval a jeho schopnosti zastávat vysoký
neboť

venkovského

úřad

byly mizivé,

rozumu, a za takových okolností mohl

vpravdě

ma'1o praktl'kovatl.. ,,209

Jiří PEŠEK, Pražská univerzita, městské latinské školy a měšťanské elity předbělohorských Čech,
ČCH 89, 1991,336-355.
208 P. MAŤ A., Svědectví o životě, in: M. Koldinská - P. Maťa, Deník rudolfinského dvořana, s. 20.
209 Je nutné přihlédnout k tomu, že hlavní příčinou pronešeného výroku byla snaha o záchranu života
207

pro Viléma z Lobkovic. Hrozil mu trest smrti za angažovanost ve stavovském povstání v letech
1618-1620. Srov. Josef PETRÁŇ, Staroměstská exekuce, s. 109-110.
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Kladný vztah ke
nanční prostředky

vzdělání

a ochota šlechty investovat do tohoto procesu fi-

se spojila s vlivem, jaký
uplatnění

vzniknout pracovnímu

dobře

a hledající odpovídající a

svému školnímu správci mimo

měli

na Valdštejna duchovní a dala

pro studenty vzešlé z pražského vysokého

učení

placené místo. Nabízel-li Valdštejn v roce 1600

běžného

platu ročně 40 000 kop

míšeňských,

stávalo

se rektorské místo v Dobrovici velmi lukrativním. 2lo
Škola se také stávala prostředkem k zvýšení šlechtické prestiže. Ukázat svoji
velkorysost a

štědrost

bylo jedním ze základních pravidel šlechtického chování

a pokud k tomu mohla přispět i takováto forma, neváhal šlechtic vynaložit prostředky
k tomu, aby se

představil

jako mecenáš podporující

vzdělání.

Valdštejn takto svoji

školu pojímal a k zvýšení prestiže školy volil i prostředky, které v nábožensky
né

době

Při

nejsou obvyklé.

velkou práci

přesvědčit

zakládání školy v roce 1601

vyučující,

Martin Dentulín

Valdštejna, aby na místa do dobrovické školy

z Karlovy univerzity a ne od jezuitů, jak
sice kvalitní

měl kněz

původně

především

to ano, ale

zjitře

přijal

adepty

Henyk zamýšlel. Valdštejn hledal

dobré

zpěváky

a v tom

případě

by ne-

váhal přijmout i katolické pedagogy.211
Z předcházející informace nám
roli také

Henykův

zřetelně

vyplývá, že

při

individuální kulturní zájem. Záliba v hudbě se u Valdštejna proje-

vovala po celou dobu, co dohlížel bedlivým okem vrchnosti na
snaha o získání
nictvím výše

nad jinými

učitelů

byla

podmíněna

zmíněného kněze

pro svoji školu

zakládání školy hrál

"předního

svůj

zmíněná

ústava

jejich kvalitami v hudební oblasti.

Prostřed

Martina Dentulína z Turtelštejna hledal v roce 1601

ojiciála, který by kantor a basista dobrý byl a který by,

dvěma přednost

maje,

kůr

kostelní náležitou muzikou

dobře

spravo-

val. ,.212 Protože nová škola není ještě schopná personálně uspokojit kvalitní hudební
produkci pro vrchnost, žádá také" ... kdyby mohl týž ojiciál sobě objednati a s sebou

hned přivésti dva

mládenečky,

s ním muziky fedrování.

,,213

štejn a pokud se rozhodl

210

211
212
213

jednoho altistu a druhého diskantistu, pro

volnější

V angažování nových členů se aktivně podílel i Vald-

přivést

kantora, který

splňoval

jeho požadavky, neváhal

K platům na partikulárních školách srov. Zikmund WINTER, Život a učení na partikulárních školách v Čechách v XV a XVI. století, Praha 1901, zejména s. 239.
TAMTÉŽ, s. 165.
TAMTÉŽ s 152
František 'DVORSKÝ (ed.), Paměti o školách českých. Listář školství českého v Čechách a na
Moravě od l. 1598 do 1616 s doklady starší i pozdější doby, Praha 1886, s. 76.
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prosadit svoji

vůli. Notně

učitele často

již pro

tím komplikoval

činnost

neboť

pražského rektora,

vysvětlovat, proč

jiné místo a s námahou pak musel

ten

měl

nedošlo

k očekávanému příjezdu kantora do předem určené školy?14 Jindy nemusel Valdštejn
nového adepta hledat sám,
dobrou vlastností

přicházel-li

příchozího.

k němu na

doporučení

některou

motivované

V roce 1612 se objevil v Dobrovici kantor Mikuláš

Partlovský Svinčanský, který byl" dobrý musikus Ií?15 Vítaná posila pro hudbymilovného Valdštejna!
Stálý soubor dobrovického pána procházel

častou obměnou

obsazení,

Valdštejnův

zájem si však podržel. Zdá se, že

postavení

vyučující

učitelském

v

kantoři

v personálním

a sukcentorové, níže

sboru školy, se dostávali na svá místa

především

díky svým hudebním dovednostem a to nejen do Dobrovice. Jak dalece ovládali své
nástroje není jisté, ale z hlediska

jak ovládají své hlasy.

Jistěže

pro dosažení jejich postavení

své žáky číst
a psát, ale určujícím znakem pro přijetí do školy byly jejich vokální schopnosti. 216
bylo

nejdůležitější,

určujících parametrů

K doplnění souboru, který byl schopen
řad

Praze, musel Valdštejn sáhnout do

umět naučit

museli

předvést

své

svých poddaných. V

umění

i v rudolfinské

předchozí

se již zmínilo tom, že v služebném svazku v Dobrovici se nacházeli
haník,

trubač,

bubeník a blíže ne specifikovaný muzikant.

vztahu existovalo víc

jedinců, kteří

projevovali

kapitole jsem
například

Pravděpodobně

umělecké

var-

v závislém

sklony a jejichž služeb si

Valdštejn cenil natolik, že byl schopen jim dát darem dům ve svém městečku, jako
tomu bylo v případě jistého Jíříka Pacovského. 217 Valdštejn používal dobrovické
hudebníky k svéráznému

způsobu

prezentace a

předváděl umění

kapely

lenými šlechtici. V prosinci 1602, nedlouho poté, co se v Dobrovici

před spřáte

začalo

s hudbou

"ve velkém", navštívil Adama mladšího z Valdštejna v jeho pražském sídle a tam mu
, I
Ukaza,

. h o h udb'
co Je
e mCl. dok'azou. 218
v

Henykova osobní záliba v hudbě se stala trvalou
ta v sídelním

městečku

součástí

každodenního živo-

panství a spojovala vrchnost s poddanými,

kteří svůj

zájem uspokojovali v literátském bratrstvu při místním kostele svatého
I

občané

nevelkého

městečka

projevovali svoji touhu sdružovat se

při

kulturní

Bartoloměje.

náboženském

TAMTÉŽ, s. 389-391 a 401.
TAMTÉŽ, s. 197.
216 Zikmund WINTER, Život a učení, s. 151.
217 Gruntovní kniha, I Bl, 49r.
218 M. KOLDINSKÁ - P. MAŤA (edd.), Deník rudolfinského dvořana, s. 55.
214
215
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zpěvu

místní náboženské obce. Hudba patřila prakticky ke každé
evropské komunitě a Dobrovice nebyla výjimkou. 219 S přispěním posil z učitelského
ve

společenství

sboru a se zaujetím pro hudbu ze strany vrchnosti se jejich produkce

zřejmě

neustále

zlepšovala.
Na druhou stranu však není nutné
ních produkcí. To, že
dá intenzivní
pevnou
tečka

nou

působili

ve škole

přípravu především

součástí

pro

přeceňovat

kantoři

zpěv

charakter dobrovických hudeb-

s vokálními dovednostmi,

v kostele. Chválit boha

kulturní výbavy skoro každého,

byť

zpěvem

města

sebemenšího

a nejinak tomu bylo i v případě Dobrovice, kde literátské bratrstvo

součást

kulturního života obce. Tak pevnou, že se stalo

chvále,

některé

nástrojové obsazení

hudebníků směřovalo

zentativních ceremoniálech
Kde jinde by se uplatnil
vítat

návštěvníky

při příjezdu

trubač

Jistě,

na

dvoře

požadavky na život
panovníka byly

a bubeník než

přece

by

svědčilo

významných
při

svého sídla? Nechci snižovat

nebo

měs

tvořilo

pev-

přejal

záva-

zejména k boží

o jejich úloze

hostů

kupní

při

repre-

na dobrovický zámek.

fanfárách, kterými mohl Valdštejn

vyhraněný

zájem

šlechticů přelomu

českém prostředí

spíše o výjimku než

Rudolfa II. existovala kapela, která

splňovala náročnější

16. a 17. století o hudbu, ale
pravidlo.

hudebníků

se stalo

třeba předmětem

smlouvy, kdy poddaný Gabriel Lomnický při koupi domu od svého otce
zek v podobě odvádění stálého platu na dobrovický literární kúr. 220
Jestliže muzicírování dobrovických

předpoklá

jen šlo v

pozdně renesančního či

neporovnatelně větší

dím. Ale i muzikanti na rudolfinském

manýristického

vladaře.

Navíc možnosti

ve srovnání s periferním šlechtickým
dvoře

zaujímali

především

prostře

místa duchovních

a teprve poté byli bráni na vědomí jako hudebníci nebo dokonce kompozitoři?21
Několikrát zmíněný

Pierre Bergeron dokázal hudební produkci rudolfinské

a prozradil nám, k jakým účelům se hudba především
222
využívala. Po jedné mši chválil císařovu dvorní kapelu. V hlavním chrámu celého
Prahy vnímat velice

intenzivně

království jej zaujala

219

především skutečnost,

že do kostela chodila vybraná

společ-

Jiří PEŠEK, Z pražské hudební kultury měšťanského soukromí před Bílou Horou, Hudební věda 20,

1983, s. 252.
Gruntovní kniha, lBI, 29r.
221 Dvorní kapelník byl účetně veden spolu s duchovními a zaujímal až čtvrté místo v hierarchii; po
zpovědníkovi, dvorním elemosinariovi a kaplanech. Naopak hudebníci často zastávali místa kaplanů a někteří byli elemosinariem, pobírali také prebendy z církevních funkcí. Srov. Robert LINDELL, Hudební život na dvoře Rudolfa II. , Hudební věda 26, 1989, č. 2, s. 10 1-1 02.
222 E. FUČÍKOVÁ - J. JANÁČEK (edd.), Třifrancouzští kavalíři, s. 56.
220

77

nost, ale neodpustil si

udělat

poznámku ke

kvalitě

hudební. "Hudba je tam velice

dobrá. ,,223 Navštívil také utrakvistickou mši, všímal si rozdílů v bohoslužebných

úkonech a poznamenal, že "pokud jde o nešpory, ty slouží stejně jako my, s hudbou
na kruchtě. ,,224 Velké množství trumpetistů a několik hráčů na bicí nástroje zpříjem
ňovalo z císařova rozkazu poselstvu chvíle strávené u hodovního stolu. 225 Jindy zahraničního návštěvníka

dobu stolování

ohromila instrumentální virtuozita jednoho z hudebníků. "Po

osvěžoval

vzduch sloužící s velkým

ná císařova hudba s vynikajícím hráčem na violu.

Vyrovnat se panovníkovi v tomto

směru

vějířem

a k jídlu nám hrála

výteč

,,226

mohla snad jedině rožmberská kape-

la,227 což spíše svědčí o elitních zájmech posledních Rožmberků a jejich výjimečném
postavení v soudobé české společnosti než o obecnějších trendech?28 Snad jediným
šlechticem, který ostatní

předčil

ve svém zájmu o hudbu a

dočkal

se

ocenění

již za

svého života, byl Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Jestliže umělecké produkce na
Harantově

ných v

sídle na Pecce jsou ve stádiu hypotéz,

inventáři

poměrně dobře

peckovského zámku tomu
popsaná.

Výjimečný

přestože

nasvědčuje,

množství

nástrojů

jeho skladatelská

zjev mezi hudbymilovnými

zapsa-

činnost

je

raně novověkými

šlechtici v Čechách rozvíjel svůj talent ve skladbách duchovního charakteru, což
svědčí

na

o tom, že hudba u privilegovaných vrstev soudobé

především

jako

duchovně-náboženská

české společnosti

záležitost, nikoliv v prvé

řadě

byla brá-

jako

součást

estetického prožitku. 229

IV.3. Dobrovický intelektuál - literatura a tiskárna
Asi

nejznámější činností,

literatuře

se kterou je Valdštejnova postava v

české

historiografické

spojována, je jeho aktivita na poli spisovatelském a vydavatelském. Zatím-

co ve spisovatelských ambicích nebyl ve šlechtickém

prostředí ojedinělým

zjevem,

223

"
TAMTEZ,
s. 71.
'
TAMTEZ, s. 68.
225 TAMTÉŽ, s. 59.
226 TAMTÉŽ, s. 66.
227 K funkčnosti a struktuře rožmberské kapely srov. Martin HORYNA, Vilém z Rožmberka a hudba,
OH 3, 1993, s. 257-263.
228 M. KOLDINSKÁ, Kryštof Harant, s. 233.
229 TAMTÉŽ, s. 233nn.
224

v
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založením tiskárny na svém sídle v Dobrovici se vymykal a do Bílé hory byl prakticky jediným známým vydavatelem pocházejícím z panského stavu. 230
Již vrstevníci spojovali Valdštejna s počiny spojené s literaturou a pro kutnohorského kronikáře byl Henyk "pán literního umění učený".23I Co si však pod tímto
pojmem máme

představit?

Pro

tury se spisovatelem stával
studiem a
řovaly

cvičením

pozdně renesančního či

hlavně

se v tomto

člověk,

takový

řemesle

na

manýristického znalce litera-

jenž

předlohách

svůj

autorit. Jeho kvality se

zejména schopností přiblížit se nedostižným antickým

ním

literátům

z kulturně

cím

autorům,

ale také

hledání nových

trendů

vyspělejších

česky

se

zemí. Tyto indicie

psaná díla

stavěla

zaměřovala především

nejširšího okruhu lidského poznání - velký

um získal mnohaletým

vzorům

směřují

na

renesanč

spíše k latinsky píší-

osvědčených

na

nebo

prově

hodnotách a místo

zprostředkování vědomostí

nárůst věcné

z co

a naukové literatury je toho

důkazem. 232 Rozhodující byla především řemeslnická zručnost a množství nabytých

informací, nikoli originalita a osobní vklad?33
Absence univerzitního vzdělání neznamenala ještě nepoučenost. 234 Dům
Kryštofa Popela z Lobkovic
Prahy.

zprostředkoval

Prostřednictvím uměnímilovného

první kontakty s atmosférou rudolfinské

Popela se Valdštejn

střetával

kulturními a intelektuálními proudy, jež oslovovaly šlechtickou
města

království.

Několik umělců

pracující

od Lobkovice, zejména zlatníci, ale i
Kryštofa Popela není

zřejmé,

přímo

malíři

jak vnímal

pro

nebo

umělecká

císaře

hodináři.

díla,

se soudobými

společnost

hlavního

získávalo zakázky také
Z deníkových

přesto

záznamů

se jimi rád obklopo-

M. BOHATCOV Á a kol., Česká kniha, s. 157.
Eduard PETRŮ - Emil PRAŽÁK (edd.), Mikuláš Dačický z Heslova, Prostopravda, Paměti, Praha
1955, s. 390.
232 Rozvoj naukové (v dobové terminologii vědecké) a zejména věcné (dnes bychom asi hovořili
o literatuře faktu) literatury souvisel s informační explozí v 16. století spojenou s rozšířením knihtisku a snahou předat co největší množství poznatků z různých oborů lidského poznání co nejširší
veřejnosti. Zájem o beletristickou tvorbu se spojoval s kratšími útvary, zejména satirického charakteru. Absenci velkého beletristického díla v české renesanční literatuře považuji za důsledek brzké
reformace a přerušení kontinuity s evropskými literaturami. K žánrovému rozdělení humanistické
literatury na našem území srov. Eduard PETRŮ, Informační exploze 16. století a genologický systém humanistické literatury, in: Eduard Petrů, Vzdálené hlasy. Studie o starší české literatuře,
Olomouc 1996, s. 227-232.
230
231

233

234

"Kopírování, vytváření variant či kombinování motivů mělo pomáhat orientaci při hledání nových
tvůrčích cest. Takovéto pronikání - aemulatio - odpovídalo plně dobovému pojetí originální tvorby," tvrdí o umění rudolfinské Prahy a estetických požadavcích na něj kladených Jiří Pešek. Podobně tomu bylo i v případě literatury. Jiří PEŠEK, Poznámky ke struktuře a zaměření mecenátu
císaFe Rudolfa 11., FHB ll, 1987, s. 368.
Jaroslav PÁNEK, Dva typy českého šlechtického mecenátu v době Rudolfa 11., FHB 13, 1990, s.
163-164.

79

val.235 Postrádal-li mladý Valdštejn soustavnější vzdělání, v pražském paláci jistě
našel

příležitost

prostudovat

některou

knihu nebo se pobavit s preceptorem

vyučují

cím Jana Kryštofa, Lobkovicova syna.
Znalost zemského práva se v pozdější
ností, z praktického hlediska mu v rozšíření

době

stala pro Henyka zálibou i nut-

poznatků

pomohla soudní

pře

s arci-

biskupem. Kde jinde by se mohl z bezprostřední blízkosti podívat do zákulisí probíhajícího sporu, když ne

přímo

u soudu? Nabyté zkušenosti a osobní

pomohly velice brzy se

dobře

orientovat v prostředí zemského soudu a získat

užitečné

kontakty na vlivné osoby pohybující se v právnickém

od sporu s arcibiskupem distancoval Kryštof z Lobkovic,
manželku ve vedení
ní

pře

četné

Poté, co se

aktivně doplňoval

svoji

nemohl najít ani jednoho volného prokurátora. Jak Ber-

ka z Dubé uvádí, ani jeden z právníků nebyl volný,
(záměrně?)

prostředí.

mu

a dostal v jednom okamžiku arcibiskupa do úzkých. Církev-

hodnostář jeho přičiněním

Henykem

přítomnost

neboť

a na tuto okolnost si arcibiskup

všichni již byli angažováni

stěžoval

u

císaře

a prosil ho

o pomoc. 236
Přirozeně

nyk

se nabízí i jiné

chtěl prostřednictvím

a dosáhnout

věhlasu

vysvětlení

Valdštejna jako literární osobnosti. He-

knihtisku a vydáváním

kulturní a intelektuální

tištěných děl

veličiny.

posílit svoji prestiž

Nemnoho knih dedikovaných

dobrovickému pánovi se mu zdálo málo a tak se rozhodl spojit literární mecenát
s aktivním provozováním vydavatelské

činnosti.

A právě taková snaha mu získávala

ocenění současníků.

Významnějším

atributem pro

štejna byla setkání s vysoce
17. století. Všichni,

kteří

se

vytváření

vzdělanými

a

intelektuálních

kulturně

nějakým způsobem

zájmů

však pro Vald-

aktivními osobnostmi z počátku

podíleli na rozvoji dobrovické tis-

kárny, se přikláněli k luterství. Školní výchovou, myšlenkovými pochody až po
kněžské svěcení

se

zřetelně

obraceli k saskému Vitemberku. Intelektuálové "dobro-

vického okruhu" byli preceptory ve významných šlechtických rodinách, Václav
Clemens zastával úlohu vychovatele u
z Michalovic. Po roce 1621 odešel do exilu,

Smiřických,

často měnil

u

Kouniců

místa svého

a u

pánů

působiště

a psal

K uměleckým zájmům Kryštofa z Lobkovic na stránkách jeho deníků srov. Jan CHLÍBEC, Umělci
a umělecká díla v denících Kryštofa Popela z Lobkovic, Studia Rudolphina 2, 2002, s. 40-44.
236 V. J. NOVÁČEK, Spor o nářek cti, s. 44.
235
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básně ostře odmítající protireforrnační kurz katolíků. 237 Melichar Veressius se naro-

dil na Slovensku a pět a půl roku strávil jako vychovatel u mladšího syna
Křineckého

Jindřicha

z Ronova, poté byl diákonem v Rožďalovicích. V letech 1610-1611

zastával funkci zámeckého kazatele na Svijanech a poté
ho v Dobrovici.238

čtyři

roky místo duchovní-

Jiří Morávek Mělnický dvakrát za svého života řídil školu

v Dobrovici a psal latinské verše. Jeho Applausus oslavuje Valdštejna jako "artium
Matěj

liberalium Mecenatis".

Morávek, autor Písní modlitebních se usadil

v Poděbradech, stal se místním konšelem a šest let zastával
ře.

239

tečku

úřad

zámeckého písa-

Již zmíněný Zikmund Crinitus byl v letech 1609-1610 farářem v sídelním měs
Henyka z Valdštejna a později

udělal

kariéru v pražském utrakvistickém cent-

ru. 240
Dobrovické tisky svým obsahem
To samo o

sobě jistě

hu v životě

raněnovověkého člověka.

na duchovní

není

překvapující,

přikládaly

velkou váhu

náboženství hrálo

křesťanské věrouce.

samozřejmě

výraznou úlo-

Profesní hledisko, v případě Dobrovice zejmé-

činnost, podstatně určovalo

ráz literatury zde vydávané. Vydavatelským

vrcholem v tomto směru byl tisk České konfese a také její obrany od Viktorina Vrbenského a

přesvědčivým

ukazatelem, k jakým duchovním

kořenům

se obrací vlast-

ník dobrovické oficíny.z41 Zatímco tento tisk představoval spíše teologické hledisko,
důraz

na

praktičtější

stránku náboženského života byl

pro každodenní život v církevní obci. Církevní
k lepšímu a

plnějšímu

prožívání

písně

křesťanského

v životě každého

křesťana,

v nesnadném období při

jako byl

například

ztrátě potomků

literaturou

a biblické výklady

roku.

k pochopení a významu, jaký evangelická církev

vyjádřen

Naučení

a rady

určenou

směřovaly
směřovaly

přikládala důležitým mezníkům

život ve svazku manželském a posilou

se mohly stát utěšující

věty

duchovních.

V "edičním plánu" dobrovické tiskárny zaujímaly výrazné místo také latinské
spisy, v nichž se

zřetelně zračila

snaha

učených literátů předvést

své oslavné verše

a řemeslo před zraky ostatních kolegů a vysloužit si tak jejich úctu a respekt. Řeme-

J. HEJNIC - J. MARTÍNEK, Rukověť I, s. 370-37I.
Josef HEJNIC - Jan MARTÍNEK, Rukověť V, Praha 1982, s. 462-463.
239 Josef HEJNIC - Jan MARTÍNEK, Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě od
konce 15. století do začátku 17. století III, Praha 1969, s. 380-38I.
2401. HEJNIC - J. MARTÍNEK, Rukověť I, s. 487.
241 K. CHYBA, Dobrovická tiskárna, s. 85.
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sIné zvládnutí takového typu literatury
vzdělané

patřilo

k dobrému tónu soudobé

univerzitně

vrstvy a Valdštejn jí dal prostor k veřejné prezentaci.

Třetím,

četnosti

z hlediska

malým, ale významem výrazným tematickým

okruhem dobrovického vydavatelství byly spisy politicko-historické. Jeden z nich
omezil

či vlastně

zastavil vydávání tisků v Dobrovici a zřetelně ukazoval na polickou

orientaci majitele a vlastníka tiskárny.
V prvním roce fungování dobrovické tiskárny vyšlo
rozvíjející nakladatelský

dům

posílil svými vlastními

počiny

devět

knih a

slibně

sám její majitel.

se

Námě

ty pro své knihy nacházel Valdštejn ve svých oblíbených sférách, v hudbě a

četbě

bible. Luteránská postila a sbírka duchovních písní s přidaným spisem o manželství
od Zikmunda Crinita mají kompilační charakter. 242 O obou se dozvídáme vše podstatné pouze z názvu. Postila je sbírkou oblíbených Valdštejnových biblických pasáží, duchovní

písně

jsou jednak

písněmi

sebranými,

částečně

však vypovídají o Henykových skladatelských schopnostech, nebot' je autorem několika z nich. 243
Nejobsáhlejším Henykovým dílem je však Apologie vzniklá v
vovského povstání, která je spisem osobního
štejnových zájmů -

především

zaměření;

průběhu

sta-

je však také odrazem Vald-

práva a historie.

Apologie jako literární žánr se neobjevuje v moderních literárních

příruč

kách,244 přesto má dlouhou tradici. Jeho počátky se rodily v antické římské říši, kde
se s růstem nového náboženského

směru

-

křesťanství

vyznání. Její charakter se promítl i do termínu, který

objevila nutnost hájit nové

označuje

obhájce monoteistic-

kého vyznání, které se rozšiřovalo po celém území starověkého Říma - otcové apologetikové.
Česká a od 16. století i evropská reformace musela vysvětlit svoji existenci

a jako jeden z účinných
s nejstaršími

křesťanskými

demonstrovalo, k jakým

242

243
244

prostředků

se jevil apologetický literární žánr.

teoretickými spisy a prvními

kořenům

Sepětí

křesťany vůbec názorně

se reformace obracela a s rozšířením knihtisku

K. CHYBA, Dobrovická tiskárna, s. 79-80. Ve skutečnosti vyšly Henykovy knihy čtyři, ale
v jednom případě se jedná o nové vydání již předtím vytištěné knihy. Podle digitálního záznamu
Knihopisu v databázi Národní knihovny v Klementinu oba tyto tisky jsou uložené ve Univerzitní
knihovně ve Vratislavi.
Viz předchozí poznámka.
Srov. např. Libor PA VERA - František VŠETIČKA, Lexikon literárních pojmů, Olomouc 2002.
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v 16. století a všeobecným růstem vzdělanosti oslovila reformace širokou obec

čtená-

řů.

Iv

českých

zemích apologetická literatura zapustila své

jem se vešly texty nejen náboženského charakteru, ale i díla
rakterem hájila jednotlivce
Každá konfese se
příklad

různého společenského

zaštiťovala

sepětím

svým

světská,

Pod tento po-

která svým cha-

stavu a konfesijního vyznání.

s prvními

křesťany.

Projevilo se to na-

v korespondenci Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka, kterou vedl se

svým otcem Adamem po konverzi k
mentaci na
ně

kořeny.

kontinuitě

vyznání. Vilém postavil svoji argu-

katolické církve vedoucí až k apoštolům a Ježíši Kristu, vlast-

křesťanství

ke vzniku

římskému

jako takovému. Naproti tomu

víru spojil s prvotní myšlenkovou podstatou církve,

Vilémův

šíření

otec svoji bratrskou

evangelia bez toho, aby

byla spojena s majetkovým obohacováním a institucionalizovaným hierarchickým
uspořádáním.

245

Rozhodně se dá říci, že s rostoucím počtem textů náboženských

i světských docházelo k terminologické inflaci pojmu apologie.
Světské

nadužívání termínu se projevovalo v obranách

různého

typu i ve

šlechtickém prostředí. Kardinál František z Dietrichštejna, olomoucký biskup a
představitel

katolické reformace na

čelný

Moravě

se hájil ze svého morálního poklesku
v průběhu stavovského převratu na Moravě v roce 1619. 246 Vysvětlení vlastní politické a vojenské

činnosti

vedlo

Jindřicha

Matyáše z Thurnu, významného stavovské-

ho předáka v době povstání v letech 1618-1620, k sepsání apologetického spisu?47
Snahu po revizi procesu a obnovení

společenské

prestiže spolu s navrácením zabave-

vyjádřil Jiří

z Lobkovic v textu, který vznikl v internaci v Kladsku
a jehož spoluautory byli místní jezuité. 248 A apologií je nazván i skvost české epistolografie začátku 17. století, dopis Karla staršího ze Žerotína Jiříkovi z Hodic. 249
ného majetku

Henyk z Valdštejna se

podobně

bu své osoby v textu, který vyšel

jako výše

během

zmínění

šlechtici pokusilo obhajo-

stavovského povstání. Apologie se svým

Ke Slavatově konverzi a následné korespondenční argumentaci srov. M. KOLDINSKÁ, Každodennost, s. 155-161.
246 Při stavovském převratu na Moravě s hrozbou vpádu českého vojska do země Dietrichštejn ztratil
hlavu a rozjel se do Vídně. Na nátlak císaře se vrátil na Moravu, ale jako vrchní velitel zemského
vojska zklamal. Svou bázlivost projevil ponižující nabídkou Thurnovi, že se podrobí stavovské
opozici. K tomu srov. J. JANÁČEK, Valdštejn, s. 172-177.
247 Výňatky z Apologie jsou v monografii M. POJAR, Jindřich Matyáš Thurn, s.199-218.
248 K Jiřímu z Lobkovic ajeho apologii srov. J. JANÁČEK, Ženy, s. 108-122.
249 Noemi REJCHRTOVÁ (ed.), Karel starší ze Žerotína, Z korespondence, Praha 1982, s. 207-223.
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dlouhým názvem,25o tak typickým pro knihy raného novověku, obsahuje tři důležité
informace, nezbytné pro pochopení díla.
Za prvé: Události, které se sběhly okolo Henyka, autor nazývá neštěstím. Čili
okolnosti vedoucí až k popravě

tiskaře

Mizery byly fatální a Valdštejn se jim nemohl

vyhnout.
Za druhé:
jen

Zdůraznění

zviditelněním

funkce komorníka u Maxmiliána Tyrolského bylo ne-

rodového jména, ale lesk jména bratra panujícího

vedle zvýšené prestiže

svědčilo neochotě

jakýmkoliv

způsobem

českého

krále

se angažovat proti

panovníkovi nebo habsburskému domu.
Za třetí: Toto
tele dobrého

řádu

neštěstí

bylo

způsobeno

a práva, tedy takovými,

lidmi, které Henyk

kteří

označuje

jako ruši-

se snaží svou činností narušit stávající

pořádek.

Prostřední

z těchto

zenosti a spolu se

třetím

argumentů

částečně

vyložil v pasáži

věnované

uro-

bodem k němu obrátím pozornost v následující kapitole.

věnovat poněkud

Nyní se budeme

jsem

více obsahové a formální stránce Apologie

s přihlédnutím k Valdštejnovu dalšímu spisovatelskému dílu a vydavatelské produkCl.

" Tuto počátek jest té tragedije ... ",251, uvádí Valdštejn přílohovou část svého

textu a vnáší do něj vážný tón. Život je plný nesnází a smutku, člověk se v něm žene
za marnými požitky a jeho
mismus
nudné

hovoří

výňatky

ze vstupní pasáže druhé
zemské ústavy a

s úředníky zemské

či městské

ladu manýristické doby než
se v tomto

směšnému počínání učiní

případě

části

městského

konec až smrt. Chmurný pesi-

Apologie, která ve své

práva,

občas

podstatě přináší

proložené korespondencí

korporace. Vystihuje pesimistický charakter spíše ná-

poučeného čtenáře pozdně renesanční

projevilo to i ono.

Předkládá

literatury?

Zřejmě

nám však obraz šlechtice, který se

dostal do soukolí nešťastných událostí, z nichž není úniku.
Soudobý pesimismus se v literatuře

přetavoval

doby a s nestejnou intenzitou a kvalitou se tomuto
ropskému) pocitu
Nathanaél

250
251

stísněnosti

Vodňanský

do beletristicko-moralistní po-

obecně

dostalo hlasu i u domácích

z Uračova, Tobiáš

Mouřenín

evropskému (západoev-

autorů.

Hlásili se k němu

z Litomyšle, Jan Amos Komen-

Viz výše pozn. 1.
Apologie II, 1r.
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ský a ze

šlechticů například

Václav Budovec z Budova nebo

Bartoloměj

Paprocký

z Hloho1. 252
Používání motivu divadla-světa se stalo oblíbeným nástrojem pro výklad
ta, v němž se pohybuje

člověk-herec

někřesťanské literatuře.

V renesanci se thetrální metafora

a jehož

a nadužívání motivu svádí až kjejímu

počátky

posměšnému

nalezneme již v antické a radočkala

velkého

rozšíření

hodnocení. Jeho obliba však

dávala šanci autorovi díla, který tuto metaforu používal, oslovit širší vrstvy
počet

Jejich

se

zvětšoval úměrně

s růstem

svě-

vzdělanosti

čtenářů.

evropské populace a

české

země nebyly v tomto směru výjimkou. 253
Vidění světa

vidění

jako divadla, jeho

ží na úhlu pohledu) se

uplatňuje

v díle

v podobě tragédie nebo komedie (zále-

českého

šlechtice,

člena

Václava Budovce z Budova. Traktát O předivných proměnách
ského polemického spisu Antialkorán
mulovat myšlenky a
Bůh

osvětlit

uplatňuje

Jednoty bratrské,

zařazený

do nábožen-

tuto metaforu, aby mu pomohla for-

otázky, které ho trápí. V podtitulu stojí: "A kterak Pán

s svými volenými zde komedii, ale s bezbožníky, slovem i pravdou jeho pohrdají-

cími, tragedii konati

ráčí,

pohanění

totiž že své volené skrze

k dobrému cíli vede, bezbožníci pak,

byť nejslavnější v

i slávu vždycky

té komedii byli, že při konci

komedie přicházejí do tragedie, tj. hrozný konec berouce, kteréžto komedie i tragedie
opravdový konec že se teprvá při soudném dni spatří. ,,254
Budovec, více politik než
textem snaží
pro

něj

vysvětlit

se touto úvodní metaforou a následným

problém predestinace a nutnost války s pohany,

dvě

nanejvýš aktuální. První z nich vychází z jeho náboženského

v němž se myšlenky
druhé myšlence ho
srdce

umělec,

střední

české

přivedl,

myšlenky

přesvědčení,

reformace posunují ke kalvinistickému pojetí víry. Ke
vedle stálého tureckého

nebezpečí

Evropy, každodenní kontakt s muslimskou

hrozící vpádem do

společností.

V roce 1577 se

jako šestadvacetiletý vydal na cestu do Konstantinopole ve funkci hofmistra

císař

ského poselstva ke dvoru tureckého sultána Murada III. 255
Valdštejn se ve své Apologii nikdy nedostal tak daleko, aby
bem přetavil motiv metafory

světa jako

divadla do svého díla. Jako

tvůrčím způso

poučený čtenář

ví

Hana BOČKOVÁ, Theatrum mundi minoris jako svědectví o člověku na sklonku jedné epochy, in:
Nathanaé! Vodňanský z Uračova, Theatrum mundi minoris, Brno 2001, s. 265.
253 TAMTÉŽ, s. 269-271.
254 Noemi REJCHRTOVÁ (ed.), Václav Budovec z Budova, Antialkorán, Praha 1989, s. 286.
255 TAMTÉŽ, s. 8.
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( .ea;

o možnostech zakomponovat motiv do spisu, ale hranice spisovatelského umu jsou
u něj
čin

podstatně

níž než u Budovce. Racionální pohled na aféry ho vedl k hledání pří

spíše v lidské než boží nepřízni. Pesimismus a eschatologické nálady pramenily

u Valdštejna z představy, že je obklopen nepřáteli,
by jedinci bez

překážek

žít

příčinu

kampaně

a pronásledování Henyka

štvavé

křesťanským

kteří

nedovolí z prosté lidské zlo-

životem. Rozdíl ve
směřuje

víře

pokládá za hlavní

zejména k

"hanbě,

po-

směchu a outiskům ".256 A to je pro šlechtice pohroma! Neustálá kontrola cti se

v prostředí urozených vrstev stala jedním ze všudypřítomných faktorů. Čest je permanentně ohrožována a ztrátě "poctivosti" je nutné zabraňovat všemi prostředky.257

Zloba, kterou dostaly lidské bytosti do vínku od boha, se ve
přenáší

díky osobnímu

nepřátelství.

v neschopnosti jeho samého cokoli
sledování. Strach

ského postavení
se

nedočká

Henykova existenciální skepse se projevuje

učinit,

před "křivými řečmi"

dopouštějí nepřátelé,
vůči

neustále

Valdštejnově případě

směřuje

a

aniž by
před

opět

nemohl upadnout do proná-

"zošklivením", kterého se na

k ohrožení prestiže a dokonce poklesu mocen-

poddaným. Stylizuje se do soucitné pozice

a místodržící "jak se

něm

říká,

na Pánu se vychladiti a

mučedníka.

Zastání

téměř jako

na lžíci

vody jej jako utopiti mohli. ,,258 Nad svým osudem" nejednou z lítosti veliké nemálo
slz ... vylíti ráčil. ,,259 Jako správný křesťan svůj osud nechává na spravedlivém posouzení bohu.
Vážným tónem obrany
zvednutí

ostatků, vlastně

identifikace Mizery
s

nějakou

člověk

občas

pro blesknou i

jen hlavy mrtvoly a její

věnuje uštěpačnou

monstrancí ... "

Zároveň

překvapivě

vtipné pasáže. Vy-

předkládání svědkům

poznámku, že s ní

komisaři

za

chodili" .. .jako

však ihned poukazuje na to, že svobodný a

nechodí na místa, kde se trestají delikventi a vrcholem

skutečnost,

těchto

či

řádný

"orgií" je mu

že Mizeru jako "psance" pochovali na mladoboleslavský
k posměchu a znevážení všech "poctivých" lidí. 260
Hledat Valdštejnovu vinu

účelem

hřbitov

nevinu v jeho vlastním díle není smysluplné.

Adam mladší z Valdštejna si do svého deníku 11. února 1617 poznamenal: "Pan

Apologie 6v.
P. MAŤA, Svět české aristokracie, s. 25-26.
258 Apologie I, 15v.
259 Apologie I, 59-60v.
260 Apologie I, 30r-30v.
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Henyk byl u mne a vyznal se z hříchu. ,,261 Položme si otázku jiným způsobem. Na-

máhal by se Valdštejn se sestavením a vydáním Apologie jen proto, aby všechny
přesvědčil,

stačující.

že je

262

lhář? Jistěže

nost za spor s císařem
účty

ještě

ujištění

o

vině

je nedo-

Henyk se pokusil vydáním spisu podpořit svůj politický a společenský

návrat mezi urozené a

ní

ne. Interpretace textu na pouhé

veřejně

přenesl

přihlásil

se

k povstalým

Habsburkům

vali s jeho dobrým jménem.

Svůj

momentálně

příbuzenství

vyřídil

i osob-

stranou, ale jak

způsobem

nemohl zapomenout, jakým

hazardo-

díl dostal v textu také bratranec Adam mladší

z Valdštejna. Jeho neutrální postoj v aféře a neochota postavit se
z důvodu pokrevního

odpověd

Veškerou

na místodržící a zároveň si tak na dálku

se Slavatou a Martinicem. Panovnický rod šel

dále uvidíme, ani

stavům.

dobrovického pána

pobouřil

plně

za Henyka

a v textu ho

označil

za bezcharakterního kariéristu chtivého majetku za každou cenu. I když vkládá tuto
myšlenku do úst místodržícím, je

zřejmé,

tra. Pokud by totiž Slavata a Martinic
chtěli

že ironický šleh míří na nejvyššího hofmis-

nepřipravili

Henyka o "hrdlo,

čest

a statek",

ho " .. .za blázna vyhlásiti a v moc J[ehoJ M[ilosti} panu hofmistru nejvyššímu,

kterýž že (prý) na to co

čert

na duši

hříšnou čeká,

a

nepochybně

také jej souditi

měl

dáti chtí. A tak pán v jeho moci že vězněm do smrti, jako pan Lacek z Štemberka

v moci pana Adama z Štemberka zůstává býti musí, a přitom s J[ejí} M[ilostí} Paní
manželkou a panem synem
de.

,,263

Páně

podle své

vůle

nakládati již jak mu libo moci bu-

Jestli opravdu Adam z Valdštejna počítal po případném Henykově odsouzení

s participací na podílu z jeho panství, nevíme. Faktem však

zůstává,

že Dobrovici

shodou okolností nakonec získal. Po konfiskaci Henykova majetku ji totiž odkoupil
od Albrechta z Valdštejna.
Intriky
ňovalo

nepřátel

Henykovu

a jejich strastiplné, nakonec však

neochvějnost

veřejným míněním.

a vraždu však nemohla být vymazána. Jak v takovém
svůj

zvýraz-

v boji s nepřízní osudu. Valdštejn však zápasil ještě

s jedním mocným protivníkem -

žení, jestliže

vítězné překonání

spis koncipoval také jako

paměť

Pokuta zaplacená za urážku
světle

budoucím

vyniklo Henykovo snapotomkům? Vždyť

mu

již dorůstal syn, který bude muset jednou převzít majetek a rodovou tradici ...

M. KOLDINSKÁ - P. MAŤA (edd.), Deník rudolfinského dvořana, s. 262.
Tak interpretuje ve své práci K. CHYBA, Dobrovická tiskárna, s. 56-58.
263 Apologie I, 46v-47r.
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Relativně

zhoršily v druhé

dobré podmínky pro manévrování v první části Apologie se výrazně
části.

a znemožnilo tak
hách nemohl
náře

dělat

Formální oddělení od vzoru by porušilo návaznost na předlohu

výrazně

předem

zasahovat do

prakticky nic, pouze

předložit

vymezené struktury textu. V přílo
dokumenty, jež samy dovedou

čte

ke správnému názoru na Valdštejnovu nevinu. Jako jediná šance ovlivnit mínění

veřejnosti

se ve druhé

části

jevilo

kompoziční

valo zjevné rozpory s první, vysvětlující

částí

rozložení tak, aby co

Valdštejnově veřejné činnosti

odhalo-

Apologie.

Výpisy z právních kodexů sloužily k posílení
k předešlé

nejméně

argumentů,

a k jeho osobním

ale také odkazovaly

zájmům.

V roce 1608 byl

sněmem zvolen do komise,264 která měla v následujícím roce přehlédnout Zemské
zřízení

a Práva

městská,

Henyk bral tuto funkci
sám zakoupil

porovnat je se stávajícím stavem a

vážně

případně

je korigovat.

ajeho osobní horlivost se projevila mimo jiné tím, že si

několik exemplářů

ústavy a nechal do nich vlepit vytisknuté opravy

a vlastnoručně sepsanou předmluvu. 265 Znalost zemského zákonodárství a práva se
stala nezbytností pro každého šlechtice snažícího se participovat na podílu na politické moci. Mnohým z nich se
pořizovali

kariéře,

shromáždění stavů

vlastní písemné záznamy.

ale šlechtici tímto

způsobem chtěli

důležitá,

si archiv pro další

potřebu

že si o nich
v politické

také zachovat pro budoucnost to, co se

a co

nemělo

upadnout v zapomenutí. Snažili se

sledujícím generacím rodu

vědomí

o své

jim zdálo být

důležité

Vytvářeli

zdála být natolik

důležitosti

předávat

a o svém aktivním

ná-

působení

v domácím politickém dění. 266
Aktivní
nětných

účast

myšlenek z

ve

veřejných

záležitostech se u Valdštejna pojila s recepcí pod-

četby historicko-naučné

šila produkce knih s historickou tematikou
po takovém druhu literatury. O
například

oblibě

literatury. V průběhu 16. století se zvý-

současně

žámu

svědčí

se

vzrůstající

poptávkou čtenářů

i velké množství

tisků

vyšlých

z dílny Daniela Adama z Veleslavína, jednoho z nejznámějších a nejlep-

ších nakladatelů své doby.267 Henyk po sobě nezanechal inventář knihovny, není
však pochyb o tom, že se knihy staly plnohodnotnou

součástí

jeho života. Svoji se-

K. CHYBA, s. 59 + pozn. 74.
Apologie II, 23r-25r.
266 Vincenc BRANDL (ed.), Spisy Karla st. z Žerotína. Žerotínovi zápisové o soudě panském, Brno
1866. V. J. NOVÁČEK (ed.), Paměti Hynka mladšího Bruntálského z Vrbna o věcech veřejných
na Moravě a v Opavsku z let 1610 a 1611, Praha 1896.
267 Robert J. W. EVANS, Rudolf 11. ajeho svět, Praha 1997, s. 165-166.
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čtělost

neopomene

"Jest pak slavný

připomenout

příklad

v dopise

Zdeňku Vojtěchu

Popelovi z Lobkovic:

v Historii politické v listu 370 na

císařovi

Fridrichovi:

Casparum ego et probatum virum et mei amantem existimo; si fallor, malo per sese
error pateat, quam mea diligentia investigetur. ,,268 Výrok patrně Henykovi zprostředkovaný, přestože

natolik, aby mohl

číst

není možné

vyloučit,

knihy podobného

že se

zaměření

naučil během

v originálním

dvaceti let latinsky

znění.

Záliba v žánru se odrazila ve Valdštejnových spisovatelských ambicích.
V dobrovické

tiskárně

si nechal vytisknout v roce 1610 svoji knihu Krátká správa

o řádu politickém z rozličných

autorů

vybraná a v krátkou summu pro snadší spama-

tování uvedená. 269 Ztracené dílo neumožňuje vyjádřit se detailně k náplni textu,
z názvu je však patrné, jakým tématem se zabývá. Kniha o
ných záležitostí se s největší
dílu, které
měšťana

ca.

270

roky

předtím

Jonaty Bohutského,

blíží obsahem i formou podobnému

vyšlo ve druhém vydání v tiskárně

dědice

staroměstského

Daniela Adama z Veleslavína-Politia histori-

Snad mohla být pro Henyka jednou z předloh. Neznáme-li obsah knihy, název

přibližuje

ného

čtyři

pravděpodobností

příkladné správě veřej

ve zkratce

způsob

zaměření vytvořil

tějších příkladů

vzniku díla. Valdštejn na

kompilaci a sestavil

státoprávního

uspořádání.

přehled

základě

recepce knih podob-

dle vlastního

mínění nejdůleži

S odkazem na Politia historica je

důvodné

se domnívat, že se nejednalo pouze o soudobou veřejnou správu, ale také o její historický vývoj, zachycený však na mnohem menším prostoru. 271
Valdštejn se na
sdělovaných

veřejnosti

prezentoval v díle, které oslovovalo

čtenáře šíří

informací. V tom se nelišil od jiného šlechtického spisovatele, Kryštofa

Haranta z Polžic a Bezdružic, kterému v roce 1608 vyšel tiskem cestopis o putování
na Blízký východ. 272 Ten se do textu snažil vložit maximální šíři získaných znalostí
a často se odchyloval od hlavní linie díla -

chtěl

popsat navštívené

země

a zachytit

Apologie II, 25v-26r. "Kašpara mám za muže osvědčeného i mne láskou oddaného; mýlí-li se,
raději ať chyba sama sebou vynikne, než aby opatrnost má byla brána v pochybu." Překlad podle
J. JIREČEK, Některé příhody, s. 32.
269 K. CHYBA, Dobrovická tiskárna, s. 80.
270 Srov. Antonín TRUHLÁŘ, Politia historica M Daniele Adama z Veleslavína, ČČM 59, 1885, s.
346-365.
271 Kniha měla mít 72 listů, K. CHYBA, Dobrovická tiskárna, s. 80.
272 Kryštof HARANT Z POLŽIC a BEZDRUŽIC, Putování aneb Cesta z Království českého do města
Benátek, odtud po moři do země Svaté, země Judské, a dále do Egypta a velikého města Kairu ... III, Praha 1608.
268
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jejich

současný

život,

společně

s jejich zvyky a

obyčeji. Zároveň

koncipoval

SVOJI

knihu jako ostrý polemický protimuslimský spis.
Styky s pražským intelektuálním
la, které

výrazně

světem

stěžejního

se promítly do vydání

dí-

zasáhlo do života několika lidí a zcela změnilo jejich životní dráhu.

Prokurátor Václav Magrle ze Sobíšku zachytil ve svém polemickém spisu významné
události z let nedávno minulých a otevřeně a velice kriticky, ba dalo by se říci
se

vyjadřoval

k osobnostem, podílejícím se na

běhu věcí veřejných.

útočně

Prokurátor

při

vyšších soudech se aktivně podílel na politickém chodu Českého království, účastnil
se jednání o Majestát a poté se stal defensorem.

Ceněný

právník, jemuž věnovali své

verše a dedikovali svá díla významní latinští spisovatelé,
Kampanus nebo Ondřej Stupanus. 273
Někdy

Carolides, Jan

mezi lety 1612-1615 se zrodilo dílo, o jehož obsahu jsme informování

z několika stránek z Henykovy Apologie.
šetřování,

například Jiří

Přestože

uniká nám jeho název. Henyk je

se stalo

důsledně

Knihou historickou nebo Knihou historickým

předmětem

ve své

způsobem

obraně

soudního vy-

nazývá Knihou,

napsanou. Chyba jej uvádí

jako Spis historický, Vypsání příběhů či Beschreibung von Begebenheiten. 274 Jeho
opisy měly být uchovány v několika archivech v Čechách, ale o jejich faktické existenci není nic známo. 275
Co do rozsahu je to nejrozsáhlejší text vyšlý z dobrovické tiskárny. Spíše než
o historickou knihu se jednalo o politický pamflet,276 který uváděl "na pravou míru"
události, jež se odehrávaly v habsburském soustátí v
otevřeně

se

vyjadřoval

k čelným osobnostem

nám dává nahlédnout do

názorů

době

veřejného

evangelických

nedávno minulé a velice

života. Torzo jeho obsahu

intelektuálů

na habsburské panování

na českém trůnu. 277

273
274
275
276

277

Josef HEJNIC - Jan MARTÍNEK, Rukověť III, Praha 1969, s. 238.
K.CHYBA, Dobrovická tiskárna, s.85.
'
TAMTEZ, s. 85.
K soudobým politickým satirám srov. Jaroslav KOLÁR (ed.), Zrcadlo rozděleného království.
Z politických satir předbělohorského století v Čechách, Praha 1963.
Dochovaným torzem Knihy se zabývám podrobněji v další kapitole.
v
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V. STŘETY S Mocí - MEZI CíSAŘEM A STAVY

V.1. Cenzura,

císař

Vzrušená doba, která v
počátku věku

stup

a politika
českých

zemích nastala po

relativně

klidném 16. století na

dalšího, nemohla minout svým dosahem ani Henyka z Valdštejna. Ná-

"španělské"

strany do zemských

z bezprostřední blízkosti a jistě si

úřadů

na konci 90. let a její ofenzívu sledoval

uvědomoval důležitost

tohoto politického kroku.

Krize panující v habsburské monarchii a vpád pasovského vojska,
ské povstání se ho již
vůči těmto

dotýkaly a Henyk se musel

tak i stavov-

nějakým způsobem

událostem vymezit.

Když
ším

bezprostředně

stejně

císař

kancléřem

Rudolf II. jmenoval

Království

novověkých dějin.

Zdeňka Vojtěcha

českého, začala

Rozporuplný panovník,

Popela z Lobkovic nejvyš-

se pomalu psát nová etapa
označovaný někdy

za

českých raně

duševně

nemocné-

ho,278 prokázal tentokrát bystrý úsudek a dosadil do úřadu jednoho z nejschopnějších
mužů

své doby. Tím lépe, že stál na pozicích katolické strany a vahou své funkce

zasahoval do dění v království. 279
Henyk z Valdštejna
s pražským arcibiskupem

měl

době poněkud

v té

jiné starosti. Dlouhá aféra

vyčerpávala obě dvě znesvářené

strany a

konečný

verdikt

v celé záležitosti byl stále ještě v nedohlednu. Skandál se tři roky po svém rozpoutání
stával vleklým problémem, který
Henyk si

zákonitě

alespoň

u svých

plývaly,

zúčastněným

musel všimnout
příbuzných.

trvale komplikoval život.

důsledků,

které z katolické ofenzívy vy-

Kryštof z Lobkovic svým odstupem od sporu

s arcibiskupem a servilní snahou zajistit si post kancléře dal svému zeti jasně najevo,
co považuje pro
styků

svůj

budoucí život za

s papežskými vyslanci nemohl

se přimkne ke katolické

straně,

důležitější.

zůstat

Jako

stranou.

člověk dobře

Dobře

si

informovaný ze

spočítal,

že

čím těsněji

tím víc z tohoto svazku bude moci profitovat.

Pokud se Henyk a jeho manželka rozhodli trvat na pohnání arcibiskupa
zemský soud, nemohli do budoucna
v kariérním postupu - pokud by o
v nichž by se hodila přímluva
278
279

či

něj

počítat

před

s pomocí Kryštofa z Lobkovic ani

Henyk usiloval - ani v jiných záležitostech,

protekce

předního

katolického politika. Lobkovic se

K psychickému stavu panovníka srov. např. J. JANÁČEK, RudolfJI. , s. 329-344.
Jaroslav PÁNEK, K povaze vlády Rudolfa II. v Českém království, FHB 18, 1997, s. 71-86.
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úplně

Valdštejna

alespoň

stranit také nemohl,

do té doby, než

zemřela

jeho dcera,

kontakty však omezil na minimum.
Události přelomu prvního desetiletí 17. století již zastihly Henyka v jiné situaci.

Pevně

díky jeho literárním

zájmům

pojednání

nicméně osvětluje

a stažení Knihy z

svým intelektuálním potřebám.

Právě

se dovídáme, jak vnímal habsburskou krizi v tomto ob-

dobí. Politický pamflet, vydaný na

úředníků

věnoval

usazený na svém panství se

přelomu

let 1615 a 1616, sice sám nenapsal, toto

jeho vztah k panovnické dynastii. Cenzurní zásah

oběhu nasvědčovalo

tomu, že text byl

neslučitelný

s představou

o prezentaci názorů na habsburskou dynastii před veřejností.

Co soudil samotný Valdštejn o obsahu Magrleho spisu? Ve zkratce to vyjádřil
ve své

obhajobě,

je pouze" '"

věc

kde konstatuje, že si není

vědom

závadnosti textu, protože v Knize

všem známá: kdy jest se co tak od některých let v tomto království

zběhlo. ,,280

Jaký závadný charakter mohla mít Kniha, která dohnala před soud urozeného
šlechtice z panského rodu?281 "Arcikníže Matyáš zkaziv dobře za třetí díl země, mno-

ho lidí o hrdlo i o živnůstky připravil. ,,282 Na jiném místě se o Matyášovi psalo, "že
ty

země

(míníc na zemi uherskou, rakoužskou [l] a moravskou, jakž se to z před

cházejících slov v též Knize doložených nachází) obávaje se nestálosti krále svého,
jeho z stolice královské pustiti nechtěli.
Spis nevynechal ani

,,283

předcházejícího

panovníka, staršího Matyášova bratra,

Rudolfa II. Na léta jeho panování se s odstupem
vzpomínalo jako na léta prosperity a klidu,

času uprostřed hrůz třicetileté

současníci

však

měli poněkud

jiné

války
míně

ní.: " ... více o J[ eho] M[ilosti] císaři Rudolfovi, panu bratru našem nejmilejším jsou

mezi jinými i tato velice potupná slova, že byl pyšný, lakomý a ukrutný, nejvíce zemi
českou berněmi, dluhy obtížil. ,,284 Zlomek dochovaného textu neumožňuje sledovat

celý obsah díla,

přesto

je zde

zřejmý

výrazný protihabsburský postoj.

Napětí

Rudolfem II. a jeho mladším bratrem Matyášem poznamenalo atmosféru

mezi

počátku

Apologie I, 16r.
Výjimečným cenzurním zásahem a zároveň politickým procesem v případě Sixta Palmy Močidlan
ského se zabýval literární historik A. Škarka. Srov. Antonín ŠKARKA, Ze zápasů nekatolického
tisku s protireformací. Literární a tiskařská aféra z roku 1602, ČČH 42, 1936, s. 1-55,286-322,
484-520.
282 Apologie II, 81 v-82r.
283 Apologie II, 82r-82v.
284 Apologie II, 83r-83v.
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17. století, ale

otevřený

konflikt naplno vypukl až v roce 1608.

byla Matyášova iniciativa

při

diplomatickém

Předehrou

řešení válečného střetnutí

k němu

s osmanskou

říší a povstání sedmihradského magnáta Štěpána Bočkaje. Válkou sužované Uhry si

mohly v roce 1606 konečně oddechnout, když se Matyášovi podařilo pacifikovat oba
konflikty tzv.
přebírá

vídeňským

mírem. Rudolfa se

citelně

dotklo, že jeho místo pomalu

nemilovaný bratr. Nešlo jen o pozici spasitele

křesťanstva

v bojích

s Osmany, do které se Rudolf rád stylizoval. Dolehl na něj zejména fakt, že se Matyáš stal oficiální hlavou habsburského rodu.
schůzka arcivévodů

Změnu

v rodinné hierarchii

přinesla

ve Vídni v dubnu 1606. Ambiciózní Matyáš se však nespokojil

s daným stavem a hledal pro své dalekosáhlé plány, v nichž

chtěl vystřídat

svého

bratra na všech postech, spojence.
"Přijel

do Prahy Glesl, biskup

vídeňský, původ

všech

předešlých v Uhřích,

v Moravě, v Čechách až i nynějších Rakouských neštěstí, silný obhájce ohavnosti té

šelmy babilonské, ,,285, píše se v Knize. Nejbližší Matyášův poradce stojící za jeho
kritiků

vzestupem neušel pozornosti

habsburských

panovníků. Uvědomovali

si, že

bez jeho výrazné pomoci by se neschopný Matyáš nedostal do pozice, kdy ohrožoval
postavení svého bratra Rudolfa.
Za aktivní
Ta se v roce 1608

součinnosti vídeňského
připojila
cestě

lo v jeho triumfální
však

skončila před

biskupa se arcivévoda obrátil na Moravu.

k rakouské a uherské opozici a Matyášovi už nic nebráni-

s početným dvacetitisícovým vojskem v zádech. Tato cesta

branami Prahy.

Většina české

stavovské reprezentace se

nepřipo

jila ke svým moravským, rakouským a uherským kolegům. Čelné osobnosti si uvě
domovaly, že pasivitou a vmanévrováním do

předem připravené

role by v prvé

řadě

ohrozily prestiž Českého království, všeobecně považovaného za hlavu korunních
zemí. Také

předáci české

politické scény se z různých

Matyášovu stranu. Nejvyšší

kancléř Zdeněk Vojtěch

důvodů nechtěli připojit

na

Popel z Lobkovic považoval

takový vývoj událostí za komplikaci při prosazování katolického radikalismu v zemi,
naproti tomu evangelická opozice si od zachování
vstřícnější

postoj

při řešení

i šlechtici,

kteří

odvozovali

věrnosti císaři

slibovala jeho

konfesijních otázek. Prorudolfovský postoj zaujali
svůj

osobní vzestup

právě

z blízkých

kontaktů

s panovníkem.

285
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Narychlo svolaný
české

sněm,

na

němž

se snažila brilantním projevem

přesvědčit

stavy o nutnosti Rudolfova odchodu do ústraní vůdčí osobnost moravské šlech-

tické reprezentace, Karel starší ze Žerotína, nezměnil nic na postojích českých stavů.
Kvapně

připravovala

svolaná zemská hotovost se

vojskem, ale k válečnému

vyřešení

faktický stav, kdy se Matyáš stal

na

Libeňským

situace nedošlo.

oficiálně

otevřený střet

s Matyášovým

mírem se potvrdil

vládcem v Horních a Dolních Rakousích,

v Uhrách a na Moravě, a Rudolf si podržel vládu nad Českým královstvím, Slezskem
a Horní a Dolní Lužicí. 286
Evangeličtí

ně výjimečně důležité.

v záležitosti pro
v Praze

sněm,

stavové však zamýšleli vyvinout nátlak na panovníka také

na kterém hodlali

převedení

bratrské,

přimět

Na

počátku

Rudolfa II. ke zrušení mandátu proti
konzistoře

pražské univerzity a dolní

a k oficiálnímu uznání

české

následujícího roku se sešel

konfese jako základního

pod nekatolickou správu

věroučného

formace. Panovník celou záležitost vnímal spíše jako mocenský
zápas a

počínal

si

nechtěl

pustil, ale

krajně nedůsledně.

vynaložit žádnou

Na nátlak nejvyššího

finanční částku

Jednotě

české

kodexu

střet

re-

než náboženský

kancléře

sice

sněm

roz-

na naverbování vojska, které by

odpor evangelických stavů zlomilo násilím.
Naopak stavové svolali
ný

sněm

začátkem května

na Novoměstskou radnici nepovole-

a pod tímto tlakem Rudolf dodatečně souhlasil s jeho svoláním. Vzájemná

averze se

stupňovala

novém zvolení

a iniciativa byla plně na

třiceti direktorů začali

stavovských

předáků.

Po

červ

svolávat zemskou hotovost a také najímat

žoldnéřské

vojsko. Drama dospělo do své

lou situaci

vyřešil

jediným možným

straně

závěrečné

způsobem

fáze a zlomený panovník zoufa-

- podpisem takzvaného Majestátu,

zaručujícího náboženskou svobodu všemu nekatolickému obyvatelstvu v zemi. 287
Nepřízní

Okolnosti

osudu stíhaný císař však

bezprostředně předcházející

měl před

sebou ještě jedno politické fiasko.

vpádu pasovského vojska

viděl

Magrle takto:

"A tu se vyjevilo, že císař měl v Čechách porůznu nemálo lotrasů rozličných, punt
s Kristiánem,

286

287

kurfiřtem

saským, Leopoldem arciknížetem, s bavorským a lotharin-

O situaci kolem krize habsburského rodu a jejím řešení srov. např. M. KOLDINSKÁ, Kryštof
Harant, s. 261-268.
TAMTÉŽ, s. 269-270.
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ským knižetem a byl toho oumyslu již zjevně dáti v Praze najímati, jako by
svou gvardyji do říše.

vyjádřil

družství se plánovalo již v průběhu setkání
Pravděpodobně

si byl

názor, že poslední

čtyř říšských

vědom poněkud

několik měsíců dříve

k

současnému

schůzku,

a tím

císařovo

dobro-

knížat v Praze na jaře roku

jiného sledu událostí, ale protože hod-

notil Rudolfa jako negativní osobnost, neváhal již mrtvému
myšlenky o

míti

,,288

S několikaletým odstupem autor

1610.

chtěl

ještě

císaři přisoudit

zrádné

nepřátelský

postoj

zvýraznit jeho

domácímu politickému uspořádání. Považoval diplomatické setkání za

na které se dohodlo budoucí násilné

řešení

stávající politické situace

v Českém království. Vysvětlení tohoto záměrného postupu je vcelku logické. Pasovské vojsko směřovalo do Čech za jediným účelem, a to potrestat stavovskou opozici, která si v roce 1609 vymohla na panovníkovi Majestát. Perzekucím by
podobně

neušel ani Magrle jako jeden z třiceti volených

Ve

skutečnosti

se události odehrály

poněkud

defensorů.

jinak.

Shromáždění říšských

knížat sledovalo odlišné cíle. Koncem dubna se do Prahy sjeli kolínský a
arcibiskup, saský

kurfiřt

a také dva

zplnomocněnci

pravdě

mohučský

Rudolfova bratra Matyáše, arci-

vévodové Maxmilián a Ferdinand Štýrský. Hlavními body rokování se stala otázka
od roku 1608
ském

trůnu.

viska

kurfiřtů

uprázdněného říšského

vévodství Jtilich-Kleve a nástupnictví na

Rudolf mohl být s výsledky spokojen,
v obou záležitostech.

Podařilo

neboť

císař

dosáhl souhlasného stano-

se mu prosadit

udělení

vévodství sas-

kému vévodovi Kristiánovi II., kterého považoval za svého bývalého i budoucího
spojence a obdržel souhlas všech
svůj

kurfiřtů,

že

při

plánované

císařské volbě

odevzdají

hlas jeho bratranci, pasovskému biskupovi Leopoldovi.
Ten o

několik měsíců dříve

řů, kteří zůstávali

najal s Rudolfovým souhlasem deset tisíc žoldné-

na území pasovského biskupství.

Původně měli

být vysláni na

území Ji.ilišska, které se dostalo do protestantského držení pod ochranou francouzského krále

Jindřicha

IV. Po jeho

zavraždění

skou stranu usnadnila, ale Leopold Pasovský
neměl

dostatek

prostředků

ani

spojenců

v květnu 1610 se situace pro habsburdočasně

operující na území vévodství

na jeho trvalé udržení. Podstatné pro daný

stav bylo, že si Rudolf II. zavázal do budoucna saského

kurfiřta udělením

sporného

vévodství.

288
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Zatím

nečinně čekající

vojsko se po

s tichým Rudolfovým souhlasem odebralo

Leopoldově

směrem

návratu na území biskupství

do Tyrol, aby potrestalo Rudolfo-

va bratra Maxmiliána, který toto habsburské území od roku 1602 spravoval, a který
se v

předchozím

bratrském konfliktu

jednoznačně přikláněl

na Matyášovu stranu.

Pasovské vojsko však narazilo na tuhý odpor a do Tyrolska se vlastně vůbec nedostalo. Žoldnéři byli povoláni k českým hranicím a Rudolf s Leopoldem vymysleli nový
plán. S pomocí vojska potrestají nikoli Maxmiliána, nýbrž

českou

stavovskou opozi-

ci. V lednu 1611 překročilo voj sko zemskou hranici, vpadlo do Čech a rozpoutalo
zmatek.

Několik

generací

českých šlechticů

se s vpádem cizího vojska do své

země

nesetkalo a v prvním okamžiku ochromená stavovská reprezentace narychlo svolávala zemskou hotovost. Ta ale nezabránila žoldnéřům vniknout do Prahy a zpustošit její
malostranskou
četního

část,

na víc už však

neměli

sil. Oslabené voj sko, které
městech

stavu zanechávalo jako posádky ve
částí města

dokázalo silou zmocnit zbylých

z nastalé situace. Hazardní dobrodružství

část

svého po-

na obsazeném území, se již ne-

a Leopold Pasovský hledal východisko

spělo

ke konci a starosti

přidělávala

i zprá-

va, že ku Praze se nezadržitelně blíží Matyášovo vojsko. Řešení se nabízelo: po vyplacení dlužného žoldu Pasovští opustí Prahu i Čechy. Začátkem března opustilo
voj sko Prahu, ale houfy žoldnéřů ještě na jaře sužovaly jižní Čechy a teprve velkorysé gesto posledního Rožmberka Petra Voka, který vlastnil rodový poklad a použil ho
k vyplacení zbytku žoldu, zbavilo České království nevítaných návštěvníků.
v konfrontaci s tímto gestem vypadá

počínání

zapůjčil stavům

dvě děla,

do zemské hotovosti

289

Jak

Henyk z Valdštejna, který téhož roku
padesát mušket a sud prachu, a když

mu stavové nechtěli po odchodu Pasovských vrátit půjčku, soudil se s nimi o náhradu
200 kop míšeňských!
Uchráněni

nebyli ani ti,

kteří

o chystaném

dokonce schvalovali. "Král J[ eho] M[ilost]

ačkoliv

nepřátelském

o tom

věděl,

puntu domácím byli, všecko přehlížel, je zase na službu přijal.
sporu s celým podnikem

předem

vpádu

znal i ty,

,,290

skou obcí obhájil, ale jeho následná perzekuce stavovskou opozici

289
290

úřad

kteří

ho

v tom

Slavata byl beze-

obeznámen. Jen s vypětím všech sil se

la. Slavatovi byl odebrán výnosný

věděli, či

před

přece

stavov-

jen uklidni-

karlštejnského purkrabího, který poté získal

M. KOLDINSKÁ, Kryštof Harant, s. 274-283.
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Jindřich

nový

během

Matyáš Thurn. Ovšem již

český

roku 1611 nebylo pochyb, o koho se bude

jmenoval Slavatu nejvyšším dvorským sudím, a
možnost

Ještě

král Matyáš na domácím politickém kolbišti opírat.

přílišného

1611. Zmínka o

přestože

nevýnosný

úřad

obohacení, vrátil Slavatu na pozice, v kterých byl

spoluzodpovědnosti

v tom roce
neskýtal

před

rokem

za vpád pasovského vojska a připomínka pouze

symbolického potrestání za velezrádný

čin nutně

musela vyvolat negativní reakci.

Místodržící znali obsah Magrleho díla, byli u prvního výslechu, který se v souvislosti
s Knihou konal v prostorách České kanceláře v lednu roku 1616?91 Jak dalece mů
žeme s přihlédnutím k těmto souvislostem mluvit o snaze katolických místodržících o konfliktní

střet,

o snahu poškodit šlechtice - nekatolíka,

ze o spravedlivé posouzení

případu

či

jen o poctivé sna-

"vlastizrádného"díla? Silná pozice Slavaty

a Martinice ve spojení s Henykovou neústupností se promítla již do konfliktu
v závěrečné fázi nymburských

čarodějnických procesů,

jejichž vyvrcholením se stala

hádka na Pražském hradě.
Při
půtka.

osobním setkání

nejdříve

nenasvědčovalo

nic

zpočátku přesvědčit,

Henyk se snažil místodržící

tomu, že se

rozhoří

slovní

aby mu nechali volnou ruku

v potrestání Nežerky a" ... aby se takového psance zjevného neujímali, že jest to proti

Pánu Bohu i všemu dobrému řádu a spravedlnosti." Úředníky se mu přesvědčit nepodařilo

a tak se Valdštejn

chotivých vět. Ochrana

obořil

císařského

tváře několik

na místodržící a vmetl jim do
poddaného, který se v

důsledku

neli-

obnoveného pro-

následování ze strany dobrovické vrchnosti znovu obrátil právě na Slavatu a Martinice, se ve Valdštejnových
Mandelíka. "Já to

světle

stává, jest mu rovný, a
činiti.

očích změnila

ve stejný druh

zločinu,

zjakého vinil Jana

pravím a nevynímám žádného, že kdokoli toho psance za-

nač jste

mne

ráčili

z strany jeho

zbezpečiti, neráčíte

tomu dost

" Slavata se cítil pevný ve své pozici a nepřipouštěl si, že by mu Valdštejn mo-

hl uškodit. Úřad pod panovníkovou záštitou mu skýtal záruky pro nedotknutelnost

a" '" Vilím Slavata, na veštvání toho

Smečanského

mastikulky zas

řekl,

já to

císaři

oznámím, nebude mi toho líto. ,,292
Po takovém slovním extempore, ještě k tomu

před svědky,

nescházela místo-

držícím vůle dotáhnout jak případ Nežerkův, tak případ s Knihou do zdárného konce.
Tedy do zdárného konce pro katolické
291
292

předáky.

" Všickni pak zajisté o tom

dobře

Apologie II, 3r-3v.
Apologie I, 234r-235v.
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vědí,

kterak ty zlé rady, rušitele

řádu,

práva a pokoje obecného dobrého svými obmy-

slnými a lstivými praktikami na tom jsou celý svůj intent proti lidem poctivým s nimi
se v náboženství nesrovnávajícím zavřeli, aby k hanbě,

posměchu,

k outiskům až i při

J[ eho] M[ilosti] C[ísařské] Králi a pánu jich milostivým k znamenitému zošklivení

přivedli, ,,293 upozorňuje Henyk, čeho jsou místodržící schopni a jak velkou roli hrála

rozdílnost ve

víře při uskutečňování jejich záměru.
neměl

lícího sporu o Knihu, již
kračovat

čaroděje

v

době

vrcho-

Henyk dostatek sil k tomu, aby se ještě pokusil po-

v pronásledování Nežerky. Jeho myšlenky se

místo trestu pro

právě

V roce 1617,

soustředily

na vlastní osobu;

hrozil trest jemu samému.

Když se Henyk v

červenci

1616

dozvěděl,

že se v jeho

nepřítomnosti císař

ským komisařům podařilo v Dobrovici nalézt a vykopat tiskařovo mrtvé tělo, rozhodl
se

neprodleně

navštívit Adama mladšího z Valdštejna v jeho pražském paláci. Vždy

dobře informovaný nejvyšší hofmistr znal obsah Knihy (byl také v České kanceláři
protřelejšího

u výslechu). Zkušenosti politicky
řešení

Valdštejna

chtěl

Henyk využít pro

závažné situace, do které se dostal. Jestliže si do této doby nepřipouštěl hrozící

nebezpečí,

nyní se ujistil, že další vyšetřování nebude snadné. Zemští

ka vylákali do Prahy a sami mezitím
v Dobrovici
uvědomil,

svědky

a

důkazní

prostřednictvím

obvinění

nepřinesla

vytoužené

,,294

uklidnění:

císaře

a

několika

členů

dalších

rodu roku 1617 v Praze k okázalé prezentaci síly, moci a vlivu i na
v

době,

odpověď

"Dnes

zapsal si Adam do deníku v onen den.

Katolická strana využila pobytu

Právě

definitivně

se se mnou raditi, ale jest mu oznámeno, aby sám do

svýho svědomí šel, jest-li tím vinen,

bišti.

Heny-

vyhledávali

z velezrady a vraždy. Adamova

ho však neuspokojila a její neutrálnost mu
chtěl

komisařů

materiál proti Valdštejnovi. Nyní si již

že nad ním visí hrozba

pan Henyk u mne byl a

svých

úředníci

habsburského

uměleckém

kol-

kdy Valdštejn prožíval jedno z nejsložitějších období svého živo-

ta, se v hlavním městě Českého království představila v zářivém světle. Katoličtí
předáci

a jezuité v

průběhu

krátkého

a v Klementinu velkolepá divadelní
zraky evangelické opozice.
ti, které

293

294

Během

zřetelně vyjadřovaly

času připravili

představení

v areálu Pražského hradu

a demonstrovali svoji

první poloviny roku 1617 se

jednotu a rostoucí

převahu před

uskutečnily

převahu katolíků

slavnos-

nad nekatolickou

Apologie I, 6r-6v.
M. KOLDINSKÁ - P. MAŤA (edd.), Deník rudolfinského dvořana, s. 249.
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většinou. Umělecké
burků před

snažení

blížícím se

zároveň

sněmem,

provázela politická agitace ve

na kterém byl vyhlášen budoucím

prospěch
českým

Habs-

králem

Ferdinand Štýrský. Nejednotnost stavovské opozice, na druhé straně politický um,
nátlak a zastrašení

opozičních předáků

osobou

Zdeňka

z Lobkovic v předvečer

mu, vyústil v rezignaci nekatolického panstva. S výjimkou dvou
šlechticů

se neodvážil nikdo pozvednout

svůj

německy

nově přijatému

hlas proti

sně

mluvících

panovníko-

vi?95
Cyklus slavností
V srpnu 1616 potvrdil
nětí členů

vlastně měl

císař

svoji malou

Matyáš jezuitské

akademie z povinností a práv

Tovaryšstvo Ježíšovo oslavit velkolepým

předehru

univerzitě

průvod

ukončila bohatá hostina.
Dvě

Prahou a po

bohoslužbě

roce.

Tento fakt se rozhodlo

V listopadu se za

ského biskupa Klesla, pražského arcibiskupa Lohelia a
šlechty [!] konal

předchozím

akademická privilegia a vy-

městských cechů.
způsobem.

už v

české

účasti vídeň

katolické i nekatolické

a slavnostních proslovech slavnost

296

okázalá divadelní

představení

se konala v únoru. Na Pražském

hradě

to

bylo "dionýské zjevení", "Phasma Dionysiacum", druhým vrcholem pak byla hra
k oslavě šedesátých narozenin
stavení oslavovalo

císaře

neposkvrněnost

Matyáše v pražském Klementinu. První

katolické církve a její schopnost se vždy vymanit

z utrpení, do kterého se dostávala v průběhu

dějin.

Druhá hra pak byla alegorií

o ctnostech habsburské dynastie, jenž zrodila významné panovníky,
fem 1. a
jících

konče

Matyášem.

nekonečné

Obě

počínaje

Rudol-

zapadaly do rámce manýristických slavností postihu-

možnosti univerza, v

bytosti a mytologické postavy

před

českého

němž

se pojily personifikace ctností, antické

i domácího

tujícími soudobé postavení habsburského rodu,

původu

například

s alegoriemi jasně reflekve vztahu k

českým

ze-

mím. 297
V průběhu divadelních představení se odehrával i poslední díl tragédie Henyka z Valdštejna. V prvních dvou
svému potrestání.
295

296

297

Několik

měsících

roku vynaložil veškeré úsilí, aby zabránil

ponížených proseb

směrem

k

císaři zůstalo

nevyslyšeno

K volbě Ferdinanda Štýrského srov. Jan P. KUČERA, Stavovská opozice v Čechách a volba Ferdinanda Štýrského českým králem, SCetH 14, 1984, Č. 28, s. 5-42.
Zikmund WINTER, Děje vysokých škol pražských od secesí cizích národů po dobu bitvy bělohor
ské (1409-1622), Praha 1897, s. 143-144.
Průběh manýristických slavností zachytil Jaroslav PÁNEK, "Phasma Dionysiacum" a manýristické slavnosti na Pražském hradě roku 1617. Jejich dobový a typologický rámec, FHB 17, 1994, s.
117-131.
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a teprve

začátkem března

burského rodu, ale také vraždu
a servilně

vyjadřoval

milostivě

panovník

ochotu

tiskaře

podřídit

Mizery. Valdštejn prožíval úzkostné pocity

se královskému majestátu a být oddaným paNahánět

novníkovým služebníkem až do smrti.
společně

strach mu musela i

skutečnost,

s jezuity se hlavním režisérem slavností stal Vilém Slavata, jenž
případech,

participoval na jeho
dostal

odpustil šlechtici nejen urážky habs-

při přípravě

představení

se mu dostávalo ze strany panující dynastie,

domě,

slavností a

jak ostentativní

zřetelně zvýrazňovalo

a chvála a

nepřispívalo

dvě představení měla

ti, její ohlas v pražských městech byl jistě
pražském

výrazně

zejména ve skandálu kolem Knihy. Prostor, který

a realizaci divadelních

v Henykově sporu. I když první

že

ráz

k optimistickým
uzavřené

značný. Uvědomoval

sebevědomí

poděkování,

jehož

výhledům

dvorské slavnos-

si Valdštejn ve svém

katolické strany

vyzařovalo

z cyklu

postavení, v jakém se v tomto roce velkého habs-

burského triumfu ocitla obě politická seskupení českého státu? Pokuta ve výši 50 000
zlatých se zdála v tomto

světle

nepatrným trestem, který Henyk rád přijal.

V.2. Stavovské povstání
Několik měsíců

napjatého

působení. Převážnou část

v

červnu

krále.

jej

očekávání

roku strávil na svém panství a ani

nepřiměl přijet

Neúčast

na

sněmu

podstatnější přečin,

než

do Prahy a podílet se na

díků

přijetí

pozdější

Henykovu aktivitu

neboť

Slavata

při

korunovační sněm

Ferdinanda za

považoval Vilém Slavata ve svých

roku 1619. Není to paradox,
projevy

veřejném Valdštejnově

se podepsalo na dalším

pamětech

českého

za mnohem

sesazení Habsburka v

patrně očekával

za milost, která mu i s Ferdinandovým

létě

z Valdštejnovy strany
přispěním

dopomohla

k odvrácení předpokládaného procesu.
V červenci roku 1617 se konala
radikálních katolíků na

třetí část

červnovém sněmu

cyklu slavností. Rozhodné

vítězství

a následná korunovace Ferdinanda II.

pře

sunula akcent této slavnosti do polohy triumfující církve. Po demonstraci bojové síly
mladých

šlechticů

na

střelecké soutěži

na den svatého Prokopa, Komedii o
kvistického

uctění

a

šermířské

císaři

škole provedli jezuité

4.července,

Konstantinovi Velikém. V předvečer utra-

památky M. Jana Husa a M. Jeronýma Pražského

názorně před-
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vedli

sepětí

Umělecký

katolické církve a habsburské dynastie.

vrchol roku velkého

politického triumfu ... 298
Poslední z cyklu slavností byl pro radikální katolíky signálem k další ofenzívě.

Místodržící zostřovali již beztak vybičované

napětí

neúnosnou mez. Tím, že zastávali i vysoké zemské
zřejmě

misku vah na katolickou stranu a spoléhali se
ská opozice sama

vyčerpá.

Ve

Valdštejnově

mezi katolíky a protestanty na

úřady, převažovali

mocenskou

na to, že se nejednotná stavov-

i obou stavovských apologiích jsou

označováni podobnými obraty, například" nepřátelé řádu a obecného dobrého. ,,299

Jinde se skrývají za výrazem "zemští a obecného pokoje nepřátelé",300 často pro ně
vystačí termín "nepřátelé ,,301 Dále například" rušitelé pokoje a obecného dobré-

ho ,,302. Synonym je celá řada a liší se prakticky jen přidáváním či ubíráním adjektiv.
Objevuje se tu také motiv zrady vlasti, kdy tito horliví katolíci prý

chtěli

s pomocí jezuitů" toto celé království, obyvatelé jeho a stavy pod obojí chytře a podvodně římské stolici a tak cizí vrchnosti podmanili ".303 Pro Valdštejna jsou to rov-

vV'l'z synove, vlastz." .304
nou "zproneven
Podobné jsou si i termíny popisující

činnost

místodržících. Jejich hlavní sna-

hou je přivádět jiné, nekatolické stavy i Henyka do "neštěstí". Úmyslné překrucová
ní

skutečnosti

a nepravdivé informace podávané panovníkovi

způsobily,

že místodr-

žící mnohokrát stavy i Valdštejna před císařem "zošklivili ".305 Nedělali to jen sami,
ale také prostřednictvím" svých náhončích ".306 Vysoký úředník zemské správy, místo sudí Adam Rýzmberský z Janovic,

společně

se svými pomocníky vtrhl do domu

dobrovického primase Jana Rafaela "jménem J[ eho] M[ilosti]

C[ísařské]

(tak, jak od

týchž rušitelův řádu a práva jakož to náhončí jich nastrojeni k tomu byli). ,,307
Jakmile se vyprávění ve

Valdštejnově

apologii

přesune

k případu nešťastného

tiskaře, stanou se z vyšetřovatelů a cenzorů" ouhlavní nepřátelé", 308 tlak je vyvíj en
TAMTÉŽ, s. 127-128.
Apologie stavů (první), s. 4 a 16.
300 TAMTÉŽ, s. 4.
301 TAMTÉŽ, s. ll; Apologie stavů (druhá), s. 31, 35, 36, 40, 46.
302 Apologie stavů (druhá), s. 1.
303 Apologie stavů (první), s. 1.
304 Apologie I, 9 v.
305 Apologie stavů (druhá), s. 1. Valdštejna před císařem přivedli dokonce "znamenitému zošklivení",
Apologie I, 6v.
306 Apologie stavů (druhá), s. 41.
307 Apologie I, 28r.
308 Apologie I, 18v a 20v.
298
299
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od "nepřátel J[ eho] M[ilosti] Páně. ,,309 Autor nás nenechá na pochybách, že jeho
neboť

záležitost má platnost obecnou,

mu škodí" nepřátelé J[ eho] M[ilosti]

Páně

a zemští". 310
Pojem "obecné dobré" se objevuje v
již od

středověku

se operuje

a raný

samozřejmě

novověk

představit

podmínek pro
společného

na tento vývoj plynule navazoval. Tímto termínem

čerpal při

své argumentaci v Apologii.

zainteresovaných. Autorita pojmu ve

s přirozeným právem a kontinuálně navazuje na

i" ... jakousi politickou formulací, která
ců

zřízeních

z r. 1549 a 1564,

Můžeme

pokusy o nacházení všeobecného konsensu, vyhledávání
většinu

a skupin. Tímto

způsobem

povědomí

politickém a právním

i v tiskem vydaných Zemských

z nichž Valdštejn vydatně
tedy

českém

měla zastřít

přijatelných

společnosti

středověk.

pravé zájmy a

používal pojem obecné dobré

si pod ním

má mnoho

Stával se však

záměry

jednotliv-

například Oldřich

z Rožmberka, který tak chtěl vzbudit zdání, že usiluje o prospěch české země.,,311
Takto
né dobré",
je tomu v

účelově

alespoň

průběhu

se termínu zneužívalo

v teoretické

výjimečně,

rovině nadřazeno

celé jagellonské doby. Podíl
pojmů

pro vnímání abstraktních

představiteli

na

předáci

zájmů

Zvýšené

sebevědomí

nového panovníka pouze

monstrativně

tak

vyjádřili

stavů

šlechty je "obec-

zájmům

jednotlivce. Tak

na moci

vytvářel předpoklady

českého

například

i ce-

střetům

mezi

v souvislosti s nástupem Ferdinanda 1.

moravských

přijali

země

šlechtice se zájmy

jednotlivých zemí mohlo docházet ke

korporací těchto teritorií,

český trůn.

osobním

většinu

ve šlechtické ideologii a kategorie "obecného dob-

rého" se uplatnila jako výraz sebeidentifikace
lého soustátí. V průsečíku

pro

stavů

na rozdíl od

vedlo k tomu, že moravští

českých, kteří

jej zvolili, a de-

prohlubující se rozpory mezi stavovskými obcemi obou

zemí.
Ty se projevily i
koli

309
310
311

česká

strana

během

výslovně

prvního protihabsburského odboje v roce 1547.

požádala stavy z markrabství o pomoc,

nedočkala

Ač

se jí

TAMTÉŽ, 47v.
TAMTÉŽ, 49r.
Karolina ADAMOVÁ, Obecné dobré a idea spravedlnosti v českých zemských zřízeních doby
předbělohorské (se zaměřením na 16. století), in: Karel Malý - Jaroslav Pánek (edd.), Vladislavské zřízení zemské a počátky ústavního zřízení v českých zemích (1500-1619), Praha 2001, s.
101-112. Z velmi rozsáhlé literatury k pojmu "obecné dobré" srov. alespoň Winfried EBERBARD, Der LegitimationsbegrijJ des "gemeinen Nutzens" im Streit zwischen Herrschaft und Genossenschaft im Spatmittelalter, in: Zusammenhange, EinflUsse, Wirkungen, Berlin - New York
1986, s. 241-254.

102

a na moravské

straně

byl tento odboj vnímán především jako interní

V průběhu 16. století se v

českém

česká

záležitost.

politickém myšlení objevovalo i právo na pasivní

odpor v případě porušování zákonných norem panovníkem.
Myšlenka práva na odpor se rozvíjela i v souvislosti s náboženskými válkami
16. století. Obrana konfesijní svobody se zbraní v ruce se stala východiskem
při ideologizaci náboženských otázek. Řešení pro válečné konflikty tohoto ražení

nabízela myšlenka nadkonfesijního státu. Silná panovnická moc by
gování takového státu, který by se nemusel
Tyto teoretické myšlenky se
v

českém prostředí

uplatňovaly

zaštiťovat

zaručovala

fun-

žádnou církevní autoritou.

zejména na západ od

českých

zemí,

se setkáme jen se vzdálenými ohlasy na toto téma, mnohdy spíše

zprostředkovanými

než opravdu promýšlenými, snad s výjimkou Karla staršího ze
Žerotína a Jana Amose Komenského. 3!2
"Představa

senia,

státní moci jako nekonfesijní instituce"

označovaného

v návaznosti na

cizí i pro Jana Jes-

za ideologa stavovského povstání. V jeho pojetí, formulovaném

učení několika

s lidem a ten vybírá ze svého
zpronevěří

se tento jedinec

zůstala

západoevropských

středu

právníků, Bůh

jedince, s kterým

opět

sepsal smlouvu

uzavírá smlouvu. Pokud
může

svému postavení ochránce božího lidu,

dojít

k potrestání "tyrana".3!3 Jak chápali tento problém evangeličtí stavové?
Místodržící Slavata a Martinic, v širším pohledu všichni, kdo se
centralizační

politiky

Habsburků,

jako exponenti této politiky svým úsilím

snahy vyhledávat konsensus a docílit tak
prezentace

země,

tj. všech

tří stavů.

přijatelného

Z hlediska

stávali protivníky takového vyhledávání a
pohledu se
takovou

nutně

činnost

přidržovali

stavu pro

přirozeného

"nepřáteli

většinu

mařili

politické re-

práva se v tom

případě

obecného dobrého". Z tohoto

museli dostat do konfliktu s většinou stavovské korporace, která
považovala za protiústavní. Kontinuální sepjetí s tradicí využila

opozice i při volbě trestu, který následoval při "rychlém soudu" v prostorách České
dvorské

kanceláře.

Podle starodávného zvyku místodržící vyhodila z okna. Aby však

nedošlo k mylné interpretaci defenestrace,
silný

čin měl

nastolit

opět

kem a stavovskou obcí.
rádců"
312
313

klid v zemi a

Evangeličtí

připravila

zabezpečit

radikálové

a jednali tak v zájmu svém i

již

její obhajobu. Ná-

harmonický vztah mezi panovní-

vlastně

panovníkově.

dopředu

zbavili zemi i krále "špatných

Jejich argumentace se

soustředila

M. KOLDINSKÁ, Kryštof Harant, s. 351-352.
TAMTÉŽ, s. 353-354.
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do dvou bodů: "I Že to vše, cokoliv v té věci od dotčených stavův posavád před se

vzato jest, pro znamenité a veliké jim v náboženství jejich

křesťanském činěné

nesne-

sitedlné outisky a příkoří, z donucené potřeby a nouze, pro ujití budoucího horšího
zlého se státi musilo. II Že na žádné novoty neb proměny k ourážce důstojnosti Jeho
Milosti Královské od nich nikdy ani myšleno nebylo. ,,314
Henyk z Valdštejna využil situace a svoji Apologii pojal v podobném duchu,
ačkoliv

se

zásadně

rozcházel s hlavními cíli

stavů.

Záminku kjejímu vzniku našel

v dopise stavovského direktoria z července 1618,315 jehož prostřednictvím se direktoři snažili zapojit co největší počet šlechticů do veřejné činnosti po defenestraci. Čle

nové direktoria žádali kohokoli, kdo by
rého", aby
v zemi.

neopomněl

Zároveň

měl

co do

činění

s

"nepřáteli

obecného dob-

o své negativní zkušenosti informovat hlavní výkonný orgán

tak sondovali odezvu defenestrace v širším okruhu šlechtické spo-

lečnosti, neboť význam "exekuce" provedené v České kanceláři byl přece jen limito-

ván omezeným počtem jejích aktivních účastníků.
Rozpor mezi zájmy
ci.

Nepřímo

stavů

a zájmy Henykovými si

se to dozvídáme od Pavla Skály ze

ze Sobíšku se v

květnu

Spor s císařem ho
revizi celého

již

Autor Knihy, Václav Magrle

o dobré jméno a on se tímto

způsobem

snažil o jistou

Defensorové prokurátorovu prosbu odmítli, protože povaha

konfliktu byla politická a nikoli

věroučná

a z tohoto hlediska se jich netýkala. To

vedlo k roztržce; Magrle od té doby mezi defensory nechodil, na

sněmech

dal. Po zvolení Fridricha Falckého neměl

a to

lo o jeho osvobození

konfiskační

v procesu s Knihou, v případě
šeňských,

současní

1618 obrátil v nesnázích na defensory s prosbou o pomoc.

připravil

případu.

Zhoře.

uvědomovali

účast

na zemské

správě

zřejmě

komisí v říjnu 1623. Vysoké úplatky

Zdeňka

z Lobkovic se

jej nijak neochromily. Jeho

hovořilo

však zaserozhod-

úředníkům

až o 30 000 kop mí-

jmění

muselo dosahovat úctyhodné výše.
V roce 1623 byl ochoten zapůjčit saskému kurfiřtu 30000 zlatých. 316
Uvědomoval

si tyto rozpory i Henyk z Valdštejna?

druhá apologie, kterou

vzbouřenci

nějaké změny

chtěl počkat,

a Henyk

Zřejmě

ano. Chystaná

avizovali na podzim roku 1618, mohla
jakého rázu budou. Teprve po jejím

přinést

zveřejnění

Apologie stavů (druhá), s. 2
Apologie I, Sr-Sv.
316 Karel TIEFTRUNK (ed.), Pavel Skála ze Zhoře. Historie česká od roku 1602 do roku 1623 II,
Praha 1866, s. 118-119; J. HEJNIC - J. MARTÍNEK, Rukověť humanistického básnictví II, s. 238
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se s vervou pustil do svého díla, které vydal na jaře
datována 7.

květnem

roku 1618, ale

zjevně

července

roku. Apologie je sice
Jireček

se jedná o omyl. Již

poru mezi vydáním spisu a tím, že v něm byl
ho direktoria z 13.

příštího

otištěn

výše

zmíněný

toho samého roku. Nejprostším

si všiml roz-

dopis stavovské-

vysvětlením

se jeví být

chyba při sázení tisku.
Přestože

se

zjevně

nilo to Valdštejnovi
nosti

svůj

díl

rozcházel v ideové náplni se stavovskou obranou, nezabrá-

přihlásit

"neštěstí".

se touto formou k direktorské

vládě

a

předložit veřej

V průběhu stavovského povstání vyzbrojil vojenský prapor,

k němuž najal bubeníka,31? ale především se podílel svým hlasem na sesazení Ferdinanda II. z

českého trůnu.

Panovnický majestát není pro Valdštejna nedotknutelný.

Apologii

zaštiťuje

jma něho by se
je si

určitý

výroky, že

nechtěl

chtěl spravedlivě

se v celé

nikdy proti svému králi vést žádný spor a vy-

postavit v

čestném

uvědomu

sporu proti komukoli,

rozpor ve svých prohlášeních. A je schopen svoje myšlenky na otázku

omezenosti panovnické moci rozvést v intencích povstalých
zřetelné podobě.

Zemského

Přestože

Svoji korespondenci se zemskými

zřízení,

stavů, byť

úředníky

v nepříliš

výňatky

dokládá

která omezuje rozsah moci panovníka. Král ve své kapitulaci

ze

pří

sahal, že bude dodržovat stavovská práva a zemskou ústavu a pokud je šlechtic protiprávně

zadržen nebo pohnán před soud, panovník je také vinen,

úředníky zodpovědný.

Ti

přísahají stavům

státu, ta je vina za protiprávní jednání ve
ty v Apologii zní právě "vše

zjevně

neboť

je za zemské

i králi, ale protože jsou jmenováni hlavou

větší míře.

Mimochodem, velice

proti zemskému zřízení", "vše proti

časté

obra-

sněmovnímu

snešení".
Jak dalece Henyk uvažovalo myšlence sesazení panovníka není jisté, ale velice

pravděpodobné

je, že tato myšlenka mu nebyla

v jeho okolí se mohl projevit,

stejně

úplně

cizí. Vliv

intelektuálů

tak se mohla projevit i osobní zášť vůči habsbur-

skémudomu.
Buď

jak

buď,

jedno je jisté. Zatímco v Apologii v souladu s teorií monarcho-

machismu a s ohledem na stavovskou obranu
panovníka,

během

tuto otázku Henyk

317

nedospěl ještě

stavovského povstání došlo k posunu v této
pregnantně vyjádřil

na

sněmu,

k myšlence sesazení
věci. Svůj

názor na

který 19. srpna 1619 sesadil Ferdi-

A. SLÁDEČEK, Paměti města Dobrovic, s. 68.

105

nanda II. z českého trůnu. "Že vždycky to předpovídal, že ty věci, jak se řídily, nebu-

dou moci státi. Než nyní válčiti, an peněz není, poněvadž poklad vyvezen! Nicméně že
jemu se vidí, že král Ferdinand nemá zůstati. ,,318 Nezakládal-li svoji odpověd' na
otázkách víry, musel mít tuto myšlenku zformulovanou a
dříve.

na

pamětech

Slavatu, jenž ve svých

sněmu,

však zarážela první

kázal pochopit,

proč

část

připravenou

zaznamenal výroky

Henykova
řeči

Valdštejn do své

vyjádření.

zapojil

již mnohem

zúčastněných šlechticů

S časovým odstupem nedo-

zdánlivě

nelogický argument

o pokladu, který král ani neměl, neboť v Čechách nevládl.
Valdštejn však moc
příslušník

rodu

Valdštejnů,

dobře věděl,

budoucí slavný

vy a uprchl z Olomouce i s penězi
provedená s brutalitou vlastní

své prestiži. Potom nás tedy

říká.

vojevůdce

jiný

Albrecht, zradil moravské sta-

pro stavovské vojsko. Tato akce

kondotiérovi

několikrát viděli,

nepřekvapí,

května

V noci z 30. dubna na 1.

připravenými

pozdějšímu

celý valdštejnský rod. Již jsme

zločinů,

co

jakou

třicetileté

války poskvrnila

důležitost přikládala

šlechta

že Henyk upozornil na jeden z nejhorších

kterého se mohl dopustit šlechtic - porušit dané slovo a

svůj

slib.

Paradoxně

se tak stalo na sněmu, kde většina účastníků porušila slovo dané Ferdinandovi Štýrpři

skému

jeho zvolení

mu vyjádření

zpronevěřit

nil; na

sněmu

a mezi

přítomnými

náčka,

králem roku 1617. Henyk se ovšem svému

nemohl,

neboť

právě

šlechtici tak

takové

příbuzného,

předvídal

se tehdejšího

sněmovního

představoval světlou
šlechticů

výjimku.

shromáždění představovalo příležitost

který se zachoval tak

skandálně

jednání nezúčast

Neměl-li,

popravě

se mu po

dokázat

podle Ja-

Mizery vyhýbaveřejný

odstup

jako Albrecht z Valdštejna. Henyk

neloajálnost Albrechta z Valdštejna a tím se

vědomě

distancoval od šlech-

tice, který již nyní prokazoval služby právě sesazovanému Habsburkovi.
ta tuto možnost ve svých

někdejší

dřívějším počínáním

roku 1619 se proto nedostal do rozporu se svým

Valdštejn dobrou pověst a většina

la, pak
od

českým

pamětech nepřipomněl,

není jisté. Je však

Proč

Slava-

pravděpodobné,

že pro něj nebyla důležitá a nedokázal si ji vybavit. 319
Nabízí se také ještě jedno
povídal-li údajně už kdysi, že
ké šlechty na jedné
val se
318
319

evidentně

straně

do role

vysvětlení

nemůže

část

Henykova výroku.

Před

dojít ke klidnému soužití Habsburků a katolic-

a evangelické

mučedníka.

pro první

většiny

obyvatelstva na

On to byl, kdo se dávno

straně

před

druhé, paso-

defenestrací krá-

J. JIREčEK (eď.), Paměti II, s 30l.
'
J. JANACEK, Valdštejn, s. 168-177.
v
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lovských místodržících odvážil
hončím

řečeno

",

veřejně

vystoupit proti panující dynastii a jejím" ná-

slovy Valdštejnovy Apologie.

Zároveň

tak ale

přiznal

po

několika

letech svoji zásadní úlohu při vydání Knihy.
Bělohorská

porážka

českých stavů

zastihla Henyka v Dobrovici a první vlna

zatýkání a konfiskací majetku se mu vyhnula. Po vydání generálního pardonu
v únoru 1622 se Ferdinand II. distancoval od trestání osob na hrdle nebo cti. Vyhradil si však právo pokutovat provinilé na majetku. Postiženými od tohoto momentu
neměli

být jenom

vyjadřovali

nejexponovanější

politikové, ale také ti,

kteří přímo či nepřímo

sympatie s povstáním. Teprve od této chvíle se staly majetkové postihy

masovou záležitostí. 32o Necelý rok po vydání pardonu se "dostalo" i na Valdštejna
a byl mu konfiskován všechen majetek. 321 Snad se Henyk domníval spolu s velkým
množstvím jiných

šlechticů,

městském náměstí

se potrestání nebude týkat jeho osoby. V tom se však

že se mu již nic nestane a po velké exekuci na Staropřepočítal

a nepomohl mu ani Adam mladší z Valdštejna, jehož návrat na politickou scénu po
Bílé hoře vynesl do pozice jednoho z nejrespektovanějších

šlechticů

doby.

Na počátku roku 1623 se Henyk z Valdštejna se svou rodinou vydal na cestu,
kterou

před

ním i po

něm

absolvovala

řada podobně

postižených

podivných okolností ještě v témže roce i se svou manželkou

šlechticů.

zemřel.

Zde za

Snad se jednalo

o otravu, jisté je, že neklidný život, který ho dovedl až do exilu, se trochu symbolicky

uzavřel

nem syna

"neklidnou" smrtí. Dobrovická větev

Jindřicha,

Valdštejnů definitivně vymřela

který nedopadlo mnoho lépe. Byl

zastřelen

sko-

a majetek Valdštej-

nů podruhé konfiskoval panovník země, v které žili, tentokrát saský kurfiřt ... 322

Pavel MAREK, Roudničtí Lobkovicové a pobělohorské konfiskace, Porta Bohemica 3, 2005, s. 76.
T. V. BÍLEK, Dějiny konfiskací, s. 832-835.
322 K. CHYBA, Dobrovická tiskárna, s. 76.
320
321
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VI. VALDŠTEJN - VÝJIMEČNÁ NEBO TYPiCKÁ OSOBNOST DOBY?
Když v roce 1623 Henyk z Valdštejna zemřel, Čechy již nebyly tou zemí, do které se
narodil.
pánů

Tři

roky po

bitvě

hoře

a dva roky po

se charakter stavovské monarchie

Obrovské konfiskace
vlastníků
kům

na Bílé

a

vítězná

majetků způsobily,

popravě

značně, byť ještě

že

sedmadvaceti

českých

definitivně proměnil.

ne

značná část půdy přešla

do rukou nových

katolická strana zahájila rozhodující tažení proti všem nekatolí-

v zemi. Politická situace se

značně pozměnila

a nikoli už stavy, nýbrž panovník

a prodloužené ruce jeho oddaných služebníků vykonávaly moc v zemi.
Jak zhodnotit osobnost dobrovického pána, vlastníka tiskárny a neklidného
ducha? Vymykal se zásadním
z hranic své
podobné

společenské

těm,

způsobem

svému stavu nebo naopak

nevybočoval

vrstvy? Dají se jeho aktivity na kulturním poli

označit

za

které zajímaly jiné šlechtice? Jaká byla jeho pozice v předbě

lohorských Čechách?
Zkusme vyjít z hierarchického

uspořádání

dobové

společnosti

a

začněme

od

nejvyšších pater. Na jejím vrcholu stojí král a jeho panovnický majestát. Valdštejn za
svého života zažil vládu
stoj ke královské

čtyř českých králů

autoritě?

níkem, na straně druhé

císařů římské říše.

Nebudeme daleko od pravdy, když

straně značně

bivalentní. Na jedné

a tří

přispěl

servilní, v

důsledku

Jaký byl jeho po-

řekneme,

že dosti am-

hrozby procesu s panov-

svým hlasem k sesazení stávajícího panovníka a dosa-

zení nového. Často je označován za aktivního účastníka stavovského povstání, ale
podílel se na něm pouze vyzbrojením jednoho oddílu a pak účastí na výše
sněmu, kde podpořil sesazení Ferdinanda II.

323

zmíněném

Jinak nejsou k dispozici informace

o jeho iniciativním zapojení do povstání. Vydáním protihabsburského pamfletu se
však výrazně profiloval na
její negativní

působení

straně nepřátel

nejen v rámci

panující dynastie a ztotožnil se s názory na

českých

zemí, ale celého soustátí.

Červencový sněm roku 1619 definitivně rozhodlo dalším osudu dobrovické-

ho pána. Přestože věděl, že na přední místa politického života v Českém království se
opět

dostali jeho

následky svých

323

nenávidění
činů

protivníci Slavata a Martinic, snažil se Valdštejn zmírnit

za povstání roku 1621 jako

komisař

v

císařských

službách,

Srov. s. 105 - 107 této práce.
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avšak neúspěšně.

324

Hrdelnímu trestu sice ušel, ale čekala ho konfiskace majetku

a exil v luteránském Sasku, kde Henyk, o jehož "pyšném humoru mohloby se obšírněji psáti( ... )v svém scestném náboženství( ... )mizerně svůj život dokonal.

Jestliže se

většina

panovníka, není možné
řené

šlechty. V

čem

doba Knihy

že Valdštejn

výrazně vyčníval

z takto

zvoleného

konfesijně zamě

se však odlišoval, bylo to, že dal ostrým protihabsburským myš-

průchod

lenkám a náladám

řádně

evangelické opozice podílela na sesazení

říci,

,,325

vyjadřovala

již před stavovským povstáním, a to

veřejně. Tištěná

po-

postoj obou zainteresovaných osob k politice habsburské

dynastie. Nebyli však jediní, kdo si

uvědomovali

dosah

strana. Jeden z odsouzených v roce 1621, Nathanaél

kroků,

které

Vodňanský

činila

katolická

z Uračova v tom

samém roce, kdy vyšel Magrleho text, jen s obtížemi odvracel pohromu, která se na
něj snesla v důsledku neopatrného výroku vysloveného pod vlivem alkoholu. 326 Jeho
výrok se

nápadně

podobal tomu, co Magrle soudil o roce 1611 v souvislosti

s Rudolfem II. a o jeho pomocnících z řad
postoje nebyly v soudobé

české

šlechty. Dá se usuzovat, že podobné

společnosti ojedinělé,

Valdštejn jim však dal

tištěnou

po-

dobu. Královský majestát již nebyl považován za nedotknutelný a posvátný jako ještě před sto či sto padesáti lety.327
Valdštejnův

mu však v
nevinného
nosti

očích veřejnosti

nepřijatelné.

slechu a soudu,

nepřidal

uškodila poprava

člověka, zavražděného

za

přečin

čin

tajně.

byl vnímán
To byl

325
326

327

na reputaci, mnohem více

tiskaře Ondřeje

Mizery.

připadalo

Odstranění

i soudobé

proto, že se tak stalo bez

především důvod, proč

společ

řádného

vý-

nemusel být Valdštejn mezi

urozenými, a nejen mezi nimi, oblíbený.

konfliktním soužitím. Zejména osud a

324

osobě

jeho pána,

negativně

Jeho vztah k poddaným, pokud

tečku

jeho

Ne ovšem v tom smyslu, že by Henyk nemohl svého poddaného

dát popravit. Tento

stejně

problém s císařem

nepřekročil
prospěch

mu ležel na srdci a dokázal to i

vyznačoval

bez-

poddaných žijících v sídelním

měs

veřejně

dané hranice, se

svým privilegiem z roku 1612,

Z. KAMPER (ed.), Kronika mladoboleslavská, s. 138-139.
J. JIREčEK (ed.), Paměti II, s. 308-309.
Josef Vítězslav ŠIMÁK, Vodňanští z Uračova ajejich zápisky, ČČM 68, 1894, s. 135-146,274281.
Srov. Josef MACEK, Jagellonský věk v českých zemích I, Hospodářská základna a královská moc,
Praha 1992, s. 180.
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v kterém značně polepšil výhody svých měšťanů. 328 Je snad paradoxem doby, že se
stal hlavním aktérem pronásledování
letí? Jaké

důvody

hání a v některých
střet

po staletí

na Nymbursku na

začátku

17. sto-

vedly Valdštejna k takovým krokům?

Zejména v první fázi

Byl to

čarodějníků

procesů

případech

byly

hospodářské

pověrečných

ke krutému potrestání

příčinou

škody hlavní

ke stí-

lidových praktik.

lidové a vzdělanecké kultury? Jaký strach musel mít represivní aparát, že

předávané

rituály trestal krutým

způsobem

zrovna v této

době?

A

proč

v takovém měřítku?
Nevím, projevil-li se strach z tureckého

nebezpečí

a politického

napětí

v zemi

v podobě zvýšené citlivosti vůči čarodějníkům. 329 Podle mého mínění se zde
v mnohem

větší míře

uplatnily dva faktory. Snaha po sociálním

ukázňování

ných v průběhu celého 16. století se nemohla vyhnout ani kontrole
patřily
řejně

podda-

činností,

které

do náboženské oblasti. Rozdíl mezi oficiální a neoficiální vírou, tj. mezi vea

tajně

praktikovanou, se vládnoucí vrstva rozhodla

potlačovat.

Strach

z neznámého, které se vymykalo kontrole církve, se spojil s velkými materiálními
škodami a způsobil mnohem

razantnější

postih než v

dřívějších

dobách.

Dalšími významnými faktory byly mocenský a osobní faktor. Valdštejn si
nemohl jako krajský hejtman dovolit, aby se mu na jeho panství či v oblasti, která mu
byla

svěřena

nerušeně

do správy,

vyskytovalo

větší

množství

delikventů.

škody a osobní mocenské ambice ho vedly k tvrdým a nemilosrdným
dividuální

rozměr

ku a dokázal se
by neurozeného

pak

mělo

vhodně

postihům.

In-

stíhání Nežerky. Ten jediný nepodlehl represivnímu tla-

zvolenými prostředky ubránit. Valdštejn se

člověka

Materiální

nesmířil

nepotrestal a snažil se ho i po letech dostat

před

s tím, že

soud a dát

popravit.
Nic není jen černé nebo bílé, proto se Valdštejn nevěnoval jen pronásledování
poddaných. Jeho kulturní a intelektuální zájmy se
špičce,

ovšem úsilí vložené do

ní iniciativa při angažování
datelské ambice

uskutečňování

hudebníků

nepatřily

zálib

zřejmě

nevymykaly šlechtické

překračovalo běžnou

do dobrovické kapely a vlastní

k běžným zvyklostem

šlechticů

mez. Osob-

naplněné

raného

skla-

novověku

v Čechách. Několik výjimek by se našlo, přesto zůstávala hudba spíše pasivním zá328
329

A. SLÁDEČEK, Paměti města Dobrovic, s. 106-113.
Jedna z možných příčin čarodějnických procesů. Tak soudí P. KREUZ, Čarodějnické procesy, s.
137-138.

110

umožňujícím příjemně

žitkem,

strávit chvíle

při

hodovním stole nebo jako

součást

bohoslužeb.
Henyk nebyl jediným šlechticem s literárními ambicemi, a
nedosahovalo vysokých kvalit, zachytil pro nás
které by se jinak ztratily v propasti
rárně činných jednotlivců, vytvořil
zároveň

konfesijní,

a výrazně tak

ce a v jednom případě je možné

Odpověď

štejn v mnohém
vlády.

jeho dílo

neopakovatelné momenty,

Tím, že kolem sebe

soustředil

okruh lite-

z Dobrovice jedinečné kulturní centrum. Centrum

neboť většina zúčastněných

usměrňovala činnost

vlastně překročila

věků.

některé

přestože

se

přikláněla

k Lutherovu

učení

dobrovické tiskárny. Ta přesáhla regionální hrani-

říci,

že svým dosahem

měla

celozemskou působnost;

i zemské hranice.

na otázku uvedenou v názvu této kapitoly není jednoznačná. Valdnepřekročil

Rozdělená

svou dobu; cítil se být svázán se stavovským pojetím
nejoptimálnějším

moc mezi panovníka a šlechtu se mu zdála být

způsobem řešení věcí veřejných.

v otázkách víry nemohl

Spolu s celoživotním nekompromisním postojem

pravděpodobně

stanout na jiné

straně

politického spektra,

než na jakém se ocitl v průběhu stavovského povstání. Ani pragmatický postup jej po
Bílé

hoře

neochránil

před

konfiskací veškerého majetku a exilem.

jeho kulturní aktivity, které mu ovšem

způsobily

i

největší

Výjimečné

problémy v

že knihy mají své osudy, tak Magrleho spis vydaný v dobrovické

životě.

tiskárně

je

byly

Jestlipřímo

ukázkovou ilustrací tohoto výroku. Osudy Henyka z Valdštejna se podobají onomu
pověstnému

kolu Fortuny, které se neustále

se zrovna ocitne.

Otáčelo-li

se

během

otáčí

a

člověk

nikdy neví, v jaké pozici

jeho života v pomalých intervalech, pak

v posledních osmi letech života zrychlilo svoje tempo, aby pro Henyka
smrt v

cizině,

připravilo

bez majetku, bez poct a bez intelektuální slávy.
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SUMMARY
Henyk of Valdstein. A profile of a noble intellectual from the era
preceding the Battle of White Mountain

For historians Prague during the rule of Rudolph II is one of the most attractive
periods of Czech history. At the turu of the 16th and 17th centuries, the capital of the
Czech kingdom had become an important metropolis. The presence of a secular head
of the Christian world attracted foreign diplomats, rich merchants, skilled craftsmen
and artists from alI over Europe.
For the Czech aristocracy, Prague represented a political and social centre and
they built magnificent palaces. Heightened demands in lifestyle stimulated by the
imperial court surroundings lead to the acceptance of late Renaissance and Mannerist
ideas. Although this related mainly to the wealthiest noblemen, it also concerued the
less welI-off members of the nobility who kept reconstructing their country houses
into Renaissance chateaus.
Henyk ofValdstein's father, Hemy, was neither too rich nor too poor. He had
modified his country house in Dobrovice into the form of a Rennaissance chateau
which fulIy satisfied the demands of a noble family. Subsequently his son did not
have to take care of the structural modifications to his residence and so devoted
himself more to his fancies, especialIy music and literature.
When in 1583 Emporer Rudolph II moved permanently to Prague, little
Henyk of Valdstein was not even ten and he lived in the Dobrovice chateau under the
supervision of his mother (his father died in 1579). Three decades later it would be
precisely Rudolph II who would become one of the causes of Valdstein's dispute
from which he would

escape at the last moment only with great difficulties.

Understanding the life and fate ofHenyk ofValdstein is the subject ofthis thesis.

Since the seventies of the 20th century in Czech historiography, a geme
reappeared which is of principal importance when elaborating the fates of noblemen
- biographies. The most important of them were devoted to the significant
personalities living before as welI as after the Battle of White Mountain such as
Emporer Rudolph II, Valdstein the warrior and the last members of the famous
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Rosenberg family. In the eighties Czech historians tracked the world of the nobility
from the perspective of financial accounts and other economic data. At the same time
large academic works crowning the life-Iong research efforts of some historians, for
example Josef Petráň and Josef Válka, started to appear. After 1989 the ideological
barrier fell and an increase in interest in studying noblemen was displayed by the
acceptance of methodological stimuli from foreign historians. These efforts
culminated at the turn of the second millennium when several significant works were
published dealing with the life ofthe nobility at the dawn oftheir Early Modem Era.
The small number of sources conceming the life of Henyk of Valdstein make
tracking his fate more difficult. However, one interesting literary monument called
Apology survives. It describes minor incidents but primarily it informs us about two
court cases, the first of which were witch trials around the town of Nymburk. The
second was the legal process between the Emperor, represented by his officials
Vilém Slavata of Chlum and Košumberk and Jaroslav

Bořita

of Martinic, and Henyk

of Valdstein. The Lord of Dobrovice had published a political pamphlet in 16151616 in which he criticized some members ofthe Habsburg family. This Apology is
the most important literature for analyzing Henyk of Valdstein' s life. In addition, an
edition of correspondence was published which sketched out the dispute between the
Archbishop ofPrague and Valdstein's first wife, Marie ofLobkovitz.
The literature dealing with this nobleman's fate is modest. As he founded a
printing house at his residence in Dobrovice and he himself also wrote, he primarily
attracted the attention of historians devoted to the history of literature and bookprinting such as Josef Jireček in the 19th century and Karel Chyba in the second half
of the 20th century. At the turn of the 19th century the regional historian Antonín
Sládeček

mapped out the fate of his native little town of Dobrovice and therefore

also some events in the life of Henyk of Valdstein. The attractive topic of witchcraft
trials with varying levels of elaboration already filled pages of books beginning in
the mid 19th century. Valdstein was the main promoter of such trials in the Nymburk
area at the beginning of the 17th century and Petr Kreuz dealt with these trials

lil

detail in his studies ofthe mid-nineties ofthe 20th century.
Valdstein was bom into an ancient noble family. Through marriage he as well
as his father approached another significant Czech family - the Popels of Lobkovitz.
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The difference in religions - the Popels were Catholic, the Valdsteins Lutheran - did
not prevent Czech nobility during the 16th century from entering into marriages.
However, it became the source of a dispute which was provoked by the Prague
Archbishop

Zbyněk

Berka of Dubá when be tried to prevent the marriage of

Valdstein and Marie ofLobkovitz. For four years Valdstein's wife strove to take the
Archbishop before the court until the whole affair had to be straightened out by
Emporer Rudolph II.
Noble marriages mainly ensured the preservation of the family and the birth
of successors. Valdstein would twice enjoy the birth of a son but one died in
childhood. The demands of raising and educating noble young men in the Early
Modem Era had increased and become standardized. After the first seven years in
which the nobleman lived with his mother, he entered an education at schools of
various types and focus. The educational process ended with a gentleman' s joumey
through western European countries which could even last several years. Valdstein
was supposed to study at the university in Wittenberg but research into sources there
exc1uded this possibility. His up-bringing was probably determined by his unc1e and
future father-in-Iaw, Kryštof Popel of Lobkovitz. Valdstein did not leave for his
travels abroad and he studied in the house ofhis wealthy relative.
Valdstein never became an important politician. Despite wanting to achieve
as high a position as possible like every nobleman as his father did, he only became a
local politician and a publically active person within his region. Neither did the
profits from his assets play a main role in his life. He primarly needed cash to be able
to satisfy his intellectual needs and he did not hesitate to borrow money from the
surrounding noblemen as well as his subjects. Those who had not exceeded the limits
dictated by their origins, enjoyed a co-existence without any conflict with Valdstein.
However, if they transgressed these limits, his lordship was merciless in punishing
them. Thusly Valdstein proceeded in the cases of persecution of witches in his
regIOn.
The nobility of the Early Modem Era spent their free time in various manners
but their interests could only follow definite directions. This was precisely the case
of Henyk of Valdstein. His keeness for music and literature was common among
noblemen of those times, but Valdstein was special in his active approach to his
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fancies. In Dobrovice he founded a town school whose teachers became the founding
members of a regular band of which Valdstein boasted before his friends among the
nobility. The rest of the musicians originated among his subjects. Together with a
choir ofDobrovice inhabitants, Valdstein's band mostly produced music for religious
events.
Valdstein's orientation towards the teachings of Martin Luther was also
displayed in his selection of books that were produced in Dobrovice printing house.
The predominant majority were printings of moralities and religious topics, the rest
being historical and political works. Valdstein himself put together an overview of
the most important state-legislative organizations of individual countries. His
Apology was a political treatise but he also published the premiere work of Václava

Magrle ofSobíšek at the tum of 1615-16.
The pamphlet criticized the politics of the Habsburgs in relation to the Czech
country and it instigated investigations during which Valdstein secretly beheaded his
printer

Ondřej

Mizera. The matter did not remain secret and thus Henyk had to take

responsibility not only for this insult to the ruling family but also for murder. His was
a desperate situation and only after several months of anxious waiting did the
Emperor Matthias grant him a pardon. He could consider himself fortunate getting
away with only a fine.
In his Apology Valdstein had designated Slavata and Martinic as the main
initiators of the situation in which he had become embroiled. These officials,
considered by the nobility to be the main organizers of the catholic offensive in
Bohemia, were thrown out of the windows of the Prague Castle in 1618. The
beginning of the Uprising of the Estates helped Valdstein to publicly defend himself
before the nobility through his work. He wanted to moderate the unfavourable
impression that he had made with his cruel deed, the decapitation of the printer
Mizera. He also had to remember that the Habsburgs had accused him of insulting
the ruling family. In the summer of

1619 he participated in the deposing of

Ferdinand II from the Czech throne.
Henyk of Valdstein became a rather exceptional nobleman drawing around
himself individuals active in literature and so changing Dobrovice into a unique
centre of culture. It also became something of a confessional as most of the

123

participants leaned towards the teachings of Luther thus significantly glvmg a
direction to the Dobrovice printing house.

In many ways Valdstein did not overcome his times, he felt linked to the
concept of the rule of the Estates. He considered power divided between the ruler
and the nobility to be the most optimal manner of solving public matters. Together
with his life-Iong uncompromising attitude conceming religion, he probably could
not stand on the other side of the political spectrum on which he found himself
during the Uprising of the Estates. Neither did his pragmatic approach protect him
from the confiscation of aH his assets and exile after the Battle of White Mountain.
His cultural activities were exceptional. However, they also caused the greatest
problems in his life. Ifbooks have their fates, then Magrle's treatise published in the
Dobrovice printing house is precisely a demonstrative illustration of this saying. The
life-events of Henyk of Valdstein resemble that famous Wheel of Fortune which
never stops tuming and by which one never knows in what position one will find
himself. If it tumed in slow cycles during most of his life, in his last eight years it
raised its tempo to prepare a death for Henyk in a foreign country, without any
assets, honours ar inteHectual fame.
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