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ABSTRAKT 
 
Tato diplomová práce se hlásí k žánru historické antropologie války a vojenství. Hlavním 
cílem je interpretativní zkoumání a vzájemná komparace proměnných dobové kultury 
války, reprezentovaných v denících a pamětech vojenských profesionálů působících ve 
třicetileté válce. Jedná se o deníky Roberta Monro, Augustina von Fritsche, Petera 
Hagendorfa a Sydnama Poyntze. Práce vychází z teoreticko-metodologického konceptu 
symbolické antropologie v tradici Clifforda Geertze a Roberta Darntona. Analýza války na 
této úrovni umožňuje lépe pochopit a přiblížit charakter třicetileté války z hlediska 
motivace obyčejných vojáků, jejich vztahu k sobě samým, k civilnímu obyvatelstvu, k jejich 
veliteli, a také k Bohu.  
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ABSTRACT 
 

This master‘s degree thesis adheres to the genre of historical anthropology of war and 
warfare. Its main goal is to conduct interpretative research and comparison of variables of 
war culture, represented in the diaries and memoires of military professionals of the Thirty 
Years‘ War namely Robert Monro, Augustin von Fritsch, Peter Hagendorf and Sydnam 
Poyntz. Theoretical and methodological grounding for this thesis is provided by the 
symbolic anthropology in legacy of Clifford Geertz and Robert Darnton. Analysis of the 
war on this level allows for the better understanding of the unique character of the Thirty 
Years‘ War from the perspective of the motivation of common soldiers, their relationship 
among each other, with civilian population, with their commanders and with God too.  
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ÚVOD 
 
Na úvodní přednášce k předmětu Introduction to Europen military history I. který jsem 
absolvoval před několika lety, nám Petr Wohlmuth vyprávěl, jak se ho při podobné 
příležitosti jedna ze studentek zeptala, jak může o něčem jako je válka učit na instituci 
zvané Fakulta humanitních studií. Mezi posluchači to vyvolalo lehký úsměv na tváři, ale 
podobné poznámky týkající se bádání o vojenství nejsou vůbec špatné k promýšlení. To, že 
je nějaká dimenze lidské činnosti brutální a nelítostná, snižuje snad její hodnotu jako 
objektu výzkumu? Právě naopak, kvůli společenským, politickým, kulturním, a 
ekonomickým rozvratům, které mohou být výsledkem války, si více než zaslouží být 
zkoumána. Její ignorace může být snad stejně devastující jako její slepá propagace. Navíc 
lidé, kteří věnují svou kariéru studiu války přece automaticky nemusejí být jejími příznivci. 
Může to být pouhým výrazem toho, do jaké míry oceňují důležitost tohoto bájného 
druhého jezdce Apokalypsy – Války, v historii lidstva. Jedná se o velice podobnou situaci, 
kterou popisuje ve své krátké stati Confessions of Military Historian Charles Carlton. Na večeři 
pořádané Národní knihovnou Austrálie se po otázce a zjištění Carltonova badatelského 
zaměření jedna žena zeptala, zda je tedy příznivcem války. Carlton reagoval na tuto 
odzbrojující otázku tak, že samotnou její podstatu rozporoval jako směšnou: copak historici 
holokaustu schvalují, co studují?1   
 Osobně se k tématu války stavím podobně, ač jsem ve své předchozí práci uvedl, jak 
jsem si jako malý hrál se sousedy ,,na vojáky“, koukal na filmy a občas hrál počítačové hry 
s militární tématikou, nemyslím si, že bych si tím vyvinul nějakou zvýšenou afinitu k 
vojenství. K válce na badatelské úrovni jsem se dostal spíše shodou náhodných setkání s 
inspirativními lidmi, jako je Otakar Foltýn a Petr Wohlmuth. I když to zpětně může 
vypadat tak, že jsem k historii vojenství směřoval už od momentu, kdy jsem si za peníze na 
houpačky koupil první plastovou maketu palné zbraně, o nic samozřejmého se nejednalo. 
Tyto situace ve mně nyní vyvolávají spíše pocit pobavení, než abych je považoval za 
zárodek neodvratné budoucnosti. Jeden rozdílný předmět na univerzitě, jedno jiné setkání, 
jedna jiná odpověď na e-mail, a mohl jsem se možná věnovat jedné z desítek dalších 
historických oblastí, ke kterým může člověk upřít zrak, a které jsou na první pohled méně 
negativně zabarveny: demografie, obchod, dějiny států, snění, umění, architektura, 
cestování, dějiny vědy a idejí.  
 Válku žádným způsobem neobdivuji, ale její přetrvávající existence je nerozporným 
faktem, proto považuji za vysoce důležité se něčemu tak hluboce ovlivňujícímu chod 
lidských dějin analyticky věnovat. Studium války má navíc zvláštní vlastnost, že v sobě 
koncentruje v určité míře i všechny shora jmenované oblasti. Kromě historicko-
antropologické perspektivy se válce věnuji paralelně ještě na Fakultě sociálních věd 
Univerzity Karlovy, kde je však bádání zaměřeno spíše na úroveň státu a války jako 
nástroje politiky. 

                                                
1  Charles Carlton, “Confessions of a Military Historian.” in Sewanee Review 2/122 (2014): 303-304. 
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 Tento text se tak hlásí k žánru historické antropologie vojenství. Mými prameny 
jsou osobní deníky a paměti vojáků bojujících ve třicetileté válce. Na několika desítkách 
stran se budu snažit o pochopení jejich života, činů a myšlení. Jedná se o způsob historické 
práce, která se vyznačuje snahou o zvýšenou citlivost k vnímání minulosti a proniknutí do 
myšlenkového světa dějinných aktérů. 
 V okamžicích, kdy jsem začal psát tuto práci, byla již vydána rozšířená verze mé 
bakalářské práce, která se zaměřila na koncept vojenské cti v pamětech Roberta Monro, 
jedné z postav i tohoto textu. Není tedy v mých silách úplně se vyhnout tomu, co jsem již 
jednou zachytil, nicméně pokusím se, aby čtenář, který by náhodu byl obeznámen s mojí 
předešlou prací, nebyl zbytečně unuděn pasážemi zabývajícími se totožným zpracovaným 
pramenem. Tato práce má navíc jiný charakter, je spíše komparativního rázu, budu 
interpretativně pracovat s dalšími dochovanými vojenskými ego-dokumenty třicetileté války 
a mým záměrem je, aby oba texty byly komplementární a druhý rozvíjel první, spíše, než 
aby si konkurovaly.  
 Název tohoto textu zní mírně kingovsky Tváře běsu z několika důvodů. První část 
názvu, tvář, jsem si vypůjčil z paradigmatické práce Johna Keegana, o jejíž důležitosti bude 
řeč hned na následujícíh stránkách. Druhá část dvojice pochází z mnou nabídnutého 
českého překladu konceptu ,,the myth of all-destructive fury“, tedy mýtu o všeničícím běsu 
třicetileté války, který byl identifikován jako dominantní narativ v historickém zachycení 
tohoto konfliktu, jak jako první určili Roberta Ergang a Sigfried Steinberg.2 Stručně řečeno 
se jednalo o vykreslení konfliktu jako absolutního bezbřehého krveprolití způsobeného 
nedisciplinovanými bandami žoldnéřů. Tento způsob pojetí třicetileté války byl však 
značně ovlivněn německým romantismem a utvářením německé identity a státu v 19. 
století.3 Aniž bych chtěl jakkoliv umenšovat utrpení a zkázu vykonanou během třicetileté 
války, mým záměrem je analyzovat ji z pohledu vojáků, kteří by z hlediska tohoto 
konzervativního narativu mohli být vykresleni jako obrazně řečeno posedlí Fúriemi. V této 
práci bych chtěl tomuto běsu dát tvář, učinit ho tak poznatelným, hmatatelným, a nakonec i 
lidským v tom smyslu, že se nejednalo o nějaké posednutí bohyněmi pomsty, ale jednání 
lidských bytostí z masa a kostí, jejichž odlišné a specifické jednání a prožívání bylo často 
naprosto zahlazeno a utopeno v pojetí války jako takřka přírodní katastrofy.  
 
 

 
 
 
 

                                                
2 Hans Medick, ,,The Thirty Years War as Experience and Memory: Contemporary Perceptions of a 

Macro-Historical Event“ in Enduring Loss in Early Modern Germany: Cross Disciplinary Perspectives Lynne 
Tatlock, ed. (Leiden: Brill, 2010), 30. 

3 Viz například Kevin Cramer The Thirty Years War and German Memory in the Nineteenth Century. (Lincoln a 
Londýn: University of Nebraska Press, 2007). 
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Kapitola I 
 

MILITÁRNÍ HISTORIOGRAFIE 
 
Jako Vítězslav Prchal ve své monografii Společenstvo hrdinů tvrdí, že zhruba každá serióznější 
kniha o raně novověkém vojenství musí zmínit jméno autora teorie vojenské revoluce 
Michaela Robertse4, nejlépe už v úvodních odstavcích textu, jsem podobně toho názoru, že 
žádná kniha hlásící se k historické antropologii války nemůže nezmínit hned v úvodu 
jméno Johna Keegana. Tento britský historik na prvních stránkách své přelomové práce 
The Face of Battle z roku 1976 uvádí, že přestože o válce četl, byl o ní poučován, viděl 
nesčetně fotografií, sledoval televizní záznamy a přednášel na vojenské akademii, za celou 
dobu nabyl jen pramalé představy o tom, jaká válka je, a jaké to je skutečně být ve válce.5 
Tradiční militární historiografie6 Keeganovy doby byla totiž věrně oddána zejména 
biografiím a strategickému umu slavných generálů, rozboru operačních plánů a manévrů, 
analýzám rozhodujících bitev, a v neposlední řadě účinnosti různé vojenské techniky. V 
kontrastu s tím, obrovské masy vojáků prolévajících krev na bojištích byly popisovány jako 
mlčící většina takřka bez vlastní vůle. Jedinou jejich reprezentací byla obvykle cifra 
vyjadřující počet bojujících a počet padlých. Dlouhodobé tematické zaměření profesionální 
evropské militární historiografie na slavné vojevůdce úzce souviselo s dobovým míněním, 
že historií hýbou „velcí muži“ a běh dějin ovlivňují zejména skrze vítězství v důležitých, 
tedy přelomových, bitvách.7 Proto takový důraz na Nelsona, Wellingtona, Bedřicha 
Velikého, Napoleona a další. Typická byla rovněž snaha extrahovat z dějin válek a bitev 
nějaké univerzálně platné principy po vzoru Clausewitzova spisu O Válce. To nám v součtu 
napoví primární účel tradičně pojaté vojenské historie: sloužila zejména potřebám při 
výchově důstojníků a strategického a operačního plánování generálních štábů.  

                                                
4 Vítězslav Prchal Společenstvo hrdinů. Válka a reprezentační strategie českomoravské aristokracie 1550-1750 (Praha: 

Nakladatelství Lidové noviny, 2015), 25. 
5 John Keegan, The Face of Battle. A Study of Agincourt, Waterloo and the Somme. (Londýn: Penguin Books, 

1983), 15-95. 
6 V této práci používám termíny historie záměně za pojem historiografie, i přes vědomí jejich odlišnosti. 

Termín historie je v českém jazyce spíše homonymem pro minulost, kdežto historiografie pro práce, 
které se jí snaží textově vystihnout. Jan Horský navrhuje rozlišovat historiografické práce jako práce 
vědeckého charakteru, které jasně definují používané pojmy, na rozdíl od prací historických. Jan 
Horský, „Od rétorické figury k analytické kategorii. K vývoji pojmu kultura v dějepisectví 20. století.“ 
in Paralely, průsečíky, mimoběžky. Teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 20. století, eds. Lucie 
Storchová a Jan Horský a kol. (Ustí nad Labem: Albis International, 2009.), 15. Druhá poznámka 
ohledně použitých termínů se týká toho, zda je vhodnější označení historiografie vojenství, nebo 
vojenská historiografie. Jak uvádí Ivan Šedivý, v češtině mezi termíny existuje významový rozdíl: 
vojenská historiografie je spíše druhem „utilitárního“ pojetí sloužící praktickým potřebám vojenských 
akademií a generálních štábů. Toto rozlišení v textu nepoužívám, neboť považuji „utilitární“ i 
„neutilitární“ formu historiografie vhodnou jak pro laiky, akademiky i ozbrojené složky. Ivan Šedivý, 
,,Česká historiografie vojenství 1989-2002“ in Český časopis historický 4/100 (2002):  868. 

7 Stephen Morillo a Michael F. Pavkovic, What is Military History, Kindle ed. (Cambridge: Polity Press, 
2018), 1266.  
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 Keegan spatřuje kořeny tohoto „utilitárního“ podání války už v římském stylu psaní 
vojenské historie, jejíž nejzářnějším a zřejmě nejimitovanějším autorem nebyl nikdo jiný 
než Gaius Julius Caesar. Jeho texty, například Zápisky o válce galské, jsou oslavou mistrovství 
vojevůdce, jenž je nejdůležitější figurou na bojišti, a jehož důmyslný plán musel být bez 
debat náležitě proveden. V podobném duchu bylo analytické uchopení vojenství až do 
období po druhé světové válce ponecháno v rukou armády, a tak logicky příslušníci 
ozbrojených sil patřili k hlavním autorům vojenské historie. Za všechny například veteráni 
první světové války Lidell Hart, či J. F. C. Fuller. V civilním prostředí byla preferována 
spíše historie politiky, náboženství, či hospodářství. Militární historiografie takto odtržená 
od kontaktu s novými badatelskými postupy, otázkami a problémy v akademickém 
prostředí, se po dlouhou dobu neochvějně držela pozitivistického ,,von rankeovského“ 
paradigmatu. Pomalu se však začaly ledy dějin vojenství hýbat v prostředí amerických 
univerzit. 
 Přelomové období pro další vývoj militární historie tak nastalo v šedesátých letech 
dvacátého století. Studenti, často protestující proti válce ve Vietnamu a vnímající jadernou 
hrozbu probíhající studené války, odmítli konzervativní militárně-historické paradigma 
jako glorifikující násilí, zároveň však ale prahli po hlubší analýze války.8 Pomohli tak její 
studium vytrhnout z výlučného vlastnictví armády a přivést do akademického světa směr 
zvaný „war and society studies“. Ten nahlížel na válku zejména skrze perspektivu institucí 
a procesů: vzdělání, ekonomická síla, sociální rozvrstvení a složení armád, způsoby 
rekrutace, otázku genderu, budování státu atd. Význam, který byl přikládán důležitým 
postavám a „jejich“ bitvám, byl postupně přehodnocován objevováním nových 
skutečností.9 Strategie, kterou mohl vojevůdce uplatnit, nebyla pouhým výplodem jeho 
geniality, ale byla určována rovněž přírodními podmínkami, limity zásobování, demografií 
dané společnosti, či ekonomickou silou. Takřka hegemonické postavení vojevůdců a 
přelomových bitev v militární historii bylo v podobě „war and society studies“ narušeno, a 
do obzoru se dostalo zkoumání širších strukturálních příčin a důsledků válčení. Fenomén 
války už nebyl vykreslován jako něco odtrženého od světa, mající svou vlastní dynamiku a 
pravidla, nehledě na okolní svět. Nyní byla válka zasazena do širších korelací se společností, 
ekonomikou, politikou a kulturou. Rehabilitací vojenství a začlenění mezi vhodný studijní 
materiál na univerzitní půdě nicméně došlo skoro až k „demilitarizaci“ tématu: zkoumalo 
se v podstatě vše ostatní spojené s válečnou praxí, ale sama analýza války jako takové jako 
by vlastně chyběla.10 
 Až přelom sedmdesátých a osmdesátých let byl pro tuto sub-disciplínu 
společenských věd znatelně plodný a dostalo se jí uznání reformulováním názvu na „The 
New Military History“.11 Nejdůležitější knihou tohoto období je bezesporu v úvodu 
zmíněná The Face of Battle. John Keegan zde analyticky rekonstruuje tři historické bitvy 

                                                
8  John Keegan, Historie válečnictví (Praha - Plzeň, Pavel Dobrovský BETA a Jiří Ševčík, 2004), 88. 
9 Morillo a Pavkovic, What is Military History, 551. 
10 Jiří Hutečka, ,,New Military History of the First World War. Achievements and Limits“ in Dějiny - 

teorie - kritika 1 (2018), 104-105. 
11 Morillo a Pavkovic, What is Military History, 998. 
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(Agincourt [1415], Waterloo [1815], Somma [1916]) inovujícím způsobem z hlediska nejen 
počtu vojsk, jejich rozmístění po poli, ale nově také z roviny rozvažování a prožívání 
jednotlivého vojáka a zkušeností, kterým mohl ve středu boje čelit. Keegan tak přijatelně 
sblížil „war and society studies“ s konzervativní militární historií. 
 Nemůžeme však druhou polovinu dvacátého století považovat za první kontakt 
s obrazně řečeno zablácenou a vyděšenou tváří obyčejných vojáků. Keegan jako protiváhu 
shora popsaného „cézarského“ stylu, ze kterého čerpala konzervativní militární historie, 
uvádí ještě starší a odlišný způsob narace bitev: řecký počínající Herodotem.12 Herodotovy 
Dějiny jsou ale zajímavou prací spíše z etnografického hlediska. Peršané, Egypťané, 
Skythové, se kterými byli starověcí Řekové v kontaktu, jsou popisováni z hlediska jejich 
zvyků, zákonů, stylu oblékaní a mýtů. Deskripci bojů u Marathonu, Thermopyl a Salamíny 
je věnován poměrně malý prostor, nicméně dostačující, aby si člověk vytvořil určitou 
představu o starořeckém způsobu válčení. Sám Keegan explicitně necituje Herodota, jako 
vzorovou práci řeckého podání vojenské historie, ale jeho následníka Thukydida. V 
zdařilém popisu bitvy u Mantinea se válečníci na rozdíl od těch Cézarových vyznačují větší 
psychickou hloubkou, ne bezduchou automatičností. Jsou to myslící, cítící a jednající 
bytosti. Výsledek boje je záležitostí hlavně jejich vlastních kvalit, ne předem definované 
abstraktní strategie, nebo důsledek pouhé přítomnosti vrchního velitele.13 Zároveň 
Thukydides vykresluje plastický obraz války s přídechem „člověčiny.“  
 Přístup podobný řecké tradici válečného narativu s důrazem na fyzický i psychický 
prožitek bitvy jednotlivcem si našel svoji cestu do rukou evropských intelektuálů dále 
během romantismu. Tedy o více jak století dříve než akademici, se absence lidského 
faktoru sužující popisy války zhostili velcí spisovatelé romantismu jako Victor Hugo a 
Stendhal, kteří s důrazem vlastní této epoše emotivně popsali zkušenosti vojáka u Waterloo. 
Vojna a Mír Lva Nikolajeviče Tolstého zachycující například bitvu u Borodina a Slavkova je 
na tom velice podobně. Můžeme navíc identifikovat naprostou negaci důrazu na „velké 
muže“: schopnosti vojevůdce jsou v těchto dílech vykresleny jako naprosto nicotné, ten 
nedisponuje žádnou kontrolu nad chaotickým průběhem bitvy.14 Historické romány 
devatenáctého století kombinující prvky fikce a reality se tak staly náhradou za množství 
dosud historiograficky opomínaných životů. Co se týče dějin válek, tak poskytly 
srozumitelný stupeň barvitosti a intenzity bojového prožitku jednotlivce.15 Jedná se 
samozřejmě o literární, ne historické texty, ale určitý díl pochopení doby, kterou popisují, 
se jim nedá upřít. Podobné platí i o válečných románech Remarqua či Hemingwaye. Po 

                                                
12 Nicméně nemůžeme s čistým svědomím učinit výrok o dvou rozdílných tradicích vojenské historie 

jako řecké na jedné straně a římské na druhé. Historie peloponéských válek psaná Thukydidem se 
blížila více politickému a vědeckému charakteru, odlišnému od více antropologického stylu 
Herodotova. Morillo a Pavkovic, What is Military History, 492. 

13 Keegan, Face of Battle, 75. 
14 Morillo a Pavkovic, What is Military History, 1273. 
15 Carlo Ginzburg, ,,Checking the Evidence: The Judge and the Historian“ in Critical Inquiry 18 (1991), 

82. Carlo Ginzburg, ,,Microhistory: Two or Three Things that I know about It“ in Critical Inquiry 20 
(1993), 24-28. 
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celé toto období však mezery v odborném pokrytí tématu zaplňovaly také široce oblíbené 
vojenské autobiografie.16 
 Ale navraťme se zpět do akademického prostředí. Vlivem Keeganovy inspirace se 
„war and society studies“ začaly obracet k analýze boje jako takového, a ne pouze 
institucionálního pozadí. Metodologická injekce sociálních, psychologických a 
antropologických postupů vpravená do obecné historie se v této době nevyhnula ani 
vojenství. Novinkou byl tedy mikrohistorický pohled na válečnou zkušenost řadových 
vojáků, přechod spíše vzdalující se odhalování objektivní stránky minulosti k průzkumu 
subjektivity,17 každodennosti války, tělesnosti, nebo zkoumání kulturní paměti a 
vzpomínání.18 V souvislosti s tím se rozšířila paleta dokumentů uznávaných jako prameny, 
nešlo pouze o osobní dokumenty jako deníky, dopisy, či paměti, zpracovávány byly rovněž 
obrazy a památníky.19  
 Stále však byla ,,The New Military History“ vcelku okrajovým hnutím, a to až do 
vydání knihy The Military Revolution: Military Innovation and the Rise of the West, 1500-1800 
Geoffreyho Parkera roku 1988. Tento text analyzuje kauzalitu mezi inovací ve vojenské 
technologii, koncentrací moci raně novověkých evropských států a následné globální 
dominance Západu. Díky jasně formulovaným a pečlivě vystavěným argumentům se jeho 
dílu podařilo proniknout do historického mainstreamu.20 Kromě konceptu vojenské 
revoluce (který, abychom učinili spravedlnosti zadost, prve formuloval v padesátých letech 
dvacátého století Michael Roberts) uvedl do širšího povědomí nutnost komparace mezi 
různými vojenskými systémy, například v Číně, Osmanské říši, či feudálním Japonsku. Tím 
autor tedy zatím jen implicitně narážel na otázku významu kultury na výsledném způsobu 
válčení.   
 Explicitní zájem o kulturu války byl prezentován v dílech, která jsou rozebrána v 
samostatné kapitole, tudíž se jejich výčtem nyní nebudeme zdržovat. Stačí snad jen dodat, 
že se jedná o odvětví přímo „soupeřící“ s vlivným směrem tzv. technologického 
determinismu v militární historii. Tedy myšlence, že technologie (např. střelný prach, 
bastionové fortifikace [tedy částečně i výše jmenovaný Parker], třmen) jsou hlavním 
činitelem změn na úrovni kulturní, ekonomické, sociální i politické. Spektrum teoretiků 
vojenské revoluce by spadalo pod tuto definici. Socio-kulturní vojenská historie se v případě 
vojenských technologií zaměřuje spíše na rychlost a úspěšnost, či neúspěšnost adaptace u 
rozdílných armád, na formy zásobování a ohledávání širšího politického a kulturního 
kontextu, který by favorizoval přijetí technické inovace. 
 Mou snahou v těchto několika odstavcích bylo pouze stručně načrtnout, jakou 
tematickou genezí prošla profesionální vojenská historiografie v zahraničí, zejména anglo-

                                                
16 Yuval Noah Harari, The Ultimate Experience. Battlefield Revelations and the Making of Modern War Culture 

1450-2000. (Basingstoke a New York: Palgrave Macmillan, 2008), 56. 
17 Hutečka, ,,New Military History of the First World War. Achievements and Limits“, 111. 
18 Lucie Storchová, ,,Válka“ in Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě. Lucie Storchová, ed. 

(Praha: Scriptorium, 2014) 313. 
19 Prchal, Společenstvo hrdinů, 62. 
20 Morillo a Pavkovic, What is Military History, 1024. 
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saské provenience,21 a jakým směrem bádání o válce, se tato práce vydává.22 Nyní bych 
přikročil k podobnému rozboru vojensko-historické literatury třicetileté války v českém 
prostředí, které, jak uvidíme, sleduje obdobné vývojové schéma.  
 

                                                
21 Co se týče toho, jak je tematicky ovlivněna populární i akademická militární knižní produkce 

poptávkou čtenářů, doporučuji Jeremy Black Rethinking Military History (London a New York: 
Routledge, 2004), 26-59. Neodpustím si také poznámku, že v současnosti je téma války široce 
zpracováváno spíše oborem mezinárodních vztahů. V historii je i nadále výzkum války 
marginalizován. 

22 Jiří Hutečka uvádí, že je v současnosti snadnější definovat co new military history není, spíše než to, čím 
je. Hutečka, ,,New Military History of the First World War. Achievements and Limits“, 104. 
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Kapitola II 
 

ČESKÁ HISTORIOGRAFIE TŘICETILETÉ VÁLKY 
 
Významná pozice třicetileté války v kulturní paměti české společnosti není ničím 
překvapivým. Konflikt započal květnovou defenestrací roku 1618 v Praze, a v následujících 
letech bylo obyvatelstvo českého království svědkem tažení vrcholícím v bitvě na Bílé Hoře. 
Prohra stavovských vojsk na bělohorské pláni sebou nesla rozsáhlé důsledky pro budoucí 
vývoj českých zemí. Došlo tak k hlubokým politickým a sociálním změnám, které přinutily 
množství osob uchýlit se do exilu. Vojska obou stran však přes české země postupně 
přecházela a střídavě je obsazovala až do konce války. To se stejnou měrou projevilo na 
poválečných poměrech země. Neodmyslitelně je s třicetiletou válkou spjat také Albrecht z 
Valdštejna, který byl v jednu chvíli jedním z nejmocnějších mužů na území Svaté říše 
římské, a jeho armáda byla velkým dílem zásobována produkcí z jeho frýdlantského 
panství ve východních Čechách. 
 A právě na postavu tohoto šlechtice je zaměřena velká část české historiografické 
produkce. Josef Pekař tak ve svých knihách z konce 19. století Valdštejn I. a II. zkoumá 
osobnost tohoto vojevůdce a vynáší rozsudek o Valdštejnově zradě. Tuto tezi odmítá jeho 
žák, benátecký rodák Zdeněk Kalista v knize Valdštejn. Historie odcizení a snu. Zde se Kalista 
snaží chování Valdštejna zasadit do dobového kontextu a pochopit ho v celé jeho šíři, ne 
vynášet morální soud. O Valdštejnovi rovněž publikoval v roce 1970 monografii Josef 
Janáček, který se opíral o korespondenci a oficiální dokumenty. Stejně postupoval o 
generaci později i Josef Kollmann, který vydal v devadesátých letech a na přelomu nového 
tisíciletí hned tři knihy věnované Valdštejnově vojenské kariéře. Pozitivisticky ortodoxní 
Kollmann využívá do té doby ne tak hojně reflektované spisy Valdštejnovy válečné 
kanceláře. I pro Pavla Balcárka generalissimus císařských vojsk nepředstavoval dostatečně 
vyčerpané téma: je jednou z elitních postav války, kterým se vedle například Karla Staršího 
ze Žerotína, či Matyáše Thurna životopisně věnuje v díle Ve víru třicetileté války z roku 2011. 
 Úkolu pokrýt mezeru v historickém zpracování dalších společensky vysoce 
postavených aktérů přehlížených historiky se zhostil Jan Kilián. Plodný autor, který se 
věnoval například císařským generálům Janu Beckovi a Martinu Maxmiliánovi z Golče, 
zmapoval českou stopu v historii třicetileté války i v dalších dílech, například Město ve válce, 
válka ve městě: Mělník 1618-1648, nebo v monografii o jednom z defenestrovaných úředníků 
Filip Fabricius z Rosenfeldu a Hohenfallu: Život, rod a dílo defenestrovaného sekretáře. Můžeme si tedy 
všimnout přesměrování zájmu od příslušníků elitních vrstev i k přiblížení dějin třicetileté 
války na osudu zeměpisných lokací. 
 Jan Kilián není na této cestě samozřejmě osamoceným autorem. Již dříve bychom 
mohli pozorovat vzrůst pozornosti věnovanou lokálním aspektům války. Tak v roce 1970 
vydal Josef Polišenský knihu Třicetileté válka a evropské krize 17. století, která se dívá na válku z 
hospodářského hlediska a analyzuje vliv na region jižní Moravy. Dalším dílem zkoumající 
širší společenský a ekonomický kontext války s regionálním dopadem je například rozsáhlá 
monografie Morava za třicetileté války Františka Matějeka.  
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 Mezi publikace na rozhraní regionální a obecné historie války patří spíše populárně 
naučná publikace Radka Fukaly Sen o odplatě popisující vojenské události třicetiletého 
konfliktu v českých zemích, jako obléhání Nymburka, Brna a Olomouce. Zajímavější je 
autorovo dílo Konec zimního království, detailně rozebírající měsíce před i po Bílé hoře v 
českých zemích, s důrazem na vyhnutí se dle autora bohemisticko-centristickému 
výkladu.23 Široce pojednává o třicetileté válce rovněž Dlouhá válka 1618-1648 Arnošta 
Klímy z roku 1996, z níž zaujme kapitola věnující se hospodářským podmínkám 
efektivního budování žoldnéřských armád a kapitola následující o životě obyčejného 
obyvatelstva. Aby autor přesvědčivě vykreslil obraz lidského utrpení za války cituje dobové 
kroniky, dopisy, a i částečně autobiografický pikareskní román Hanse Jakoba von 
Grimmelshausena Dobrodružný Simplicius Simplicissimus. Jde už ale spíše opravdu o obecnou 
historii války, s menším důrazem na události v Českém království. 
 Shora zmíněný Radek Fukala přispěl do obecné historie třicetileté války rovněž 
knihou Třicetiletá válka, nebo všeobecný evropský konflikt 17. století, ve které přivádí do českého 
prostředí už zmíněnou teorii vojenské revoluce. Zároveň však probírá širší příčiny konfliktu 
z náboženského a mocenského hlediska. Velice zdařilou prací je rovněž ikonografická 
publikace bývalého ředitele VHÚ AČR Petra Klučiny.  
 Podobnou fascinací jako život a činy Albrechta z Valdštejna přitahuje české 
historiky i bitva na Bílé hoře. Událost značného významu pro české země byla zpracována 
například zmíněným Josefem Pekařem v knize Bílá Hora, dále roku 1962 Františkem 
Kavkou v díle Bílá hora a české dějiny a porevolučními spisovateli Dušanem Uhlířem pod 
názvem Černý den na Bílé hoře a také Janem Kučerou v 8. 11. 1620: O potracení starobylé slávy 
české.  
 Abychom shrnuli, tak ve zde (značně ilustrativním) uvedeném výčtu dějepisných 
prácí o třicetileté válce sledujeme několik trendů: a) životopisy vojevůdců a příslušníků 
elitní společenské vrstvy b) událostní dějiny politického, či vojenského rázu c) hospodářské, 
či sociální dopady na regiony a jejich obyvatelstvo.24 Z většiny jde o konzervativní událostní 
a biografickou historii vybudovanou na oficiální dokumentaci a korespondenci.25  
 O tom, že tyto náhledy jsou v českém prostředí stále žádoucí, svědčí i skutečnost, že 
nakladatelství Veduta počala rokem 2018, tedy 400 let po vypuknutí třicetileté války, 
publikovat texty pojednávající o vojenských střetech uskutečněných během války na 

                                                
23 Radek Fukala Konec zimního královsví (České Budějovice: Veduta, 2016), 13. 
24 I když jsem ve výčtu prací vynechal díla pokrývající časový interval „dlouhého trvání“, tak například 

Válka a armáda v českých dějinách: sociohistorické črty dvojice Koldinská - Šedivý obsahuje na několika 
místech velice zajímavé rozbory třicetileté války z pohledu politického, náboženského a civilního. 
Mechanice vedení války, rekrutace žoldnéřů a upadání válečnické role šlechty v raném novověku se 
věnoval Pavel Bělina v příspěvku do šestého čísla časopisu Dějiny a současnost z roku 1992. Z hlediska 
kulturních dějin války je poučná, leč krátká, zmínka o střetu novověkých válečnických mentalit roku 
1590 v bitvě u Ivry a postupující disciplinace vojáků, kterým mělo být vštípena jako nejvyšší hodnota 
obětování se za státní zájem. 

25 O stavu české historiografie vojenství reflektující nové historické postupy aplikované i na jiné dějinné 
epochy, doporučuji přehled v pracích Vítězslava Prchala a Petra Wohlmutha. Prchal, Společenstvo 
hrdinů, 65-73. Petr Wohlmuth, Krev, čest a hrůza (Praha: Scriptorium, 2017), 13-18. 
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českém území. Tak je například vydána monografie Dušana Uhlíře o Bílé Hoře a Jana 
Kiliána o dobývání Plzně Arnoštem Mansfeldem. Těmto autorům zatím dělá doprovod 
pouze Radek Fukala se svou dvoudílnou publikací o povšechných událostech třicetileté 
války.  
 Mezi inovativnější texty pojednávající o třicetileté válce řadím dílo dílo Jana Kiliána 
Příběh z doby neobyčejného šílenství. Život a svět krupského koželuha Michaela Stüelera za třicetileté války 
z roku 2014. Pomocí mě blízkých teoreticko-metodologických nástrojů autor rekonstruuje 
každodenní život severočeského měšťana za třicetileté války. Můžeme se tedy dozvědět o 
utrpení a radostech obyčejného člověka, který žil na pozadí značně dramatických událostí. 
Kilián jako interpretační pramen použil velice obsáhlý privátní deník, který rovněž 
publikoval ve svém překladu pod názvem Paměti krupského měšťana Michaela Stülera (1629-
1649).  
 Kromě textu Jana Kiliána, vyčnívá svěžím přístupem ještě studie Zdeňka Vybírala 
ve sborníku Člověk českého raného novověku, kde můžeme vidět zdařilý popis společenského, 
emocionálního i taktického rozměru vojenství na počátku novověku.  Přes tuto velice 
zajímavou stránku je poměrně překvapivý výběr pramenu, kterým autor výklad prokládá. 
Je jím již zmíněný pikareskní román Dobrodružný Simplicius Simplicissimus. Přínosným dílem 
propojujícím tradiční politické dějiny s historicko-antropologickým náhledem je Falcký mýtus 
Jaroslava Millera, který analyzuje konstrukci obrazu Fridricha Falckého v prostředí 
stuartovské Anglie rozborem divadelních her. V současnosti lze také nalézt na pultech 
knihkupectví publikaci badatelů okolo archeologa Václava Matouška, který se svými 
spolupracovníky prozkoumal mimo jiné také bojiště třicetileté váky a své závěry publikoval 
ve sborníku Válečné události 17.-19. století z interdisciplinární perspektivy, který stojí na průniku 
archeologie, geografie a historie. 
 I když jsme jako poslední uvedli práce uplatňující inovativnější přístup ke studiu 
dějin války, nutno podotknout, že jakkoliv by to mohlo tak vypadat, načrtnuté schéma není 
v žádném případě vývojovým. Starší i novější texty spolu pokojně koexistují a doplňují se. 
Navíc si můžeme všimnout i významného tematického rozpětí v rámci jednotlivých autorů, 
kteří se volně pohybují od biografií vojevůdců ke strukturálnímu rozboru třicetileté války a 
dějinám opomínaných osob.26 
 Tato práce je v několika ohledech podobná některým předchozím přístupům, v 
jiných se však liší. Jak bude podrobněji popsáno později, tento text využívá jako prameny 
osobní paměti a deníky řadových vojáků, kteří pocházeli z nižších urozených vrstev, či 
naprosto obyčejného lidu, a museli si své povýšení vysloužit dlouhou a věrnou službou. 
Pomocí těchto pramenů se pokusíme proniknout do dobového konceptuálního světa 
vojenských profesionálů a pochopit jejich uvažování a činy. 

                                                
26 Nejedná se samozřejmě o úplný přehled historické literatury pokrývající třicetiletou válku. Jde mi spíše 

o načrtnutí určitých tendencí za účelem demonstrace toho, jakým způsobem se tato diplomová práce 
odlišuje od předchozí historiografické tradice. Pro výčet historiografie vojenství od tzv. Sametové 
revoluce soustředící se i na ostatní historické epochy, doporučuji: Šedivý, ,,Česká historiografie 
vojenství 1989-2002“, 868-901.  
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 Jedná se o značný tematický posun oproti dosavadní české historické produkci. 
Pokud byla věnována pozornost lidskému vnímání a prožitku třicetileté války na nižší 
úrovni společenského žebříčku, jednalo se spíše o pohled obyčejných poddaných, 
nepřímých účastníků války. V tomto textu dochází k převrácení rolí, hlavními aktéry jsou 
ti, kteří se války aktivně účastnili. 
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Kapitola III 
 

VÁLKA  JAKO TEXT 
 
   
 Obecně můžeme říci, že po většinu dějin válčení není možné rekonstruovat pohled 
řadových vojáků z prostého nedostatku pramenů. Drtivá část vojska byla až do 
devatenáctého století negramotná, a tak teprve až  druhá polovina devatenáctého století a 
první světová válka umožňují na seriózním stupni hovořit o reprezentativní pramenné 
základně.27 Převažující negramotnost vojáků na nejnižším stupni hierarchie nemusela být 
jedinou překážkou toho, proč se nám nedochovalo více pamětí obyčejných vojáků.28 
Kromě poměrně jasných důvodů, jako zničení dokumentů, nebo jejich ztráty, můžeme 
uvažovat i o sociálním rozměru nezájmu o jejich verzi tažení. V raném novověku byla totiž 
důvěra v osobu těsně svázána s jejím sociálním statusem. Postavení bylo zárukou toho, že je 
autorovo dílo věrohodné a svou těžce ochraňovanou čest by neohrozil něčím tak nízkým, 
jako je lež.29 To však neznamená, že by paměti vysoce postavených osob neobsahovaly 
množství nepřesností, spíše jde o to, že si autoři z vyšších vrstev museli dávat větší pozor na 
to, co píší, a zřejmě i to bylo důvodem, proč byla po jejich textech větší poptávka. I tak se 
nám nepatrný počet vojenských „zpovědí“, které popisují válku zdola dochoval do dnešních 
dnů, třicetiletou válku nevyjímaje. 30 
 Pro tuto diplomovou práci jsem vybral čtyři prameny, které svým obsahem 
pokrývají nejdelší úsek třicetileté války a zároveň jsou mi jazykově dostupné s menšími 
obtížemi než např. práce francouzské, či španělské.31  
 Prvním dokumentem jsou paměti skotského profesionála Roberta Monro, který 
detailně pojednává o tažení Mackayova pluku bojišti třicetileté války v díle Monro his 

                                                
27 Keegan, Face of Battle, 26. 
28 Geoff Mortimer, Eyewitness Accounts of the Thirty Years War 1618-48 (New York: Palgrave, 2002), 4. 
29 Něco podobného analyzoval na příkladu renesančních pamětí Yuval Harari. Pamětníci, kteří chtěli 

podat zprávu o nějaké události a nebyli očitými svědky, se spoléhali na svědectví čestných neboli 
trustworty = důvěry-hodných, můžů. To, jestli bylo líčení určité události záhodno považovat za 
pravdivé záleželo nejprve na tom, kdo tím svědkem byl, a až v druhé rovině, co popisoval. Muži bez 
cti se nedalo věřit, i kdyby byl očitým svědkem a urozenec nikoliv, rozhodovala upřímnost a tou se dle 
dobového mínění obyčejní lidé moc pyšnit nemohli. Yuval Noah Harari, Renaissance Military Memoirs. 
War, History and Identity, 1450-1600 (Woodbridge: The Boydell Press, 2004), 39-41. 

30 Pohledem zdola myslím to, že mou snahou je popsat perspektivu řadových vojáků a důstojníků, kteří 
se přímo účastnili bitev, tedy ne slavných vojevůdců a panovníků, kterým se vyčerpávajícím způsobem 
věnuje konzervativní militární historie. Samozřejmě z důvodu převládající negramotnosti není možné 
zachytit pohled aktérů na nejnižším stupni vojenské hierarchie. 

31 Anglicky psané záznamy zanechali také sir James Turner, sir Andrew Melvill, Thomas Raymond a 
kapitán John Smith. Jejich deníky se však třicetileté válce věnují ve velice omezeném rozsahu několika 
málo stran, majoritní část deníku zabírá popis britského občanského konfliktu. Rovněž jsem chtěl 
využít prací vojenských profesionálů neurozeného původu. Některé další autory, kteří zanechali 
dokumenty o třicetileté válce uvádí Harari ve The Ultimate Experience a Mortimer, Eyewitness Accounts of 
the Thirty Years War 1618-1648. 
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Expedition with the Worthy Scots regiment call‘d Mackays.32 Svou službu Monro započal v roce 
1626 v řadách dánského krále Kristiána IV., kde se s ostatními Skoty vyznamenal 
například při obraně přístavu Stralsund roku 1628. To už však bylo poslední vojenskou 
akcí Kristiána IV., kterého obsazení Holštýnska a Jutska donutilo kapitulovat. Jeho místo 
jako obránce protestantismu v Evropě převzal švédský král Gustav II. Adolf, do jehož 
služeb krátce po událostech ve Stralsundu Mackayův pluk vstoupil. Monro byl tak 
participantem švédského vítězství u Breitenfeldu roku 1631. Badatelsky cenná jsou jeho 
vyčerpávající svědectví o různých aspektech války: mimo výčtu událostí, popisů bitev, 
šarvátek, chování velitelů vůči vojsku, poměrům mezi vojáky a jejich chování v částech 
zvané Duties, v navazujících Observations různě své zážitky a okolnosti komentuje, hledá 
historické a náboženské (biblické) paralely a podává širší obraz o politickém kontextu 
třicetileté války. První oddíl zabírá drtivou část pamětí. Druhý oddíl můžeme také rozdělit 
na dvě části. V první Monro uvádí rady pro jednání a výcvik vojáka např. v zacházení s 
mušketou, v druhé prezentuje rady pro začínajícího důstojníka, zvlášť věnované jeho 
Výsosti synu Alžběty Stuartovny a Fridricha V. Falckého, Karlu Falckému. Jedná se o 
předání ryze praktických znalostí vojenského řemesla, jako využívání průzkumu, udržení 
disciplíny vojáků, uzavírání míru, braní zajatců, ubytování posádky atd. Třetí část pamětí, 
je věnována chování Kristova vojáka, tedy to, do jaké míry by měl válečník dbát božích 
záměrů. Čtvrtá, poslední část, je výčtem příslušníků Mackayova pluku, jejichž jméno bylo 
zaznamenáníhodné. 
 Svůj text vydal poměrně brzy po ukončení angažmá v kontinentální válce, už v roce 
1637, v době, kdy se zapojil do probíhající občanské války na britských ostrovech. Paměti 
za Monroova života vyšly v minimálně dvou vydáních. Nejprve v roce 1637 v Londýně 
nákladem 1500 kusů, poté o sedm let později pod názvem The Scotch Military Discipline 
tamtéž.33  Po konci svého zapojení do třicetileté války se jako generál zapojil do britské 
občanské války na straně odpůrců Karla I. V řadách Covenanters také vedl skotské vojsko 
k potlačení irského povstání roku 1642. 
 Paměti Syndhama Poyntze nebyly na rozdíl od předchozích bezprostředně 
publikovány a kolovaly v omezeném okruhu ve formě manuskriptu. K publikaci došlo 
poprvé až v roce 1908 A.T.S. Goodrickem.34 Na úvod se od autora pamětí dozvídáme, že 
se vzdal života učedníka, který považoval za příliš namáhavý a raději vstoupil do zbraně. 
Tak roku 1621 nastoupil dvanáctiletou válečnou kariéru. Nejprve se ve službách 
nizozemských provincií zúčastní obléhání pevnosti Bergen Op Zoom, kde byl poprvé zajat. 
Poté se začlenil do řad Petra Mansfelda, v jehož službách putoval do Uher, za vojskem 
Betlena Gábora, kde byl tureckými janičáři vzat za otroka. Šestiletý pobyt v tureckém zajetí 

                                                
32  Robert Monro, His Expedition with the Worthy Scots Regiment (Called Mac–Keyes Regiment) (Londýn, 1637). 

Dále jen M. Dánská část označena I., švédská II. Překlad: OV. 
33 Geoffrey Parker, The Military Revolution: Military Innovation and the Rise of the West, 1500-1800 

(Cambridge: Cambridge University Press, 1988), 25.   
34  Goodrick, A.T.S., ed., The Relation of Sydnam Poyntz 1624–1636 (Londýn: Camden, 1908). Dále už jen 

P. Překlad: OV. 
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však editor jeho rukopisu nepovažuje za příliš věrohodný.35 Po svém útěku se dává na 
stranu Jana Jiřího, saského kurfiřta, nedlouho poté však stojí na straně císařských vojsk. Je 
očitým svědkem bitvy u Breitenfeldu, Lützenu i Nördlingenu. Po několika letech se vrací 
zpět do Anglie, sepisuje paměti a stejně jako Robert Monro velí v hodnosti generála v 
občanské válce, avšak v táboře parlamentních vojsk. Jeho role v narativu se často ztrácí a 
není jasné, zda popsané situace prožil, či ne. Zaměřuje se tedy více na popis událostí války, 
než na své vnímání a svou pozici jako aktéra. To, že by se v těchto situacích jednalo o 
nepřímá svědectví samotný autor popírá v závěru svých paměti: ,,mohu říci, že to, co jsem uvedl 
je pravdivé, což jen málo jiných mohlo učinit, protože věci, o kterých publikovali, získali nejlépe z druhé, 
nebo třetí ruky, nebo z Holandska a lživých novin,“36 
 Paměti Augustina von Fritsche už patří do dvojice německy psaných dokumentů, 
které hodláme zkoumat.37 Text Augustina von Fritsche začíná úplně nejdříve, už roku 
1620, kdy nám na úvod autor popisuje své zařazení do bavorského vojska na pozici 
mušketýra, které se po několika zastávkách na teritoriu Svaté říše římské vydává směrem 
do českých zemí. Tam se účastní obležení Budyšína, Písku i šarvátky u Rakovníka a 
přesouvá se ku Praze na Bílou Horu. K bitvě, která se roku 1620 odehrála před branami 
Prahy se však vyjadřuje naprosto stručně: ,,Poté jsme sedmého listopadu s celým vojskem táhli na 
Čechy, ty jsme napadli a zcela porazili,“38 Dále pouze dodává, že ligistická vojska strávila noc na 
Malé Straně. Navzdory tomu, jaký význam je přikládán této události na území České 
republiky, v deníku Augustina von Fritsche je událostí na pár slov. 
 Autor zapisuje své zážitky čistě fakticky bez dalšího doprovodného komentáře, 
jakým svůj text obohatil Robert Monro. Tedy zde nenajdeme ani pasáže věnující se 
obecným událostem třicetileté války, ani strategického, natož taktického rozjímání. Text je 
více soustředěn přímo na Fritsche než na události války, nebo spolubojovníků. Některé 
podstatné události války vůbec nezmiňuje. Například smrt švédského krále Gustava Adolfa 
u Lützenu, uvádí pouze smrt polního maršála Pappenheima. Paměti jsou tedy spíše opět 
dokladem neustálých přesunů, zajišťování přechodů a obléhání, a dalších zážitků 
doprovázející život vojáka třicetileté války, který se vypracoval z pozice obyčejného 
mušketýra až do hodnosti plukovníka. Text končí někdy během roku 1641, kdy je von 
Fritsch zajat.  
 Dochované paměti tedy popisují von Fritschovy zážitky během 21 let vojenské 
služby, ale až v roce 1660 vychází v písemné podobě. Hans-Jürgen Rudnik v předmluvě k 
jeho vydání von Fritschova deníku uvádí, že po uzavření Vestfálského míru roku 1648, byl 
                                                
35 P., 16. 
36 Ibid., 123. 
37  L. Westenrieder, ed., ,,Tagbuch des Augustin von Fritsch (Obersten und Commendanten der Stadt 

Weyden) von seinen Thaten und Schicksalen im dreyßigjaḧrigen Kriege“ in Beyträge zur vaterländischen 
Historie, Geographie, Staatistik, und Landwirthschaft, ed. L. Westenrieder, 8 vols (Munich: Lindauer, 1788–
1806), IV (1792), pp. 105–91. Dále jen F. Překlad: OV. Při práci jsem si vypomáhal textem Hans-
Jürgen Rudnika Tagebuch des Augustin von Fritsch Oberst und Kommandant vor Parkstein und der Stadt Weiden 
(Regensburg: Forum Verlag Dr. Wolfgang Otto, 2012).  Nápomocný mi byl také přepis pamětí 
provedený Dr. Berndem Warlichem dostupný na adrese: http://www.30jaehrigerkrieg.de/fritsch-auf-
moos-augustin-von/ 

38 F., 107. 
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jako velitel umístěn v pevnosti Parkstein a městě Weiden. Ve vposled jmenovaném má 
dokonce von Fritsch náhrobek, který je k nalezení v kostele sv. Michaela.  Epitaf nám 
mimo jiné sděluje, že autor pamětí strávil 34 let ve službách kurfiřta Maxmiliána 
Bavorského, během kterých se zúčastnil 15 bitev a dobytí 75 měst. Zemřel v roce 1662 ve 
věku 62 let.39 
 Dle Mortimerova rozlišení, tato tři díla považujeme za částečně očitá svědectví.40 Je to 
dáno dobou, která uplynula mezi událostmi a jejich písemným zaznamenáním. Zároveň se 
vyznačují velkou míru restrospektivity. Za částečná je dále v tom smyslu, že popisují i 
události, již se autoři nezúčastnili. Jako příklad nám poslouží dílo Roberta Monro, který na 
několika stranách popisuje bitvu u Lützenu, ve které však nebyl přítomen. Podává čtenáři 
informace z druhé ruky, a přesto, že dílo nese v názvu autorovo jméno, nejedná se v 
nejpřísnějším slova smyslu o autobiografii. Nachází se někde na rozhraní mezi biografií 
autorovou, plukovní a historií třicetileté války.41 Podobně postupuje i Sydhenam Poyntz, 
který se věnuje popisu svého působení ve válce, ale v půlce díla se mění z očitého svědka a 
aktéra na amatérského historika popisujícího okolnosti úmrtí Albrechta z Valdštejna. Jako 
pramen mu však nejsou žádné dokumenty, ale opět jiná svědectví jiných očitých svědků.  
 Tři předchozí díla jsem vymezil jako paměti, spíše než deníky, i v případě, že byly 
sestaveny na základě osobních deníků, nic by to na jejich zařazení nezměnilo.42 Jediný ego-
dokument zpracovaný čistě deníkovou formou, který v této práci analyzuji, patří Petru 
Hagendorfovi. 
 Hagendorf je v našem výběru pramenů významný ještě v několika ohledech.43 Za 
prvé tím, že jeho text nebyl pravděpodobně zamýšlen pro nikoho jiného než jeho samého, 
a byl zřejmě psán s nejmenší prodlevou mezi událostí a jejím záznamem. To pro náš 
výzkum znamená, že deník neobsahuje takový nadhled a kontextualizaci popisovaných 
událostí, jaký je patrný v pamětech a současně nám odpadává nutnost zaměřit se na to, 
jakým způsobem účel publikace mohl ovlivnit její výslednou podobu. Za druhé je nám 
poskytnuta cenná perspektiva vojáka, který během služby nedosáhl hodnosti důstojníka. Za 
třetí Hagendorf uvádí jen v nepatrné míře události, jichž nebyl očitým svědkem. I tak 
popisuje však dvacet pět let tažení v řadách císařských vojsk, tedy téměř celou válku.  
 Peter Hagendorf začíná svoji pouť třicetiletou válkou ve službách pozemních sil 
Benátské republiky na postupu do Verony a k Milánu. První střet popisuje mezi jeho 
plukem a Papenheimemovými jednotkami u Veltinu v roce 1625. Poté chvíli cestoval, než 
se nechal najmout jako voják císařského vojska. Jeho deník je záznamem neustálých 
pochodů, dle záznamů „měl v nohách“ během své dlouhé vojenské kariéry přibližně 25 
000 kilometrů, a pohyboval se po území dnešní severní Itálie, Švýcarska, Francie, 
                                                
39 Hans-Jürgen Rudnik, Tagebuch des Augustin von Fritsch Oberst und Kommandant vor Parkstein und der Stadt 

Weiden (Regensburg: Forum Verlag Dr. Wolfgang Otto, 2012), 8-9. 
40 Mortimer, Eyewitness Accounts, 15. 
41 Za podnětný impulz zkoumání pamětí z hlediska jejich pozice na škále mezi biografií a historií vděčím 

četbě knihy Renaissance Military Memoirs Yuvala Noaha Harariho, zejm. stránkám 1-22. 
42 Mortimer, Eyewitness Accounts, 22. 
43  Peters, J., ed., Ein Söldnerleben im Dreißigjährigen Krieg: Eine Quelle zur Sozialgeschichte (Berlin: Akademie 

Verlag, 1993). Dále jen H. Překlad: OV. 
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Nizozemska a samozřejmě Německa. Kromě krátké nucené služby pod švédskou korunou, 
zůstává na této straně války až do jejího ukončení. Na rozdíl od ostatních pisatelů se často 
věnuje popisu přírody, skrz kterou s vojskem pochodoval, typickým plodinám, místnímu 
pivu, množství dobytka a i ryb. Zarazí, že z těchto popisů, které nutí být označeny jako 
cestopisné, nelze vyčíst nějakou destrukci způsobenou válkou, skoro jako by válka byla 
ohraničena pouze do bitev a obléhání. Dle svých záznamů byl přítomen při obléhání 
Stralsundu a bitvách u Rheinu a Nördlingenu. Deník je v podstatě dokladem neustálého 
pochodu s několika zastávkami v případě právě bitev, či obléhání. Tak je to ovšem i u 
ostatních autorů. Vůči nim je však Hagendorf extrémně stručný, v některých případech 
události celého roku pokrývá pár krátkých odstavců. Deník končí popisem zážitků roku 
1649. Hodně se věnuje finanční stránce války, kolik má peněz, kolik, co stojí, kde mají 
chutné víno a pivo. Přináší zajímavý vhled do života vojáků a jejich doprovodu během 
tažení. Zúčastnil se také bitvy u Breitenfeldu a Nördlingenu.  
 Manuskript deníku byl nalezen v roce 1993 v berlínské státní knihovně Janem 
Petersem, který ho pro vydání zeditoval a opatřil transliterací. Objevený kus byl 
pravděpodobně přepisem staršího deníku, rovněž neobsahoval přední a zadní stranu, 
nebylo tedy s jistotou možné určit autora.44 
   
 
 

Ego-dokumenty 
 
K těmto dokumentům literární povahy, musíme přistupovat velice opatrně s respektem k 
jejich zvláštnímu druhu výpovědi o minulosti. Budeme s nimi pracovat lehce nadneseně 
jako s fikčními, tedy nevhodnými k vyvozování kvalifikovaných soudů o minulé realitě.45 
Neznamená to však rezignaci na poznávací funkci, jakožto jádra našeho bádání. Jedná se 
spíše o odvážnější práci s prameny než jakou dovoluje tradiční pozitivistická metoda. Příliš 
nás nezajímá událostní rovina těchto dokumentů, tedy místo toho, abychom ověřovali, do 
jaké úrovně deníkové zápisky a paměti korespondují s objektivním stavem věcí, pracujeme 
s nimi jako se zdrojem aktérských reprezentací, tedy (inter)subjektivních a významově 
nabitých výpovědí.46  

                                                
44 Mortimer, Eyewitness Accounts, 18. 
45 Roger Chartier, Na okraji útesu (Kostelenc nad Orlicí: Pavel Mervart, 2011), 56. Chartier píše: 

„Dokumentárním textům, které podrobeny náležité kritice, odkrývají to, co byla dřívější realita, by se 
do protikladu stavěly texty ,literární‘, které mají status fikce, a nemohou tedy být brány jako svědectví 
o realitě.“ Peter Burke naproti tomu doporučuje kulturním historikům pracovat s dokumentárními 
texty jako s fikcemi, a umělecké podoby her a příběhů jako skutečnosti. Peter Burke, Žebráci, šarlatáni, 
papežové. Historická antropologie raně novověké Itálie. Eseje o vnímání a komunikaci (Praha: H+H, 2007), 43. Jak 
vidno, práce kulturního historika, či chcete-li historického antropologa, je tedy vlastně takovým 
neustálým balancováním na okraji útesu.  

46 Geoff Mortimer v souvislosti s uvažováním o ego-dokumentech uvádí definici Winfrieda Schulze, 
která stručně říká, že ego-dokument, je každý dokument, který podává informace o jedinci nezávisle 
na tom, zda je tak činěno dobrovolně, či nikoliv. Mortimer, Eyewitness Accounts, 191. 
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 Pro definici pojmu reprezentace využijeme výkladu Christophera Halla, který tímto 
pojmem označuje „proces, kterým příslušníci kultury používají jazyk k vyjádření významu.“47 
Reprezentace je tedy vztahem mezi např. existující květinou a slovem růže. V následné 
komunikaci nemusíme mít v ruce opravdovou růži, znak ji přiřazený (ať už ve zvukové, 
obrazové, či psané formě) ji přijatelně zastupuje. Slovo růže, však nereprezentuje pouze 
fyzickou květinu, ale rovněž třeba krásu, vášeň, trpělivost, Pannu Marii, některou 
politickou stranu atd. Význam použitého pojmu pak záleží na kontextu, v jakém je použit. 
Vidíme, že vztah reprezentace se netýká pouze objektivně existujících věcí, ale rovněž 
abstraktnějších konceptů jako láska, přátelství, čest, Bůh, ale i válka. 48  
 V tomto smyslu, tedy jako reprezentace války chápeme to, jakým způsobem je válka 
v pramenech zastoupena, jaké výrazy a představy ji reprezentují, k jakým dalším 
mentálním konceptům odkazuje, jakých významů v dané kultuře válka nabývá, 
zjednodušeně tedy to, jak na válku aktéři pohlíželi a jak o ní přemýšleli. Doufáme, že 
analýza těchto kulturně konstruovaných reprezentací nám pomůže odhalit, z jakých 
stavebních prvků byla poskládána žitá zkušenost vojáků třicetileté války. Což nám umožní 
lépe pochopit o jaké lidi se jednalo a to, díky čemu slovy Charlese Carltona „měli žaludek 
bojovat“.49 Zároveň to neznamená, že se nestalo i něco jiného, než autoři písemně 
zaznamenali, ale nás zajímá to, co považovali vhodné a důležité sdělit, a jakým způsobem 
tak činili. Jak uvidíme později, mlčení o některých tématech je pro naše bádání rovněž 
značně návodné.50 
 Na rozdíl od jiných historických záznamů, nám zvláště u osobních dokumentů 
podobného druhu vyvstává reprezentace ještě v odlišném smyslu, a tím je sebe-
reprezentace. Výše jsme se krátce zmínili, že čest jednotlivce, byla uznávána jako záruka 
pravdivosti psaného. Někdy však paměti mohly být prostředkem naopak ke zvýšení 
prestiže, znovunabytí ztracené cti, nebo uchránění svého jména před nařčením. I z tohoto 
ohledu musíme s prameny zacházet nanejvýš obezřetně a posoudit do jaké úrovně reputace 
pisatelů závisela na způsobu, jakým zpracovali svůj text.51 Je tedy důležité se podívat 
například na to, jaké si připisovali zásluhy, komu věnovali více prostoru. Pokusit se odhalit, 
jestli byly paměti psány pro specifický cíl, či specifické publikum.52 John Keegan tento jev 

                                                
47 Stuart Hall, ,,The Work of Representation“ in Representation: Cultural Representations and Signifying Practices 

Stuart Hall, ed. (Londýn: Sage, 1997), 61. 
48 Ibid., 17. 
49 Orig.: ,,what gives human beings the stomach to fight“ Charles Carlton, “Confessions of a Military 

Historian.” in Sewanee Review 2/122 (2014): 310. 
50 Zde si neodpustím krátkou citaci Henryho Davida Thoreaua: „Není důležité na co se díváš, ale co 

vidíš.“ Těžištěm našeho zájmu je tedy tvar a zakřivení „čočky“, kterou doboví válečníci pohlíželi na 
svět kolem sebe. 

51 Je tedy nutné reflektovat podmínky, za jakých dokument, který považujeme za nějaký důkaz, či stopu 
vznikl. Carlo Ginzburg ,,Checking the Evidence: The Judge and the Historian“, 84. 

52 Mary Fulbrook a Ulinka Rublack ,,In Relation: The ,Social Self‘ and Ego-Documents“ in German 
History 3/28 (2010), 267. 
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souhrnně označuje jako „the Bullfrog effect“53 a týká se spíše dokumentů ve formě pamětí, 
ne tolik privátních deníků, jako je například Hagendorfův.54 
 Zopakujme, že u obou definovaných typů reprezentace však platí následující, 
dokumentů se primárně „nedotazujeme“, co nám mohou říct přímo o vnějších 
okolnostech, ale na to, co nám mohou povědět o egu: o samotných vojenských 
profesionálech, jakožto pisatelích těchto ego-dokumentů.55 O tom, jakým způsobem aktéři 
tematizovali a kategorizovali realitu, jak o ní smýšleli, čemu přikládali význam. V této práci 
nám jde o odhalení struktury představ, či konceptuální mapy, pojící se s válkou a bojovou 
zkušeností, pomocí které aktéři i skupiny přiznávali životu řád a jednání smysl. V podstatě 
zde mluvím o nutnosti proniknutí do dobové kultury války. 
 
 
 

Historická antropologie války 
 
Je už zřejmě smutným osudem pojmu kultura, že si pod ním mnozí představují spíše 
divadla, filmovou produkci, knižní trh nebo obrazy. To však není ani zdaleka chybné, dle 
rozlišení Ute Daniel by se jednalo o účelově racionální a funkcionální chápání kultury, tedy 
zejména elitní produkci umělecké tvorby, jejíž zlomkovitý výčet jsme provedli výše. Pro nás 
(a historickou antropologii per se) je užitečnější druhé možné pojetí: hodnotově racionální.56  
Tedy kultura v mnohem širší definici, jako něco dennodenně obklopujícího člověka a ve 
spojení s jeho niternou podstatou. 
 Toto hrubé rozlišení je však stále pro uskutečnění výzkumu příliš neurčité, proto se 
v této práci přikláníme, k již slavné definici Clifforda Geertze, tedy kultuře, jakožto 
specifického historicky přenášeného systému symbolů, lépe připodobitelnému jako pavučina 
významů, kterou si lidé utkali a jsou v ní zavěšeni, mírně jednodušeji je to kontext, ve kterém 
mohou být instituce a jednání srozumitelně vysvětleny.57 Kultura v takto širokém pojetí 
zodpovídá za překládání jevů vnějšího i vnitřního světa do aktérova nitra, umožňuje mu 

                                                
53 Keegan, The Face of Battle, 34. 
54 Zajímavou polemiku s tímto přístupem uvádí na stránkách časopisu Dějiny - teorie - kritika Radmila 

Švaříčková Slabáková. Lidé si dle jejího výkladu už na kognitivní úrovni formují spíše pozitivní obraz 
sebe sama, než aby se jednalo pouze o svévolný výběr. Radmila Švaříčková Slabáková ,,Remembering 
Emotions in Ego-Documents. A Few Insights from Cognitive Psychology and Neuroscience“ in Dějiny 
- teorie - kritika 1 (2018), 27-48. 

55 Jak píše P. Burke: „Zda Allesandro udělal, nebo dokonce řekl všechno, co mu bylo přičítáno, nás zde 
nezajímá. Hodnotu tohoto příkladu (podobně jako předchozího) má pro kulturního historika světlo, 
které vrhá na normální očekávání.“ Peter Burke, Žebráci, šarlatáni a papežové, 42.  

56 Horský, „Od rétorické figury k analytické kategorii“, 26. 
57 Cliford Geertz, Interpretace kultur. Vybrane eseje. (Praha: Sociologicke nakladatelstvi – SLON, 2000), 14. 
 Geertz definuje symbol, jako jakýkoliv objekt, čin, událost, vlastnost, nebo vztah, který slouží jako 

nositel pojmu. Ibid., 107. 
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rozumět každodenní zkušenosti a vytvářet si určité kulturně konvenční způsoby 
reprezentace, které budou srozumitelné i pro ostatní příslušníky oné kultury.58   
 Kultura ne v pojetí stratigrafickém, které se vyznačuje příliš zjednodušující 
jednosměrností (kde by např. dle marxismu byla jen nadstavbou determinovanou jevy na 
úrovni základny), ale o mnohem komplexnější syntetické pojetí, kde kultura prochází všemi 
stránkami lidského bytí (sférou politickou, sociální, ekonomickou, historickou atd.) a je 
pravděpodobně přítomna po celou dobu evolučního vývoje příslušníků rodu Homo.59 Dle 
Geertze je tak i například prožívání emocí, které bychom klasicky považovali za biologicky 
danou část člověka, rovněž ovlivněné kulturou.60 Kultuře je přiznána pozice mediátora 
fyziologických počitků a jen skrze ni jsou zkušenosti vůlí jedince hodnoceny a 
systematizovány. Vidíme tedy, o jak specifickou definici kultury se jedná. 
 I přes to, že kultura hraje v životě jedince tak důležitou roli, nedá se říci, že by 
kultura byla uzavřena v něčí mysli a byla soukromou záležitostí – je veřejná, protože 
významy jsou veřejné a „vtělené“ do určitých činů, předmětů, slov atd.61 Tento celek poté 
tvoří symbol, který z hlediska použití reprezentuje (nebo symbolizuje) určité významy: 
vzpomeňme si na růži z minulé kapitoly. A o jedincích, kteří interpretují svět podobným 
způsobem, tedy že sdílejí podobný systém symbolizování, alespoň do té míry, že si zhruba 
rozumí, tvrdíme, že patří ke stejné kultuře. Proto ji definujeme jako systém symbolů, 
reprezentací nebo představ. 
 I přes to, že Clifford Geertz uvádí, že dělat etnografii je jako číst cizí, nejasný a 
vybledlý rukopis, nebylo by rozumné jeho metodu nekriticky aplikovat na studium 
historických pramenů.62 Může tak dojít k přehlížení konfliktů a rozporů v chápání 
symbolů, jejich polysémantičnosti mezi různými segmenty obyvatel, aby se dostálo definici 
kultury, jako veřejného a (široce) sdíleného systému symbolů. Nebezpečím je, aby 
historizací „Geertzovy“ kultury nedošlo k homogenizačnímu neduhu, který někteří autoři 
vyčítají historikům mentalit.63 
 Jan Horský tvrdí, že jedním ze způsobů, jak analyticky geertzovské pojetí kultury 
aplikovat na historii, je jasně definovat a určit studované kategorie kultury, na něž bude 
naše bádání zaměřeno. Kultura se tedy stane naším nástrojem pochopení64 a proniknutí do 
systému myšlení, skrz který bychom se mohli přiblížit k emické perspektivě tehdejších aktérů. 
                                                
58 Podobně hovoří Jan Horský, ,,Od vnímání k pojmům či naopak? Analýza kognitivních procesů mezi 

antropologií smyslů, kognitivní vědou a filosofickou rozvahou“ in Natura et Cultura I. Antropologická bádání 
mezi empirií a interpretací Jan Horský, Linda Hroníková a Marco Stella, eds. (Praha: TOGGA, 2014), 52. 

59 Geertz, Interpretace kultur, kap. 2 a 3. 
60 Více k tomuto tématu ibid., 98. Symboly mohou mít nejen význam ve formě informace, ale také 

emoce, ať už pozitivní, či negativní. A tento emoční význam se samozřejmě může časem měnit. 
61 Ibid., 22. 
62 Přesná citace Ibid., 20. 
63 Peter Burke, Variety kulturních dějin (Brno: CDK, 2006), 177-178.  
64 Kultura tedy v nominalistickém pojetí, jako ideálnětypický nástroj ve Weberově tradici. Viz Miloš 

Havelka, ed., Max Weber. Metodologie, sociologie a politika. (Praha: Oikoymenh, 2009), 7-63. Jan Horský se 
tomuto podrobně věnuje v Horský, „Od rétorické figury k analytické kategorii“ Jak píše Geertz: 
„zatímco kultura existuje v obchodní stanici, horské pevnosti nebo ovčím státu, antropologie existuje v 
knize,“ Geertz, Interpretace kultur, 26. 
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Jedná se tedy dle rozlišení Chrise Lorenze o analytický přístup ke kultuře, který je založený 
na explicitním vytyčení studovaných proměnných. V souvislosti s tím budeme tedy během 
druhé části výkladu definovat a zkoumat možné proměnné kultury války. 
 Pojetí kultury není jediná výpůjčka z výbavy antropologů, kterou tato práce činí. 
Dalším konceptuálním nástrojem, který aplikujeme je alienace. V rámci umění možného se 
pokusíme o podobný druh odcizení, který je vlastní etnografům. V našem případě nikoliv 
ve vztahu k domorodým obyvatelům odlehlých oblastí planety, ale k minulosti. Je to 
nezbytné, abychom vysvětlení sociálních jevů a duševních pochodů získávali pouze z 
předložených pramenů, na základě kategorií a pojmů aktérů, a ne z našich vlastních. Tedy 
pokud prvotně nějakou událost, či instituci vyhodnotíme jako iracionální, není to pro nás 
konečný verdikt, nýbrž teprve počátek analytické práce, jejímž cílem je pochopit zdánlivě 
(tedy relativně k naší kultuře) nelogické. 
 V tomto souhlasím s Robertem Darntonem, že naše neporozumění minulým 
praktikám je způsobeno naší historickou vzdáleností od jejich aktérů.65 Darnton toto 
tvrzení uvádí, při snaze o vysvětlení teatrálního týrání koček, které je ve vzpomínkách 
francouzského tiskaře popisováno jako nanejvýš směšná událost, což snad dnes 
málokterému čtenáři této práce může takto připadat. Naše chápání smyslu minulého 
jednání je tedy určitým způsobem zkresleno zakoušením přítomnosti, podléháme tedy 
jakémusi „historickému etnocentrismu.“  
 Přeneseno do našeho tématu, tedy pokud si v mysli vybavíme průměrnou bitvu, či 
obléhání 17. století, a učinili bychom ten hypotetický přesun a pokusili se představit sami 
sebe na místě tehdejších pikenýrů, mohli bychom velice snadno tehdejší militární 
mechaniku pozemního boje sestávající z disciplinovaného držení těsné formace, či 
pochodování pod zuřivou palbou z děl, vstříc vysoce pravděpodobné smrti, hodnotit jako 
naprosto nesmyslnou. Je to totiž kvalitativně odlišný způsob boje oproti dnešní taktice 
moderních evropských armád v ideálním případě založené na krytí a rozptýlení.66  
 I kdybychom smysl konání identifikovali jako vojensky efektivní, tento postup, ono 
příslovečné „být v něčích botách“ a následně vyhodnocovat situaci z našeho pohledu, 
považujeme za chybné.67 Je nutné respektovat historickou proměnlivost lidského myšlení (a 
tedy vojenských cílů, motivace atd.) a nestálost kategorií zpracovávající zkušenost. Jde nám 
přeci o to, jak bitvu prožívali doboví aktéři, ne jak na ni pohlížíme my. Ale i pravý opak 
tohoto myšlenkového experimentu, jehož cílem by bylo se v nejvyšší možné míře vcítit do 
dobových aktérů, navázat jakési čas překonávající transkulturní spojení, odmítáme stejnou 

                                                
65 Robert Darnton, Velký masakr koček a další epizody z francouzské kulturní historie. (Praha: Argo, 2013), 75. 

Harari popisuje proces odcizení jednodušeji, historik musí brát jako jasně dané, že lidé v minulosti 
nejen žili jinak, používali jiné nástroje, ale také mysleli jinak než my. Jeho kniha je instruktážním 
případem, jak demonstrovat odlišnost v rozvažování mezi lidmi oddělenými stovkami let historie. 
Harari, The Ultimate Experince, s. 24-25. 

66 Stephen Biddle, Military Power: Explaining Victory and Defeat in Modern Battle (Princeton: Princeton 
University Press, 2004), 28-51. 

67 Obdobně o kulturním vlivu na válčení píše i Morillo a Pavkovic v What is Military History, 1307. Uvádí 
krásný příklad, že pokud je bitva viděna jako výsledek boží vůle, dojde k ní, i kdyby „racionální“ 
analýza zisku a ztrát tvrdila opak. 
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měrou. Nejenom, že by to zřejmě vyžadovalo, aby badatel disponoval zvláštními 
psychickými kvalitami, a ač nepopírám nutnost špetky einfühlen při honbě za verstehen, 
nechceme se stát námi zkoumanými aktéry. Cílem je dešifrovat významy symbolického 
jednání a nalézt rovnováhu mezi emickou neboli aktérskou perspektivou, a perspektivou 
badatele, jeho abstraktních konceptů a teorií, abychom tak dosáhli srozumitelného 
kulturního překladu.68  
 Kulturního překladu ve formě zhuštěného popisu, tedy textového zachycení 
významové hloubky a struktury jednání.69 Koncept odcizení využíváme jako záměrné 
vytvořením badatelské distance od studované látky, aby byla na nejvyšší úroveň omezena 
možná projekce badatelovy kultury a zkušeností do dané problematiky.70 Smysl, motivace, 
významy a očekávání aktérů musí být pochopeny skrz jejich perspektivu, jedině tak 
budeme schopni proniknout do této jiné kultury a snížit záhadnost sociálních jevů a získat 
přístup ke konceptuálnímu světu našich aktérů. 71 A toho chceme dosáhnout 
interpretačním zkoumáním předložených ego-dokumentů. 
 
 
 

Válka pod drobnohledem 
 
Ač se tedy tato práce nachází na pomezí historie a antropologie, a čerpá své metodologické 
koncepty zejména z druhé jmenované, určitým dílem vděčí za inspiraci i italské škole 
mikrohistorie v podání Carlo Ginzburga, zejména jeho knize Sýr a červi. Zde sice autor 
poměrně hojně operuje s pojmem kultura, ale nikde explicitně neuvádí její definici. Tu si 
tedy musí čtenář odvodit četbou a dojít k tomu, že Ginzburg mnohdy klade rovnítko mezi 
kulturu a pojmy interpretační filtr72, mřížka73, kód četby.74 Ve zkratce, v případě 
Ginzburgovy studie šlo o to, jakým způsobem mlynář Domenico Scandella přezdívaný 
Menocchio četl tištěná díla, a jaký význam v nich nalezl, jaká byla jeho osobní interpretace 
děl, která byla základem jeho na tehdejší dobu kontroverzních názorů, za které byl 

                                                
68 O zbytečnosti stát se domorodcem píše Geertz mimo jiné v Geertz, C., ,From the Native‘s Point of 

View: On the Nature of Anthropological Undestanding“ in Interpretative Social Science. A Reader. P. 
Rabinow a William M. Sullivan, eds. (Berkeley: University of California Press, 1979), 225-242. Zde 
právě zpochybňuje nutnost nějaké zvláštní osobní sounáležitosti se studovanými lidmi, která byla spíše 
mytickou součást antropologické praxe. K dramatickému (leč ne prvnímu) otřesu této myšlenky došlo 
po publikování osobních deníků Bronislawa Malinowského, které se zrovna nevyznačovaly 
empatickými popisy domorodců, spíše naopak. 

69 Geertz, Interpretace kultur, 15-17. 
70 To není úplně možné z metodologického hlediska. Weberovské vztažení k hodnotám, tedy výběr 

tématu, zvolení příslušných konceptuálních nástrojů a nástrojů a pojmů má samozřejmě původ v 
kultuře badatele. Nepovažuji tedy zhuštěný popis za čistě emický, nýbrž jako položený na škále mezi 
emickým a etickým. Horský, „Od rétorické figury k analytické kategorii“, 34. 

71 Geertz, Interpretace kultur, 20, 36. 
72 Carlo Ginzburg, Sýr a červi (Praha: Argo, 2000), 74. 
73 Ibid., 66.  
74 Ibid., 100 
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nakonec upálen. To poté italskému historikovi umožnilo vnést světlo do Menocchiových 
výpovědí podaných inkvizici a bylo tak možné částečně rekonstruovat svět představ tohoto 
„neobvykle normálního“ jedince.  
 Přes všechny deklarované rozdíly mezi mikrohistorií a Geertzovou metodou75, to 
není zas tak odlišný postup od toho, který je uplatňován v této práci. Rovněž se snažíme 
naleznout, z jakých přediv je utkána mřížka, která by nám umožnila pochopit jednání 
aktérů třicetileté války. Zde bychom mohli učinit odvážný krok směrem k metaforickému 
smíření Geertze a Ginzburga a tvrdit, že naším zájmem je symbolická mřížka, systém 
přiznávající určitým znakům významy, který je tedy kontextem dějů a jehož analytickým 
uchopením můžeme dosáhnout pochopení minulosti.  
 Mimo tento prvek, se dá tato práce považovat za mikrohistorickou ještě v jednom 
ohledu. Chceme se zaměřit se na prožívání a myšlení jednotlivce, nebo malé skupiny často 
řadových vojáků, kteří doslova na vlastní kůži okusili spalující žár bitvy. Díky značnému 
zúžení perspektivy dochází k zaostření pozorování, a tím například otázky o náboženském 
aspektu války, plenění, nových taktických systémech, způsobech obléhání atd., získávají 
špetku rozumné skutečnosti, díky níž se o nich lépe přemýšlí, jak by o mikroskopickém 
měřítku zhruba uvažoval Geertz.76 Mikrohistorická metoda se tedy jeví jako ideální nástroj, 
pokud nám jde o antropologizaci militární historie, tedy o přesun centra zájmu od „velkých“ 
vojevůdců, operačních plánů a rozboru vojenské techniky směrem k bojujícímu vojáku, 
jeho perspektivě a prožitku.  
 Mikroperspektiva v historickém bádání samozřejmě nemá aspiraci vyřešit všechny 
záhady minulosti. Považujeme ji za doplněk, za komponent celku zpracování militární 
historie, který je však dlouhodobě spíše v menšině. Jedná se jednoduše o nasazení rozdílné 
čočky, která vynáší na světlo jiné prvky. Můžeme na válku hledět z pozice politické, 
zkoumat ekonomické dopady, sociální vazby, vztah vojska s civilní společností a vše budou 
naprosto legitimní pohledy, které se navzájem doplňují.77 Tak nám například grafická 
reprezentace rozmístění vojsk ukáže, co jednotlivý voják ze své pozice v žádném případě 
nemohl vidět. Ten zaznamenává bitvu rozdílným způsobem. Jeho vnímání může být místy 
velice chaotické, emocionální, fakticky nepřesné, což vzhledem k podmínkám boje není zas 
tak překvapující. Hodnota jeho výpovědi tkví ale přesně v této subjektivní povaze.78  

                                                
75 Některé výtky a odlišnosti obou přístupů lze nalézt v Horský, ,,Od rétorické figury k analytické 

kategorii“, 32 a Giovanni Levi, ,,On Microhistory“ in New Perspectives on Historical Writing. Peter Burke, 
ed. (Pennsylvania: Penn State University Press, 2001), 97-117. Dále také Martin Nodl, ,,Mikrohistorie 
a historická antropologie“  in Dějiny - teorie- tritika 2 (2004), zejména 246-247. Sám Ginzburg o 
metodách historiků a antropologů polemizuje v Carlo Ginzburg, ,,Inkvizitor jakožto antropolog“ in 
Kuděj 1-2 (2005). 

76 Viz Geertz, Interpretace kultur, 34. Jinými slovy se jedná o způsob propojení objektivních struktur a agency 
jedince, o to, jakým způsobem byly události prožívány a jakým prostorem pro jednání lidé 
disponovali. Fulbrook a Rublack ,,In Relation: The ,Social Self‘ and Ego-Documents“, 263. 

77 Morillo a Pavkovic, What is Military History, 12. 
78 Každý přístup má tedy jistá omezení, co nám může přesvědčivě vypovědět o jakém aspektu minulosti. 

Měli bychom si těchto rozdílů být vědomi a zbytečně dané metody nesměšovat, i když i to může být 
někdy inspirující. 
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 Nepovažuji tedy za správné klást motivaci generálů a politiků, jejich strategických 
ohledů a mocenských ambicí na roveň motivace řadových vojáků. Je nutné tuto úroveň 
bitvy prozkoumat samostatně a analyzovat svébytnou dynamiku a prožitek boje corps-á-
corps, tělo na tělo. Pro řadového vojáka, který se připravuje na zteč, je bitva něčím 
diametrálně odlišným než pro členy generálního štábu. Zajímá nás válka na té 
nejelementárnější rovině: jednotlivcově vůli bojovat. Jsem toho názoru, že nejlepšími 
nástroji pro tento úkol disponuje právě kulturní antropologie války.79  
 

                                                
79 Viz Keegan, Face of Battle, 75-81. Musím zde však poznamenat, že koncept vůle k boji, není v žádném 

případě cizí ani konzervativní militární historii. Dle pruskému vojenského myslitele Carla von 
Clausewitze je válka definována jako střet vůlí. V současnosti se toto pojetí objevuje také v kontextu 
diskuzí o „hybridních“ formách válčení a snaze některých států ovlivnit myšlení občanů dané země a 
podlomit jejich vůli k obraně státu. Karel Řehka, Informační válka (Praha: Academia, 2017), zejm. 35-
37. 
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Kapitola IV 
 

KULTURA VÁLKY 
 
Někteří se mohou ptát, co může mít válka a kultura společného? Co je na válce kulturního? 
Není spíš válka absolutní negací kultury, když si vybavíme rabování kostelů, bombardování 
muzeí a nedávné široce medializované strhávání soch na Blízkém Východě? V rámci naší 
definice nikoliv, neboť míníme že kultura zaujímá při vedení války naprosto nezbytnou roli. 
Nyní si představíme několik akademiků, kteří s ideou kultury války operují ve svých 
textech.  
 Významným přispěvatelem do debaty o interakci kultury a války byl Victor Davis 
Hanson. V knize The Wars of ancient Greeks and their invention of Western military Culture80 nejprve 
mapuje formování základních pilířů západní vojenské kultury, aby téma dále rozvinul v 
práci Carnage and Culture a stopoval manifestaci této kultury během více než dvou tisíciletí 
evropské historie. Žánr přelomových bitev, který byl tolik skloňovanou výtkou 
konzervativní militární historii, využívá Hanson novým způsobem. Odmítá technologický a 
geografický determinismus, a pohlíží na výsledky bitev perspektivou konfliktu západní 
kultury s kulturou jinou. Zaměřuje se tedy na často přehlíženou složku vedení boje, která je 
dle něj rozhodujícím faktorem zodpovědným za podmanění bezmála celé planety západní 
civilizací, a její největší kompetitivní výhodou vůči nepřátelům, v podstatě funguje jako tzv. 
force multiplier. Praxe války je tedy silně ovlivněna kombinací sociální, ekonomické, 
intelektuální a politické kultury. Doslovně Hanson za prvky definující západní kulturu 
považuje racionalitu, svobodu bádání a projevu, individualismus, princip egalitářství a 
kapitalismus.81 To vše přeloženo do vojenské sféry umožnilo odstranění rituální složky z 
vedení boje a prosté zaměření se na vojenský účel, anihilaci nepřítele a politické cíle, dále 
schopnost vstřebat cizí technologie a začít s jejich produkcí a distribucí v masovém měřítku, 
což je dále velice úzce spjato s principem tzv. občanského militarismu. V diachronní rovině 
je projevení této baterie hodnot periodické, v menší či větší formě se dle autora vyskytují v 
každém bodě evropského vojenství. 82  
 Na myšlenky první Hansonovy knihy navazuje John Keegan v práci Historie 
Válečnictví, kde polemizuje s dnes již tradiční vojenskou mantrou, citátem Carla von 
Clausewitze, že válka je pokračování politiky jinými prostředky.83 Dle autora je hlavní určující silou 
podoby války kultura, jak přesvědčivě demonstruje na několika příkladech, např. kmenu 
Zulu, japonských samurajů, nebo válečnické kasty Mameluků. Občas je pozice dosavadní 
kultury války neotřesitelná, že ani holá nutnost vojenské efektivity není pro změnu vedení 

                                                
80  Viktor Davis Hanson,  The Wars of ancient Greeks and their invention of Western military Culture (Londýn: 

Cassel, 1999). 
81 Viktor Davis Hanson,  Carnage and Culture. Landmark Battles in the Rise of Western Power, ePub ed. (New 

York: Anchor Books, 2002), 66-67. 
82 Ibid., 982-985. 
83 Keegan, Historie Válečnictví, 17-38. 
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války dostatečně pádným důvodem. Na druhou stranu, někdy dochází k rychlým skokovým 
změnám, kultury nejsou naprosto celistvé, objevují se v nich pukliny, kterými dovnitř může 
vnikat vliv kultur odlišných. Keegan takto popisuje dvě majoritní válečnické kultury a 
extrahuje několik bodů, které ukazují distinktivní charakter obou. Západní válečnická 
kultura se vyznačuje ochotou přijímat technologické inovace a reformovat se, a zvykem 
svádět rozhodující bitvy na krátkou vzdálenost, na rozdíl od orientálního válečnictví 
sestávajícího ze zdržování, úhybů a nepřímých střetnutí.84 
 Toto holistické historicky přenášené pojetí kultury v podobném smyslu jako s ním 
pracuje Hanson je ale zároveň příliš redukcionistické, tak i moc široké. Nakolik obohacující 
je tento přístup, je nesporné, že pro naše účely je toto až civilizační zacházení s kulturou 
nepraktické. Sám Keegan přece přiznává, že dochází ke kulturním zlomům, nemůžeme 
tedy z jejich závěrů zpětně dedukovat kulturu třicetileté války. Chceme postupovat opačně, 
zkoumat kulturu, jakožto symbolický systém in situ, v rámci jednoho případu. I když si u 
obou prací ceníme obrovského vhledu do historie válčení a poukázání na externí kvality, 
které zakládají vojenskou sílu, nechceme generalizovat z případů jako Keegan a Hanson. 
Můžeme maximálně generalizovat v nich samých, jde nám přece o co nejhlubší 
porozumění života vojáků sedmnáctého století, ne o uvedení několika vět souhrnně 
vystihujících tisíciletí organizovaného válčení, při čemž bychom se nemohli vyhnout 
značnému zploštění tématu.  
  Dvojici Keegan a Hanson je někdy vytýkáno, že jeden determinismus nahrazují 
jiným.85 Osobně bych nepoužil takto rázné hodnocení. V této práci zastávám stejný vztah 
ke kultuře jako Geertz, tedy, že kultura jednání neurčuje, je spíše kontextem, ve kterém 
může být smysluplně vysvětleno. Tím pádem je možné ponechat aktérům možnost 
svobodně jednat, a ne je považovat za nevolní jedince determinované kulturou. To se 
nicméně nemusí míjet s Keeganem deklarovanou tezí, že válka je vyjádřením kultury.  
 Podobně kulturně a historicky komparační charakter má i práce Martina van 
Crevelda The Culture of War.86 Nicméně v odlišném smyslu než texty předchozích autorů. 
Za prvé, Creveld překračuje dříve prezentované duální dělení kultury na účelově-racionální a 
hodnotově-racionální a zabývá se oběma pojetími zároveň. Za druhé se poměrně široce 
vyjadřuje k historii po druhé světové válce a popisuje strategii ve věku jaderných zbraní. Za 
třetí se rovněž věnuje budoucnosti ozbrojených konfliktů s přihlédnutím na bezpečnostní 
situaci ve světě po jedenáctém září. Věnujme se ale prvnímu bodu, který je pro naše téma 
kultura války nejpodstatnější. Creveld se o mnoho více než Keegan a Hanson vydává do vod 
vojenské materiální kultury a analyzuje rozličné druhy brnění, uniforem, zbraní a zdobení 
štítů. Překonává tak striktní oddělení vojenské a civilní kultury a soustředí se na vojenské 
pomníky, produkci filmů a literatury s militární tématikou. Věnuje se také způsobu přerodu 
z civilisty na vojáka v rámci výcvikových institucí. Analyticky uchopuje i volnočasové 
aktivity jako například fotbal, či šachy, které pojímá jako hravou přípravu mladých mužů 
                                                
84 Keegan, Historie Válečnictví, 319-323. 
85 Patrick Porter, ,,Good Anthropology, Bad History: The Cultural Turn in Studying War“ in Parameters 

2/37 (2007), 49. 
86  Martin van Creveld, The Culture of War (New York: Presidio Press, 2008). 



 

 33 

na válku. Vykresluje je jako individuální i kolektivní činnosti, které mají připravit 
jednotlivce soustředěním veškerých fyzických i psychických sil do určitého úkonu. Vcelku 
se v Creveldově případě jedná se o pojetí kultury války v podstatě totálního charakteru, 
myšleno jako obsahující vše, co s válkou přímo i nepřímo souvisí.  
 Na prostoru pokrývajícím několik kapitol, však autor prezentuje kulturu v situacích 
o mnoho bližších našemu přístupu. Za pozornost stojí rozbor vojenských rituálů, například 
veřejného vyhlášení války nabývající kulturně rozmanitých forem, nebo rozhodování bitvy 
duelem dvou nejlepších válečníků z každého tábora. Z rituálních forem tohoto druhu autor 
vyvozuje imaginaci spojenou s válkou a také podobu sociálního řádu. Naráží rovněž na 
symbolické nedorozumění například, když se v bitvě u Kynoskefal makedonští vojáci 
rozhodli vzdát, ale římští legionáři tento akt nepochopili, a tak dále pokračovali v boji, do 
momentu, než jim byl význam gest osvětlen.87  
 Dalším zajímavým momentem výkladu je rozbor spíše psychologického rozměru 
zabíjení a destrukce. Autor přiznává válce schopnost probouzet rozmanité emoce obou 
spekter, od nejhlubšího zármutku po blaženou radost. Stejně jako Keegan pochybuje o 
univerzální platnosti clausewitzovského válka jako pokračování politiky. Na úrovni vojáků v poli, 
válečníků, shledává motivace vycházejících více z citové než racionální stránky člověka. 
Jako významný zdroj síly identifikuje například pocit náležitosti k malé skupině.88 Tvrdí, že 
na rovině této skupiny, pokud je kohezní a disciplinovaná, si kooperující muži vytváří svou 
vlastní kulturu.89  
 Kromě této poslední poznámky, která nás nutí odhlédnout od kulturních definic 
celých kultur na úroveň jednotky, upoutalo mou pozornost Creveldovo zacházení s 
kulturou jako kategorizačním a definičním systémem. Tvrdí, že bez kultury se válka stává 
chaosem, pouhým výbuchem agresivity, bez řádu a smyslu, a nakonec, každá společnost v 
historii jí dala nějaký řád a pravidla. Smyslem kultury je překonání přirozených instinktů 
pudících tělo k útěku a nalezení úkrytu, vyhnutí se srážce. Kultura má tedy schopnost 
přepsat lidskou přirozenost a umožnit válečníkovi dát svůj život všanc. Až na problematiku 
lidské přirozenosti, by se v tomto duchu Creveldova koncepce kultury dala připodobnit 
Geertzově definici kultury jako symbolického a interpretačního systému.90 
 Jako posledního zástupce autorů, v jejichž pojmovém inventáři bychom našli 
kulturu války uvedeme Johnna A. Lynna. Jeho cílem je strhnout monument Universálního 
Vojáka vystavěný militární historií, a postulovat dějinně proměnlivý obsah konceptů jako je 
odvaha, zbabělost, slitování nebo slabost. Chce navrátit jednotlivým vojákům jejich vlastní 
unikátnost, jejich vlastní vnímání, motivace, hodnoty, vdechnout do abstraktních modelů 
život.91 V tom je mu vzorem Keegenova The Face of Battle, o jejíž přínosu pro militární 
historickou antropologii jsme psali již dříve.   

                                                
87 Ibid., 167. 
88 Ibid., 114. 
89 Ibid., 335 
90 Geertz, Interpretace kultur, druhá kap. Dle Geertze nemá člověk žádnou přirozenost očistitelnou od 

kulturního vlivu.  
91 John A. Lynn, Battle. A history of combat and culture. ePub ed. (New York: Basic Books, 2008), 21-25. 
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 Pozornost věnovaná kultuře je stejně jako v The History of Warfare a Carnage and 
Culture odmítnutím technologického determinismu. Lynn tvrdí, že nové technologie jsou 
zpracovány dobovou kulturou a mohou tedy vést k rozdílným výsledkům, uvádí tak 
například podstatné rozdíly mezi francouzskou a německou tankovou školou v období před 
druhou světovou válkou.92 Kultura je v jeho práci explicitně chápána rozdílně od 
materiální kultury, je konceptuální kulturou, tedy souborem hodnot, víry, předpokladů a 
očekávání. Tato myšlenková kultura, kterou Lynn pod vlivem New Cultural History překřtil 
na diskurs války, existuje pouze ve spojení s něčím, co nazývá realita války. Zajímá ho tedy 
intelektuální operacionalizace této reality boje, myšlenkové zvládnutí souboje o holé přežití 
a vykonání rozkazu, které nabývá nejen kulturně odlišných forem, ale rovněž se liší dle 
sociálního postavení jedince.93 Takových diskurzů pak existuje více druhů v jedné 
společnosti zároveň. Dovedeno do důsledků tedy ani není možné postulovat jeden válečný 
diskurz platný pro celou epochu, natož definovat něco jako západní, či orientální kultura války. 
 Úkolem diskurzu války není jen zvládnout realitu, ale rovněž jí přetvářet do určité 
ideální podoby. Příklad toho, jak může diskurz ovládnout realitu války je řecký souboj 
falang konající se na dohodnutém místě a čase, a probíhající typickým způsobem kolize 
dvou formací řeckých těžkooděnců. Zde Lynn ukazuje konvence svazující průběh střetu a 
malý význam geografie, která by favorizovala odlišný druh boje. Nám jako o něco bližší 
příklad by mohly být jmenovány Ženevské konvence, dodnes upravující chování válečníků 
k sobě samým, vězňům, raněným, nebojujícímu obyvatelstvu atd. 
 V podstatě celý výklad usiluje Lynn o dekonstrukci obou holistických narativů 
kontinuity západní kultury války představované Hansonem a Keeganem. Na základě 
analýzy starých indických a čínských textů demonstruje, že orientální i západní válečnictví 
nejsou dichotomicky oddělené kategorie. Historicky docházelo k jejím obsahovým 
záměnám, a přiznávat orientální kultuře války nižší význam zbytečně snižuje vojenské 
výsledky například extrémně úspěšných mongolských nájezdníků z východu, nebo 
disciplínu čínské pěchoty z období válčících států. 
 Přes lehce zjednodušený koncept reality94, který zavání pozitivistickým chápáním 
dějin, je práce úctyhodnou protiváhou Keeganovi a Hansonovi. Autor ale kvalit svého 
ideálu The Face of Battle nedosahuje, nenechává promluvit individuálního vojáka, ten se sice 
proměňuje dle probírané epochy, ale stále nenabývá lidské podoby. Lynn se spíše soustředí 
na rovinu pravidel, konvencí, taktiky a strategického myšlení. Není se čemu divit, pokrývá 
stejné časové rozpětí jako Keegan s Hansonem. To by při hloubkově analytické práci stojící 
za The Face of Battle byl nesplnitelný úkol, proto není jeho text natolik detailní. Vyžadovalo 
by to stovky prací, které by položily jednotlivé vojáky, bitvy a války pod mikroskop, a 
vycházely z nejednotnosti kultury války, ale z jejího neustálého přeskupování na základě 
konfigurace dané situace.  

                                                
92 Lynn, Battle, 36-38  
93 Ibid., 39-49 
94 Ibid.  Jak již naznačil Petr Wohlmuth ve své monografii Krev, čest a hrůza na straně 87. Osobně považuji 

realitu za velice problematický pojem, který nemá v této práci smysl rozvádět. Snad jen dodám, že se 
přikláním k uvažování o realitě ve smyslu weberovského heterogenního kontinua.  
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 Zkusme tedy popsat, co je v této práci považováno za kulturu války. Kultura války 
redukuje inherentní chaos bitevní vřavy na něco srozumitelného, uspořádává zážitky, 
návaly emocí a vjemů, dává význam zkušenosti a umožňuje tento prožitek sdílet s 
ostatními. Kultura války je tedy svého způsobu sémiotická mřížka, která organizuje a 
srozumitelně vysvětluje momenty války, která přiznává činům, událostem a osobám 
význam. 
 Zaměření se na kulturu války nám například pomáhá pochopit, které osoby jsou 
legitimním terčem násilí. Tedy to, co tvoří kategorii nepřítele, zda existovala nějaká 
typologie a různé úrovně nepřátelství. Můžeme se také dozvědět, kdo může být považován 
za vězně, a jak to ovlivňuje jednání vůči němu uplatňované. Dále jak je zacházeno s 
mrtvými, dětmi, ženami, a kdy je povolené zabíjet nebojující obyvatele, a co následuje, 
pokud se tak stane? Odhalí se nám tak význam institucí, konvencí a zásad, které tvořily 
rámec vojenských operací třicetileté války.  
 Ale nás nezajímá pouze to, do jaké úrovně přesně vojáci následovali explicitně 
kodifikované válečné řády, ale jak je vnímali a reflektovali, jak o válce přemýšleli. Kultura 
války nám také může přiblížit bitvy na té nejelementárnější úrovni: jednotlivcově vůli k 
boji. Co umožňuje jedinci vrazit klín na cestě od podnětu k reakci, překonat pud 
sebezáchovy a tváří tvář nebezpečí neutéci, popřípadě neztuhnout strachy na místě, ale 
postupovat stále dále. Co má tedy pro válečníka vyšší cenu než život, že disponují vůlí 
vytrvat a podřídit se rozkazům, popřípadě se obětovat pro přežití skupiny? Je to touha po 
získání uznání, vidina kořisti? Nebo je to právě strach z trestu a ztráty cti v očích svých 
druhů, pokud svou skupinu, či velitele opustí? Kdy je však naopak příhodné utéci, ale 
zároveň se necítit jako zbabělec? Toto jsou otázky, které nám může pomoci zodpovědět 
perspektiva kultury války. Budeme se rovněž soustřeďovat na soudržnost jednotky na 
nejmenším stupni hierarchie, loajalitu nadřízeným, donucovací funkci disciplíny a jak se 
vypořádat se strachem a dodat si odvahu před ztečí. 
 Budeme se tedy zaměřovat na konstelaci této kultury během třicetileté války tak, jak 
se nám vyjeví četbou pamětí a deníků vojenských profesionálů. Pro to, abychom mohli 
proniknout do dobové kultury války, musíme však rovněž načrtnout kontury tehdejší 
militární mechaniky, kterou pojí s kulturou války interdependentní vztah. Pod pojmem 
militární mechanika chápeme způsob dobového vedení války a dalších sociálních, 
politických a geografických okolností, které limitovaly její průběh.95  
 

                                                
95 Pojem prvně použitý Johnem Keeganem v díle Face of Battle, 95. Zároveň v podstatě to, co Lynn 

poněkud nešťastně nazývá realitou války. 
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Kapitola V 
 

MILITÁRNÍ MECHANIKA TŘICETILETÉ VÁLKY 
 
Nyní bych rád věnoval několik řádků právě tomu, v jakém vojenském rámci probíhala 
válka v období třicetileté války. Půjde spíše o stručnější nastínění taktických možností, 
použité technologie a strategických omezení tehdejších armád, dále se k tématu militární 
mechaniky budeme vracet v průběhu pozdějšího výkladu. 
 Když S. L. A. Marshall psal svojí slavnou práci Men Against Fire o vojácích druhé 
světové války, definoval tehdejší bojiště jako vyprázdněné, ne zahuštěné masou 
pochodujících vojáků, jako tomu bývalo dříve. Tento příměr se mi zdá platný i pro nynější 
dobu, je to ta nejočividnější věc, která člověka zaujme, jakmile vedle sebe položí vyobrazení 
některé dnešní bitvy a té odehrávající se v raném novověku.96 Bojiště se za těch několik set 
let stalo natolik smrtícím, že zabraňuje koncentraci většího množství vojáků (a techniky) na 
otevřeném prostoru. V první polovině sedmnáctého století, a ještě notnou část historie 
poté, tomu bylo však naopak.  
 Ještě v jednom ohledu se však období raného novověku od pozdějších časů odlišuje: 
drtivá většina vojenských operací sestávala z obléhání. Převaha obrany nad útokem byla 
definujícím prvkem už evropských středověkých válek přibližně od 11. století související s 
rozšířením stavby hradů.97 K výkyvu v tomto trendu došlo až v průběhu patnáctého století. 
Široce přijímaným rozhodujícím momentem byl dramatický nárůst efektivity 
dělostřelectva, před kterým staré vertikální středověké opevnění neobstálo.98 Jako příklad 
této přeměny se klasicky uvádí italské tažení francouzského krále Karla VIII. roku 1494, 
který hodlal uplatnit své nároky na neapolský trůn. Města a hrady, jejichž opevnění nebyla 
v žádném případě stavěna, aby vydržela soustředěné ostřelování kovovými projektily, 
kapitulovaly jeden po druhém.99 A právě italští inženýři stáli za rozvojem nového druhu 
opevnění, trace italiene, které mělo tento nepoměr sil mezi útokem a obranou zvrátit. A to se 
také v horizontu přibližně padesáti let povedlo.100 
 V teorii mělo dojít k tomu, aby byly ochranné zdi sníženy, zesíleny a úhlově 
zkoseny pro poskytnutí dodatečné balistické ochrany. Do hradeb byly vestavěny pětiboké 
bašty, bastiony, které umožňovali lepší krytí přístupu k hradbám a značně zvýšily ofensivní 
potenciál obránců. Byly použity jako platforma pro obrannou palbu z děl. Využita byla 
také hlína ve formě zemních valů, která měla schopnost dobře absorbovat nárazy střel. V 

                                                
96 Pokud se zaměříme například na válku v Sýrii, ač nazývány bitvami, jsou střety spíše obléháními. 

Nicméně jiného druhu, než jaké se odehrávali v sedmnáctém století. Pro dnešní operace ve městech se 
ustálil název urban warfare. 

97 Parker, The Military Revolution, 7. 
98 Stephen Morillo, Jeremy Black a Paul Lococo. War in World History. Society, Technology, and War from 

Ancient Times to the Present, Volume II. (New York: Mc-Graw Hill-Higher Education, 2009), 311.  
99 Hradby byly naopak stavěny co nejvýš, aby odolaly zlézání pomocí žebříků. 
100 John Keegan, Historie válečnictví, 267. 
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případě poškození zemního valu, ho bylo rovněž snadné a málo nákladné opravit. Hradby 
byly obehnány širokým příkopem, který zabraňoval blízkému umístění průlomové baterie a 
komplikoval podminování bastionu.101 Příkop mohl být v případě ohrožení opakovaně 
napouštěn a vypouštěn.102 Tohoto mechanismu využívali později zejména nizozemští 
stavitelé. V celku se dá říci, že opevnění nebylo stavěno do výšky, ale horizontálně, 
budováno do hloubky. Útočníci tedy museli zdolat několik obranných pásem, než se mohli 
konečně přiblížit k pevnosti. 
 To bylo tváří tvář zvýšené palebné síle obránců obtížný úkol, byl tedy uplatňován 
postup, kdy vojáci kopali přibližovací zákopy a postupně se dostávali blíž k hradbám, kde 
mohli umístit průlomové baterie, rozrazit opevnění a proniknout do pevnosti. 
Alternativním postupem bylo kopání podzemních chodeb za účelem podminování hradeb. 
V obou případech se jednalo o velice časově náročný úkol. Obléhání města mohlo vojsku 
trvat od několika dní po několik měsíců až let. Na obou stranách záleželo na počtu mužů, 
děl, zásobách jídla, munice, na tom, zda někdo přišel na pomoc obléhané pevnosti, ale i na 
kvalitě útočníků, kteří mohli například nedodržet předepsaný postup obléhání pevnosti, a 
tím si situaci velice mírně řečeno zkomplikovat. V jejich táboře však řádil nejen hlad, ale 
hlavně nemoci, které se snadno šířily mezi vojáky koncentrovanými na těsném prostoru, 
znásobené prakticky neexistující hygienou a pravděpodobně ne moc vydatnou stravou. 
Zejména kvůli přenosným nemocem byla mortalita během třicetileté války procentuálně 
vyšší než během druhé světové války.103 
 Ve stejné době paralelně docházelo k řadě sociálních, politických a ekonomických 
změn, které se rovněž zásadně podepsali na postupné transformaci způsobu vedení 
války.104 Politické útvary, které dokázaly lépe zdanit ekonomickou aktivitu rozvíjejícího se 
kapitalismu, byli schopny najmout a vyzbrojit větší armády. Stálé armády v režii státu, 
které známe dnes, však prakticky neexistovaly. V současnosti je naprosto běžné, že 
ozbrojené síly jsou složeny z občanů daného státu, kteří absolvují určitý druh přípravy a 
skládají přísahu, která je zavazuje k obraně státu. To bylo v období raného novověku 
pouhou hudbou budoucnosti. Stálé armády byly příliš nákladné, státy tedy rozsáhle 

                                                
101 Parker, The Military Revolution, 10. 
102 Morillo, Black a Lococo, War in World History, 311. 
103 Harrari, The Ultimate Experience, 57. Zbraně se staly hlavní příčinou smrti až během první světové války 

zásluhou industriální revoluce umožňující jejich masivní produkci. Peter Wilson vypočítává, že poměr 
vojáků, kteří zemřeli v důsledku nemoci a vojáků, kteří zemřeli v důsledku boje byl 3:1. Peter H. 
Wilson, Europe’s Tragedy. A History of the Thirty Year’s War, Kindle ed. (London, Penguin Books, 2009), 
14338. 

104 Tento komplex změn je jádrem debat o teorii vojenské revoluce, do které zde není prostor hlouběji 
zabředat. Počínaje Michaelem Robertsem se akademici přeli o to, co stálo za obrovskou přeměnou ve 
způsobu vedení války a návazných sociálních a politických změn. Neshody se týkají samotného 
určujícího prvku, ať už taktických reforem, nových a drahých fortifikací, nebo ekonomického vzmachu 
evropských států, tak také délky tohoto revolučního období, a logicky toho, zda se o nějakou revoluci 
vůbec jedná. Více viz The Military Revolution Debate. Readings on the Military Transformation of Early Modern 
Europe Clifford J. Roberts, ed. (Colorado: Westview Press, Inc., 1995) 
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využívaly služeb námezdných profesionálů. Ti tvořili hlavní složku raněnovověkých armád, 
a to až do konce třicetileté války.  
 Všeobecné prodchnutí duchem kapitalismu se nevyhnulo ani válce. Vznikla tak 
specializovaná profese vojenského podnikatele, kterého si suverén najal, a jehož úkolem 
bylo naverbovat armádu.105 Prvním krokem bylo buďto od panovníka nebo jiným 
způsobem získat dostatečnou hotovost na vyzbrojení, stravování a zaplacení prvního žoldu 
vojákům. Peněžní obnosy na další chod byly zajišťovány podílem na kořisti a kontribucemi. 
Takto si král nebo jiný subjekt mohl najímat různé plukovníky, kteří verbovali pluky 
vojáků, a poté do jejich vedení dosadit vojevůdce, v jehož schopnosti měl osobně důvěru.  
 Nevýhody tohoto systému byly značné, proto v Nizozemsku, ohroženém válkou s 
mocným Španělskem, došlo k vybudování stálé profesionální evropské armády. Válečná 
sezóna byla obecně za raného novověku stále pevně spjatá s podnebím. Válčilo se obvykle 
od jara do podzimu, což bylo období, kdy byly cesty sjízdné, byl dostatek krmení pro koně i 
stravy pro muže. A pouze po tuto dobu byli vojáci placeni. Před zimou byli ze služeb 
propuštěni a na jaře zase najati. V nizozemských provinciích začal být uplatňován jiný 
postup. Žold byl vyplácen po celý rok, což vedlo k tomu, že bylo možné zaměřit se na 
výcvik vojáků a neobávat se toho, že za pár měsíců se bude celý proces opakovat s úplně 
novými rekruty.106 V horším případě, že se vycvičení vojáci na jaře nechají najmout 
nepřátelskou stranou. Docházelo tedy k přísné aplikaci drilu, válečníci se učili jasně 
předepsané sekvence boje s píkou a mušketou, dominantními zbraněmi raného novověku. 
 Poněkud odlišný systém, který byl předzvěstí budoucího modelu národa ve zbrani, 
byl uplatňován ve švédské armádě. Ta zčásti spoléhala na systém odvodů. Muži ve věku 
mezi osmnácti a čtyřiceti lety byli povinni dvacetiletou službou v královském vojsku. Aby 
však nedošlo k výpadku v hospodářské produkci, díky níž byli vojáci v poli živeni, v praxi 
byl odváděn průměrně jeden z deseti mužů. Takové vojsko však bylo menší v rozsahu a 
bylo nasazováno v blízkosti Švédska, pro vedení války na kontinentu muselo být doplněno 
zahraničními vojáky z různých koutů Evropy. Švédové tvořili jen minimální část 
expedičních sil, jejich úkolem bylo střežení přístavů a měst na kontinentu umožňujících 
přístup k Baltskému moři, tedy cestě ke švédským hranicím a vládě nad námořním 
obchodem. V poslední bitvě Gustava Adolfa u Lützenu bychom mohli najít v jeho armádě 
deset procent vojáků švédského původu, nedlouho poté byli však všichni Švédové staženi a 
armádu tvořili už pouze najatí vojenští profesionálové.107  

 

                                                
105 Pokud panovník neměl dostatečné prostředky, sliboval vojevůdcům jako odměnu pozemky. Jedním z 

takto nejúspěšnějších podnikatelů byl v našich podmínkách známý Albrecht z Valdštejna, který byl 
schopen takto najmout armádu čítající až sto tisíc osob. A zrovna Valdštejna financoval nizozemský 
obchodník Jan de Wette, který však po prvním odvolání Valdštejna z úřadu vrchního velitele 
císařských vojsk, ze strachu před svými věřiteli spáchal sebevraždu.  

106 Nizozemci dokázali svá vojska platit celoročně díky zaoceánskému obchodu. Michael Howard, Válka 
v evropské historii (Brno: Barister+Principal, 1997), 58. 

107 Gunther E. Rothenberg, „Maurice of Nassau, Gustavus Adoplhus, Raimondo Montecuccoli, and the 
,Military Revolution‘ of the Seventeenth Century“ in Makers of Modern Startegy from Machiavelli to the 
Nuclear Age. Peter Paret, ed. (Princeton: Princeton University Press: 1986), 47.  
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Pěchota 
 
Tandem píka - mušketa byl v raném novověku převažujícím typem zbraní, jelikož 
vyžadoval relativně krátký trénink, na rozdíl od luku, nebo boje mečem.108 Aby však tyto 
zbraně mohly být efektivně nasazeny, musela projít taktika značnou změnou. Píka byla 
smrtícím nástrojem ne sama o sobě, ale pouze za podmínky, že byla nasazena v husté 
formaci vysoce disciplinovaných vojáků. Pak teprve byla schopna ohrozit těžkou kavalérii. 
Tato několikametrová dřevcová zbraň byla používána již v armádách Filipa, později 
Alexandra Makedonského, a za diadochů a epigonů. Nicméně na evropská bojiště se 
vrátila zejména jako zbraň úspěšných švýcarských žoldnéřů, i když ti nejprve používali 
halapartny, princip jejich použití byl takřka totožný. 
 Úplně novým vynálezem byla však ruční palná zbraň, která využívala energie 
černého prachu k vržení projektilu velkou silou, schopnou prorazit i to nejpevnější brnění. 
Jejich přesnost byla však nevalné úrovně, musely se tedy používat na poměrně krátkou 
vzdálenost. Další nevýhodou bylo pomalé nabíjení, které trvalo přibližně dvě až tři minuty, 
po které byl mušketýr extrémně zranitelný.109 Z toho důvodu byli střelci přiřazeni k 
pikenýrům, kteří je mohli svou dlouhou píkou ochránit před jízdou. Výraznější roli tedy 
prozatím zastávali pikenýři, mušketýři byli pouhou podpůrnou silou mající za účel rozrušit 
nepřátelské řady naježených pík. Ve formaci jich byla oproti pikenýrům přibližně třetina. 
 K výraznější změně tohoto modelu došlo v druhé polovině šestnáctého století ve 
španělském prostředí zavedením jednotky zvané tercios. Jednalo se o velké, třítisícové 
kombinované formace ve tvaru čtverce, po jehož bocích pochodovali střelci z arkebuz nebo 
těžších mušket. Poměr vojáků s palnou zbraní se pikenýrům v podstatě vyrovnal.  
 Jestliže Španělé provedli změnu na úrovni taktiky, Nizozemské provincie, které s 
nimi od roku 1568 vedly válku, nemohli zůstat pozadu. Aristokraté z rodu Nasavských, 
Mořic, Vilém Ludvík a Jan kladli ještě větší důraz na palné zbraně než tercios. Inspirování 
způsobem boje římských legií, navrhli novou metodu střelby, takzvaný countermarch firing.110 
Zjednodušeně popsáno se jednalo o to, že voják vystřelil, šel se zařadit zpět do řady. Než se 
dostal opět do popředí, měl už mít zbraň nabitou a připravenou k výstřelu. Tím mělo být 
docíleno v podstatě nepřetržité palby, skrz kterou by se jen málokdo odvážil proniknout. 
Techniku bylo možné použít, jak při pochodu, držení pozice, a i při ústupu před 
nepřítelem a vyhnutí se tak čelnímu střetu na poli.111 Mušketýři již tedy nemuseli být tolik 

                                                
108 Například výcvik střelce z arkebuzy trval pouhých pár dní. Frank Tallet, War and Society in Early-Modern 

Europe, 1495-1715 (Londýn a New York: Routledge, 1997), 24. 
109 Parker, Military Revolution, 18. Během šestnáctého století se začala rozšiřovat předpřipravená munice, 

která ještě zvýšila kadenci mušketýrů. Nesmíme si však představit střelbu podobnou dnešním útočným 
puškám, mušketýr měl obvykle dvanáct těchto „nábojnic“ a už vystřelení poloviny z nich bylo 
poměrně vzácné. Olivier Chaline, Bílá Hora (Praha: Karolinum, 2013), 179. 

110 Geoffrey Parker, ed. Cambridge Illustrated History of Warfare (Cambridge: Cambridge University Press, 
1995), 154. 

111 Wilson, Europe’s Tragedy, 1843. 
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vázáni na pikenýry kvůli ochraně. Byli organizováni do rot, ale v případě boje i v 
nizozemském modelu stáli ve formaci s pikenýry. Společně tak tvořili prapor.112 
 Základní bitevní formace, podlouhlé nizozemské prapory, sestávaly z 550 mužů. 
Byly tedy značně mělčími, na rozdíl od masivních tercios, a díky tomu mohly v boji mnohem 
lépe manévrovat. Nicméně nebylo to zadarmo. Správné provedení countermarch firing a 
koordinace formací po bojišti byla výsledkem obrovské disciplíny a nácviku. To bylo vůbec 
možné výše zmíněným celoročním zaměstnáním vojáků a jejich neustálému drilu dle 
vojenského manuálu Wapenhadelinghe van Roers Jana Nasavského  a rytce Jacoba van Gheyna 
z počátku 17. století.113 
 Třetím bodem geneze taktického systému nazývaného dle nejdůležitějších zbraní 
této éry pike and shot, byly změny ve švédské armádě krále Gustava Adolfa. Ten byl věrným 
studentem na vojenské akademii v Siegenu, kde se s nizozemskými reformami blízce 
seznámil. Gustav Adolf spoléhal na sílu střelného prachu ještě více, jeho vojáci byli schopni 
nasadit nejen countermarch firing, ale také počáteční formy palby v salvách. Pro tento účel 
mušketýři změnili svou formaci a stáli v hloubce pouhých tří řad. První řada klečela, druhá 
se přikrčila a třetí stála. V tomto rozestavení vojáci postupovali a vyčkávali s palbou, než se 
nepřítel dostal na dostřelovou vzdálenost. Když si uvědomíme přesnost tehdejších mušket, 
můžeme odvodit, že fyzický dopad nebyl tak dramatický, jednalo se spíše o psychologický 
efekt, kdy se bez varování ozvaly jedna až dvě strašlivé rány, které porazily první řady, a z 
clony dýmu vyběhli pikenýři a mušketýři, kteří muškety použili jako palice. Inovativního 
využití mušket jak k palbě salv, tak k boji nablízko, se dosáhlo nejen změnami na úrovni 
taktiky, ale také technologie: švédské vojsko používalo lehčí muškety, jejichž využití 
nevyžadovalo podpěrnou vidlici, furketu.114 
 Můžeme říci, že až Gustav Adolf podrobil nizozemský model opravdovému 
zátěžovému testu. Bratranci Násavští totiž neměli příliš možností vyzkoušet svůj model v 
praxi. Osmdesátiletá válka byla pod jejich velením svědkem pouze dvou větších polních 
bitev u Turnhouut (1597) a Niewpoortu (1600). Další významný střet na evropské půdě se 
udál až o dvacet let později na Bílé Hoře, kde se stavovská vojska sice pokusila 
implementovat nizozemský model, ale hladoví, unavení, netrénovaní a pravděpodobně 
nezaplacení muži nebyli schopni splnit požadavky svých velitelů.115 Následně se několik let 
žádná rozsáhlejší bitva neudála, jejich počet začal vzrůstat právě až po vstupu švédského 
krále Gustava Adolfa na bojiště třicetileté války. Jako zkušený vojevůdce z válek s Polsko-
litevskou unií zreformoval své vojsko dle nizozemského modelu, aby disponovalo 

                                                
112 Keith Roberts, Pike and Shot Tactics 1590-1660 (New York: Osprey Publishing Ltd., 2010), 37. 
113  Gheyn, Jacob II. Wapenhandelinghe van Roers Musquetten ende Spiessen (1607) dostupné v digitalizované na 

stránkách nizozemského Rijksmusea. Popř. David J. Blackmore a Jacob De Gheyn, The Renaissance 
Drill Book (Londýn: Greeenhill Books, 1986).	

114 Pavel Bělina, „Raně novověké vojenství.“ in Základní problémy studia raného novověku, Ivo Cerman a Marie 
Šedivá Koldinská, eds. (Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2013), 482. 

115 Olivier Chaline uvádí, že dle knížete Anhalta za prohru mohl rovněž (zlo)zvyk používat karakolu. 
Chaline, Bílá Hora, 175. Tato technika je přiblížena na následující straně textu. 
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rozhodující schopností svádět polní bitvy. Návazně začal počet polních bitev narůstat: 1631 
u Breitenfeldu, 1632 u Lützenu, 1634 u Nördlingenu, 1643 u Rocroi, 1645 u Jankova.116 
 Bez toho, aby i druhá strana, tedy císařská a ligistická vojska, převzala podobnou 
taktiku, by k takto násobnému zvýšení velkých střetů nemohlo dojít. Již po drtivě prohrané 
bitvě u Breitenfeldu přistoupil znovu dosazený Albrecht z Valdštejna k transformaci 
císařské armády dle nizozemsko-švédského modelu. Hloubka základní formace byla 
zmenšena na pouhých 1000 mužů v sedmi řadách. Tyto brigády byly nově nasazeny ve 
třech liniích a během několika let byla už všechna vojska třicetileté války reformována 
tímto způsobem. Po krvavé prohře u Nördlingenu i ta švédská.117  
 I tak ale převažovala neochota vést válku tímto způsobem. Důvodem byla vyšší 
obtížnost kontroly průběhu bitev na rozdíl od obléhání, a tedy jejich nejistý výsledek. 
Výhodnější bylo použít strategii vyčerpání nepřítele: opatrně a dlouze manévrovat, počkat 
až bude jeho vojsko rozděleno a oslabeno, a pak až případně svést bitvu, ne riskovat 
obrovské ztráty během několika málo hodin. Obsazování měst se vyznačovalo ještě dalším 
strategickým ohledem v návaznosti na logistiku. Zajištění měst, tvrzí a přechodů přes řeky 
bylo nutné pro zajištění zásobovacích tras, neboť systém kontribucí nemohl vykrýt celé 
materiální potřeby vojsk. V podstatě až během napoleonských válek byl tento způsob 
doveden do takové dokonalosti, že obléhání postrádalo smysl a sváděli se čistě jen polní 
bitvy. 
   
 
 

Jízda 
  
Prostor, který jsme věnovali pěchotě zhruba odráží její význam na bojištích raného 
novověku. Těžká jízda dominující středověku, která tváří tvář pikenýrům a střelcům již 
nemohla uplatňovat svou klasickou sílu nárazu, se musela nutně zreformovat.118 
  Ústředním jízdním jednotkám námi sledovaného období se říkalo kyrysníci, podle 
tříčtvrteční zbroje – kyrys, kterou nosili. Nejprve byli chráněni brněním na celém těle, na 
první pohled tedy evokovali těžkou jízdu předešlé epochy. Přišli však o svou hlavní zbraň: 
dlouhé kopí. Zbraní jízdy se stala palná zbraň, obvykle pár pistolí s křesadlovým nebo 
kolečkovým zámkem, které byly sice nákladnějším typem, ale umožňovaly rychlejší střelbu. 
Tak mohla jízda rozrušit nepřátelskou formaci, vytvořit v jejich řadách chaos a poté tasit 
chladné zbraně a útočit na délku ostří. K tomu však docházelo spíše výjimečně, kontaktní 
souboj se vyznačoval většími požadavky na jezdce, zejména, co se týče jeho zručnosti, 
odvahy a výdrže. Mnohem častěji docházelo k použití techniky zvané karakola, nebo-li šnek. 

                                                
116 Důvodem zvýšení počtu bitev bylo rovněž to, že území Svaté říše nebylo protkáno natolik kvalitními 

fortifikacemi jako sever Itálie a oblast Flander. Morillo, Black a Lococo, War in World History, 314. 
117 Roberts, Pike and Shot Tactics, 55. 
118 Svou roli hrála i finanční logika. Pokud by vůči kompaktní formaci pěchoty neztratil jezdec život, zcela 

jistě by přišel o drahocennou zbroj, a ještě dražšího válečného oře. Morillo, Black a Lococo, War in 
World History, 316. 
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Jezdci jedoucí ve formaci se přiblížili na dostřel k protivníkovi, vypálili, strhli koně mimo 
směr jízdy zpět, aby mohli nabít a absolvovat další nájezd. Jak vidíme, jednalo se o něco 
podobného, jako kontrmarš uplatňovaný pěchotou. Ten však dosahoval mnohem vyšší 
efektivity než jeho jezdecká variace, hlavně kvůli delšímu dostřelu a razanci mušket. 
 Gustav Adolf si zřejmě tohoto defektu byl vědom, proto úplně upustil od použití 
karakoly svou kavalérií a místo toho se zaměřil právě na souboj chladnými zbraněmi. Navíc 
švédská jízda nebyla ani pro použití karakoly dostatečně vybavena, jezdci disponovali pouze 
jednou pistolí. V designu nové taktiky se Gustav inspiroval svými zkušenostmi z války s 
Polsko-Litevskou Unií těsně před vstupem do třicetileté války.119 V několika bitvách byl 
poražen takzvanými křídlatými husary, kteří uplatňovali dramaticky odlišnou taktiku, než 
kterou jsme přiznali raněnovověké jízdě. Jádrem útoku husarů byl koordinovaný náraz 
pomocí velmi dlouhých kopí, v praxi majících delší účinnou délku než pěchotní píka. Došlo 
tak v podstatě k převálcování nepřítele. Nejen v tomto ohledu husaři evokovali středověké 
využití kavalérie, jejich celotělové brnění, váleční koně, aristokratický původ, nás nutí 
přemýšlet o tom, že se jedná o zázrakem nevyhynulé příslušníky minulé epochy.120  
 Tento druh šokového nárazu nemohl však Gustav Adolf od svých nedostatečně 
vybavených jezdců čekat, provedl tedy spojení taktiky karakoly a polských husarů. Jezdci 
seřazeni do třech řad se přiblížili k protivníkovi, vypálili a okamžitě po zásahu nepřítele 
tasili meče a vjeli do jejich řad. Tedy opět o něco podobného, co bylo používáno švédskými 
mušketýry: vypálit salvu z mušket a zaútočit na bezprostřední vzdálenost.  
 Jednalo se o výraznou inovaci ofenzivních schopností kavalérie. Nenahraditelnou 
funkcí, ve které jízdu nemohli překonat ani disciplinovaní pěšci, byl dále překvapivý útok 
na bok nepřítele, odvedení pozornosti, rychlé dosažení dělostřeleckých baterií a 
pronásledování zbytků poraženého vojska.121 Švédská mělčí formace pikenýrů a mušketýrů 
byla lákavým cílem pro nepřátelskou kavalérii. Proto byla ve vojsku Gustava Adolfa jízda 
nasazována do menších eskadron, aby mohla takovému nájezdu nepřátelské kavalérie na 
pěchotu flexibilně čelit.122 
  Druhem lehké jízdy byli dragouni. Jednalo se v podstatě pouze o pěchotu 
vybavenou arkebuzou. V sedle koně měli za úkol průzkum terénu.123 Jejich role byla tedy 
vedlejší. Jinak tomu bylo ve švédském vojsku. Tam lehká kavalerie hrála větší roli a 
používala odlišnou taktiku, kterou jsme popsali výše. Sekundovali jim také mušketýři a 
plukovní děla, což je jen doklad Gustavovy schopnosti úspěšně kombinovat různé složky 
vojska. V sedle koně bychom mohli najít i mušketýry, ale více méně pouze v rámci přesunu 
mezi lokacemi, v boji se opět stávali pěšími jednotkami. 

 
 

                                                
119 Morillo, Black a Lococo, War in World History, 317. 
120 Robert I. Frost, The Northern Wars. War, State and Society in Northeastern Europe, 1558-1721. (Londýn a 

New York: Longman, 2000), 57. 
121 Morillo, Black a Lococo, War in World History, 316. 
122 Roberts, Pike and Shot Tactics, 20. 
123 Roberts, Pike and Shot Tactics, 51. 
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Dělostřelectvo 
 
Na chvostu výkladu o dobové militární mechanice se nachází možná nejdůležitější 
komponent tehdejších armád. Již jsme uvedli, jakým revoluční dopad mělo mobilní a 
vysoce účinné dělostřelectvo Karla VIII. na konci patnáctého století.124 Od jeho dob až do 
třicetileté války se význam artilérie ve vedení války prakticky nezměnil, i když už hradby 
pevností byly schopny vzdorovat mnohem déle.125 Artilérie byla ale královnou obléhání, ne 
však polních bitev. 
 Obrovský ničivý potenciál děl byl vykoupen jejich složitou obsluhou. Karel VIII. 
sice disponoval mobilními děly, ale to pouza znamená, že se s nimi mohl vůbec v nějakém 
přijatelném tempu přesouvat od města k městu. S jednou umístěnými bateriemi se nedalo 
prakticky hýbat, jejich využitelnost při polní bitvě byla malá. Děla byla umístěna v první 
řadě před vojskem, nabíjela se pomalu, a jakmile s k nim přiblížila kavalérie, často 
nevojenská obsluha utekla.126 Jak nizozemská, tak španělská armáda, a návazně i 
protestantská i císařská vojska používala standardně čtyřiceti osmi dvaceti čtyř, dvanácti a 
šesti liberní děla. První dvě pro obléhání, zbylá pro použití v bitvě. Roku 1622 Mořic 
Nasavský nasadil poslední tři kalibry a přidal ještě tříliberní dělo. Byla však lehčí a 
disponovala kratší hlavní.127 To už bylo prvním náznakem platnějšího nasazení 
dělostřelectva v bitvách. 
 Gustav Adolf zreformoval své dělostřelectvo podobným způsobem. Využil také 
menších ráží (šesti, dvanácti a dvaceti čtyř liberní), která mohla svižně manévrovat po 
bojišti, a nechal je obsluhovat vojenské specialisty.128 Nicméně na rozdíl o Nizozemců, kteří 
v bitvě u Turnhout nasadili pouhá čtyři děla a o tři roky později u Niewportu osm, Gustav 
Adolf se na evropském kontinentu vylodil s osmdesáti. 129 Lehké tříliberní kanóny dokonce 
přiřadil k pěchotě, navýšil její už tak značnou palebnou sílu. Děla byla nabíjena 
předpřipravenou municí, rychlost palby mohla dosáhnout až dvaceti výstřelů za hodinu.130  

 
                                                
124 Děla v předchozí éře se vyznačovala několika charakteristikami, které omezovaly jejich efektivitu. 

Nebyl používán prach ve formě hrubších granulí, který poskytoval více kinetické energie projektilu. 
Materiál, ze kterého byl projektil vytvořen, býval kámen, ne železo, či olovo jako později. Konstrukce 
děl byla taková, že pokud se z nich střílelo příliš často, hrozilo, že se rozletí na kusy. Nebyla totiž 
odlévána jako jeden kus, ale spojena obručemi. Měla rovněž obrovskou hmotnost. Musela být tažena 
voly, což znamenalo to dramatické snížení tempa pochodu. Rychlejší bylo přemisťovat baterie po 
vodě, ale to také vždy nebylo možné. Parker, Cambridge Illustrated History of Warfare, 108. 

125 Až inovace obléhacího postupu francouzským maršálem de Vaubanem v druhé polovině 17. století 
opět skokově zrychlila průběh obléhaní. V roce 1697 přeřadil Vauban ještě na vyšší rychlost použitím 
tzv. ricochetovací palby, tedy výstřelu projektilů za použití menšího množství střelného prachu a pod 
nízkým úhlem, aby kule poskakovaly a rotovaly po zemi a obranných prvcích. Tento způsob se ukázal 
jako neuvěřitelně brutální. Peter Wohlmuth, Bastionové pevnosti a vojenská revoluce, (Praha: Univerzita 
Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, 2015), 177-190. 

126 Morillo, Black a Lococo, War in World History, 317. 
127 Roberts, Pike and Shot Tactics, 43. 
128 Morillo, Black a Lococo, War in World History, 317. 
129 Parker, The Military Reovlution, 23.  
130 Parker, Cambridge Illustrated History of Warfare, 156. 
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Reprezentace války 
 
Třicetiletá válka nabývala charakteristik války opotřebovávací, byla plná manévrů, 
zajišťování přechodů a komunikačních tras. Většina operací sestávala z obléhání, jejichž 
životní podmínky předjímaly podmínky frontové války prvního století.131 Rozsáhlé polní 
bitvy byly méně časté, ale i když k nim došlo, nejednalo se o bitvy clausewitzovského 
charakteru, které měli schopnost rozhodnout válku. Ani bitva na Bílé Hoře, u Wimpfenu, 
Breitenfeldu, Lützenu, Nördlingenu, Rocroi a Jankova nedokázaly sami o sobě rozhodně 
ukončit válku, byl to spíše součet jejich a všech dalších socio-ekonomických a politických 
podmínek, které vedly k uzavření míru v roce 1648. 
 Nebudeme se ve spojení se třicetiletou válkou zabývat touto problematikou, ani 
hegemonickými tendencemi Habsburků ve střední Evropě, soupeření s nezávislými 
říšskými knížaty, konfliktu o přístup k Baltskému moři, či moc-vyvažujícími akty kardinála 
Richelieua. Cíle našeho bádání se nacházejí pod vrstvou historie politiky a diplomacie, jsou 
to čísla ve statistikách bitvy a postavičky na dobových rytinách. V našem případě ovšem 
těmto anonymním figurám chceme příslovečně vdechnout život a ukázat jejich tvář. 
 Uvažujme nyní krapet metaforicky. V této práci se vydáváme na daleký ostrov 
vzdálený ne v prostoru, ale v čase, kde se setkáme se čtyřmi příslušníky zde žijících skupin. 
Oni nám budou vyprávět o svém životě a my budeme jejich vyprávění analyzovat. Naším 
omezením však je, že nemáme možnost pokládat doplňující otázky, ani pozorovat jejich 
chování mimo rámec dialogu. Vypravěč nám řekne své a poté již nepromluví. Z toho 
důvodu, že záznamy všech aktérů pokrývají mnoho let třicetileté války, museli jsme tomuto 
faktu uzpůsobit strukturu textu. Výklad se tedy nebude odvíjet diachronicky, jak je možné 
vidět v některých klasických historicko-antropologických dílech, ale bude synchronní. 
Nebudeme tedy postupovat od prvních událostí zaznamenaných v ego-dokumentech po ty 
poslední, ale rozložíme výklad spíše tematicky. 
 Hlavními postavami této práce jsou čtyři vojenští profesionálové třicetileté války: 
Robert Monro, Sydnam Poyntz, Augustin von Fritsch a Peter Hagendorf. Budeme se 
snažit proniknout za základní faktickou rovinu textů na úroveň kategorií a vnímání, na 
úroveň kultury války, abychom mohli lépe pochopit, jaký mohl být život vojáka v první 
polovině sedmnáctého století. 
 

                                                
131 Tallet, War and Society, 44. 
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Kapitola VI 
 

POD CIZÍM PRAPOREM 
 
Pro člověka uvyklého na moderní evropské armády národních států formované na 
občanském principu je setkání s kompozicí vojska raného novověku vskutku setkáním s 
jiným. To, že v třicetileté válce bojovala vojska dramaticky odlišná od těch, která nyní z 
většiny tvoří ozbrojené síly světových států, jsme už naznačili v samostatné kapitole. Jen 
připomeňme, že stálé armády ve státní režii jsou v námi popisované době stále ještě 
vzácnou výjimkou a třicetiletá válka je právě vrcholem období, kdy byla vojska z drtivé 
většiny vytvářena za pomoci námezdných profesionálů a vojenských podnikatelů.132 
Například takové vojsko Petra Arnošta Mansfelda, zkušeného generála protestantských sil, 
bylo vskutku nadnárodní, neboť bylo tvořeno Angličany, Skoty, Němci a Holanďany.133 
Podobné složení vojsk bychom nalezli i pod katolickým praporem, jen pro představu, v 
roce 1644 byl nejmenovaný bavorský pluk sice tvořen z většiny Němci, ty ale mimo jiné 
doplňovali Italové, Poláci, Češi, Španělé, Chorvati, Maďaři, Francouzi a několik dalších 
národností.134 Poněkud odlišným případem v tomto smyslu byla švédská armáda, která už v 
17. století praktikovala ranou formu branné povinnosti, nicméně i více než stotisícový sbor 
švédského krále Gustava Adolfa byl tvořen ,,pouze“ 13,000 Švédy, zbytek musel být 
doplněn vojenskými profesionály z ciziny.135 Nejčastěji Skoty a Angličany, ale po stěžejním 
vítězství Gustava Adolfa u Breitenfeldu roku 1631, se začalo navyšovat i procentuální 
zastoupení německých žoldnéřů.136  
 Nicméně, jak uvádí William P. Guthrie, označovat tyto bojovníky za žoldnéře je 
nepřesné, neboť aby mohl být na určitém území naverbován pluk vojáků, musel získat 
daný plukovník svolení panovníka, jenž na tomto území vládl.137 Teprve až po získání 
takového patentu mohl začít plukovník lákat muže do vojenské služby. Když jich dokázal 
sehnat dostatek, byli vycvičeni na tzv. ,,musterplacu“, vyzbrojeni, vyzváni ke složení 
přísahy a konečně zařazeni do příslušných praporů.138  
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 Abychom osvětlili vztah mezi vojenskými profesionály a panovníkem, v jehož službě 
prolévali válečníci krev, navážeme na shora uvedený mechanismus rekrutace a podíváme 
se na nejprve na situaci, která nastala takřka ihned po přechodu skotského Mackayova 
pluku, jehož byl Robert Monro součástí, do služeb dánského krále Kristiána IV. Monro 
popisuje, že čerstvě namustrovanému pluku bylo rozkázáno nosit na standartě dánský kříž. 
To se však skotským důstojníkům příliš nezamlouvalo a rozhodli se situaci řešit takto: 
,,poslat kapitána Roberta Ennise do Anglie, aby zjistil vůli jeho Veličenstva Velké Británie, jestli mohou, či 
nemohou, nosit bez výčitek na skotských praporech dánský kříž:“139 a jako odpověď jim bylo vzkázáno 
toto: ,,[mají] poslouchat vůli těch, kteří je platí, za všech okolností.“140  
 Vidíme, že tehdejší anglický a skotský panovník Jakub I. se vzdal kontroly nad muži 
vyslanými z britských ostrovů, de jure jeho poddanými, a de facto je plně podřídil tomu, kdo 
jim vyplácel žold. Jak uvádí Robert Monro, ke svému novému pánu byli v svázáni slibem 
věrnosti: ,,tedy jsme přísahali jako služebníci jeho Veličenstva,“141 Tedy složením přísahy se vojáci 
ocitli vůči cizímu panovníkovi v služebním, podřízeném, nerovném postavení, a mohli se 
tak stát nástroji jeho vůle.  Většina rekrutů tak činila dobrovolně.142 Ne jako jedinci povinni 
vojenskou službou za určitá privilegia, ale do tohoto svazku vstupovali oficiálně výměnou 
za plat. Monro nicméně dále upřesňuje povahu tohoto podřízení: ,,ať si nikdo nemyslí, že je 
otroctvím sloužit ctnostnému pánu“143  
 Pohled našeho skotského profesionála by se dal krásně shrnout také takto: ,,nechť my, 
kteří jsme služebníci cizinců sloužíme opravdově, tam kde sloužíme, pro čest naší země, naše bohatství a 
nekonečnou slávu, která nás přežije.“144 Ať tedy voják sloužil jakémukoliv vladaři, jedinou 
důležitou otázkou bylo dle skotského profesionála pouze to, jak svou službu vykonával, ne 
pro koho, či přeneseně, proti komu. Tedy skutečnost, že Robert Monro pocházel ze 
Skotska, v žádném případě neznamenala, že musel nutně bojovat v nějakém druhu britské 
armády, či v protestantských silách. 
 Zrovna Skotové byli z tohoto hlediska poměrně zajímavým případem, neboť měli v 
době třicetileté války za sebou již dlouhou historii vojenské služby zahraničním 
panovníkům. Skotští válečníci již dříve nacházeli uplatnění jako královská garda na 
francouzském dvoře a byli přítomni ve francouzském vojsku i po kalvinistickém odklonu 
celého Skotska od katolicismu roku 1560.145 Skotské vojáky bychom dále mohli nalézt ve 
službách nizozemských stavů v osmdesátileté válce se Španělským královstvím, kde se jich 
mnoho seznámilo s taktickými reformami bratranců Nasavských. Ještě v období před 
třicetiletou válkou putovaly skotské oddíly do skandinávských zemí Dánska a Švédska. 
Jednalo se o oficiální způsob pomoci dánské koruně, se kterou skotský král Jakub I. uzavřel 
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spojenectví utužené manželským svazkem, ale i o soukromou iniciativu vojenských 
podnikatelů. To se stalo poměrně zapeklitým problémem, když obě výše jmenované 
severské země vstoupily navzájem roku 1611 do války o nadvládu v Baltském moři.146 
 Navraťme se však zpět do období let 1618 až 1648 a shrňme, že Robert Monro 
nám ve svém úryvku sděluje svobodu volby toho, v čích řadách bude jako vojenský 
profesionál prolévat krev, zároveň však zdůrazňuje požadavek na správně a 
nezpochybnitelně vykonanou službu, k čemuž se zavázal svým slovem panovníkovi. 

 
 
 

Změna strany 
 
O něco komplexnější pohled na výběr strany konfliktu najdeme v pamětech Augustina von 
Fritsche. V situaci po uzavření únikových cest z městečka Cassel, kde se zdržovala 
nepřátelská kavalérie uvádí německý pisatel následující: ,,začali vyjednávat,  důstojníci se svými 
koňmi a věcmi byli propuštěni na svobodu a nastoupili na loď směrem do Kirchenu nad Ostou, zbývající 
jezdci mohli naverbovat, pokud chtěli. Ti si měli své koně ponechat,…, ostatním byli ale koně, sedla a věci 
odebrány,“147 I zde si tedy můžeme povšimnout ponechání volby čistě na rozhodnutí vojáka. 
 Anglický pisatel Sydnam Poyntz píše ve velice podobném duchu ale poněkud čeří 
zatím zmiňovaný voluntarismus: ,,Musím hladovět ve vězení, nebo sloužit císaři,…, což pro mě 
dopadlo velice dobře, sloužit dle mého svědomí“148 Poyntz dynamiku výběru strany konfliktu 
prohlubuje, neboť uvádí, že strana, za kterou voják bojoval, byla volbou v souladu s 
vlastním přesvědčením, nebyla dána ničím jiným, žádnou jinou loajalitou. Nicméně v 
druhé půlce úryvku jasně vidíme, že pokud chtěl válečník uchránit své zdraví a ponechat si 
život, musel v praxi sloužit i proti svému svědomí. Tedy ne vždy existovala možnost válčit 
tam, kam zrovna vojáka příslovečně řečeno táhlo srdce.  
 Poyntz je v tomto poměrně zajímavým autorem v našem kvartetu pisatelů. Z jeho 
pamětí víme, že své působení v kontinentální válce započal ve vojsku hraběte Mansfelda na 
straně Protestantské unie, a poté, co se mu podařilo uniknout ze zajetí (po kterém dle svých 
slov konvertoval ke katolicismu) bychom ho našli v řadách saského kurfiřta Jana Jiřího I., 
který byl vírou luterán, nicméně dle okolností stál na straně císaře, i jeho nepřátel. V 
momentě, kdy do jeho služeb Poyntz vstupoval, měl saský kurfiřt v úmyslu postavit se proti 
kontinentální expedici Gustava Adolfa, a tedy napomoci katolické straně.149 Poyntzovi se 
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tedy nakonec povedlo sloužit dle svědomí, když byl zajat císařským vojskem a přinucen 
vstoupit do jeho služeb, jak jsme viděli výše.  
 Podobnou zkušenost změny strany jako Poyntz, tentokrát z císařské na švédskou, 
nicméně bez explicitní pohrůžky násilím, popisuje ve svém deníku i Peter Hagendorf: ,,Po 
čtrnácti dnech přišli Švédové, město [Straubing, pozn. OV] oblehli a ostřelovali. Protože jsme nevěděli, zda 
nás někdo vysvobodí, museli jsme uzavřít dohodu. …. myslel jsem, že nás nechají odtáhnout,… všichni jsme 
museli naverbovat.“150  Hagendorf se opět navrací do katolických řad, až když je švédské 
vojsko na hlavu poraženo u Nördlingenu v roce 1634. Náš pisatel byl v této bitvě zajat a 
začleněn do roty, jejíž byl součástí před svým švédským intermezzem, zároveň je mu 
navrácena hodnost korporála, kterou v císařských řadách získal před svým zajetím.151 
Robert Monro, kterého jsme uvedli jako vkládající do rukou vojáka možnost si sám od sebe 
volit stranu konfliktu, se od ostatních pisatelů liší tím, že dle svých zápisků nikdy nebyl 
zajat, tudíž ani nemusel čelit nějaké volbě mezi službou nepříteli a vlastním životem. 
Nicméně i on podává informaci o podobné situaci, která nastala po pokoření švédské 
posádky Sasy ve Weissenburgu: ,,ti, kteří nechtěli ze své vůle sloužit, byli zabiti.“152 
 V tomto i uplynulých úryvcích jsme se snažili zejména ukázat, za jakých podmínek 
si mohl vojenský profesionál třicetileté války zvolit stranu konfliktu a jak případnou, ať už 
dobrovolnou, či nedobrovolnou změnu vnímal. Došli jsme k tomu, že vojsko mohlo být v 
důsledku velice heterogenní, složené z válečníků různého původu, ale i víry. Jak uvádí 
Geoffrey Parker, změna stran konfliktu nezávisle na konfesionální identitě byla poměrně 
obvyklým jevem během třicetileté války.153 Jak popsali naši autoři, nejednalo se však vždy o 
změnu svobodnou.   
 Uvažujme na moment o pluku jako o zvláštním ,,kmeni“, o uzavřené a distinktivní 
sociální skupině, jak to přirovnává John Keegan, když popisuje své rozčarování z pestrého 
složení britské armády v polovině 20. století.154 Vojenské kmeny třicetileté války byly sice 
původně formovány na etnickém základě (tedy např. skotský, německý, anglický, švédský 
pluk155), ale zároveň v nich existoval důležitý prvek propustnosti vůči cizím, i 
protivníkovým vojákům. Ukažme si to na případě skotského Mackayova pluku, který právě 
vynikal svým klanovým charakterem, což bylo dáno tehdejším silně patriarchálním 
klanovým uspořádáním Skotska, kde byly příslušníci klanu zavázáni feudální přísahou 
následovat představitele klanu do boje. Tedy například v Mackayově pluku bychom mohli 
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najít hned několik profesionálů se jménem Monro,156 stejným případem byla i rodina Leslie 
z Aberdeeshire.157   
 Na rozdíl od ostatních pisatelů je Monro členem pluku složeného alespoň z počátku 
výhradně z jeho krajanů. Dle Monroových záznamů byl majitel pluku sir Donald Mackay 
často doma ve Skotsku, aby verboval muže, kteří by značné válečné ztráty nahradili. 
Nicméně, během švédské části tažení Robert Monro, který v té době sloužil jako plukovník, 
nemohl pluk opustit a jet hledat nové vojáky na britské ostrovy, tak mu bylo umožněno 
verbovat vojáky lokálně: ,,Svou vlastní rukou [sir Donald Mackay, pozn. OV] mě zmocnil k jednání s 
jeho Veličenstvem, abych mohl doplnit oslabený pluk. Jelikož mě jeho Veličenstvo nechtělo pustit, abych 
naverboval muže ve Skotsku, a chtěl jsem velet cizincům, měl jsem v úmyslu sloučit jiný silný pluk a náš 
slabý v jeden; ale dostal jsem plukovnický patent a jeho Veličenstvo mi přidělilo ,musterplac‘ ve Švábsku, 
odkud jsem měl získat peníze na posílení mého pluku…“158 Jedná se o identický postup k tomu, 
který jsme uvedli o několik stran dříve, zopakujme jen, že plukovnický patent umožňoval 
dané osobě verbovat budoucí jednotku na určitém vymezeném území, do skotského pluku 
by tak přibyli němečtí rekruti. Monro preferoval do svého pluku muže z britských ostrovů, 
a to i v případě, kdy měl možnost získat do svých řad zajatce, jako po vítězné bitvě u 
Breitenfeldu roku 1631: ,,poslal generála Baniera [Gustav Adolf, pozn. OV] rozmístit tři tisíce vězňů 
pěchoty, kteří byli ochotni vstoupit do řad německých pluků,…, já jsem mohl mít všechny Brity a Iry, kteří 
byli mezi vězni,…; ale byli tam mezi všemi pouze tři Irové,…, řekl jsem jeho Veličenstvu, že Britové jsou 
natolik oddáni jeho Veličenstvu a jeho věci, že málo z nich sloužilo císaři,“159 Tedy Monro je jediným 
autorem, který nám nějak dokládá snahu o etnickou exkluzivitu pluků třicetileté války, 
které však měly fluidní hranice vůči nepřátelským zajatcům. A této hranici mezi přátelstvím 
a nepřátelstvím se nyní budeme věnovat. 
 
 

 
Konfigurace nepřátelství 

 
Pozorný čtenář si jistě všiml, že žádný z autorů se nepozastavuje nad tím, že se najednou 
ocitá na opačné straně, a ti, kteří dříve byli nepřáteli jsou nyní jeho společníci ve zbrani. 
Částečně pochopit charakter tohoto zvláštního stavu nepřátelství na bojišti třicetileté války 
nám pomůže další úryvek z pamětí Roberta Monro popisující uzavření příměří mezi 
dánským a císařským vojskem u Stralsundu: ,,vojáci, kteří se ještě před šesti týdny zraňovali a 
zabíjeli, se nyní baví jako přátelé. Zpozoroval jsem, že je mnohem jednodušší usmířit se s nepřítelem než ho 
porazit.“160 Paměti skotského profesionála jsou v případě ukázání dynamiky nepřátelství 
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velice vděčným pramenem, neboť na jiném místě pisatel uvádí: ,,nepřátelství je jako Pénelópina 
noc, která rozpáře vše, co den spřede.“161 Zjednodušeně řečeno, stejně rychle, jako se status 
nepřítele nabýval, mohl být i ztracen. Kategorie přátelství a nepřátelství dle Monroa nebyly 
nějaké odvěké esenciální kategorie, ale velice proměnlivé v závislosti na dané situaci.  
 Myšlení naprosto jiné polarity, popírající výše uvedené, tedy svévoli při výběru 
strany můžeme nalézt v jediném případě, a to v pamětech Augustina von Fritsche: ,,a poté 
velitel podplukovník von Anhalt zavolal na našeho kapitána Zinckha: ,Ach bratře Zinckhu, uděl mě a mým 
vojákům milost‘, na to mu odpověděl: ,Bratře, ty jsi šelma a sloužíš proti císaři a své vlasti‘, načež mu 
zasadil do těla ránu partyzánou, a on padl k zemi,“162 
 To je však pouze ojedinělým případem, jinak nikde není podobná tématika zrady 
císaře, či vlasti nikde uvedena. Nicméně v tomto případě se jedná o velice silné vymezení 
vůči kapitánovi, neboť nazvat někoho ,,šelma“ v raném novověku, bylo stejně 
nactiutrhačnou nadávkou, jako obvinění z krádeže, lži, či podvodu.163 Přesto v deníku 
Petera Hagendorfa nemáme v tomto duchu žádnou zmínku a v pamětech von Fritsche 
pouze výše uvedenou. Nelze se však v myšlenkách nevrátit k první citaci z Monroova 
deníku, ve které uvádí, že on a další Skotové složili slib Kristiánu IV. Tedy můžeme 
odvodit, že dobrovolná změna strany, bez povolení, či bez pohrůžky smrtí, byla brána jako 
porušení daného slova a tedy zrada.164  
 Pro zvýraznění stupně odlišnosti úryvku z von Fritschových pamětí, srovnejme tuto 
slovní přestřelku s tím, jak Robert Monro popisuje setkání Mackayova pluku bránící 
pevnosti Boizenburg se Skotem v císařských službách: ,,Byl zde také v nepřátelských řadách 
skotský gentleman, který když šel zlézt hrady nahlas vykřikl: ,Nemyslete si gentlemani, že se budete předvádět 
jako v ulicích Edinburgu‘: Jeden z jeho krajanů ho probodl píkou a on zde skončil.“165 Monro tuto 
situaci rozvádí o několik stránek dále následovně: ,,Zde také můžeme vidět chvályhodné odhodlání 
a odvahu našeho krajana, který ačkoliv byl mým nepřítelem a byl zabit ve službě císaři, a ačkoliv jsem ho 
nemiloval, ctím jeho památku, protože pro svou čest sloužil opravdově, těm, kterým sloužil.“166 Tedy to, že 
byl další Skot na nepřátelské straně se Robertu Monro jevilo naprosto ,,přirozené“, důležité 
bylo pouze to, jakým způsobem svou službu odvedl. Pokud správně, v souladu s 
normativními požadavky a očekáváními cti, tak měl nárok na uznání a respekt.  
 Jelikož se v tomto textu budeme často zmiňovat o cti, je dobré na tomto místě 
vyjasnit o co se zhruba jedná. Čest v raném novověku byla velice ceněným atributem jak 
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jedince, tak i kolektivu - ať se jednalo o rod, obec, či cech.167 Čest byla základem sociálního 
statusu, byla sdílená a v jistém smyslu i dědičná, zodpovídala za práva a privilegia přiznaná 
jedinci v závislosti na jeho umístění ve stavovské hierarchii, a nešlo ji tak v raném novověku 
plně oddělit od materiálního zajištění jedince, i když i takové případy rovněž existovaly. 
Van Dülmen ve své studii kultury raného novověku cituje úryvek z Teorii jednání Pierra 
Bourdieu, který nám pomůže pochopit bytostný význam cti: ,,Smysl pro čest je základem 
morálky, v níž jednotlivec sám sebe chápe vždy tak, jak ho vidí ostatní, v níž jednotlivec potřebuje ostatní, 
aby existoval, protože obraz, který si dělá sám o sobě, je nerozlišitelný od obrazu, jehož odraz získává od 
ostatních.“168  Čest ale nebyla něčím pro jednou daným a dále neměnným, mohla být 
ohrožena jednak nečestným jednáním jedince, dále také urážkami ostatních, nejčastěji 
stejně postavených. Tak čest, ať už individuální, či kolektivní musela být bedlivě střežena a 
v případě jejího znevážení, musely být přijaty kroky, k jejímu opětovnému obnovení. To se 
dělo například skrze osobní vyřízení sporu stejně jízlivou odpovědí na urážku, v krajních 
případech takový konflikt o čest vyeskaloval do rvačky. Často však docházelo k soudní při, 
jelikož újma na cti a dobré pověsti byla vrchností zakázána, stejně jako její násilné řešení.169 
Újma na cti mohla být způsobena nadávkami, gesty (ukázáním zadnice), či kontaktem s 
,,nepočestnými“ profesemi, jako kat, ras, atd. Čest byla natolik důležitým komponentem 
raně novověké evropské společnosti, že její ztráta mohla vést nejen ke ztrátě společenské 
vážnosti, ale s tím úzce provázané ztrátě majetku, či možností na zisk úřadů pro blízké i 
vzdálené příbuzné. Specifikum cti pro válečníky třicetileté války ještě podrobněji rozvineme 
na následujících stránkách. 
 Z uplynulého Monroova úryvku tedy získáváme další informaci o charakteru 
nepřátelství v raném novověku. Není příliš překvapivé, že pokud se během okamžiku 
situace konfliktu s nepřítelem tváří v tvář proměnila na situaci společného boje bok po boku 
s bývalým nepřítelem, tak i takový protivník měl nárok na naše uznání, na zisk cti. A to se 
týkalo nejen protivníkových vojáků na stejném stupni vojenské hierarchie, ale také vysoce 
postavených velitelů. Monro zaznamenává slova Gustava Adolfa po smrti polního maršála 
císařských vojsk Tillyho: ,,když jeho Výsost uslyšela o jeho smrti, nazval ho starým čestným Tillym, 
jehož hrdinské činy, které vykonal za svého života, se po jeho smrti stanou trvalými pomníky, které učiní jeho 
památku věčnou a jeho jméno bude časem netknuto.“170 Tedy přesto, že švédský král Gustav Adolf i 
Jan Tserklaes hrabě Tilly stáli na opačné straně konfliktu a jejich vztah byl vztahem velice 
brutálním a plným smrti a zmaru, je oceněn způsob, jakým tento vztah polní maršál Tilly 
vedl, hrubě zjednodušeně řečeno, jakým způsobem tuto smrtící hru dokázal hrát. Mohli 
bychom dodat v souladu s dříve řečeným, nezávisle na tom, na jaké straně. 
 Pohled ze druhé strany konfliktu, z císařských řad Gottfrieda Pappenheima, nám 
poskytuje Sydnam Poyntz, který se naopak vyjadřuje kladně o Gustavu Adolfovi i 
Pappenheimovi po jejich osudové bitvě u Lützenu: ,,a ačkoliv byli dva velcí velitelé zabiti,“171 
                                                
167 Následující odstavce čerpají z díla Bezectní lidé Richarda van Dülmena, zejm. s. 7-11 a 85-88. 
168 Dülmen, Bezectní lidé, 8.  
169 Ibid., 9. 
170 M. II, 118.  
171 P., 73.  
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Augustin von Fritsch zase uvádí doklad zvláštního zacházení s těly velitelů nepřátelských 
vojsk: ,,výše zmíněný vévoda Fridrich von Altenburg spolu s generálem von Obertrauttem zůstali ležet mrtví 
na bojišti,… jeli s námi v kočáru generála Tillyho a byli pohřbeni v kostele,“172  
 Co se snažíme pomocí těchto úryvků ukázat, jsou stavební kameny nepřátelství v 
třicetileté válce. Zvláště v Monroových pamětech vidíme, že se nejednalo se o nějakou 
hluboce zakořeněnou nenávist, o nekompromisní souboj mezi pozemskými vyslanci dobra 
a zla, ale spíše o soupeření, které bylo výsledkem specifického nastavení okolností, ne dáno 
apriorně. Navíc mezi jedinci znepřátelených stran existoval vztah respektu za vykonané 
válečné činy. 
 V pamětech vojáků třicetileté války nenacházíme, že by nepřátelství bylo na fyzické, 
či hluboce kulturní rovině, jednalo se spíše o rivaly, kteří si tedy za určitých podmínek za 
své jednání zasloužili i uznání. Nepřátelství tedy nebylo stálou kulturní kategorií, ale velice 
dynamickou a proměnlivou, která musela reagovat i na časté začleňování zajatců do vlastních 
řad. Změna stran nebyla dosud hodnocena jako něco morálně, či jinak, špatného, ale 
naprosto regulérního, snad na úrovni pouhé změny zaměstnání. Ostatně sám Monro mluví 
o tom být voják, jako o profesi.173  
 
 
 

Důstojníci a řadové vojsko 
 
V předchozí kapitole jsme se snažili poukázat na to, jak někteří vojenští profesionálové z 
dvou proti sobě stojících stran třicetileté války uvažovali o nepřátelství a o vztahu k 
panovníkům, v jejichž armádách sloužili. Chtěli jsme tak postihnout a zproblematizovat 
základní podstatu vymezení skupin na dichotomické dělení my a oni.174 Nyní se zaměříme 
na něco podobného, nikoliv však ve vztahu mezi nepřáteli, ale v rámci skupiny 
spolubojovníků. Bude nás zajímat, jak bylo pojímáno dělení mezi mužstvem a důstojnickou 
vrstvou a jak byla tato diference zvýznamňována.  
 Jak jsme viděli v úryvcích všech aktérů, ke změně strany nedocházelo vždy 
dobrovolně, v případě zajetí byl občas vojenskému profesionálovi dán obrazně řečeno nůž 
na krk a musel volit, zda vstoupí do služeb toho, kdo nad ním zvítězil, nebo zda jeho život 
na místě skončí. V takové situaci se nám však v ego-dokumentech objevuje rozdíl v 
                                                
172 F., 115.  
173 Uvádí tak již v názvu svého díla Monro His Expedition With the Worthy Scoth Regiment….; for the 

use of all worthie Cavaliers favouring the laudable proffesion of Armes. D. J. B. Trim uvádí, že 
původně substantivum profesionál značilo osobu, která válčila za peníze, ne z důvodu nějaké 
povinnosti. Trim, ,,Introduction“, 4. Jak uvidíme později, Monro jmenuje mnoho dalších důvodů, pro 
které se účastnil války. 

174  Krásně toto dělení popisuje na příkladu národů Hagen Schulze ve své knize Stát a národ v evropských 
dějinách. Dle autora základní strukturální rozdělení jakékoliv skupiny na in-group a out-group zavedl 
sociolog Graham Summer. Na členy vlastní skupiny (in-group) je pohlíženo v pozitivnějším světle jako 
na rovnocenné, na rozdíl od členů vnější skupiny (out-group). Sounáležitost vnitřní skupiny je dána její 
kontinuitou, sdílením norem a symbolů. Hagen Schulze, Stát a národ v evropských dějinách (Praha: 
Nakladatelství Lidové noviny, 2003), 98. 
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privilegiích důstojníků a příslušníků řadového vojska. Jak uvádí Robert Monro: ,,toho času, 
jeho Veličenstvo ke mně poslal plukovníka Holcka (který byl na Parole [čestné slovo, pozn. OV] uvolněn 
nepřítelem ze zajetí, aby získal své výkupné)“175 Taková zkušenost nám může připadat velice 
zvláštní, ale ve třicetileté válce zřejmě nebyla tak ojedinělou. Jak uvádí Geoffrey Parker, po 
bitvě u Jankova byla nabídnuta možnost vykoupit ze zajetí celou generalitu za 120,000 
tolarů.176 Zajímavější však je, jak vidíme, čest byla zárukou toho, že se důstojník navrátí 
zpět do zajetí. Porušení tohoto závazku by bylo považováno za nečestné, a to v období, kdy 
byla čest vysoce ceněným artiklem, nepřicházelo v úvahu.177  
 Do deníku si Petr Hagendorf po devastující porážce Švédů u Nördlingenu roku 
1634 zapsal následující: ,,V bitvě byli zajati generálové Horn, Craz, a velký počet plukovníků.“178 
Hagendorf dále popisuje situaci po bitvě u Rheinfeldu roku 1638, kde se střetla armáda 
Bernarda Sasko-Výmarského té doby financovaného Francii a císařská armáda pod 
velením Jana z Werthu a Federica Savelliho: ,,Toho dne nás znovu porazil [Vévoda Bernard 
Sasko-Výmarský, pozn. OV], Johann von Werth byl zajat, a také všichni z mužstva, kteří nebyli 
zabiti,“179 Tedy byli zajati, jak generálové, tak i obyčejní vojáci, této možnosti nebyl nikdo 
ušetřen, a v této jednotlivosti si byli všichni rovni. Totožné dokládá i Augustin von Fritsch v 
situaci, kdy byl generál von Merode vyslán, aby osvobodil z obležení město Wolfenbüttel: 
,,získali jsme všechna děla a pakáž, a  vzali jsme sebou do ležení v Hildesheimu velké množství vyšších 
důstojníků, vojáků, a kořisti.“180   
 Dosavadní výklad o rovnosti kádrů tváří tvář zajetí poněkud rozptylují poznámky 
ostrovních pisatelů. Poyntz uvádí v případě zajetí Francouzů císařskými vojsky, ale i vztahu 
mezi švédským sborem a Španěly u Nördlingenu následující: ,,většinu pobili, ale vyšší důstojníky 
pobrali jako zajatce,“181 V Monroových pamětech je tento vztah k důstojníkům obdobný: 
,,naši vojáci, kteří nezapomněli na jejich [císařských vojáků, pozn. OV] krutost se rozhodli nedat nikomu 
milost,… já chtěl zajmout důstojníky,…, ale nemohl jsem je najít:“182 
 Tedy nemůžeme vysloveně říci, že by pouze důstojníci měli nárok na milost a prostí 
vojáci nikoliv, ale zajetí důstojníků nabývalo odlišné charakteristiky než zajetí řadového 
mužstva, jak jsme již viděli na příkladu zajetí plukovníka Holcka. Svou roli hrála čest, která 
umožňovala získat zvláštní podmínky zajetí, ale roli také bezpochyby měla pekuniární 
stránka zajetí, která mohla motivovat k udělení milosti a následnému zadržení, neboť 
důstojníci obvykle disponovali financemi na zaplacení výkupného.183  

                                                
175 M., I., 59.  
176 Parker, ,,The War in Myth, Legend and History“, 173.  
177 Barbara Donagan, ,,The Web of Honour: Soldiers, Christians, and Gentlemen in the English Civil 

War" in Historical Journal, 44 (2001), 379. Text se zabývá především procesem zajetí během britské 
občanské války, ale je relevantní i pro obdobný proces během takřka souběžného konfliktu na 
kontinentu. 

178 H., 110.  
179 Ibid., 118.  
180 F., 132.  
181 P., 119.  
182 M., I., 51.  
183 Tallet, War and Society, 130. 
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 Rovněž nenacházíme záznam toho, že by bylo po důstojnících požadováno měnit 
stranu. To potvrzuje i Sydnam Poyntz v případě císařské armády Albrechta z Valdštejna, 
která oblehla Falkeno: ,,nechal zazvučet parley [příměří, pozn. OV], myslel si, že bude také sloužit, a 
tak začali jednat, vojáci měli sloužit císaři, ale důstojníci byli odvedeni s velitelem do Saska.“184 To samé 
jsme uvedli již o několik stran dříve v úryvku z pamětí von Fritsche: ,,začali vyjednávat,  
důstojníci se svými koňmi a věcmi byli propuštěni na svobodu a nastoupili na loď směrem do Kirchenu nad 
Ostou, zbývající jezdci mohli naverbovat, pokud chtěli…“185 A stejné uvádí i Peter Hagendorf poté, 
co byl jeho prapor, který byl určen k obraně Rheinfeldenu, přemožen: ,,tak nás nechali 24. 
března odtáhnout, ale pouze ty, kteří byli důstojníky,“186 
 I když autoři ego-dokumentů neuvádějí, že by byli příslušníci důstojnické vrstvy 
nuceni měnit svou loajalitu, neznamená to, že tak nečinili nenuceně. Například takový 
plukovník Henrik Holck, o kterém se zmiňuje ve svých pamětech Robert Monro ve 
třicetileté válce, nejprve sloužil Kristiánu IV., a řídil obranu přístavního města Stralsundu, 
poté však přešel do císařových služeb.187 Rovněž saský kurfiřt Jan Jiří I. často měnil svou 
věrnost. Nejprve z kraje třicetileté války využil postupu císařsko-ligistických vojsk Čechami 
a vydal se obsadit Lužici, Slezsko a sousedící severočeský region, tedy de facto stál na straně 
císaře. Později se přidal ke švédskému králi. Po uzavření Pražského míru roku 1635 a 
definitivního nabytí území obojí Lužice od českých zemí, se už oficiálně postavil na stranu 
císaře.188 A než se Jan Jiří Arnim stal vrchním velitelem ve službách právě zmíněného 
saského kurfiřta, figuroval v řadách Gustava Adolfa, poté jeho protivníka polského 
Zikmunda III., a dále byl polním maršálem pod Valdštejnem. Typický v tomto ohledu je 
rovněž případ francouzského obránce Brna před Švédy Jean-Louise Raduit de Souches, 
který svou válečnou kariéru započal ve švédských službách a později přešel do velení 
císařských dragounů.189  
 Robert Monro nám dále dokládá ale ještě zajímavější střípky do naší mozaiky 
mechanismu zajetí v třicetileté válce: ,,plukovník Dowbattle, odvážný a ctnostný kavalír, který se 
správně zachoval v mnoha situacích, stejně jako v této, byl zajat. Zpráva o tom natolik pohla Valdštejnem, 
že ze své shovívavosti rozhodl, aby byl bez výkupného do tří dnů propuštěn;“190 Stejnou situaci Monro 
popisuje i ze své strany konfliktu, kdy se Gustav Adolf zachoval totožně jako Albrecht z 
Valdštejna: ,,pěchotě velel Gordon a Lesly, dva skotští kavalíři, kteří v té době odvážně sloužili císaři, a 
jak jsem slyšel, Jeho Veličensto král Švédský podal důkaz o jejich odvaze, tvrdil, že pokud by se císařská 
kavalérie chovala jako pěchota, jeho Výsost by se nevrátila jako vítěz; … tak Jeho Veličenstvo chválilo 

                                                
184 P., 69.  
185 F., 118. 
186 H., 119.  
187 Fukala, Bitva u Lützenu, 46. 
188 Ibid., 21. Náš pisatel Poyntz uvádí, že saský kurfiřt změnil strany dokonce čtyřikrát. P., 77. 
189 Radek Fukala, Třicetiletá válka 1618–1648 - Pod taktovkou kardinála Richelieu: II. díl 1630-1648 (České 

Budějovice: Veduta, 2018), 87. 
190 M., II., 131-132.  
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skotské kavalíry, kteří veleli císařským, a kterým, než byli zajati, slíbil, že je bez výkupného propustí během 
tří dnů. Nicméně byli po pět týdnů ponechání u nás, jejich krajanů, a my jsme bavili jako přátelé.“191  
 V zde řečeném dochází k zajímavé konvergenci dříve probíraných elementů kultury 
války, navíc docházíme zásluhou pozorovacích schopností Roberta Monro k doložení 
identického pojetí u vojevůdců císařské i švédské armády.  Za prvé si všímáme toho, že 
nepřítel nabýval jednoznačně pozitivního hodnocení, byla-li projevena úcta jeho bojovému 
výkonu a kuráži. A toto jednání bylo natolik v harmonii s pojetím cti, že v důsledku mělo 
schopnost zrušit samotný status zajatce. Jak jsme viděli v první citaci této kapitoly, i 
sjednaný objem peněz měl moc zrušit zajetí, ale aby ho plukovník Holck mohl 
nashromáždit, musel ručit svou ctí. Čest tedy byla výrazným faktorem ovlivňující život 
profesionálního válečníka po bitvě. Za druhé získáváme další doklad o zvláštním druhu 
nepřátelství mezi soupeři. Skotští důstojníci, podplukovník Gordon a major Lesly, sloužili 
na opačné straně konfliktu než Mackayův pluk, to však není nijak komentováno, a 
rozhodně to nebrání tomu, aby se Skotové na obou stranách sblížili a čile se družili.  
 Pokud se myšlenkově navrátíme do předchozí kapitoly, můžeme zároveň uvést, že 
braní zajatců bylo utilitárním krokem k navýšení počtu vlastního sboru, nejen o prostá těla 
nesoucí píku, či mačkající kohoutek spouště, ale také o velice potřebné veterány. Nečteme 
zároveň o žádné morální povinnosti tak učinit, ani nenacházíme nějakou poznámku, že by 
se počet zajatců rovnal počtu zvýšení cti, jako tomu bylo u více geograficky než časově 
vzdálených Aztéků.192 To bylo dáno i militární mechanikou boje třicetileté války, většina 
vojáků se vzdávala hromadně, a tak bylo skoro nemožné určit toho, kdo by měl být vybrán, 
jako nejvíce zasloužilý.193 
 Kromě rozdílného zacházení v zajetí, v žádném námi sledovaném ego-dokumentu 
nenacházíme nějakou kvalitativní diferenci mezi mužstvem a důstojnickým sborem. Ve 
struktuře vojsk sedmnáctého století zastávali šlechtici velice důležitou roli, ale prostí lidé a 
cizinci tvořili rovněž výraznou část důstojnické vrstvy. Ke změně došlo až v druhé polovině 
sedmnáctého století, kdy se začal počet aristokratů v řadách absolutizujících státních vojsk 
zvyšovat, a příslušníci mužstva začali být ve větší míře verbováni z marginalizovaných částí 
populace.194 Legálně byl rozdíl mezi důstojníky a mužstvem v evropských armádách 
ustavován až kolem roku 1700.195 Období následující po třicetileté válce byla rovněž 
svědkem intenzivnějšího zakládání škol pro důstojníky, od kterých se čím dál tím méně 
očekávalo, že budou vystaveni přímému boji, ale měli se spíše vyznačovat znalostmi 
kartografie, balistiky, geometrie za účelem správného vyměření zákopů, či umístění 
obléhací baterie.196 Až toto období se vyznačovalo zvláštním odlišením důstojnického sboru 
                                                
191 Ibid., II., 145.  
192 John Keegan, Historie válečnictví, 105. 
193 Tallet, War and Society, 130. 
194 Například v případě francouzské armády viz Morillo, Black, Lococo, War in World History, 319. 
195 Peter H. Wilson, ,,New Approaches under the Old Regime“ in Early Modern Military History, 1450-1815 

Geoff Mortimer, ed. (New York: Palgrave, 2004), 143. Wilson dále uvádí, že v duchu nobilizace služby 
panovníkovi pokročila aristokratizace francouzského důstojnického sboru v 18. století natolik, že v 
roce 1750 bylo neurozeného původu 10 % důstojníků, a v roce 1789 se procento blížilo nule. 144. 

196 Tallet, War and Society, 43-44. 
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těsně spojeného s monarchií, a mužstva, slovy Michaela Howarda: ,,ostatní[ch], na něž se 
pohlíželo jako na bytosti zcela jiného řádu, které se násilným verbováním nebo příslibem mimořádné odměny 
rekrutovaly v celé Evropě…“197 Velice obdobně tento stav popisuje Harari tak, že od 18. století 
sami sebe důstojníci čím dál častěji označovali za ,,mozek“ a řadové mužstvo pojímali jako 
,,tělo“, jenž muselo být bezpodmínečně poslušné a zautomatizované.198 
 Vodítkem pro závěrečné rozřešení zkoumaného vztahu důstojníci vs. mužstvo 
v třicetileté válce mohou být paměti Roberta Monro, který nečiní nijak významné rozlišení 
mezi řadovými vojáky = souldiers a důstojníky = officers. On sám, ač od počátku válečného 
angažmá ve třicetileté válce důstojníkem, se ale na mnoha místech označuje jako Souldier.199 
Rozdíl mezi důstojníky a řadovými vojáky v Monroově deníku zaujímá pouhé vyjádřením 
odlišné pozice ve vojenské hierarchii. Tedy dochází k vytvoření synonym vojáka, jakožto 
kategorie vojenského profesionála obecně, a poté vojáka, jakožto příslušníka řadového 
mužstva. 
 Parciálně egalitářský princip kultury války, na který zde narážíme, ale mohl být také 
dost dobře dán charakterem tehdejšího boje, který velice střízlivě na stránkách svých 
pamětí popisuje Robert Monro: ,,když byla Smrt se svou děsivou podstatou před našima očima dnem i 
nocí, nikoho nešetřila, nedělala rozdíly mezi osobami, nebo jejich vlastnostmi ale aequo pede, ke všem, jejichž 
čas se naplnil, se chovala totožně.“200 Tedy ani nejprostší voják, ani polní maršál, nebyli dle 
Monroa ušetřeni hrůz války a to bylo základem kruté rovnosti všech účastníků boje.201 A 
jak uvidíme dále, schopnost čelit těmto podmínkám byla základem zisku cti pro válečníka 
třicetileté války. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
197 Howard, Válka v evropské historii, 73. 
198 Harari, The Ultimate Experience, 117-118. 
199 Nejvíce se takto vyjadřuje v předmluvě. 
200 M., II., 66.  
201  Jestliže uvádíme, že řadoví vojáci i důstojníci si byli v bojové vřavě rovni, jinak tomu bylo po smrti. 

Výše jsme viděli, jak byli dva generálové nepřátelského vojska odvezeni a pohřbeni. Takové pocty se 
obyčejnému vojáku nemohlo dostat. Pro ně byl posledním místem odpočinku spíše masový hrob. 
Zdeněk Vybíral, ,,Člověk ve válce“ in Člověk českého raného novověku, Václav Bůžev a Pavel Král, eds. 
(Praha: Argo, 2007), 453. 
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Kapitola VII 
  

ČEST A BOJ 
  
Jak je podrobněji osvětleno v příslušné kapitole, alfou a omegou taktiky uplatňované 
švédskými vojsky byla koordinovaná spolupráce mezi velkým množstvím vojáků, ať už ve 
formě spořádaného pochodu, postupu vpřed s naježenými píkami, či střelby salvou nebo 
technikou kontrmarše. Pojďme však na tuto teoretickou kostru přidat nepatrně živého masa 
zkušenosti tak, jak ji popsali autoři čtyř klíčových námi zkoumaných ego-dokumentů. 
Nejvděčnějším pramenem v tomto ohledu jsou opět paměti Roberta Monro, ostatní se 
touto záležitosti zabývají méně.  
 

 
 

Mysl krotí strach 
 
Raněnovověká mušketa sice prorazila nejtrvdší brnění na vzdálenost 100m, ale na tuto 
vzdálenost byla značně nepřesná, bylo tedy nutné, aby vojáci strpěli nechat své protivníky 
přijít blíže a než se dostanou do vzdálenosti alespoň o něco spolehlivější přesnosti, 
nevypálit. Augustin von Fritsch tak nabádá svého důstojníka následovně: ,,měl s mužstvem 
počkat tak dlouho, dokud nepřišli do vzdálenosti dostřelu muškety, až poté vystřelit,“202 Jízda však dle 
Monroa měla zadržet svou palbu ještě déle než pěchota: ,,naši jezdci měli s odhodláním odložit 
výstřel z pistole, dokud nepřítel nevystřelí první,“203  Zde Robert Morno popisuje taktiku, kterou 
měla uplatňovat kavalérie ve švédském vojsku Gustava Adolfa. Místo obecně rozšířeného 
použití karakoly, byla aplikována technika sestávající z jednoho výstřelu z krátké ručnice a 
poté souboje na chladné zbraně.204 Nutno dodat, že ručnice měli několikanásobně menší 
dostřel než mušketa, či akrebuza.205 
 I když nám Fritschova poznámka může připadat na první pohled banální, musíme 
si uvědomit jakou psychickou odolnost museli vojáci projevit na bojišti, kde možnost krytí 
nebyla v podstatě žádná. Stejný požadavek na odložení reakce až na nesnesitelnou úroveň 
je kladen i na jezdce, kdy se navíc oni nejprve musí vystavit zásahu a až poté reagovat. 
Obdobně záměrnou pasivitu, popisuje Robert Monro ještě na několika dalších místech, 
například při pokusu o obsazení pevnosti na ostrově Feamor: ,,odhodlali jsme se jít na zteč bez 
jediného výstřelu, a jak jsme postupovali, z pevnosti na nás zahřměly tři salvy z mušket, což některé z nás 
zasáhlo,… viděli nás tvrdě postupovat na zteč bez jediného výstřelu.“206 Podobně děsivou nečinnost 
uvádí skotský profesionál i během bitvy u Breitenfeldu roku 1631: ,,navzdory zuřivosti 
                                                
202 F., 164.  
203 M. II, 63.  
204 Morillo, Black a Lococo, War in World History, 317. 
205 Wilson, Europe‘s Tragedy, 1826. 
206 M., 51.  
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nepřátelských děl a jeho výhody, postavili jsme se do stejné linie s nepřítelem a poté naše kanóny začaly pálit, 
velké i malé, a oplácely nepříteli stejnou mincí, což na obou stranách pokračovalo po dvě a půl hodiny, během 
kterých naše formace jízdy a pěchoty stála pevně jako zeď,“207 Augustin von Fritsch ve svých 
pamětěch uvedl, ještě delší pobyt v dešti projektilů: ,,tak jsme celý den museli stát v poli pod 
palbou nepřátelských děl.“208  
 Ve všech výňatcích nacházíme důkazy o extrémně vysokém požadavku na 
sebeovládání a psychickou odolnost válečníků. Otázka pevné vůle se nacházela v jádru 
nizozemských taktických reforem, které vedly k vytvoření mělčích formací, než byly 
masivní padesátiřadové španělské tercie, které už svou formou dvousečně jednak zvyšovaly 
pocit bezpečí vojáků a dále zároveň zabraňovaly jedinci v úniku.209 Švédská adopce 
reforem bratranců Nasavských však vyústila v ještě větší redukci hloubky formace z deseti 
na šest řad. Postavení připomínající lineární taktiku válek budoucích sice umožňovala lépe 
využít palebnou sílu, ale zároveň více mužů vystavila tváří tvář nepříteli.210 
 Pokračujme dále s Robertem Monro: ,,nejudatnější muž se bude přirozeně bát a nejprve se 
skloní, dokud si nenavykne na zuřivý hluk kanónu.“211 Jakákoliv předchozí průprava byla dle 
skotského profesionála naprosto nedostatečná při setkání s ohlušujícím hřměním 
dělostřelby. Bylo nezbytně nutné překonat přirozený pud sebezáchovy, který člověka vstříc 
mechanice raněnovověké války neodbytně nabádal vyhledat bezpečí212: ,,Když hřmí děla a 
létají kulky, ti co jsou čestní, se nesmí bát smrti.“213 Tedy jako jsme v předchozích kapitolách 
prováděli ,,archeologii“ nepřátelství ve třicetileté válce, nyní to samé provádíme s 
udatností, která je alespoň v Monroových memoárech vyjádřena, jako schopnost vypořádat 
se s touto převratnou skutečností válek střelného prachu. Zároveň vidíme první z 
požadavků, kterým si voják dle našeho skotského autora mohl vysloužit zisk cti: když 
překonal pud sebezáchovy a zbavil se strachu. Tedy například takto, by si mohl voják 
zajistit získat lepší podmínky uvěznění, případně být úplně ze zajetí osvobozen.  
 Na konci předchozí kapitoly jsme uvedli úryvek z Monroových pamětí, ze kterého 
jsme odvodili, že považoval militární mechaniku třicetileté války za natolik hrůzostrašnou a 
nečinící rozdíl mezi urozeným válečníkem a nejprostším vojákem. Podmínky boje, tedy 
byly pro všechny stejné, pokud však stáli bok po boku samozřejmě. A přesně takový 
požadavek nacházíme. Rovni si byli všichni i v požadavku na mentální zvládnutí této 
situace. Monro píše o dánském králi Kristiánu IV. následující: ,,styděl se za to, že se sklonil, 

                                                
207 M., II., 65. 
208 F., 131. 
209 Tallet, War and Society, 25. Zdeněk Vybíral, ,,Člověk ve válce“, 443. 
210 Parker, ,,The War in Myth, Legend and History“, 174. 
211 M. II., 41.  
212 Pokud mluvíme o dobové militární mechanice, tedy o způsobech a nástrojích válčení, sám Monro 

považuje nasazení artilérie v boji za svého druhu kulturní revoluci ve vedení války: ,,a jakmile zazněla 
trumpeta, na nepřítele se s hřmotem sesypal déšť střel, a tak byli nepřátelé zděšeni. Odvážní muži, 
kteří dříve chtěli udatně a dlouze bojovat s mečem v ruce, více pro čest z vítězství než pro touhu po 
krvi, jsou nyní sraženi z více než půl míle.“ Ibid., II., 151. 

213 Ibid., I., 65.  
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když byla palba z děl nejhustší.“214 Nikdo tak nebyl od svého narození automaticky předurčen k 
válčení za těchto podmínek, bojová zkušenost nabyla takové intenzity, že nebylo možné na 
ní být jaksi samovolně připraven a až samotný kontakt s bojem se stal jakýmsi 
přechodovým rituálem k plnohodnotnému výkonu role válečníka, která měla zřejmě být 
základem i pro jedince s nároky na místo mezi společenskou elitou.  
  
 
 

A strach ovládá tělo 
 
Jak vypadala protikladná situace, když naopak vojenského profesionála přemohl strach, 
nám ukazuje deník Sydnama Poyntze a jeho popis dezintegrace saského křídla v bitvě u 
Breitenfeldu: ,,Vévoda, můj pán, viděl tolik okolo něj padnout, a on, neuvyklý na takové představení, se 
velice ustrašeně začal stahovat a své velení přenechal generálu Arnimovi,… jeho útěk natolik vzal odvahu 
jeho armádě;“215 Tedy, jak vidíme, nejen v záznamech Roberta Monro, ale i Poyntze, je 
vysoce postavený šlechtic překonán bezprostředností války a nejen, že uhýbá, ale v tomto 
případě přímo prchá z bojiště.  
 Je obzvláště příhodné, že v bitvě u Breitenfeldu bojoval i Mackayův skotský pluk a 
Robert Monro nám zanechal svůj komentář k rozpadu saského sboru: ,,A nakonec, 
neporazitelná odvaha a odhodlání důstojníků a vojáků, díky které pevně stáli, nedbaje zuřivosti nepřítele, a co 
bylo víc, nebyli žádným způsobem vyděšeni útěkem Sasů, ale považovali za nejcennější vítězství bez nich, 
stáli odhodlaně, dokud nespatřili záda svých nepřátel, nezpochybnitelný projev jejich slavného vítězství.“216  
 Monro sice nijak nehodnotí počínání Sasů, nebo jejich kurfiřta, ale důležité 
informace můžeme vydestilovat z toho, že naopak chválí členy svého pluku za to, že udělali 
naprostý opak a nenechali otřást svou vůlí ani pohledem na útěk části jejich vlastního 
vojska. Mackayův pluk tedy vůči militární mechanice raného novověku obstál. U 
Breitenfeldu bojoval i Peter Hagendorf, který však výkon Sasů nerozvádí: ,,pak jsme stáli na 
pravém křídle a narazili na Sasy, které jsme ihned přinutili k útěku.“217  
 Dle Poyntze saský kurfiřt v požadavcích na něj kladených naprosto selhal: „Vévoda, 
předtím něž odešel, učinil prohlášení, že všichni ti, kteří utekli od svých praporů, mají být pověšeni, i když ve 
skutečnosti on si to zasloužil nejvíce, když utekl první.“218 Na saského vévodu Jana Jiřího I. Poyntz 
uplatňoval úplně stejné požadavky, jako na prostého vojáka. Musel vytrvat stejně jako on. 
A jeho pochybení hodnotil natolik závažně, že mu anglický autor přál skončit na šibenici. 
Tento způsob popravy byl v raném novověku považován za obzvláště nečestné ukončení 
života postihující hříšníka i jeho blízké. Z toho důvodu provinilci z řad šlechty, pokud 
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mohli, raději volili méně sociálně stigmatizují popravu mečem, která méně výrazně 
ohrožovala čest mrtvého a pozůstalých.219 
 V Monroových záznamech vidíme, že boje se účastnili všichni, nezávisle na jejich 
hodnosti: ,,odvážný Hepburn [hodností plukovník a velitel celé skotské brigády ve švédském vojsku Gustava 
Adolfa, pozn. OV] vedl prapor pikenýrů ze své vlastní brigády, přiblížil se na vzdálenost půl píky ke dveřím, 
a při vstupu byl postřelen nad koleno,… generál Banér byl poblíž a nabádal všechny kavalíry ke vstupu. 
Plukovník Lumsdell a já jsme byli v čele svých vlastních praporů,“220  A paměti Sydnama Poyntze 
prozrazují nejen pozici v boji saského kurfiřta, ale také naprosto protikladnou roli Gustava 
Adolfa při obléhání města Wurzburg švédským vojskem: ,,druhé noci se přiblížil s vojáky své 
země, Finy, a dosáhli na vzdálenost dostřelu muškety vnějších zákopů hradu, který byl pod palbou z děl, a 
kde leželo 500 mušketýrů, na kterýžto zákop se sám král velice zuřivě vydal, s mečem v ruce a vyhrnutými 
rukávy povzbuzoval své vojáky,“221  
 Zdá se, že tedy lehce narážíme na velice zajímavý prvek kultury války třicetiletého 
konfliktu sedmnáctého století. A to, že velitel vojska měl stát doslova v čele svých mužů, a 
tam jim jít příkladem. Švédský král Gustav Adolf takto zemřel, když s muži ze 
Smalandského pluku pronikl příliš hluboko nepřátelskou formací v bitvě u Lützenu roku 
1632. Ostatně byl posledním králem, který zemřel v čele svých vojsk.222 Za císařskou stranu 
se přímo boje účastnili generalissimus císařských vojsk Valdštejn, který byl u Lützenu 
zraněn, a jeho polní maršál Gottfried Jindřich Pappenheim tam byl zraněn smrtelně. Na 
bojová zranění podlehl i polní maršál císařských vojsk Tilly, a to po bitvě u Lechu roku 
1632.  
  
 
  

Tělo jako důkaz 
 
O hodnotě, jakou měl pobyt válečníka v poli, svědčí i Monroův pohled na zranění. Stejně 
jako překonání strachu v momentu boje bylo projevem vnitřních kvalit, tak ty samé kvality 
byly demonstrovány šrámy na těle: ,,velké množství udatných, kteří tam byli, nesli pravé odznaky své 
statečnosti vryté do svých těl“223 To je dle skotského profesionála jedinou hmotnou substancí, 
které by si voják měl vážit: ,,přál bych odvážnému vojákovi, aby byl vždy připraven zemřít, a aby nebyl 
pyšný na nic pozemského, kromě odznaků své statečnosti, o kterých bylo známo, že byly získány se ctí,“224 
Monro pokračuje: ,,nejlepší důkazy kuráže, jaké může voják ukázat, jsou zranění získaná se ctí, když 

                                                
219 Dülmen, Bezectní lidé, 62. Připomeňme trest, jaký postihl účastníky českého stavovského povstání proti 

římskému císaři: 27 přílušníků panského, rytířského i měšťanského stavu bylo v červnu roku 1621 na 
Staroměstském náměstí sťato mečem. Dva z nich unikli smrti chladnou ocelí a byli pověšeni. 
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neutekl.“225 O významu jaký skotský profesionál přiznával zranění, dále svědčí detailní popis 
válečných cejchů bezpočtu svých spolubojovníků. 
 Můžeme dokonce opět využít Monroových pozorovacích schopností k učinění 
náhledu na význam bojových šrámů v táboře císařských vojsk. Monro popisuje jednání a 
slova Albrechta z Valdštejna po neúspěšném obléhání Stralsundu následovně: ,,důstojníky, 
kteří se stahovali z boje bez zranění, nechal na místě zastřelit, nazýval je zbabělci, že se stahovali s tak 
malým zraněním.“226 Tedy i pro císařské vojsko dle Monroa platil požadavek, že válečník 
musel odvážně vytrvat v boji, čehož důkazem byla právě obdržená zranění. 
 Sydnam Poyntz je v popisu zranění velice stručný, takto popisuje svou újmu při 
vyprošťování Bredy: ,,a obránci nám zhusta pálili do zad a kosili nás, hodně do hlav, ale většinou do 
těla, bylo mým štěstím, že jsem vyvázl živ, jen s ranou od píky na pravé straně,“227 Hagendorfův deník 
je naopak zdrojem poměrně naturalistických popisů zranění, nepovažuje je však za nějaký 
znak osobnostních kvalit. Následující si zapsal po nechvalně proslulém obléhání 
Magdeburgu: ,,Při útoku jsem nebyl zraněn, ale ve městě, u Novoměstské brány, jsem byl dvakrát střelen 
do těla, to bylo mou kořistí…. poté jsem byl odvezen do tábora a obvázán. Byl jsem střelen jednou zepředu 
do břicha, a pak skrz obě ramena, tak, že kulka zůstala ležet v košili.“228 Fritsch nám rovněž 
zanechává popis svého zranění, a opět bez nějakého vztahu k charakteru vojáka: ,,to ale 
zmíněný kapitán Frank ležel vedle mě mrtvý, ale od mé zbraně se kule odrazila a vletěla mi kolem hlavy do 
levého ramena a odhalila tak všechny nervy,…., protože jsem kvůli zraněním strašně krvácel, na půl cesty do 
nedalekého zákopu jsem upadl a zůstal ležet, poté můj poručík vyskočil ze zákopu a ve spěchu, protože na 
nás nepřítel silně pálil, mě k příkopu přitáhl a vhodil dovnitř, protože nevěděl, zda jsem mrtvý, či živý, omyl 
mě vínem,“229 
 Ve dvou úryvcích z děl německých vojenských profesionálů vidíme hrůzu a zmar 
militární mechaniky třicetileté války očima aktérů, kteří ji zakusili na vlastní tělo. Přibližme 
si nepatrně charakter zranění obou pisatelů. Palné zbraně způsobovaly odlišný druh 
zranění než chladné kovové čepele dominující středověku. Projektil vystřelený z muškety, či 
arkebuzy snadno lámal kosti a zanášel ránu nečistotami, zejména střelným prachem a 
zbytky rozervaného oblečení.230 Vojáci, kteří byli té štěstěny a nezemřeli přímo na bojišti, 
se museli potýkat s komplikovaným zanícením rány, přičemž jedinou účinnou ,,léčbou“ 
takto poškozené končetiny byla až amputace. Vzhledem k možnostem tehdejší medicíny a 
pramalé dostupnosti lékařské péče během tažení, je na místě považovat i samotné zranění 
za krajně život ohrožující.231  
 Nicméně i těmto podmínkám měl být dle našich dvou ostrovních autorů vojevůdce 
vystaven. Tento prvek požadavku na všeobecné sdílení rizika, který jsme zatím našli v 
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zřídit Španělská koruna pro svou flanderskou armádu, která často stávkovala kvůli vysoké mortalitě 
vojáků i na ta nejbanálnější zranění. 
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pamětech Sydnama Poyntze a Roberta Monroa, skotský autor dovádí až do konce, když 
mluví o ideálním veliteli: ,,takovému generálovi bych s radostí sloužil, ale takového zřídkakdy vidím, 
jehož zvykem by bylo být prvním a posledním v nebezpečné situaci, čímž by získal lásku důstojníků, když by 
se stal společníkem v jejich útrapách a nebezpečí.“232  
 Jestliže tedy vojáci museli být naprosto podřízení rozkazům svého velitele, vidíme v 
pamětech ostrovních autorů, že i na něj samotného jsou kladeny neméně náročné 
požadavky. Loajalita byla tedy napřažena obousměrně. Vojevůdce měl jít svým vojákům 
příkladem, stát v jejich čele a dodávat jim tím odvahu, což dle Poyntze Jan Jiří I. v bitvě u 
Breitenfeldu nedokázal a útěkem naopak své služebníky ve zbrani silně demoralizoval.  
 Pokud se tedy vojenského profesionála zmocnil strach, mohla taková slabost 
řetězově vést k rozpadu komplexní formace a rozdrolení nadrilovaných postupů, bez 
kterých se vojáci stali snadným terčem. Tento zvláštní druh odvahy, který jsme popsali výše 
byl dle Roberta Morno nezbytným atributem vojáka třicetileté války, který byl rovněž 
zodpovědný za jeho bezpečí, neboť jak píše Monro: ,,dobré odhodlání je nejpevnější zbrojí, jakou 
může rozvážný muž mít.“233 A tato psychická odolnost poměrně neintuitivně zvyšovala šance 
na přežití: ,,jak jsme mnohokrát viděli v boji, odvážný muž stále drží pozici a žije, zatímco slabý zbabělec 
se přikrčí, myslíc, že si zachrání život, ho naopak ztratí;“234 Tedy podvolení se přirozenému pudu 
sebezáchovy bylo nejen špatné z hlediska cti, ale i životu nebezpečnější, než stoické 
vytrvání na pozici. V pamětech skotského profesionála, tedy můžeme vidět jasnou 
mentálně-kulturní linku propojující odvahu -> disciplínu -> bojový výkon-> čest.  
 Sydnam Poyntz dle svých zápisků uvažuje obdobně, ale v jednom případě nám 
ukazuje drobnou inverzi tohoto vztahu, kdy disciplinované držení formace bylo nezbytnou 
podmínkou odvahy: ,,byl mezi nimi takový zmatek, že vévodova [Bernard Sasko-Výmarský, pozn. OV] 
pěchota, která byla níž, byla celá pokosena a oni mimo formaci, ztratili odvahu a utekli,“235 To však 
nenarušuje námi postulovanou klíčovou důležitost odvahy chápané jako překonání 
bytostné touhy po útěku. Vidíme tedy, že samotné taktické drily byly pouhým jedním 
komponentem výsledného výkonu jednotky na bojišti třicetileté války. Nutný byl nejen 
nácvik předepsaných postupů, ale k jejich provedení v momentu boje byly zapotřebí i 
obrazně řečeno nervy ze železa.236 
 Z německých deníků nám také Augustin von Fritsch zanechává stopy o kapitulaci 
vstříc extrémní psychické náročnosti boje. Vojáci, kteří táhli pod velením generála Federico 
Savelliho do Wittenweieru byli ostřelováni nepřátelskými děly a dali se na útěk, dopadli 
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nebyly rozhodovány jediným rychlým útokem, ale byly tvořeny dlouhými manévry, přesuny, zisky a 
ztrátou pozic. Jak píše Frank Tallet, polní bitvě dominovala defenzíva, takže bylo nutné nepřítele 
vyčerpat, jak psychicky, tak fyzicky. Takový střet trval zhruba několik hodin, výše Monro uvedl, že 
bitva trvala dvě a půl hodiny, von Fritsch spíše mluvil o celém dni, tedy zřejmě od úsvitu do západu 
slunce. Obléhání byla ještě delší, pokud nebyla pevnost dobyta takřka okamžitě, mohlo následovat 
obléhání trvající od několika týdnů do několika měsíců, či let. 
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takto: ,,celá radnice [v Neustadtu, kam vojsko přitáhlo, pozn. OV] byla plná uvězněných důstojníků, kteří 
se za dané situace v předvoji nezachovali správně,“237  Stejně jako po rozpadu saského křídla v 
bitvě u Breitenfeldu byli potrestáni ti, kteří tváří tvář nepříteli opustili předvoj a utekli. 
Podobně o rok později nechal Albrecht z Valdštejna osobně popravit dezertéry z bitvy u 
Lützenu a symbolicky tak učinil na Staroměstském náměstí.238 Pokud si dovolíme širší 
generalizaci, můžeme říci, že chování, které Monro považuje za nečestné, Poyntz i von 
Fritsch popisují, jako ne pouze sociálně stigmatizující pro vojáka, ale rovnou odsuzující 
člověka k fyzickému trestu. V tomto vidíme těsné provázání mezi požadavky na 
společensky vhodné chování mezi vojáky s nároky válečných řádů a nároky velitele. Za 
nenaplnění těchto podmínek následoval trest, například pověšením, který postihoval, jak 
fyzickou existenci vojáka, tak i jeho sociální status.  
 Další poznámka von Fritsche na motiv nezvládnutí mechaniky války je z bitvy u 
Nördlingenu roku 1634: ,,s celou silou se vydal [Johann von Werth, pozn. OV] vstříc protivníkově 
jízdě,…., v momentě bylo tři sta z nich mrtvých, Johann von Werth brzy zamířil k pěchotě, která také 
dlouho nezůstala stát, když viděli své jezdce ujíždět, chtěli také pryč,“239  
 Samotný pohled na masakr a úprk jízdy demoralizoval pěchotu do té míry, že její 
příslušníci měli v plánu rovněž útěkem opustit prostor bitvy. Což, jak jsme zjistili, by s 
největší pravděpodobností bylo později neúprosně trestáno. Byl tedy nějaký způsob, jak 
mohli válečníci třicetileté války po vyhodnocení marnosti dalšího střetu opustit bojiště a 
nebýt zároveň osočeni ze zbabělého a nečestného úprku? 

 
 
 

Ústup 
 
Pro zodpovězení této otázky se musíme opět obrátit na nejvděčnější ego-dokument z 
našeho omezeného výběru: paměti Roberta Monro. Ten uvádí, jak dlouho je přijatelné 
zůstat v ,,ohni“ bitvy: ,,ale muž nevážící si života, často ohrozí sebe i ostatní, ačkoliv má odvahu vést, 
chybí mu důvtip a rozvážnost, aby je v případě mimořádného nebezpečí stáhl zpět. A v takových momentech, 
kdy zavrhuji toho, který uteče jako první, nemůžu strpět ani toho, který z okázalosti zůstane, zatímco všichni 
jeho kamarádi jsou pryč. Ten se stane vězněm, nebo zbytečně zahyne, když mohl se ctí zachovat svůj život 
pro lepší příležitost.“240 Tedy po vyhodnocení bezradnosti situace, ústup nebyl hodnocen jako 
zbabělý čin, naopak, byl hodnocen kladně, jelikož zabraňoval zbytečné ztrátě, jak života 
velitele, tak i jemu svěřených mužů. Vyklizení bojiště tak bylo možné provést i se ctí. Jak 
měl být takový úkon proveden naznačuje Monro na dalším místě: ,,moje rada nechť je vždy ta, 
bojovat dobře pro vítězství, a jestliže ztratí všechny naděje na výhru, ať se nerozptylují nebo nerozpadají, ale 
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spíše stojí pospolu, dokud nezískají čestnou milost, raději než aby se potupně nechali pobít na útěku.“241 
Tento úryvek nám napovídá mnohé. Jednak to, že stejně jako bylo pozitivně hodnoceno 
pevné držení formace v bitvě, bylo nutné zachovat kohezi i během stažení. Tedy opět bylo 
nezbytné mentálně zvládnout děsivou situaci, kdy už vojáky nekonejšila vidina vítězství, ale 
bylo dosaženo shody na marnosti takové snahy, a padlo rozhodnutí stáhnout se do bezpečí. 
Ani v tomto případě vojáci nesměli zahodit kulturní nános do té doby dusící přirozený 
strach, ale museli spořádaně opustit smrtelně nebezpečný prostor, do kterého původně 
mířili. A tento výkon jim v případě nutnosti mohl zajistit přísun uznání, a popřípadě tedy 
získání milosti. Vzpomeňme si na dříve uvedené nestandartní podmínky zajetí pro Skoty, 
kteří se v boji zachovali čestně. Opět se navracíme k tomu, jak byla čest konstitutivním 
prvkem války, zatím tedy vydobytá odhodlaným vytrváním na pozici, popřípadě držením 
formace. 
 A opět, vojáci, kteří se nechali ovládnout strachem a začali utíkat z bojiště, se stávali 
snadným cílem a byli pobiti. Takovou smrt Monro hodnotí jako potupnou, tedy ohrožující 
čest. Můžeme dodat, že z hlediska dobové militární mechaniky bylo vskutku násobně lehčí 
zabít vojáky na útěku než se snažit rozdrtit sice ustupující, ale stále pevně sevřenou 
jednotku, zvláště pokud se jednalo o pikenýry. Přesně v této roli byla kavalérie stále platnou 
složkou raně novověkých vojsk, ale sama od sebe bez pomoci střelců zneškodnit formaci 
pikenýrů neměla šanci, pokud oni sami uskupení nerozpustili.242 Jak slavně poznamenal 
Ardant du Picq (na příkladu z radikálně odlišné doby a kultury války) při výkladu o bitvě u 
Cannae a zabití desetitisíců prchajících Římanů: právě na ústupu se vojsko vystavuje 
největšímu riziku.243  A jak popisuje trojice Morillo, Black a Lococo, bitvy zatím 
nerozhodovala anihilace nepřátel, ale spíše psychologický kolaps vlastních řad. Vojáci 
nejvíce umírali, když přestali bojovat nebo začali utíkat.244 A přesně od tohoto Monro 
čtenáře svých pamětí odrazuje, ukazuje nám ovšem i jednoznačně davový charakter 
tehdejších vojsk. 
 Jedná se z pera Roberta Monro spíše o rady teoretického rázu, jak však dle jeho 
slov měl vypadat správně provedený ústup ukazuje na jednání kapitána Mackenyee a jeho 
mužů během obléhání Stralsundu císařskými vojsky v roce 1628: ,,nakonec kapitán Mackenyee 
provedl ústup čestně tváří tvář nepřátelům, dokud nebyl v bezpečí uvnitř obranné linie.“245 Psychická 
odolnost byla v tomto případě projevena tím, že ustupující se neotočili zády, což by byla 
nezpochybnitelná charakteristika utíkajícího vojáka. Byl by to zároveň projev strachu a 
kapitulace, což se nedá říct o stažení zpět s tváří nastavenou k nepříteli. 
 Jaký dopad měl nekoordinovaný ústup nám prozrazuje Poyntzův popis zničení 
císařské jízdy Švédy v bitvě u Lützenu: ,,při tom stažení zavládl takový zmatek, že jezdci obou stran 
v houfu přejeli přes suchý příkop, ti mušketýři, kteří tam leželi a měli potrápit nepřítele, ho  nemohli  zranit, 
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tak museli střílet do svých.“246 Někdy ale ani spořádanost nebyla dostatečnou podmínkou, jak 
dále píše anglický autor: ,,Ale Coloredo [plukovník v armádě Matyáše Gallase, pozn. OV] si myslel, že 
ustoupí v dobrém pořádku,… ale jeho vlastním vojákům byla vzata odvaha ústupem, a když viděli přicházet 
francouzskou armádu, všichni utekli, nepřítel je masakroval po šest mil.“247 I zde je tedy dosvědčena 
nutnost zocelené mysli a perfektní ovládnutí těla. 

 
 
 

Čest a zteč 
 
Do této doby jsme hovořili o cti získané držením formace, ať už v útoku i ústupu, tedy 
projevením psychické odolnosti. Jaké další bojové výkony jsou v dokumentech našich 
pisatelů podobně kladně hodnoceny?  
 Začněme tuto část úryvkem z pamětí Sydnama Poyntze, který takto popisuje 
zlézání hradeb města Nördlingen: ,,propukla hádka mezi jedním a mnou o žebřík, o tom, kdo by měl 
být poctěn tím, že půjde první,“248 Tento moment editor Poyntzových pamětí zpochybňuje, 
neboť Nördlingen se vzdal za regulérních podmínek, před tím, než muselo být přikročeno 
ke zlézání hradeb.249 Nicméně nás tato faktická rovina příliš trápit nemusí, nás v tomto 
úryvku zajímá propojení prvenství ve střetu a přísun cti. 
 Toto propojení na několika místech nabízí i Robert Monro: ,,čest vést útok v předvoji 
padla na mě a mé muže.“250 Augustin von Fritsch rovněž uvádí svou pozici v ,,první linii“, ale 
typicky pro jeho paměti, uvádí tak bez hodnocení: ,,tak jsme my, jakožto pluk mého plukovníka 
Schmidta, získali pozici v předvoji,“251 Nepřekvapí tedy, že německý autor ani nijak dále 
nepropojuje prvenství při zlézání hradeb, tak jak to činí Poyntz: ,,odtamtud jsme táhli do 
Rheinfeldenu, který jsme si podrobili útokem. Já jsem byl s padesáti muži první na žebříku.“252 Jediné, s 
čím můžeme pracovat, je samotný fakt zmínky prvenství v boji. Peter Hagendorf je obecně 
velice stručný ohledně své pozice v boji: ,,druhého srpna jsme se útokem zmocnili dvou nepřátelských 
tvrzí, čemuž jsem byl nápomocen.“253  
 Nejpodrobněji se o propojení cti a bojového výkonu zmiňuje skotský profesionál. 
Takto popisuje Robert Monro výpad do přibližovacích linií nepřítele, kterými měly být 
dotaženy obléhací baterie k hradbám: ,,rozhodl se pro čest svých krajanů provést výpad na 
nepřítele,…, toužili získat čest a dobrou pověst proti silnému nepříteli,“254 Nechme prozatím stranou 
to, že takto vydobytá čest byla sdílena nejen jedincem, ale také kolektivem. V předešlých 
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ukázkách vidíme o něco odlišný požadavek na bojový výkon, už se nejednalo o držení 
pozice a plynulý postup v kohezní formaci, ale naopak více individuální akci, jako zlézání 
žebříku, či výpad do zákopů, která je však opět vykonáním rozkazu. Také vidíme, že 
minimálně dle pamětí Roberta Monro a Sydnama Poyntze prvenství v nebezpečí přinášelo 
vojákům čest, jednalo se tedy o už o naprostou negaci strachu, kdy válečník pasivně 
nepřijímal rány nepřítele, ale naopak proti němu aktivně zakročil. 
 Výše jsme si ukázali, jak si dle Monroa obránci získali čest při výpadu na útočníky, 
snažící se umístit průlomové baterie. Nyní se podívejme na perspektivu ze strany útočníka, 
který naopak takovým výpadům musel čelit, tak jak popisuje Robert Monro. Jedná se o 
delší a velice významově nabitou citaci, proto ji rozdělíme na několik menších dílů: ,,ačkoliv 
utrpí ztráty, jistě musí získat dobrou pověst, tím, že odrazí nepřítele, spíše než aby je hanebně nechali jim 
zatlouci kanóny, nebo vymlátit mozky z hlavy v příkopech, zatímco se je nejistě snaží zastavit mušketou.“255  
Tedy i tímto činem, zmařením proti-útoku vedeného z pevnosti, si voják mohl zasloužit 
zisk dobré pověsti, tedy cti. Monro pokračuje a dosvědčuje, že statečnost, je způsobem, jak 
si vydobýt právě čest mezi ostatními muži:  ,,Tedy nechť je odhodlání přítomno a síla odražena 
silou, protože pokud chceš mít úctu mezi ostatními statečnými společníky, musíš se projevit odhodlaně, 
odvážně a chrabře…“256 A skotský profesionál svou radu uzavírá takto: ,,Ať tedy moji přátelé 
britského národa, kdekoliv slouží, nechť si osvojí toto mé nabádání a uloží ho v koutu své mysli a srdce, že 
mají vždy myslet na svou čest, upřednostňovat ji před životem, pro čest neporazitelného národa, a zachovat se 
tak, jako zde jejich krajané během jedné noci třikrát na tří rozdílných místech, a z toho dvakrát před očima 
jejich krále a pána.“257  Robert Monro tedy považoval čest za ústřední kategorii, jejíž 
důležitost překonávala i důležitost prostého faktu života. Je tedy velice zajímavé, že 
v situaci, kdy je nejvíce ohrožena tato biologická skutečnost života, zaměřuje se na jeho 
rozměr v rámci společenství lidí.258  Zároveň se nám zde vyjevuje další podstatný prvek 
kultury války, a to prvek veřejného výkonu. Dle Roberta Monro byli vojenští 
profesionálové chváleni za své jednání i díky tomu, že se takto zachovali před zraky svého 
vrchního velitele Gustava Adolfa. Tedy bojový výkon nabýval důležitosti zejména v 
momentech, kdy byl proveden před zraky ostatních. Oni jsou ti, kteří čin hodnotí a šíří 
poté jméno a skutky jeho vykonavatele. Monro velice obdobně uvádí na několika dalších 
místech: ,,nic jim nemohlo připadat obtížné, vydobýt si čest sobě a své zemi; zvláště když byli králem 
vybráni, aby veřejně před pohledy celého vojska dosvědčili svou příkladnou odvahu a odhodlání.“259 Tedy 
při pochvale, a i trestu, jak jsme uvedli dříve, byla důležitá veřejná prezentace, ta jediná 
byla konstitutivní při budování, či boření sociální dimenze jedince. Neboť, jak zde uvádí 
Robert Monro, veřejný obraz byl oceňován výše než samotný fakt života na fyzické úrovni. 
Třicetileté válka byla tedy z tohoto hlediska krutým jevištěm pro divadlo smrti, které hráli 
                                                
255 Ibid., II., 93. 
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257 Ibid. 
258 Uvažuji zde zhruba v rámci vytyčeném v úvodu díla Homo Sacer Giorgio Agambena, který v první 

kapitole hovoří o dvojím pojetí života u starověkých Řeků. Za prvé se jednalo o zóé, tedy skutečnost 
života, kterou sdílí všechny organismy, a za druhé bios, život mezi lidmi, který je vlastní pouze člověku. 
Giorgio Agamben, Homo Sacer (Praha: Oikomenh, 2011), 9-19. 
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herci snažící si takto získat veřejné uznání, od kterého zase mohli odvodit kvalitu své 
osobnosti, neboť jak uvádí Richard Van Dülmen, až veřejnost vytvářela status, tolik 
důležitý pro raný novověk.260 
 Monro nám v úryvku rovněž ukazuje, jaké jednání bylo z hlediska cti a sociální 
prestiže nevhodné, a to, pokud se nepříteli podařilo zneškodnit obléhací baterie, tedy 
pokud by selhal ve své povinnosti je chránit. Jak mohlo vypadat další zostuzující chování 
ukazují německé deníky. Jak popisuje Peter Hagendorf, toho času ve vojsku císařského 
velitele Götze: ,,Čtyřiadvacátého října jsme došli k Breisachu, kde jsme se setkali s nepřítelem pod velením 
vévody Bernarda [Sasko-Výmarského, pozn. autora]. Oblehli Breisach a my jsme přišli město osvobodit. Ale 
museli jsme s hanbou a posměchem znovu odtáhnout,“261 Augustin von Fritsch popisuje nezdařený 
postup švédských vojsk k nedokončené pevnosti, jejíž obrana byla svěřena císařskému 
generálmajorovi Bornuelovi: ,,který tam ležel s tisícem mušketýrů, se zachoval takovým způsobem, že 
600 nepřátelských vojáků muselo s výsměchem odtáhnout, aniž něčeho dosáhli,“262 Tedy stejně jako čest 
bylo možno získat za bojový výkon, hanba naopak plynula z neúspěchu zamýšlené 
operace.  
   

Čest a prolitá krev 
 
Prozatím jsme došli k tomu, že čest vojenskému profesionálovi třicetileté války byla 
přiznána odvahou, která se projevovala bezchybným plněním rozkazů, ať už se jednalo o 
výpad do zákopu, či nepřerušovaný postup po bitevním poli vpřed i vzad. Ale nemůžeme 
se ve spojení s bojem nezeptat, jakou pozici v kultuře války raného novověku mělo zabití 
nepřítele. Přece jen, jak poznamenala Joanna Bourke při zkoumání konfliktu ve dvacátém 
století, ale dle mého uvážení rovněž užitečném pro uvažování o třicetileté válce, určujícím 
prvkem mužů ve válce není jejich smrt, ale právě akt zabíjení.263 
 V pamětech anglického pisatele Sydnama Poyntze je usmrcení protivníka 
propojeno se ziskem cti pouze na jednom jediném místě, a to když Poyntz uvádí slova 
polního maršála Pappenheima po smrti Gustava Adolfa: ,,toužím nyní zemřít poté, co jsem měl 
čest zabít tohoto velkého krále a generála, který se toužil stát císařem.“264 Zajímavé je, že v celém 
odstavci je střet těchto aktérů popisován jako osobní duel, nabývající až homérovských 
charakteristik souboje velkých postav heroického charakteru. Můžeme stejně jako editor 
Poyntzových pamětí pochybovat o pravdivosti zde napsaného, ale pro nás je tato pasáž 
důležitá z hlediska reprezentace, která je naprosto odlišná od popisovného zážitku všech 
ostatních účastníků boje. Je tedy možné, že zde Poyntz spíše přiznává tento způsob myšlení 
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Jiří Hutečka, ,,New Military History of the First World War. Achievements and Limits“ in Dějiny - 
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příslušníkovi vyšší vojenské hierarchie a aristokracie, jejíž členem polní maršál Pappenheim 
byl. Fenomén řešení osobních pří duelem šlechticů se mezi aristokracií rozmohl přibližně 
od šestnáctého století, a je možné, že jeho odkaz v této vrstvě stále nějakým způsobem 
přežíval.265  
 Robert Monro na žádném místě usmrcení nepřítele nevyzdvihuje a nepřisuzuje mu 
nějaký díl cti. Neuvádí ani, že by on sám někomu způsobil zranění, či smrt. Už na jiném 
místě jsem psal, že tehdejší způsob vedení války ani prakticky neumožňoval 
nezpochybnitelné připsání zabití oponenta.266 Ať už se jednalo o kolizi mezi masami 
pikenýrů, či střelbou seřazených mušketýrů, popřípadě jezdců, válečník si nemohl být moc 
dobře jist, zda vůbec někoho zasáhl, a jestli ten, koho právě vidí umírat, padl zrovna jeho 
rukou. Střelec navíc nemusel ani moc dobře nikoho vidět umírat, jelikož výstřel z muškety 
dokázal střelce poměrně jistě zahalit do hustého oblaku dýmu.267 Navíc zřejmě o těchto 
záležitostech (připsání si zabití) neměl ani příliš času přemýšlet vzhledem k počtů kroků, 
které musel v rychlosti provést např. k nabití muškety. V tomto případě by vojáci 
neproblematizovali zabití z důsledku organizace své činnosti, její rozfázovanosti do postupů 
a mechanizovaného provádění těchto úkonů.268 Nezanedbatelné množství vojáků také 
nezemřelo přímo na místě, ale až o pár hodin, či dní později například na otravu krve, či 
na komplikace způsobené tříštivou zlomeninu.  
 V souvislosti s velice omezenou možností skutečně vidět důsledky svých činů na poli 
a jejich dopad na protivníka, bychom mohli uvažovat obdobně jako Konrad Lorenz ve své 
práci Takzvané zlo, v tom smyslu, že prodloužení vzdálenosti mezi vojáky, na kterou si mohli 
ublížit, je vzájemně odcizilo do té míry, že nebyla aktivována žádná emoční odpověď a 
inhibiční mechanismus zamezující zabíjení.269 Ale jak uvidíme dále, i v případě, že bylo 
způsobení rány na první pohled znatelné, žádná problematizace takového jednání 
nenásleduje. Tak von Fritsch na několika místech píše o tom, že byl pův odcem velmi 
vážného zranění, ale nikde tuto činnost nepropojuje se zvýšením hodnoty cti. Podívejme se 
na jeho jednání v Altkirchenu, do kterého byl vyslán, aby zabránil jeho vypálení: ,,zavřel 
jsem malé dveře, které byly vyřezané uvnitř velké brány a zeptal se, jestli chtějí milost, oni poté vystřelili z 
pistole, ale já jsem v tom okamžiku ze svojí pistole vypálil směrem k bráně na korneta [voj. hodnost 

                                                
265 Zajímavě tuto tezi dále rozpracovává John Keegan, který tvrdí, že v mladších obdobích se důstojníci 

naopak zabíjení vyhýbali a přenechávali ho řadovému vojsku. 
266 Ondřej Vodička, Oděni ve cti a železe (Praha: Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018) 
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příslušníka kavalérie, pozn. OV], a takto ho trefil, až spadl z koně,“270  Nijak zabití 
neproblematizuje, ani na vzdálenost, kdy mohl náš pisatel jasně rozeznat detaily oděvu 
svého nepřítele: ,,plukovní kvartýrmistr s hezkým stříbrně zdobeným sakem vstal od stolu a vyrazil proti 
mně s taseným kordem, ale já měl v ruce pistoli a střelil ho do prsou až padl,“271   
 Kromě jediného případu nalezeného v pamětech Sydnama Poyntze tedy žádný 
autor neuvádí usmrcení nepřítele, jako cokoliv stěžejního ve válce, nereflektují zabití ani z 
pozitivního, ani z negativního hlediska. Nepřemýšlejí o smrti, o její morálnosti, či neochotě 
tak činit, či nečinit.  
 Přiznání cti bylo naopak dáno samotnou vojenskou službou, jak uvádí Poyntz: ,,byla 
mi dána první pocta ve vojenských záležitostech,“272 Lidé jako Poyntz, nebo Monro šli do války 
dobrovolně a opakovaně, boj, bitva, i služba v armádě minimálně pro tyto dva byla 
jednoznačně pozitivní, nebyl to trest, muka nebo cesta do pekla a zpět. Jak uvádí anglický 
autor, ani ostatní vojenští profesionálové se nechtěli boji vyhnout: ,,Protože vojáci mumlali a 
kleli, že jsou tak dlouho ukonejšeni a stísněni a nedělají nic… naši vojáci a velitelé chtěli šíleně bojovat.“273 
Pozitivní vztah k válčení uvádí i Augustin von Fritsch: ,,odtamtud jsme pochodovali do Alsaska a 
zastavili se u Sulzburgu, kde proti nám nepřítel vytáhl do volného pole, Duca de Fiera, můj plukovník 
generál von Reinach a celé vojsko bylo natěšeno na boj,“274 Na boj, jehož závěr mohl být spojován 
s následujícmi superlativy: ,,po tomto slavném a krásném vítězství“275 A jak píše Monro, 
specifický druh odměny čekal na ty, kteří překonali útrapy války: ,,zemřeli s velkou ctí a pověstí, 
s tím, že budou žít navždy ve své slávě,… zemřeli ve stoje,… netruchlete tedy pro ty, kteří ve své slávě žijí i 
po smrti.“276 A přesně tomuto motivu, válce jako (pro nás snad poněkud paradoxnímu) 
způsobu, jak překonat smrt se věnuje následující kapitola. 
   

 
 

Aristokracie potu a krve 
 
Jak jsme již uvedli, řadoví vojáci, plukovníci, i generálové měli být vystaveni stejným 
podmínkám, všichni měli tak přibližně stejnou šanci na to být zraněni, zajati, zabiti, a v 
rámci těchto podmínek se museli naučit jednat.  Nikdo z nich zatím netrávil bitvu v týle, v 
nějakém sídle generálního štábu, ale účastnili se boje bok po boku, či v čele ostatních 
válečníků. Připomeňme, že Robert Monro zdůrazňuje nutnost přípravy a zisku zkušeností, 
než byl voják připraven pro válčení v období střelného prachu. Tím v podstatě 
zpochybňuje apriorní monopol jakékoli skupiny na válčení. Válečníkem se člověk nerodil, 
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ale tvrdou dřinou v potu tváře stával. Ve stejném duchu je vedena jeho další poznámka: 
,,Mělo by být povinností odvážných generálů při výběru odvážných a ctnostných velitelů, neptat se, odkud 
pocházejí, ale kde a jak dlouho se učili být ctnostnými“277 Tedy povýšení mělo dle Monroa záležet 
pouze na ctnostech a statečnosti projevených na bojišti, ne na původu jedince. 
Profesionálové, kteří se postavili do čela vojsk tedy měli být nejlepšími z nejlepších, v čemž, 
jak jsme viděli, saský kurfiřt Jan Jiří I. neobstál.  
 Zejména ve švédské armádě byl široce uplatňován princip povýšení za zásluhy.278 I 
tím byli na počátku raného novověku do této skandinávské země lákáni skotští válečníci.279 
Již v době předcházející rok 1618, bychom ve službách švédské koruně našli Skoty, kteří se 
vypracovali až do pozic generálů, například Patrick Ruthven, David Drummond a James 
King. Robert Monro tuto skutečnost komentuje takto: ,,nejvyšší poctě generálem, čehož několik 
našich ctnostných krajanů dosáhlo ve službě švédské koruně, k jejich nesmrtelné slávě.“280A dosažení 
nejvyšších vojenských poct se zrcadlilo i ve společenském postavení. To platilo pro zisk 
šlechtického titulu hraběte pro švédského polního maršála skotského původu Alexandera 
Leslieho, i majitele ,,Monroova“ pluku Donalda Mackaye, který se roku 1628 stal prvním 
lordem z Rhey.  
 Z katolické strany můžeme uvést případ císařského generála Jana Becka, který se za 
svou věrnost císaři vypracoval do takto vysoké hodnosti z pozice jízdního posla. To samé 
platí i pro další velitele císařských vojsk, například Jan Aldringen začínal jako kancelářský 
písař, a po smrti Jana Tsarklease Tillyho převzal velení nad ligistickým vojskem a stal se 
lotrinským hrabětem. Rovnež Jan z Werthu se narodil jako syn rolníka a vypracoval se až 
do pozice generála jízdy katolických sil.281 Třicetiletá válka obecně se vyznačovala plošnou 
změnou vlastnických práv nad určitým územím. Zabrané území bylo darováno úspěšným 
vojevůdcům jako výše zmíněným, za jejich oddanost a vojenské úspěchy. Takto byla 
například značně nahrazena šlechta v českých zemích z příkazu císaře.282 Raný novověk 
byl obecně poznamenán zlomem ve starém aristokratickém modelu přiznávání titulů na 
základě rodového privilegia, pomalu se začínala rodit aristokracie nová, které byly tituly 
udělovány za zásluhy koruně. Panovníci tak mohli oslabit moc staré středověké šlechty a 
obklopit se věrnými, a započít pomalou absolutizaci své moci.283  
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 Z našich pisatelů bojujících na straně římského císaře, jedině Augustin von Fritsch 
dosáhl povýšení do aristokratického stavu: ,,tak jsem se stal Obristwachtmaistrem a současně mě 
Jeho Císařské Veličenstvo odměnilo za zteč u Heidelbergu nobilitačním diplomem,“284 Fritsch nám ve 
své osobě tedy explicitně propojuje bojový výkon -> vojenské povýšení + společenský 
vzestup. Pro něj se vojenská kariéra stala cestou, jak prostoupit společenskou hierarchií 
ze zřejmě skromných poměrů do řad šlechty.285  Vojenská zdatnost se však mohla projevit i 
jiným způsobem než ztečí, jak von Fritsch dále dokládá, když byl uveden jako velitel ve 
městě Branau: ,,sám Jeho Kurfiřtská Výsost  měl ve mně důvěru stát se pánem v důležité obci, protože 
jsem se v poli vždy dobře a čestně zachoval,“286 
 Už jsme několikrát narazili na to, jaký význam mohl ve třicetileté válce voják 
přiznávat sociální složce své osobnosti. V tomto smyslu nám nejlépe posloužili paměti 
Roberta Monro. Vraťme se k poslednímu uvedenému úryvku z jeho díla, kdy popisuje, že 
zisk vojenské hodnosti generála přispíval k nesmrtelné slávě. Toto spojení se nám objevilo 
zároveň na konci minulé kapitoly, i v sedmé, když jsme hovořili o struktuře vztahu mezi 
nájemnými profesionály a panovníkem: ,,nechť my, kteří jsme služebníci cizinců sloužíme opravdově, 
tam kde sloužíme, pro čest naší země, naše bohatství a nekonečnou slávu, která nás přežije.“287 
 Tato nekonečná sláva, popřípadě čest, či dobré jméno, získané bojem, dle Monroa 
nepodléhá zániku stejně jako vše fyzického původu: ,,Ať nikdo není polichocen blahobytem, 
bohatstvím, nebo poctami, … všichni se rodí stejní, pochází z prachu, naše sláva by měla být naší ctností,  
ne bohatství, blahobyt, nebo pocty;… považovat si více našich duší než klamných bohatství, jejichž 
vlastnictví je nejisté, jak bylo tohoto času viděno, … jelikož nemáme nic, než naše dobré jméno, buďme vždy 
opatrní v plnění povinností Bohu a člověku, o toto dědictví nemůžeme být okradeni, ani když se svět promění 
v nicotu.“288 Všímáme si v uvažování našeho skotského profesionála jasného odklonu od 
nestálého materialismu, podléhajícího proměnlivosti, ke stálému dobrému jménu. Už snad 
ani nemusíme zdůrazňovat Monroovu poznámku k rovnosti všech lidí, kteří jsou prach a v 
prach se obrátí.  Tedy tato sláva, nebo dobré jméno bylo to, o co dle Roberta Monro v 
životě vojenského profesionála šlo. Bylo to něco, co nemohlo být zničeno a bylo vlastně 
součástí podstaty člověka, jelikož mu umožňovalo přežít i po tom, co jeho fyzická schránka 
zanikla. Ale dle Roberta Monro se jednalo i o něco víc: ,,jsem toho názoru, že se správně postará 
o svou ženu, děti a přátele, ten, který jim po své smrti zanechá nesmrtelné jméno, spíše než je učiní bohatými 
ve jménu Ďábla nepovoleným dobýváním.“289  
 Vidíme, že tato sláva získaná ve válce měla nejen osobní rozměr, ale byli do ní 
zahrnuti nejen potomci a manželka, ale také přátelé. V několika předešlých úryvcích z 
Monroových pamětí jsme zaznamenali, že skotský profesionál mluvil dokonce i o cti své 
vlasti. Co z těchto několika úryvků můžeme vyčíst je to, jaký obrovský význam přikládal 

                                                
284 F., 169.  
285 Jak však dodává Geoff Mortimer, Fritschova gramotnost implikuje, že nepocházel z nejnižších vrstev 

společnosti. Morimer, Eyewitness Accounts, 140. 
286 F., 175.  
287 M., I., 35. 
288 Ibid., I., 29.  
289 M., II., 146. 



 

 72 

Robert Monro sociální složce své osobnosti. Snad bychom mohli i říci, že právě ona 
sociální složka, obraz, který je prezentován ostatním, a v jehož odrazu chápal sám sebe, 
byla pro něj jednou z nejústřednějších kategorií.  
 Abychom do krajnosti pochopili důraz na tento společenský aspekt, musíme si 
připomenout důležitost sociálního statusu v raném novověku, jak ho popisuje Richard Van 
Dülmen. V raném novověku byla struktura společnosti chápána jako přirozená a 
reflektující Bohem ustavený řád, a změna stavu byla spíše výjimkou.290 Obecně se člověk 
do takového stavu rodil a ten mu zajišťoval vyhlídky do budoucna a vytyčoval jeho práva a 
privilegia odpovídající jeho stavu.291 Různé společenské postavení v hierarchické stavovské 
společnosti bylo těsně spojeno s různými právy a privilegii. Tak například povolání, která 
byla často považována za nepočestná, jako kat, či ovčák, velice komplikovala jejich 
vykonavatelům možnost získat měšťanská práva.292 A takto byla pozice v hierarchické 
stavovské společnosti úzce spjata s materiálním zajištěním. Bohatství nebylo primárním 
prvkem stavu, ale bylo potřebné k zachování životního stylu, který se k dané pozici vázal. 
Ale bohatství samo o sobě čest nepřinášelo.293 Našli bychom bohaté obchodníky, kteří 
nezískali měšťanská práva, stejně tak i dobře placené katy, kteří stáli na nejnižším stupni 
společenské hierarchie. Jak jsme viděli, válka však byla schopná narušit neměnnost 
společenského uspořádání. A stejně důsledně nemateriální a pro-společenský je Monro i 
nadále, když klade důraz na svou pověst: ,,není trýznivějšího trestu, než veřejná zlovůle lidí, zvláště 
pro spravedlivé důvody. A dle mého názoru, je lepší být pohřben v zapomnění, než aby bylo o někom špatně 
hovořeno před potomstvem.“294 
 Jak se k této problematice staví druhý ostrovní autor, Sydenam Poyntz? I dle něj je 
služba ve vojsku hodnotou: ,,Nakonec jsem se rozhodl, že žít a zemřít jako voják, což je ctnostné pro 
život i pro smrt.“295 Vzápětí nicméně uvádí prozaičtější důvod: ,,ubylo mi peněz, tak mě nutnost 
donutila, abych se stal vojákem…“296 Anglický pisatel nám však zanechává záznam o rozpravě 
mezi Albrechtem z Valdštejna a Donem Baltazarem, která nám také zdůrazní hledisko 
bojové zdatnosti při změně sociální hierarchie: ,,obsahem [dopisu, pozn. OV] bylo požádat Jeho 
Veličenstvo, aby s ohledem na jeho službu a chvályhodnou odvahu a ctnosti, Dona Baltazara učinil 
vévodou“297 Tedy za příkladnou službu panovníkovi, vyžadoval císařský generallisimus, aby 
císař španělského vojevůdce uvedl do pozice vévody. Jelikož, tak císař neučinil, Valdštejn to 
okomentoval dle Poyntze následovně: ,,Hanba, kterou Ti způsobil je o to větší, protože to 
zaznamenal celý tábor, Tvoji vlastní vojáci Tě sotva budou poslouchat.“298  Co nám zde Poyntz skrze 
Valdštejna sděluje, je v podstatě ověření již uvedené teze, že vojevůdce měl být nejlepším z 
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nejlepších. A zisk šlechtického titulu vévody měl tyto kvality potvrdit, místo toho se však 
Valdštejn obával ztráty respektu vojáků, a tedy snížení jejich disciplíny i bojového výkonu.  
 Zůstaňme ještě na okamžik se Sydnamem Poyntzem, a uveďme, že i on dokládá, že 
čest není jen osobním ,,majetkem“. Je sdílena s potomky, je to něco, co je jim odkazováno, 
jak uvádí anglický pisatel, když se věnuje smrti Albrechta z Valdštejna a jeho druhů: ,,kde 
byla jejich těla vystavena na šibenici pro ostudný pohled na muže nevděčné svému pánovi, který je vyzvedl do 
takové výše. Bylo řečeno, že jeho přátelé mohli pohřbít jeho tělo, ale měli jeho zbraně pověsit naopak a na 
epitaf pod nimi zaznamenat jeho hnusný čin a velký nevděk potomstvu.“299 Společenský aspekt 
osobnosti měl tedy dimenzi jak vertikální, tak i horizontální. Jedinec mohl být různě 
povyšován, nebo po-nižován, a podobné se dělo i jeho nejbližším. Tato sociální dimenze 
měla tedy nejen kolektivní charakter, ale i nadčasový. K výše uvedené citaci ještě zopakuje, 
že poprava na šibenici byla obecně v raném novověku považována za obzvlášť nečestné 
ukončení života. Van Dülmen rovněž uvádí, že takto zabití, společně s upálenými a 
utopenými, nebývali pohřbíváni, jelikož jejich těla byla dána živlům: vodě, ohni, popř. 
vzduchu. A takto měli být ,,vymazáni“ z paměti živých.300  
 V dokumentech německých autorů nenacházíme žádné poznámky ohledně nějaké 
sociální dimenze osobnosti. Peter Hagendorf pouze uvádí své povýšení, bez jakéhokoliv 
doprovodného komentáře, který můžeme najít u ostrovních profesionálů: ,,Zde mě můj 
kapitán učinil strážmistrem [hodnost přibližně odpovídající pozdějšímu četaři, pozn. OV], toho kromě mě 
nedosáhl žádný jiný kaprál…. Dostal jsem dobrý kvartýr v hostinci U Zelené jedle a také pěkné peníze.“301  
 Už jsme uvedli, že dle von Fritschových slov byl on sám povýšen do hodnosti 
kapitána za zteč na Heildelberg. V jiných pasážích uvádí svou pozici ve vojenské hierarchii 
jen tak mimochodem: ,,odtamtud jsme dorazili k pevnosti Breitenburg, kterou jsme oblehli a ztečí dobyli. 
Po jejím podrobení jsme zamířili do Rendsburgu, kde jsem byl v hodnosti seržanta, oblehli jsme město i hrad 
a po čtrnácti dnech obležení oboje pokořili,“302 
 V námi sledovaných memoárech získáváme doklady zejména o neohraničenosti 
války, tedy o jejím značném prostoupení společností. Odvážné a čestné chování v boji se 
přenášelo do zisku vyšší vojenské hodnosti a v určitých momentech i do zisku 
aristokratického titulu, s tím souvisejících privilegii a práv.303 Militární kariéra tedy měla 
v očích našich pisatelů schopnost transformovat postavení ve společenské hierarchii a v 
důsledku tím byla stvrzována ústřední kulturní důležitost války v raném novověku.  
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Kapitola VIII 
 

MIKROLOAJALITA 
 
V předchozí kapitole jsme viděli, že v dílech třech našich autorů, jmenovitě Monroa, 
Poyntze a von Fritsche, byl kladen velký důraz na odvahu, ale spíše ve smyslu psychické 
odolnosti a zkrocení entropie války: jejího potlačení na nejmenší možnou míru, tedy 
nepodlehnutí bazálnímu biologickému pudu přežití. Uvedli jsme, že důležitým prvkem 
takto definované bojové zdatnosti byla její veřejnost a uznání projevené, jak 
spolubojovníky, tak i nepřítelem. Morillo, Black a Lococo v kapitole své obsáhlé publikaci 
věnující se historii válčení uvádí, že s dlouhotrvajícím najímáním profesionálních vojáků a 
vytvářením tak permanentních pluků, se začal znovu objevovat římský legionářský koncept 
esprit de corps.304 Duch jednotky měl být navíc posílen tím, že pluky byly z většiny tvořeny na 
etnickém základě, tedy například švédská armáda byla tvořena skotskými, německými a 
švédskými prapory a brigádami. S tím jsme se již vypořádali v podkapitole Konfigurace 
nepřátelství, kde jsme uvedli, že hranice pluku během třicetileté války byly dle zápisků autorů 
pamětí a deníku poměrně propustné a vysoké ztráty byly neustále nahrazovány, jak novými 
rekruty z operačního pole vojska, tak i zajatci z řad nepřítele. V této části se tedy stručně 
zaměřme na to, jakým způsobem byl autory reflektován vztah ke spolubojovníkům, který 
pro analytické účely označíme jako mikroloajalita.  
 Tedy nejen, jak jsme uvedli v  podkapitole věnující se spořádanému ústupu, byl 
velitel zodpovědný za životy mužů pod jeho velením, ale podobný vztah panoval dle 
Monroa i mezi muži samotnými: ,,někteří z jeho přátel, kteří mu pomohli pryč, s ním šli dále než bylo 
nutné pro jeho bezpečí nebo jejich čest.“305 Tento závazek však nebyl vyhrazen pouze pro 
Mackayův pluk, neboť samotný Robert Monro hovoří k německým vojákům takto: ,,když 
vojáci a důstojníci upřednostňují své pohodlí před bezpečím svých přátel, pak tací mohou být právem bez 
skromnosti nazváni hlupáky. Ti, co opustí své přátele, ztrácí dobré jméno a jejich reputace a odvaha jsou 
zpochybněny.“306 A tak muži z Mackayova skotského pluku riskovali svůj život, aby přivedli 
do bezpečí kapitána z pluku švédského generála Johana Banéra: ,,jeho krajané pro něj ze strachu 
odmítali jít, a tak k jejich chvále, byl dobrovolně přiveden našimi krajany. On poté projevil opovržení nad 
svými krajany, našim poděkoval a v krutých bolestech během noci zemřel.“307 Monro tedy mluví o 
povinnosti k ostatním bojovníkům, o sdílení společného nebezpečí, o starosti o raněné, a i o 
padlé: ,,Noc uplynula a začalo se rozednívat, všichni, kteří postrádali milovaného přítele, nebo druha, šli 
tam kde se rozdělili a pracně oblast prohledali, aby je našli, mrtvé, či živé; málo jich bylo nalezeno, mrtví 
byly uloženi do země, čestně pohřbeni jako vojáci,“308 Čest byla dle skotského pisatele ten prvek, 
který svazoval vojáka k ostatním druhům ve zbrani, ne nějaké citové pouto, i když i stopy 
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emocionální vazby bychom mohli naleznout: když se měl dle rozkazu Mackayův pluk 
rozdělit a čtyři prapory zamířit pod velením majora Dumbarra obsadit pevnost Boizenburg 
v těsné blízkosti nepřítele, poznamenal si skotský profesionál do pamětí následující: ,,rozdělili 
jsme se, nikoliv však bez slz, jak důstojníci, tak i vojáci. Ale ten, který slouží, musí poslouchat.“309 
 Sydnam Poyntz nedostatek mikroloajality popisuje jako chybu ve vojenské 
zdatnosti, když uvádí, jak francouzská a nizozemská jednotka, která je měla podpořit ve 
vyproštění obležení Bredy, tak neučinila: ,,a ti, kteří slíbili, že nám budou sekundovat,… nepřišli, a 
jako zbabělci nás nechali samotné, byli jsme nuceni se stáhnout a ačkoliv jsme tak učinili v dobrém pořádku, 
stažení bylo velice ostré, neboť jsme ztratili více než při útoku,“310 Opuštění spolubojovníků bylo 
hodnoceno negativně, ale zdá se, že v ideálním případě mělo být vztahováno na všechny 
válečníky, ne jen svůj pluk. Čest tedy mohla být ohrožena, pokud byli spolubojovníci 
ponecháni v ohni boje, a to už neuvádíme, to, pokud vojáci z takového boje utekli, popř. se 
odmítli vystavit nebezpečí, jak to uvádí Sydnam Poyntz. 
 Na první pohled v souvislosti se vztahem ke spolubojovníkům překvapí čtenáře 
pamětí Roberta Monro, prostor, který věnuje činům svých kolegů z Mackayova pluku a 
poutu, které je vázalo. Hloubku tohoto vztahu osvětluje Monro už v úvodních stránkách 
svého díla: ,,Pokud se zeptáte, proč jsem zapsal tato pozorování, bylo to protože jsem miloval své 
přátele.“311 Monro tak hojně uvádí jména svých spolubojovníků, jejich činy, zranění, i to 
jakým způsobem zemřeli. Seznam nejvyšších skotských důstojníků nejen jeho pluku, ale ve 
službách Švédů obecně, je dokonce přílohou k jeho pamětem. Toto věnování svým 
přátelům má však pro Monroa i pro naši interpretaci větší hloubku: ,,zmínil jsem se o jejich 
jménech, protože žili ctnostně a zemřeli s větším množstvím cti, než když by zemřeli doma, kde by jejich 
jména nikdy nemohla být zaznamenána za jejich ctnosti.“312  Zde narážíme na poměrně zajímavou 
věc. Nejen tedy, že Monro opět schvaluje jednání řízené ctnostmi, ale toto jednání je 
důvodem pro to, aby jména jeho kolegů byla v pamětech výslovně zmíněna. Navracíme se 
tedy částečně k dříve zmíněné nesmrtelné slávě. Tedy onen sociální rozměr osobnosti je 
nahlížen rovněž skrz zanechání literárního odkazu dalším generacím. Je to úplný opak 
toho, co jsme uvedli o pár stran dříve, tedy, že smrt ohněm, utopením a pověšením měla 
vymazat osobu z paměti. Ctnostná smrt ve zbrani ji měla zakonzervovat v čase. 
 Zároveň je literární zachycení konání Monroových spolubojovníků způsob, jak 
tento modus života předat dále: ,,byl to šlechetný čin pro bezpečí krále, který by měl být zaznamenán, 
aby jeho čest byla uhájena před zapomněním, jehož vzpomínka si zaslouží být odměněna, aby ostatní mohli 
napodobit jeho vznešený příklad.“313 O jaký čin hodný další imitace se jednalo? V momentě, kdy 
byla správa a obrana pomořanského Stralsundu předána švédskému králi Gustavu 
Adolfovi, pochodoval skotský pluk pod velením kapitána Mackenyee do Wolgastu, kde se 
měl setkat s Kristiánem IV. Armádu dánského panovníka nicméně napadla nepřátelská 
vojska. Dánský panovník rozkázal již v minulosti tolikrát osvědčenému Mackayovu pluku, 
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aby vyvolal s nepřítelem potyčku, odvedl tak pozornost, aby se dánské vojsko mohlo nalodit 
a stáhnout do bezpečí. Skotové pod velením kapitána Mackenyee napadli nepřítele, při 
ústupu zapálili most, který vedl k přístavu a rovněž beze ztrát nastoupili na loď.314 Kapitán 
Mackenyee si tedy za svůj bojový výkon vysloužil zvěčnění v Monroově deníku. Náš 
skotský profesionál situaci komentuje dále takto: ,,nemůže být dáno žádné větší svědectví opravdové 
služby, než když služebníci nasadí svůj vlastní život a čest v pomoci jejich pánovi, jako zde učinil mladý 
Mackenyee,“315 A podobné činy jako byl tento, které byly hodnoceny jako důkazy opravdové 
služby v řadách panovníka, kdy se voják podřídil jeho přáním a rozkazům, které správně 
splnil, byly poctivě zaznamenány a předány dalším generacím. Pokud voják disciplinovaně 
splnil nároky, které na něj byly kladeny, jeho odměnou bylo právě zvýšení cti, slávy, 
pověsti, jakkoliv tuto sociální dimenzi osobnosti nazveme, a následně překonání konečnosti 
lidského života i skrze zvěčnění v pamětech. Hlavně se ale opět vracíme k Monroovu 
důrazu na sociální složku osobnosti.  
 I když je největší rozsah Monroových pamětí věnován Skotům, nárok na to být 
zapamatován měl kdokoliv nezávisle na tom, na jaké straně se nacházel: ,,jméno nepřítele 
Pappenheima si zaslouží být uvedeno, pro jeho odvážnou kuráž, neobyčejnou pilnost v jeho putování, a 
šťastný úspěch, který několikrát doprovázel jeho odvážné chování až do jeho smrti.“316 Několik dříve 
probíraných prvků kultury války se nám v tomto úryvku opět propojuje, neboť pokud 
přijmeme, že literární ukotvení bylo způsobem společenského překonání smrti, tak dle 
skotského profesionála na to měl za určitých okolností nárok i nepřítel. Tedy se nám 
spojuje překonání proměnlivosti života a dříve probírané téma konfigurace nepřátelství. 
 Hagendorf, i Poyntz na druhou stranu spíše výjimečně uvádí jména svých kolegů. 
Peter Hagendorf častěji uvádí jména lidí, u kterých byl ubytován: obchodník Johannes 
Strobel, sládek Hans Brunner, Johannes Stolz, atd.  Jmenuje rovněž několik svých 
kapitánů, jinak ale jména osob vystupující v jeho deníku neuvádí. Svůj vztah s ostatními 
vojáky líčí pouze poté, co byl zraněn při dobývání Magdeburgu: ,,V noci přišli pouze moji 
společníci, každý mi něco daroval, tolar, či půl.“317 Nemůžeme tedy s čistým svědomím prohlásit, 
že by se Poyntz, či Hagendorf záměrně podíleli na oné nesmrtelné slávě ve smyslu sekulární 
transcendence skrz memoáry, jak s ní pracuje Robert Monro. Je však nutné současně 
připomenout, že deník Petera Hagendorfa byl velice osobní povahy, paměti Sydnama 
Poyntze zase byly zamýšleny pro omezený okruh Poyntzových přátel na rozdíl od veřejně 
publikovaných pamětí Roberta Monro. I tak anglický autor uvádí následující: ,,Toto dlouhé 
trvání v našich zákopech způsobilo koním i lidem v Galasově armádě tak velký hladomor, že ztratil více než 
dvacet tisíc mužů, kteří zemřeli hlady a neučinili nic pamětihodného.“318 
 Fritsch je v tomto ohledu o něco komplikovanějším hlavolamem. Ve svých 
pamětech se podobně systematickým způsobem jako Robert Monro k životu a odkazu 
,,bratrů ve zbrani“ nevyjadřuje, i když poměrně často uvádí jména padlých, zraněných či 
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zajatých důstojníků. Bližší cit projeví pouze ke konci svého deníku v Mnichově: ,,můj starý 
známý a kumpán, byli jsme majoři, on pod von Gaslangem, já pod von Reinachem,“319 Nicméně v 
úvodu do von Fritschových pamětí si můžeme přečíst tuto poznámku, která má sílu naši 
interpretaci o něco posunout: ,,Tak jsem válku vlastní rukou pravdivě popsal a s dobrým svědomím 
sestavil, abych zvlášť pro mé děti poskytl útěchu a vzpomínku, ať se oni ve vojenské, nebo jiné službě, také 
věrně vůči všem chovají, a ve věčné paměti zůstanou,“320 I on své paměti vnímal jako svého druhu 
způsob k překonání pomíjivosti života, ale spíše v omezené míře, zejména pro svou 
rodinu.321 Ale byl to zároveň i způsob, jak mohl předat společensky vhodný styl jednání 
svým potomkům, tedy velice obdobně jako uvedl  Robert Monro. 

 
 
 

Uniforma nedělá vojáka 
 
Morillo, Black a Lococo v souvislosti s espirt de corps v armádě nizozemských stavů mluví 
ještě o existenci společného oblečení vojáků, uniforem, které měly dohromady se 
společným drilem podpořit vzájemnou sounáležitost vojáků.322 Rovněž měly napomoci 
orientaci na chaotickém bojišti a odlišení přátel od nepřátel. Vytvořit však obrovské 
množství standardizovaných uniforem bylo nad schopnosti tehdejších států. V praxi si 
vojáci za oděv buďto zodpovídali sami323, nebo pokud už nějaké standardizované oblečení 
dostali, příliš dlouho nevydrželo a vojáci si museli obléci cokoliv, co dokázali najít, sebrat, či 
uloupit.324 Morillo, Black a Lococo uvádí, že v případě švédské armády, byly od sebe různé 
brigády odlišeny barvou kabátu, Geoffrey Parker však soudí, že se jednalo spíše o odlišení 
dle zabarvení standarty a jednotliví vojáci se lišili barevnou stužkou kolem klobouku.325 
Skotská brigáda ve švédských službách, které velel John Hepburn, a jejíž součástí byl 
Mackayův pluk, se tedy dle tohoto klíče nazývala zelená.326 Mimo to bychom pod velením 
Gustava Adolfa našli například červenou, nebo žlutou brigádu. 
 Monro nám zanechává doklad toho, jak kabátce, košile, kalhoty a boty mohly 
obstát při setkání s mechanikou třicetileté války: ,,přes noc leželi na kusu vyorané půdy, byli tak 
zaprášení, že vypadali jako kuchyňští pacholci, nicméně pod svými špinavými hadry ukrývali odvážná srdce, 
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neboť byli starými a zkušenými čepelemi“327 V tomto úryvku můžeme kromě vzhledu bojem 
ošlehaných profesionálů dále dešifrovat narážku na specifikum stavovské společnosti, která 
rozpoznávala sociální status jedince z jeho odívání: muselo být na první pohled jasně 
odlišitelné, kdo je sedlák, a kdo je šlechtic.328 Nicméně rovněž čteme o násobně větším 
významu niterných kvalit vojáka, odvahy, která byla projevena ne honosným oblečením, 
vnějším atributem, ale naopak navazující sérií činů. Popřípadě bychom mohli dodat, že 
naopak potrhanost a vepsání zkušeností boje do těla ve formě zranění mohla být čtena jako 
symbolizující hodnotu vojáka, ne úhlednost a čistota oděvu. 
 Když se podíváme na popis vizuální stránky boje, kterou nám aktéři zanechali, 
pochopíme, že uniformy nebyly buďto příliš rozšířené, nebo ani moc platné v momentu 
boje. Monro uvádí: „kour ̌ byl hustý, zvedl se prach, a my jsme byli jak v temném mraku a neviděli jsme 
polovinu našich činů,“329 a dále: „kopec nebyl ničím jiným než ohněm a kour ̌em, jako hr ̌mící ozvěna úderu 
blesku smíchana ́ s hlukem děl a mušket.“330  Tedy bojiště nebylo nasyceno pouze obrovským 
hlukem, o kterém jsme již mluvili v podkapitole o psychické odolnosti, ale rovněž 
množstvím kouře, jako vedlejšího produktu vznícení střelného prachu. Kouř se rovněž 
nepochybně promíchával s částicemi prachu vydusanými z půdy dopady nohou a kopyt. 
Jak ale uvádí během bitvy u Nördlingenu Augustin von Fritsch, víření prachu měla na 
svědomí někdy i nepřesná dělostřelba: ,,byl ke mně poslán [von Fritschův plukovník, pozn. OV] a 
řekl mi, že mám lépe střílet, jelikož nelze vidět, že by se zvedal prach. Na to jsem mu odpověděl, že když je 
příliš vidět prach, kule nedopadají na jezdce ani pěchotu,“331  
 A tak nám i tento německý autor podává podobně jako Monro důkaz o pramalé 
viditelnosti na bojišti třicetileté války: ,,pevně vedle nás stáli se čtyřmi děly, pálilo se rovněž z našich i 
z děl nepřítele, byl tak strašný kouř, že jsme mohli vidět pouze výstřel z pistole.“332 Nicméně i tak v 
jednom případě uvádí, že svého nepřítele poznal podle červeného kabátce: ,,a každý na svého 
muže, já jsem šel na nějakého v červeném kabátu. Dříve než jsem vytasil svou pistoli, on na mě pod kabátcem 
schovanou karabinou vystřelil, a byl pryč,“333 Pokud by však byli takto snadno rozpoznatelní 
všichni příslušníci nepřítelova vojska, nezažil by von Fritsch následující komplikaci: ,,vydali 
jsme se divoce za prchajícími, a jak jsme se dostali do volného prostoru, viděli jsme zastavit jezdce. 
Domnívali jsme se, že jsou naši, pak se na nás obrátili a zaútočili, já, podplukovník von Grafen, také můj 
plukovník von Hoditz a jeden kapitán, jsme byli zajati,…, po pěti dnech jsem byl za pomoci polního 
maršála hraběte von Wahl, propuštěn,“334 Mimo jiné si také můžeme povšimnout, jaké šarže se 
boje účastnily. 
 Poyntz uvádí velice analogickou situaci nejistoty o tom, kdo je přítel a kdo nepřítel, 
a to v situaci, kdy se měl stáhnout se svou jednotkou v bitvě u Nördlingenu zpět do týlu: 
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,,ale byl jsem odhodlán projít kolem nich s mými dragouny, byla tma [sic], a já jsem rozkázal, že nikdo 
nesmí vypálit, dokud nebude pobídnut, a tak pochodovali těsně u sebe. Často volali po svolení, ale já jsem 
neodpověděl, dokud jsme nebyli uprostřed nich a pak najednou jsme všichni vypálili, což je uvedlo do zmatku, 
nevěděli, zda nejsme přátelé, a tak nepálili,“335   
 
 
 

Hudba 
 
Zde jsme slovy dvou přímých aktérů třicetileté války naznačili limity uniforem, jako 
orientačního bodu během boje. Robert Monro takovou funkci přiznává hudbě: 
,,nerozeznávali jsme nepřítele natož zbytek brigády: měl jsem u sebe bubeníka, nechal jsem ho zabubnovat 
skotský marš, dokud se nerozjasnilo a my jsme neposbírali své přátele k sobě.“336 To bychom však mohli 
považovat za unikátní specifikum Mackayova pluku, jak totiž uvádí Sydnam Poyntz: ,,slyšeli 
jsme bubny a trubky, nevěděli jsme však, jestli se jedná o přítele, či nepřítele…“337 Anglický profesionál 
nám zanechává více poznámek o zvukové paletě tehdejší války, než ostatní autoři. Tak 
například po bitvě u Rainu nad Lechem 15. dubna roku 1632 se císařská vojska plánovala 
po porážce stáhnout, a aby nebyl lomoz doprovázející vyklizení prostoru slyšet, tak učinili 
následující: ,,nechali celou noc znít trubky tak vesele, jako kdyby chtěli příští ráno táhnout do boje,“338 I 
když v tomto případě byla hudba použita jako zakrytí ústupu, dozvídáme se, že obyčejně 
komunikovala spíše přípravu na boj. Podobně Poyntz uvádí, že císařští vojáci zpívali 
hymnus Te Deum na oslavu vítězství u Nördlingenu a ,,jaký výraz radosti z tak velkého vítězství 
mohl být vyjádřen, ať už bubny, trubkami, či kanóny.“339Naopak stažení bylo poznamenáno 
absencí zvuků, jak Poyntz uvádí při jím popsaném neúspěšném obléhání Prahy saským 
kurfiřtem a Švédem Banérem roku 1634: ,,armáda spojených knížat… byla hladce poražena…[v 
bitvě u Nördlingenu, pozn. OV], což zasadilo takovou ránu odhodlání těch dvou generálů, že okamžitě 
zrušili obléhání a odtáhli od Prahy s oběma svými armádami bez zvuku bubnů a trubek.“340 Ještě později 
si ukážeme, že po kapitulaci, posádka, která za svou obranou získala nejlepší podmínky 
odchodu, měla možnost opustit svou pozici za doprovodu právě těchto nástrojů.  
 Vyvstává nám zde tedy vojenská hudba v několika významech. Nejen jako 
praktická forma orientace na bojišti a udávání rozkazů, ale také hudba ve spojení s oslavou 
vítězství a přípravou na boj, jak uvádí Poyntz. O hudbě a zvláště zpěvu, jako o výrazně 
integrujícím prvku v rámci kolektivu, vyplavujícím endorfiny, a tak navazujícím pouta, 
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uvažuje britský antropolog a biolog Robin Dunbare.341 Něco podobného aktéři však 
neuvádějí. Nicméně můžeme odvodit, že minimálně její nabuzující funkce byla vnímána. 
 Podobným případem by však mohla být i přítomnost bojového pokřiku, kterému 
bychom s trochou fantazie mohli přiznat podobné charakteristiky jako společnému zpěvu a 
uvažovat o jeho extaktické funkci.342 Poyntz tak například uvádí, že svůj vlastní pokřik měl 
v bitvě u Lützenu jak císařský polní maršál Pappenheim: „Viva Ferdinando“, tak švédský král: 
,,Viva Gustavo.“343 Monro se o pokřiku vyjadřuje v opačném významu, než byl pojímán 
doposud: ,,Zde je mým záměrem také promluvit o zvyku císařských vojsk, které při nástupu do boje řvali 
jako Turci, jako by křik mohl vystrašit odhodlaného vojáka.“344 Dle skotského pisatele není tedy 
pokřik zaměřen do nitra sebe sama, pro zvýšení odvahy, ale naopak cílí na zlomení vůle  
nepřítele. Je to v zásadě v souladu s předchozím Monroovým míněním, že všechna odvaha 
vychází z vnitřních ctností, ne z vnějších podnětů. 

 
 

 
Alkohol 

 
Zatím jsme se při vytváření vztahu mezi vojáky věnovali nošení standardizovaných 
uniforem a společnému zpěvu. Při četbě deníkových záznamů nás může zaujmout také 
hojný výskyt konzumace alkoholu. Pití piva nebylo ve třicetileté válce nic neobvyklého, 
Parker vypočítává denní příděl jídla na vojáka jako kilogram chleba, půl kilogramu masa a 
také dva litry piva.345 Parker přiznává alkoholu kromě klasického dodání kuráže, rovněž 
schopnost navozovat pocit přátelství mezi vojáky, kalit vzpomínky na stres z bitvy, a rychle 
dodat živiny ve snadno vstřebatelné formě. Kromě piva docházelo rovněž ke konzumaci 
vína. Peter Hagendorf poměrně pravidelně popisuje, jaké víno a pivo bylo vyráběno, v 
jakém kraji, kterými s vojskem křižoval. Uvádí také několik případů, kdy požil alkoholu nad 
míru, jako například v roce 1644 v Breisachu: ,,Zde jsme dostali erární víno, zcela jsme se opili. 
14. května jsme se rozdělili a táhli k Hohentwielu.“346 V tomto případě alkohol vystupuje spíše 
jako vhodný nástroj na ukrácení času během bezpočtu přesunů.  
 Augustin von Fritsch nám na druhou dokládá konzumaci vína těsně před 
vzplanutím žáru boje. V té době působil von Fritsch v řadách Tillyho císařských vojsk a po 
boku španělských vojsk se utkal s vojskem Jiřího Fridricha Bádensko-Durlašského a Arnošta 
Mansfelda roku 1622 v bitvě u Wimpfenu: ,,poté náš generál nechal dát každému vojákovi půl mázu 
[stará bavorská míra, pozn. OV] vína, pak jsme táhli na nepřítele, který už stál v bitevním pořádku. Když 
jsme k němu pochodovali, strašlivě nás ostřeloval děly, pět praporčíků z našeho pluku bylo najednou 
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zastřeleno, rovněž můj poručík, von Cederich, byl zasažen do nohy nad koleno a ještě téže noci zemřel,“347 
Podobně nechal i samotný von Fritsch při obležení Göttingenu své muže konzumovat 
alkohol: ,,přišla nějaká žena s pálenkou, tak jsem nechal každého vojáka se za dva dukáty napít,“348 
 Vidíme tedy, že v císařském vojsku bylo praktikováno požívání alkoholu před i v 
průběhu vojenské operace. Můžeme se domnívat, že si vojáci takto dodávali odvahu a 
potlačovali úzkost z nadcházejícího. Fritsch však nikde spotřebu alkoholu neproblematizuje 
na takové úrovni jako Robert Monro: ,,při obléhání, jako bylo toto, střízlivost a střídmost byly pro 
vojáka nutné, stejně jako odvaha, která ho chrání před nepřáteli.“349 Tedy skotský profesionál se 
vymezoval proti pití a explicitně nepřiznává alkoholu schopnost dodat kuráž. Alespoň tedy 
ne ten druh odvahy, o kterém jsme mluvili dříve. A to tedy disciplinované držení formace 
tváří tvář nepříteli. To by však během obléhání samo o sobě příliš nedávalo smysl, tak 
Monro dále dodává: ,,lépe poslouchají rozkazy, když pijí vodu, než když vypijí příliš piva nebo 
vína.“350 Vojákovou povinností bylo předně dle Monroa vykonávat příkazy nadřízeného (ať 
už se tedy jednalo o zachování uskupení v poli, či držení hlídky) a neměl konzumovat tolik 
lihovin, aby toho nebyl schopen. Monro tedy klade vysoké požadavky na vojákovu vůli, 
když uvádí: ,,uměřenost je velmi nutnou ctností pro vojáka, která ho zdržuje od mnoha neobvyklých chutí, 
které provázejí jeho profesi... protože největší vítězství, kterého můžeme dosáhnout, je vítězství nad námi 
samými a nad našimi touhami.“351   
 Nicméně přísný Robert Monro několikrát uvádí, že sám pil pivo, a zbytek jeho 
pluku zřejmě tak činil i během bitvy: „služba začínala nabírat na obra ́tka ́ch, v tom momentu na ́m byl 
z ležení posla ́n sud piva.“352 Skotští vojáci, bojující ve třicetilete ́válce, byli dokonce známi tím, 
že pili kdykoliv to bylo možne ́ a v hostincích se obvykle chovali zvlášť nevhodne ̌.353 I v této 
souvislosti je možné chápat Monroovy výtky vůči pití alkoholu, zejména tedy excesivnímu. 
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Kapitola IX 
 

PLENĚNÍ, TREST A SMRT NEVINNÝCH 
 
Prozatím jsme se věnovali vztahům mezi vojáky samotnými, a vojevůdcem či panovníkem 
v jehož vojsku profesionálové sloužili. V dalším výkladu vyhradíme několik stránek vztahu 
vojáků a obyčejných lidí. Právě třicetiletá válka byla často v historiografických dílech 
popisována jako pohroma kataklyzmatického rozsahu pro populaci obývající tehdejší 
území Svaté říše římské, jedno z nejkrvavějších období raného novověku, ve kterém tři 
desetiletí vojenští profesionálové ruinovali a pustošili evropský kontinent jako jezdci a 
pěchota Apokalypsy.354  
 Odkročme od tohoto dramatického úvodu a popišme situaci poněkud věcněji a s 
menším důrazem na emoce, a naopak větším důrazem na data. Dle poučených odhadů 
zemřelo v důsledku války odhadem na 3-4 miliony lidí, což v tehdejší době znamenalo 
úbytek přibližně 15-20 % populace, což by procentuálně činilo třicetiletou válku 
hrůznějším konfliktem z hlediska počtu obětí než obě světové války 20. století.355 Mezi 
oblastmi Svaté říše římské nicméně existovaly značné lokální výkyvy: Alsasko a Falc byly 
válkou prakticky zdecimovány, na druhou stranu se vyskytovaly oblasti konfliktem téměř 
nedotčené a naopak prosperující, jako přístavní obchodní tepny Hamburk a Brémy.356 
Válka se rovněž ,,přelévala“ z jednoho konce Svaté říše na druhý, některé oblasti postižené 
válkou nejdříve, mohli být ještě před koncem války takřka obnoveny jako například 
Holštýnsko.357 Prosté obyvatelstvo bylo ohroženo nejen častým rabováním, ale také 
nepřímo odčerpáváním surovin a dobytka pro pochodující vojska a posádky měst formou 
kontribucí, a ničením úrody pod dusotem kopyt a vojenské obuvi. Plodiny také ničili sami 
utíkající vesničané jako pomstu vojákům.358 Uloupené cennosti bývaly značně pod cenou 
prodány v nejbližším městě, popřípadě směňovány s obchodníky, kteří putovali s 
vojenským konvojem.359 
 Z výše uvedených následků války se návazně zvyšovala cena základních surovin, 
které se stávaly nedostupnými, a špatně živené obyvatelstvo častěji podléhalo epidemickým 
onemocněním, jako dýmějovému moru, tyfu a spalničkám, jež byly roznášeny 
                                                
354 Parker, ,,The War in Myth, Legend and History“, 181. Mortimer, Eyewitness Accounts, 1. Geoff 

Mortimer tento narativ katastrof a úpadku označuje jako mýtus o všeničícím běsu třicetileté války, který se 
vyvinul v prostředí německého romantismu inspirovaného literárním hnutím Sturm und Drang. 
Hlouběji celkovou neměckou historiografii třicetileté války vzniklou v devatenáctém století a její 
spojení s kolektivní pamětí a budováním jednotného Německa rozebírá Kevin Cramer v díle The 
Thirty Years War and German Memory. Vysokému důrazu na zpracování utrpení za třicetileté války 
se věnuje zejména na stránkách 178-216. Původní pojem mýtus o … Roberta Erganda nahrazuje 
termínem ,,narativ krutosti“ a zkoumá ho z hlediska tehdejšího politického a společenského klimatu 
v Německu, před jeho sjednocením roku 1871. 

355 Fukala, Třicetiletá válka I. díl, 60. Wilson, Europe’s Tragedy, 14217. 
356 Fukala, Třicetiletá válka I. díl, 63. 
357 Wilson, Europe’s Tragedy, 14183-14288.  
358 Fukala, Třicetiletá válka I. díl, 59. 
359 Wilson, Europe’s Tragedy, 15137. 
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pochodujícími vojsky.360 Inflace cen byla saturována rovněž vysokým zdaněním měst, která 
se vykupovala z hrozby plenění a vypálení. To bylo doprovázeno značným úpadkem 
obchodních a úvěrových sítí, a tedy poptávky, která by poháněla skomírající ekonomiku.361 
Velkou ranou pro poválečné hospodářství byl rovněž nedostatek pracovních sil z důvodů 
již zmíněných. 
 Během války se rovněž vytvořil migrační tok lidí z vesnic do bezpečnějších měst, 
popřípadě hor a lesů.362 Lidé se stěhovali nejen v rámci svých území, ale také za hranice. 
Tak se například v případě českých zemí jednalo o pobělohorskou migraci protestantů a 
vzpurné šlechty směrem do příznivěji nakloněných evropských území, například Spojeného 
Nizozemí, Horních Uher, severního Německa, Anglie, Švédska. Radek Fukala uvádí, že v 
případě českých zemí, se toto nucené stěhování týkalo zhruba pětiny obyvatelstva.363  
 Jak však tvrdí Jeremy Black, efekt třicetileté války na hospodářství a demografii 
Evropy je těžké odlišit od všeobecné krize 17. století, s jejíž konceptem přišlo několik autorů 
během dvacátého století.364 Ve zkratce se jednalo o to, že od počátku století se nastupující 
chladné roky podepsaly na hospodářském výkonu střední Evropy, zejména pěstování vína 
a pšenice.365 Změna klimatu měla dramatický dopad nejen na úrodu, ale návazně na 
zvýšení cen základních potravin, hladomor, šíření nemocí, migraci, úpadek porodnosti. 
Došlo tedy k takřka souběžným globálním politickým, ekonomickým, intelektuálním a 
sociálním otřesům.366 Teorie o všeobecném úpadku 17. století má však své kritiky, 
například Ivo Schöffera, který se věnoval vzestupu Nizozemí v 17. století, jenž se v té době 
dostalo do takřka ,,zlaté“ éry. I český historik Josef Polišenský dal Schöfferovi za pravdu a 
určil, že krize byly spíše lokálně, či, sociálně vymezeny. 367 Další odborníci, jako Niels 
Steensgaard a Sheilagh Oligvie propojili důsledky války i obecnou krizi do jednoho celku a 
zastávají názor, že se první polovina 17. století byla stižena spíše problémem distribuce než 
produkce, neboť už tak hraniční zemědělská produkce byla odčerpávána pro potřeby vojsk 
a budování centralizovaného státu.368  

                                                
360 Parker, ,,The War in Myth, Legend and History“, 179. Tallet, War and Society, 107. Přenašečem moru 

a tyfu byly samozřejmě blechy, či vši které se však mohly docela dobře usídlit v osobních věcech 
vojáků, a tak být nošeny rychleji na delší vzálenosti, než když parazitovaly pouze na krysách. 
Martinez, Furies, 174.  

361 Jeremy Black, European Warfare 1494-1660 (Londýn a New York: Routledge), 142. 
362 Ani města samozřejmě neskýtala naprosté bezpečí, kvůli koncentraci bohatství se stávala častým 

terčem obléhání. Navíc tito příchozí mohli být jako první z města opět vyhnáni v očekávání obléhání a 
z důvodu tenkých zásob. Např. Martinez, 133. Populace Strasburgu se tak například zdvojnásobila 
v roce 1636, podobnými problémy trpěl i Leipzig. Wilson, 15183. 

363 Fukala, Třicetiletá válka I. díl, 77. 
364 Geoffrey Parker a Leslie M. Smith ,,Introduction“ in The General Crisis of the Seventeenth Century Geoffrey 

Parker a Leslie M. Smith, eds. (New York: Routledge, 1997), 4. 
365 Fukala, Třicetiletá válka I. díl, 14. 
366 Parker, ,,The War in Myth, Legend and History“, 186. 
367 Fukala, Třicetiletá válka I. díl,, 74. 
368 Parker a Smith, ,,Introduction“, 10. David Parrot se rovněž přiklání k tomu, že právě nadměrné 

zdanění obyvatel za účelem udržení operativity vojsk lze považovat za nejvýraznější následek války. 
Parrot, The Business of War, 119. 
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 Ať už byly změny ve společnosti sedmnáctého století způsobeny jednou, či druhou 
příčinou, jejich důsledky byly naprosto přítomné pro raněnovověké muže a ženy. Na tuto 
hladinu analýzy se teď opět navrátíme a zaměříme se na ,,každodenní“ vztah mezi 
vojenskými profesionály a obyčejnou populací za třicetileté války, tak jak ho popsali a 
vnímali naši čtyři autoři. 
 
 
 

Obyčejní lidé jako nástroj  
 
Jakých charakteristik tedy nabýval vztah mezi bojovou a nebojovou částí společnosti během 
třicetileté války? Jaké byly styčné plochy jejich kontaktu? Robert Monro píše například o 
důležitosti obyvatelstva pro zajištění zásobování: ,,město Wismar, se k nám zachovalo velice 
nezdvořile, když nám nepomohli s ničím, co by mohli postrádat za naše peníze,“369 Stejný důvod pro 
styk s civilním obyvatelstvem uvádí i von Fritsch: ,,a obsadili jsme město Pattensen, byli jsme spolu 
s plukem Schmidtische, plukem mého plukovníka, plukem von Gera a třemi setninami jízdy. Ve městě jsme 
nic nenašli, tak jsme museli získat proviant z okolí,“370   
 Abychom osvětlili tento vztah k obyvatelstvu, je nutné uvést, že vojska třicetileté 
války existovala za podmínek krajně nedokonalého zásobování. Armáda si sice za sebou 
táhla vozy s potravinami, ale ty v žádném případě její spotřebu nepokrývaly, a tak byla 
odkázána, pokud možno, živit se přímo na území, na jakém přebývala. Ani to však nebylo 
trvalým řešením, neboť zdroje teritoria mohly být velice rychle vyčerpány, pokud vojsko 
zůstalo na stejném místě příliš dlouhou dobu. Když si připomeneme denní příděl vojáka, 
který uvádí Geoffrey Parker: 1 kg chleba, 1/2 kg masa a dva litry piva, nepřekvapí nás, 
pokud 2.000 Skotů a Angličanů přezimujících v roce 1627-28 v Glückstadtu spotřebovalo 
mimo jiné 313,000 kg chleba, 33,500 kg sýra, 36 sudů másla a 1,674 sudů piva.371 
Pochodující vojsko logicky mělo větší energetický výdej, proto mělo také mnohem větší 
nároky na příjem kalorií. 
 Aby byla tato enormní potřeba co nejefektivněji nasycena, byl navržen tzv. systém 
kontribucí.372 Jednalo se o propracovanější způsob získávání zásob než rabování. Byla 
obvykle určena výše poplatku či zboží, kterou museli obyvatelé s týdenní, či měsíční 
pravidelností procházejícímu vojsku dodat.373 Takto získaný proviant, oblečení a peníze, 

                                                
369 M., I., 15.  
370 F., 114.  
371 Parker, ,,The War in Myth, Legend and History“, 171.  
372 Albrecht z Valdštejna byl i v tomto ohledu zdatným stratégem. Jako hlavní zdroj zásobování využíval 

své frýdlantské panství na východě Čech. Pro své vojsko si nechával dovážet chléb, maso, šaty, obuv, 
munici i zbraně. Arnošt Klíma uvádí, že toto území bylo během Valdštejnova života přezdíváno jako 
terra felix, země štěstí. Práce bylo pořád dost, armády se mu v respektu z Valdštejna vyhýbaly, mohlo 
tedy na rozdíl od ostatních území poměrně dobře prosperovat. Arnošt Klíma, Dlouhá válka 1618-1648 
(Praha: Slovo, 2000), 52. 

373 Parker, ,,The War in Myth, Legend and History“, 169.  
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byly dále mezi vojáky rozdělovány centrálně.374 Neschopnost dodat smluvené zboží mohla 
vyústit v tentokrát již bezuzdné řádění vojáků.375 Pro ochranu si vesničané vytvářeli včasný 
varovný systém, kterým se navzájem mohli upozornit na blížící se armádu. Byli tak schopni 
včas připravit obvykle požadované suroviny, nebo sebrat svou rodinu, dobytek a cennosti, a 
uprchnout buďto do města, nebo do nějakého úkrytu, než se vojsko přes jejich oblast 
přesunulo jinam.376 
 Kromě poskytování zásob, vystupují obyčejní lidé v pamětech ještě v jiných rolích. 
Monro zanechal poznámku o tom, že mu venkované pomohli opevnit město, ve kterém se 
se svým praporem ukrýval před císařským vojskem: ,,Vyslal jsem rozkaz obyvatelům Graveshaftu, 
aby dalšího dne přišli s rýči, lopatami a sekerami a opravili opevnění.“377  Skot nám rovněž podává 
svědectví o civilistech jako zdroji cenných informací taktického rázu: ,,tento kovář poradil jeho 
Výsosti vystavět plovoucí most a umístit ho na vodu. On by nás poté zavedl skrz mělké přechody, kde bychom 
se mohli dostat za tvrz,“378 
 Kromě pomoci s opevňovacími pracemi, poskytnutím stravy a místních 
topografických znalostí, byli dle Roberta Monro měšťané dále povinni poskytnout 
procházejícímu vojsku ubytování: ,,obyvatelé města se k nám zachovali velice nevděčně, když 
neubytovali naše vojáky, jak by měli učinit.“379 Během třicetileté války ještě neexistovaly kasárny 
pro ubytování posádky, jaké známe z modernějších období historie. Vojáci tedy hledali 
ubytování přímo v domácnostech obyvatel města. A to zejména v zimě, neboť období, 
během kterého bylo schůdné vést tažení bylo v raném novověku přísně řízeno přírodou. 
Omezovalo se tedy na několik měsíců v roce, zejména jarní a letní, kdy byl dostatek jídla a 
píce, byly sjízdné cesty a splavné řeky, po kterých byla transportována velká část zásob a 
těžká artilérie.380 V mezičase se tak jevilo jako nutné vojsko na zimu ukvartýrovat v 
nějakém větším městě. Vzhledem k potřebám vojenské posádky, kterou jsme uvedli výše, 
bylo vhodnější, pokud vojsko dokázalo sehnat kvartýry na nepřátelské půdě.381 Jak mohly 
vypadat podmínky, před kterými se vojáci chtěli ukrýt mezi čtyřmi zdmi nám popisuje 
Augustin von Fritsch: ,,silně mrzlo a tisíce vojáků a koní zahynulo, a když jsme už nemohli hlady dále 
stát, odtáhli jsme z Lotrinska,“382 Mrazy sedmnáctého století byly natolik silné, že se v 
souvislosti s touto historickou periodou mluví také o malé době ledové. A jako takové měly 
výkyvy počasí způsobit již zmíněnou všeobecnou krizi 17. století.383  Nicméně i mimo zimní 
měsíce mohla udeřit nepřízeň počasí, neboť Peter Hagendorf si sedmého srpna 1640 
                                                
374 Black, European Warfare, 131. 
375 Tallet, War and Society, 56. 
376 Parker, ,,The War in Myth, Legend and History“, 169 
377 M., II., 8.  
378 Ibid., II., 39.  
379 Ibid., I., 64.  
380 Morillo, Black a Lococo, War in World History, 310. Parrot, The Business of War, 176. 
381 Moritmer, Eyewitness Accounts, 13, 91. Pokud se však vojsko ubytovalo na spřízněném území, bylo dle 

Mortimera alespoň z počátku války možné, aby měšťané požádali o proplacení nákladů spojených 
s ubytováním vojáků.  

382 F., 150.  
383 Podrobněji o příčinách změny klimatu Parker a Smith, ,,Introduction“, 7. 
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zapisuje: ,,Toho času byla tak velká zima, že jsme v táboře mrzli, a na cestě umrzly tyto tři osoby: jezdec, 
žena a mládenec.“384  
 Povinnost ubytovat vojáky rozvádí Robert Monro ještě na jiném místě svých pamětí 
a doprovází ho zajímavým hodnocením: ,,Měšťané ve svém blahobytu nestrpěli, aby voják vkročil do 
jejich domu, ale pro svou pýchu je nechali vybudovat chatrče a stany okolo hradební zdi, která byla stejně za 
jejich pýchu stržena k zemi. Před svou smrtí byli za svou pýchu a pohrdání vojáky potrestáni ohněm a 
mečem. Tak byli nepřátelskými vojáky spravedlivě odměněni, když jim bylo odmítnuto slitování v nejkrajnější 
situaci,“385   
 Nejen, že je zde znovu zdůrazněn závazek obyvatel města ubytovat vojsko ve svých 
vlastních domovech, ale nenaplnění tohoto zvláštního práva na pohostinnost, bylo možné 
oplatit značně surovým způsobem. Záměrně jsem zatajil, že se jednalo o město 
Magdeburg, o kterém je široce historicky známo, že bylo dobyto takřka bezprecedentně 
brutálním způsobem. Monro konání císařské armády pod velením Jana Tillyho popisuje 
takto: ,,překvapili město, které nikdy předtím nebylo pokořeno, neušetřili muže, ženy, ani děti, všechny krutě 
zabili,“386  V uplynulých úryvcích jsme zaznamenali naprostou instrumentálnost vztahu 
vojáků s nevojáky, a nyní tento vztah nabyl ještě reciproční povahy, neboť za své jednání vůči 
vojenským profesionálům, bylo civilním obyvatelstvo takto potrestáno. Podobně, ve smyslu 
reciprocity, se vyjadřuje i Peter Hagendorf: ,,Kde jsme přes noc leželi, musel hostinský každému dát 
půl tolaru, ale v dobrém. Protože jsme s ním byli spokojeni, nechali jsme jeho dobytek na pokoji.“387 Zde si 
rovněž všímáme značné svévole vůči obyčejnému lidu.  
 Nicméně pomalu se dostáváme ke komplikovanější charakteristice vztahu s civilní 
populací, a to v případě plenění. Pro velitele raněnovověkých armád představovalo 
nekontrolované rabování značný problém, pokud nemohli tento výbuch agresivity 
směrovat způsobem, jakým potřebovali. Nesystematické plenění ničilo lidská obydlí, statky, 
vyhánělo lidi z příbytků. Hospodářská produkce oblasti byla v důsledku dlouhodobě 
ochromena, což pochodujícím armádám třicetileté války strategicky nevyhovovalo.388 
Zajistit nějakým způsobem základní obživu pro vojsko bylo naprosto bezpodmínečné, 
zvláště v podmínkách omezených možností zásobování a konzervace potravin. Výpadek 
pravidelného přísunu stravy a pití pro muže a krmení pro koně mohl katastrofálně ohrozit 
postup a bojovou schopnost celého vojska. Podvýživě a onemocnění byl dosud ve válkách 
přiznáván větší počet úmrtí než přímé bojové účasti.389 Zajištění logistiky bylo tedy životně 
důležité z vojenského hlediska. Proto bylo ve švédské armádě plenění trestáno, stejně tomu 
bylo i v císařském vojsku Albrechta z Valdštejna.390 
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,,Vaĺka a společnost v evropském ,dlouhém‘ 19. století. Stručný přehled problematiky“ in Historica - 
Sborník prací historických 37 (2010), 39. 

390 Klíma, Dlouhá válka, 40. 



 

 87 

 Monro uvádí, za jakých podmínek bylo naopak takové jednání ospravedlnitelné: 
,,nikdo nebyl obviněn za to, že se zaopatřil v době, kdy celá země byla vydána na milost našich nepřátel.“391 
A pokračuje dále: ,,pokud je plenění, nebo rabování někdy pro vojáka omluvitelné, je to jen s ohledem na 
okolnosti. Naši přátelé byli donuceni popustit svou zemi a své zboží nepříteli, předtím, než by mohlo obohatit 
nepřítele, nebylo špatně ho vzít, nebo zničit…“392 V momentě, kdy byla přízeň obyvatel zbytečná 
a blížil se nepřítel, nebylo od věci pobrat co se dalo, místo toho, aby cenné zdroje připadly 
nepřátelskému vojsku. Zde nám Monro potvrzuje účelovost vztahu s obyčejným 
obyvatelstvem. 
  
 
 

Role se obrací 
 
V některých případech se vesničané nenechali dobrovolně obrat o suroviny, cennosti, či 
dobytek a pokusili se proti libovůli vojáků postavit.393 Jak uvádí Robert Monro: „bohužel 
kapitán Boswell, který šel za plukem, byl zabit několika ničemnými vesničany, za všech okolností nepřáteli 
vojáků.“394 Všimněme si, že část civilní populace byla skotským profesionálem popsána jako 
permanentně nepřátelská, ne nabývající tohoto statusu pouze za určitých okolností, jako v 
případě ostatních vojáků, čemuž jsme se věnovali v první kapitole analytické části. O 
několik stran dříve jsme uvedli, že měšťané Magdeburgu nedovolili vojsku se ubytovat 
uvnitř města, v následujícím úryvku Monroových pamětí se situace vyostřila jiným 
způsobem, když se část skotského pluku chtěla předchodně zabydlet v blízké vesnici: 
,,vesničané se ozbrojili, aby zabránili jejich ukvartýrování … čtyři z nich byli zabiti, a několik zraněno, 
zbytek utekl a ponechali tak vesnici vojákům k ubytování;“395 Nejen vojáci se uchylovali k velice 
hrubému násilí,  stejně tak činili i obyčejní lidé, jak opět uvádí Robert Monro po příchodu 
švédského vojska do Bavorska: ,,kde vesničané během pochodu krutě potrestali naše vojáky (kteří odešli 
bokem loupit), tím, že jim usekali nosy, uši, ruce a nohy, a vyrvali jim oči. Bylo jim po právu oplaceno, když 
jim na pochodu vojáci zapálili mnoho vesnic a nechávali vesničany ležet mrtvé, tam, kde je našli.“396 Opět 
se v pamětech skotského profesionála vyjevuje reciproční a utilitární vztah k civilnímu 
obyvatelstvu formulovaný o několik odstavců výše.397 

                                                
391 M., I., 28.  
392 Ibid., I., 32.  
393 V severních Čechách takto sedláci přepadli nizozemské žoldnéřské vojsko. Nejprve v noci zničili jejich 

doutnáky, aby nemohli použít palebnou převahu, a poté na ně zaútočili. Většina jich byla pobita. 
Klíma, Dlouhá válka, 127. Vybíral dokonce píše o uplaťnování guerillové taktiky a popisuje, jak na jaře 
roku 1620 se v jižních Čechách vzedmula vlna odporu proti vojákům hraběte Mansfelda, která 
vyústila v uctihodné vyzbrojení až 4000 vesničanů. Zdeněk Vybíral, ,,Člověk ve válce“, 459. 

394 M., I., 4.  
395 Ibid., I., 61-62.  
396 Ibid., II, 122. 
397 Tento způsob tělesného zmrzačení byl častým trestem pro revoltující rolníky a zdá se, že tuto praktiku 

nasadili jako nástroj pomsty. Martines, Furies, 21. 
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 Druhý ostrovní autor Sydnam Poyntz v podobném směru zanechal poznámku o 
odporu Nizozemců vůči ubytování císařských vojáků, a reakci, kterou si tím vysloužili: 
,,Johann de Wert ležel se svou armádou v jejich zemi, což soužilo jejich srdce. Obyvatelé města se proti nim 
vzbouřili a podržezali mnoho jeho vojáků, což ho velice rozlobilo a poslal dalších pět tisíc vojáků ze své 
armády, aby zpustošili jejich zemi.“398 
 Peter Hagendorf jako jediný autor otevřeně mluví o tom, že zažil hněv obyčejných 
lidí na vlastní kůži: ,,Zde [u Dierdorfu, pozn. autora] jsem se v noci opil a kvůli bolesti hlavy zůstal co 
by kamenem dohodil pozadu za plukem. V houští byli zastrčeni tři rolníci a statečně na mě udeřili. Vzali 
všechno, i můj kabátec a ranec… Takže jsem zlitý, bez kabátce a rance dorazil k pluku a dostalo se mi 
pouze výsměchu.“399 
 Abychom tedy dosavadní poznání shrnuli, z hlediska kultury války je pro nás 
důležitý utilitární a praktický vztah s civilisty vzhledem k požadavkům války, tak jak nám 
ho ve svých pamětech vyjevuje Robert Monro. Nevojenské obyvatelstvo bylo pasivním 
aktérem války, který poskytoval služby a měl projevit, když už ne vděk, tak spíše poslušnost 
vojenským profesionálům. V případě že tak neučinil a transformovalo se obyvatelstvo v 
aktivního činitele války projevující odpor, nebylo dle autorů nic zvláštního proti 
obyvatelstvu zakročit za použití násilí. Jak jsme viděli, Robert Monro to dokonce na 
několika místech považuje za oprávněné. Nedoprovází svůj úryvek žádným emocionálně 
zabarveným dovětkem, ve kterém by nad situací projevil lítost. Jinak však hovoří Peter 
Hagendorf při pohledu na ono již zmíněné vypálení Magdeburgu: ,,Bolelo mě u srdce, že město 
tak strašně shořelo, protože to bylo hezké město a navíc v mé vlasti.“400 Nezmiňuje se však o 
obrovském masakru, který popsal například Robert Monro401, do deníku si k této události 
zapsal výše zmíněné a dále pokračoval popisem toho, jak jeho žena šla do hořícího města 
hledat plátno na obvázání Hagendorfových ran.  
 Poyntz stroze opakuje na několika místech podmínky, jakým bylo ve třicetileté válce 
nepravidelně vystavováno obyvatelstvo: ,,ačkoliv jsme byli poprvé odraženi, podruhé jsme vnikli 
dovnitř, pobili muže, ženy, děti: to trvalo dvě hodiny, plenění dva dny.“402  Nijak dále tento fakt 
nerozvádí, nekomentuje ničí smrt, ani její oprávněnost, či neoprávněnost, morálnost, nebo 
emoční náročnost. Prostě situaci prezentuje jako by šlo o všeobecně sdílenou představu 
války nepotřebující další vysvětletní.  
 Nicméně, i takto surové jednání mělo nějaké hranice, jak uvádí Monro, když 
popisuje jednání Heinricha Holcka a jeho vojska: ,,Valdštejnův polní maršál Holcke, který toho 
času se svou malou armádou ovládal Sasko, projevil okázalou krutost vypalováním a plundrováním měst a 
vesnic; vraždil a podřezával obyvatele a bylo útrpné slyšet o takových krutostech použitých na civilním území 
jedním ze své profese,…, zemřel na běsnění moru a ti, kteří ho následovali byli také Bohem odměněni za 

                                                
398 P., 122. 
399 H., 127.  
400 Ibid., 105.  
401 M., II., 43. K zničení Magdeburgu dále Martines, Furies, 49. Parker, Cambridge Illustrated History of 

Warfare, 161. A pohledy dalších aktérů viz Mortimer, Eyewitness Accounts, 67-70.  
402 Poyntz, 48.  
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svou krutost.“403 V tomto případě vidíme, že limity agrese vůči civilistům byly dle Monroa 
určeny jednak nějakým společným étosem vojenské profesionality, na které se měli všichni 
válečníci podílet, ale také zřejmě řádem zásvětním. Nicméně můžeme rovněž tvrdit, že šlo 
o uplatnění recipročního principu. Samo o sobě terorizovat obyvatelstvo by bylo dle 
Roberta Monro špatné, pokud by se však zachovali k vojákům nesprávně, nemohli čekat 
nic než ,,meč a oheň“ stejně jako obyvatelé Magdeburgu. Tento poznatek nemusí 
vylučovat s dříve deklarovaný čistě praktický pohled na obyčejné obyvatelstvo. 
 
 
 

Po zásluze přichází trest 
 
Pokračujme úryvkem z pamětí skotského profesionála Roberta Monro: ,,Byli zde někteří z 
obou pluků, nehodni nazývat se dobrými vojáky, kteří za pochodu opustili své prapory, a zůstali pozadu, aby 
mohli plenit a utlačovat vesničany… vojáci byli za svou drzost zbičováni.“404 Tedy jak vidíme, dle 
Monroa, vojáci, kteří opustili během přesunu své kolegy ve zbrani, a navíc napadali prostý 
lid nesplňovali podmínky ideálního válečníka třicetileté války. Takové chování bylo nejen v 
rozporu s Monroovým vnímáním vojenské služby, ale bylo také v přímém rozporu k 
explicitně vyjádřeným válečným řádům: ,,Andrew Monro byl popraven ve Štětíně, za to, že 
navzdory královým nařízením a válečné kázni, zbil v noci měšťana.“405 Písemnou kodifikaci 
válečných zvyků válek raného novověku bychom našli už u nizozemského reformátora 
Mořice Nasavského roku 1590. Podobná pravidla zavedl o několik desetiletí později ve své 
armádě i Gustav Adolf.406 Trest smrti byl určen například za neposlušnost, dezerci, 
znásilnění, nepovolené rabování i rozbití formace. Řadoví vojáci byli spíše pověšeni, 
důstojníci obvykle zastřeleni, či sťati.407 
 Takovým druhům trestu mohli vojáci čelit, pokud se proti válečným řádům 
provinili. Výše jsme viděli, že někteří vojáci byli zbičováni, Andrew Monro byl dokonce 
zbaven života, oba tresty byly navíc nepochybně provedeny veřejně. I tento moment nám 
však může sloužit k interpretaci. Během dánské fáze tažení Monro uvádí, že jeden 
příslušník Mackyeova pluku jménem MacMeyer, znásilnil dceru obyvatel, u kterých byl 
ubytován. Tento čin byl posouzen takto: ,,svolali jsme vojenský soud,…, voják byl odsouzen být na 
místě zastřelen“408  To není natolik překvapivé, po tom, co jsme již uvedli, větší význam pro 
nás má to, jak byl trest vykonán: ,,je poctěn tím, že bude zastřelen, nebo sťat, svými přáteli, nestrpěl, 
aby se k němu přiblížil kat.“409 Provinilci byla tedy ponechána alespoň část cti, tím, že 
provedení trestu padlo na jeho spolubojovníky. Zde vidíme, že kat byl společensky 
                                                
403 M., II., 156.  
404 M., II., 47.  
405 Ibid., II., 47.  
406 Tallet, War and Society, 123. 
407 Ibid. 
408 M., I., 41. 
409 Ibid., I., 45. 
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vyloučenou osobou, která mohla své stigma přenášet na jiné. Podobně řadí Van Dülmen v 
knize Bezectní lidé popravčí mezi nepočestné profese, vedle ostatních řemesel zabývajících se 
prací s mrtvými, krví a špínou. Takové osoby byli sociálně stigmatizující nejen pro své 
potomky, ale také pro všechny, se kterými přišli do styku. 410 Tedy přítomnost popravčího 
bylo možno si vykládat jako zintenzivnění trestu.411 A tak vidíme, jak i v momentě před 
smrtí, byla mysl skotského vojáka upnuta k jeho cti a společenskému rozměru jeho 
osobnosti, což je jev, který jsme už mnohokrát v Monroových pamětech identifikovali. 
 Hagendorf píše ve svém deníku o odlišném druhu trestu než Monro: ,,Devátého září 
byl jeden voják společně s koněm před táborem zapálen, protože se s ním dopustil smilstva. To se odehrálo 
devátého září roku 1642.“412 Nedozvíme se však nic podrobnějšího, jen tento záznam, 
odkazující k bestialitě, tedy hrdelnímu zločinu. Ppravidla soužití mezi vojáky byla z části 
svá pravidla odvozená i z křesťanského učení. Tedy docházelo v určitém stupni k promíšení 
sekulárního vojenského a náboženského trestního řádu, tak jako se to dělo i v civilním 
právu.413  
 A skutečně vojenské řády předepisovaly tresty i pro rouhání a neúčast na 
pravidelných modlitbách.414 Připomeňme, že smrt ohněm byla rovněž považována za 
velice potupnou a opět se zde vyjevuje veřejná prezentace takového postihu. To sloužilo 
nejen jako exemplární varování pro ostatní, ale také jako trestání veřejného obrazu jedince.  
 
 
 

Plenění jako motivace 
 
Plenění nemuselo být vždy vedlejším produktem vojenského tažení při získávání tolik 
nezbytných zásob. Vidina kořisti mohla vystupovat ve funkci samotné spouště násilí. Civilní 
obyvatelstvo by tedy opět vystupovalo jako předmět války, spíše než její podmět. Příklad 
tohoto využití rabování nám uvádí Robert Monro: ,,Také zde při obsazení Heglebergu udělal 
generál Banér správně, když umožnil vojákům plenit: nakonec se příště projeví odhodlaně, protože vojáci 
neodmítnou podstoupit žádné nebezpečí, když vidí, že jsou jejich důstojníci ochotni je odměnit ctí a 
ziskem.“415 Docházíme k informaci, že plenění bylo v pořádku, pokud bylo povoleno výše 
postavenou autoritou. Je tedy možné, že jedinci, kteří opustili prapory jak dříve popsal 
skotský profesionál, byli potrestáni v prvé řadě za projev své individuality a neposlušnosti, 
spíše než za samotný akt násilí vůči obyčejným lidem: ,,Byli zde někteří z obou pluků nehodni 

                                                
410 Dülmen, Bezectní lidé, 27. Nepočestnost byla nicméně poměrně fluidní kategorií vázající se na specifika 

regionu. Mezi nepočestné mohli spadat mlynáři, tklaci, holiči, lazebníci, na druhou stranu mohli být 
exludováni právě kati. 

411 Hagendorf ve svém deníku uvádí přítomnost katovy ženy, ale nijak se nevyjadřuje k jakémukoliv 
stigmatu, který by se k ní pojil. H., 125. 

412 Ibid., 128. 
413 Dülmen, Kultura a každodenní život v raném novověku, 207. 
414 Tallet, War and Society, 127. 
415 M., II., 50. 
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nazývat se dobrými vojáky, kteří za pochodu opustili své prapory, a zůstali pozadu, aby mohli plenit a 
utlačovat vesničany… vojáci byli za svou drzost zbičováni.“ 416  
 Jakou silou disponovala vidina kořisti, popř. finančního obohacení, dokládá i 
následující úryvek z pamětí Augustina von Fritsche: ,,chtěl [polní maršál Piccolomini, pozn. OV] 
mu darovat tucet tolarů, když podpálí vesnici, kde ležela veškerá pakáž zmíněného pátého pluku,… myšlená 
vesnice kvůli silnému větru a množství sena během půl hodiny shořela spolu s jejich věcmi,“417 Tedy nejen, 
že velitel císařských sil podněcoval penězi své muže k činu, ale také neváhal pro získání 
vojenské výhody zapálit celou vesnici i s doprovodem vojáků uvnitř, opět se tak dovídáme o 
pramalých humanitárních ohledech. Vojska třicetileté války byla doprovázena stejně 
početným houfem různých osob. Tedy, pokud se často uvádí, že byl Albrecht z Valdštejna 
schopen najmout armádu čítající 100,000 osob, jen z poloviny se jednalo o válečníky.418 
Druhou polovinu tvořili ženy vojáků, jejich děti, sluhové, obchodníci, jejich ženy – 
markytánky, prostitutky. Houf doprovázelo také množství koní, táhnoucí majetek výše 
jmenovaných a dobytek připravený na porážku. Paměti Augustina von Fritsche nám 
poslouží jako zdroj pro představu toho, co s sebou vojenský profesionál vezl během tažení: 
,,bylo rozkázáno nechat nejlepší věci v Offenburgu, …, což jsem neuposlechl, …, pak jsme spěchali do bitvy 
u Wittenweyeru, já jsem ztratil 5000 tolarů, celý pytel stříbrného nádobí, vybrané tkaniny, šest koní 
společně se dvěma sluhy a vozem, který mi byl zapůjčen na proviant,“419 Na pochodu se tedy neocitala 
armáda válečníků, ale v podstatě i celé město, které muselo rovněž být nějakým způsobem 
živeno. Obvykle tato „táborová pakáž“ zůstávala před bitvou na vzdálenějším místě a poté, 
pokud její vojáci zvítězili se přesunula okrádat padlé na bojiště, případě sbírat a ošetřovat 
raněné.420  
 Ve stejném duchu materiální motivaci bojového výkonu popisuje Sydnam Poyntz v 
situaci z obléhání Prahy: ,,povzbuzovali své vojáky [saský kurfiřt a švédský generál Banér, pozn. OV] a 
slibovali jim kořist, načež vojáci byli tak nadšení, že začali odhazovat do vzduchu svrchní díly oděvu, aby 
mohli být lehčí a rychleji ztéci hradby,“421 A na jiném místě Poyntzových pamětí můžeme 
odvodit, že se jednalo o velice účinnou motivaci: ,,král [Gustav Adolf, pozn. OV] obsadil první 
zákop, aby pak odvážně zaútočili i na druhý, povzbudil je tím, že když obsadí i ten další, brzy dobydou 
hrad, kde je dostatek zlata. S touto nadějí bojovali jako ďáblové,“422 
 Zaznamenáváme zde jasnou linii vidina kořisti -> odvaha-> bojový výkon. Srovnejme 
však výše uvedené s Poyntzovým popisem bitvy u Breitenfeldu. Již dříve jsme se zaměřovali 
na popis rozpadu saského křídla, tak jak ho zachytil anglický pisatel, nyní se podíváme na 
reakci na tuto situaci na opačné straně, v řadách císařských vojsk: ,,císařští je pronásledovali jak 
mohli, Tilly se snažil ze všech sil rozkázat ústup, ale nemohl; neboť oni byli tak hladoví po kořisti, až 

                                                
416 Ibid., II., 47. 
417 F., 179.  
418 Bělina, ,,Raně novověké vojenství“, 487. 
419 F., 163. 
420 Tento ,,stín“ pochodující za vojskem musíme brát v potaz, pokud chceme pochopit, jak mohli být 

tehdejší armády, tak početné, a jaké měli existenční požadavky. 
421 P., 81. 
422 Ibid., 61. 
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okrádáním mrtvých Sasů rozpustili formaci: tohoto rozpadu si všiml švédský král a následoval je do týlu, a 
se svým vojskem zabil a rozprášil všechny, kteří Sasy pronásledovali,… další příčinou Tillyho porážky byla 
zámožnost jeho vojáků, zvláště jízdy, kteří byli tak bohatí zlatem, které o den dříve vzali v Lypswicku. A 
když nečekaně dorazil švédský král, věděli, že ve dne dojde ke krveprolití. Nebyli ochotni ztratit své bohatství 
spolu se svými životy, tak ho mnoho jednotek jízdy opustilo, když měli jít do boje. Taková je maxima, bohatý 
voják nikdy nebojuje dobře.“423 
 Přílišná ziskuchtivost tedy v tomto případě vedla k ohrožení bojového výkonu 
vojska během bitvy. Touhu po plenění bylo tedy vhodné využívat pouze instrumentálně, 
jinak byla neproduktivní, vedla ke ztrátě disciplíny a následně i bitvy. V obou úryvcích 
ostrovních pisatelů, byla touha po kořisti využita v závěrečné fázi obléhání, která 
vyžadovala poněkud odlišný druh odvahy než bitva. Individualita a neřízenost vojáka 
nebyla v tomto případě překážkou, jako když bylo potřeba držet v pevném sevření formaci 
a pochodovat vstříc další mase naježených pikenýrů. Stejně tak v případě von Fritsche se 
jednalo o přísně individuální akci infiltrace města. Vojenští profesionálové tedy tak byli 
pouhými nástroji vojevůdce, který s nimi manipuloval dle své vůle, a naši aktéři toto, zdá 
se, přijímají jako dané, a i správné. Ústřední kategorií tedy byl bojový výkon a splnění 
vytyčeného plánu, ne nějaký zisk kořisti. 
  Kumulace materiálních statků by v tomto případě měla být v ideálně podřízena 
vojenské efektivitě. Pokud dle ostrovních pisatelů není vhodné pro vojáka řešit materiální 
stránku života, jakou tedy? 
 
 
 

Vratká je jistota života 
 
Jako odpověď nám poslouží úryvek z Monroových pamětí: ,,Kde mušketýři mizí z lakoty loupit, 
ctnostní pikenýři zůstávají pevně stát se svými důstojníky, chrání je a jejich standarty. Jakožto hodni nazývat 
se ctnostným jménem odvážného vojáka, upřednostňují ctnosti před láskou ke zlatu, které mizí, zatímco 
ctnosti přetrvávají.“424 Osobnostní kvality jsou dle skotského profesionála základem disciplíny 
(a tedy i boj. výkonu), kdežto touha po materiálním přilepšení korumpuje ducha a rozkládá 
tak smysl pro disciplínu, a tedy ochromuje bojeschopnost. Mimo to fakt, že Monro 
propojuje ctnost s pěší službou, a ne jízdní, je významným předělem vůči středověkému 
válečnictví, kdy naopak největší vážnosti požívali aristokraté v sedle koně. Změny v 
militární mechanice odehrávající se s větší či měnší intenzitou od přibližně 14. století však 
jejich roli na bojišti dramaticky umenšily, a s tím poklesla kavalérie i v kulturní vážnosti.425 
                                                
423 P., 58. 
424 M., II., 37.  
425 V poslední fázi třicetileté války nicméně kavalérie jako složka vojska opět začala nabývat na významu, 

ovšem v lehce oděnné a vysoce mobilní variantě. Její poměr tak začal být až poloviční vůči ostatním 
složkám. Martinez, Furies, 91. Parrot, The Business of War, 185-187. Úpadku aristokratické jízdy a 
rytířství na na ,,podzim“ středověku se stručně věnuje také Franco Cardini v textu ,,Válečník a rytíř“, 
jenž je součástí sborníku Jaquese Le Goffa Středověky člověk a jeho svět (Praha: Vyšehrad, 1999), zejm. s. 
95-97. Úpadek válečnícké role aristokracie jako takové  však tak samozřejmý není, šlechtici spíše svou 
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 Obloukem se dostáváme k zpět k tématu již probíranému, kdy Monro formuloval 
koncept nestálosti materiálních statků. Tento koncept nestálosti a proměnlivosti, je kvůli 
jeho důležitosti vhodné doložit ještě několika citacemi: ,,my zde dole, král či šašek, nemáme žádný 
jistý majetek,“426 V podobném duchu Monro pokračuje: ,,zde je nám prezentována proměnlivost 
lidského stavu a zvláště válek, kolo se otáčí a my, kteří jsme chtěli jít vpřed, se musíme stáhnout,“427 
Pokračuje i historickým exkurzem: ,,je to nestálost, co udržuje svět. Když padli Asyřané, povstali 
Peršané, když padli Peršané, povstali Řekové;“428 Takto je nám vykreslena bytostná představa 
světa očima skotského vojáka Roberta Monro. Následující výňatek celkový obraz dotvoří: 
,,Bídná je změna a bídnější je nejistota života, jsme si jisti, že nemůžeme žít dlouho a nejisti, jestli vůbec 
budeme žít, jsme jako lístky na stromech, jsme hračkou pro každý za ́van větru… Neměli bychom se příliš 
starat o to, o čem si nemůžeme být jisti, že si ponecháme.“429 Z těchto částí můžeme odvodit 
Monroův vztah k materiálním objektům. Válka nabývala takové ničivosti, a i svět samotný 
byl v neustálém běhu a změně, že věci hmotné podstaty sami o sobě neměli žádnou 
hodnotu a nic fyzické esence nemohlo na tomto světě vydržet. Jedinou hodnotou, tím, co 
nemohlo shořet, být zlomeno, rozmetáno na kusy, byla čest a pověst z ní plynoucí. Tedy 
sociální rozměr jednotlivce byl jedinou životní jistotou, jedinou věcí, jež podléhala naprosto 
jen jemu a ne nikomu, či ničemu jinému.  Takto o životě vojáka uvažuje výhradně Robert 
Monro, podobně hluboké úvahy o měnícím se řádu světa a smrtelnosti u dalších autorů 
nenajdeme. Poyntz uvádí pouze jeden komentář v této souvislosti, a to v momentě 
zanechání posádky v Ingolstadtu: ,,víme, jak proměnlivé a nestálé jsou světské záležitosti…“430 
 Stejně jako v předchozí kapitole Poyntz při hodnocení Tillyho vojska, se i Monro 
ohrazuje vůči kumulaci materiálního bohatství vojenskými profesionály: ,,nejsme hodni 
nazývat se vojáky, pokud si víc (jakožto činí většina) ceníme shromažďování zlata (které mizí rychleji než 
přibývá) než si ceníme získání nesmrtelně dobrého jména: protože musíme mít stále na paměti, že pravá čest 
pochází pouze z ctnostných činů, které nás činí více ambiciózními při získávání cti, než nedovolené zisky 
nabyté lakomstvím.“431 Všímáme si, že Monro užívá termín nedovolené, v souladu s dříve 
uvedeným se můžeme domnívat, že to znamená vyšší vojenskou autoritou nedovolené. Na 
první místo však pokládá čest, to však neznamená, že by vůbec nereflektoval nutnost 
financí ve válce: ,,Vojenská disciplína je ztracena, když krutost a lakota důstojníků zahrnuje i odepírání 
finančních prostředků vojákům.“432 Zdá se, že pro Monroa jsou peníze nutné, ale rozhodně ne 
cílem, jsou spíše základní podmínkou vedení války - voják musí něco jíst, pít a někde složit 
hlavu. Bez toho nemůže usilovat o více: ,,často je armáda ztracena spíše hladem než bojem a hlad 
samotný je mnohem krutější než meč; Protože mít hlad a odvážně bojovat spolu nejde dohromady, a v armádě 
je hlad méně snesitelný než hřmění kanónu a mušket: zbraně odolají zbraním, ale hladu neodolá žádná 
                                                                                                                                              

roli transformovali na nové skutečnosti války, a výsadní postavení si udrželi. D. J. B. Trim, 
,,Introduction“, 16-25. 

426 M., I., 28.  
427 Ibid., I., 16.  
428 Ibid., I., 52. 
429 Ibid., I., 73.  
430 P., 106. 
431 M., II., 179. 
432 Ibid., II., 198. 
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pevnost, ani příkop.“433 Hagendorf poznámku skotského profesionála rozvádí na 
základě vlastní zkušenosti takto: ,,Tentokrát v armádě propukl takový hladomor, že žádný kůň si 
nemohl být před služebníkem jistý. Zapíchli nůž koni do hrudě a odešli. Kůň vykrvácel, a poté ho snědli. To 
ale netrvalo dlouho, jen pět dní.“434 Vzpomeňme si rovněž na von Fritschovu poznámku, ve 
kterém popisoval, že jeho vojsko nemohlo hlady ani stát. Ne vždy však vojáci čelili takto 
nuzným podmínkám, jak uvádí Peter Hagendorf: ,,zde v Durlachu bylo dobré víno... zde jsem 
znovu dostal košili a můj pacholek ukořistil koně, bělouše. Zase bylo dobře.“435 I von Fritsch okusil 
hojnost během vojenského života: ,,nechal dovézt dostatek pšenice a vína, tak jsem celých osm dnů u 
velkého stolu s šlechtici jedl a pil,“436 Tedy i na této úrovni si můžeme všimnout značné 
proměnlivosti životních podmínek vojáka třicetileté války. 
 Vidíme, že i přes Monroův důraz na nehmotnou stránku vojenského života, ta 
hmotná byla její nutnou, avšak ne dostačující podmínkou. Mohli bychom zde navrhnout 
hierarchický vztah mezi nějakými základními podmínkami a vyššími smysly válčení, které 
však formuluje pouze skotský profesionál. Jak jsme ale v několika předešlých úryvcích 
viděli, zdaleka ne všichni vojenští profesionálové zachovávali natolik rezervovaný odstup 
vůči hmotnému bohatství.  
 Byl to totiž občas jediný způsob, jak vojáci mohli získat nějaké finance, za které by 
si koupili potraviny, oblečení a další nutnosti vojenského života. Důstojníci ne vždy platili 
svým mužům tak, jak bylo dohodnuto, někdy však ani oni neměli peníze a plenění bylo 
způsobem, jak získat alespoň nějaké přilepšení, pokud ten, kdo si je najal neměl dostatek 
vlastních financí na jejich zaplacení, jak uvádí Sydnam Poyntz: ,,neměli jsme od generála nic než 
to, co jsme získali rabováním, což, jak se říká, jsme rychle nabyli a rychle pozbyli:“437 Někdy i právě to 
stálo ve smlouvě mezi panovníkem a plukovníkem: majitel pluku najal, vyzbrojil a vycvičil 
muže na vlastní náklady a později mohl uvalovat povinnost kontribucí na obyvatelstvo, 
popřípadě dlužnou částku získat jiným způsobem.438 Pekuniární rozměr je také nutné 
zasadit do kontextu doby: naverbovaní vojáci byli rovnež získáváni z ekonomicky a 
sociálně nižších vrstev společnosti, jejichž životní vyhlídky nebyly příliš pozitivní.439 Lidem, 
jimž civilní povolání skýtalo malé možnosti na slušný výdělek, či nemohli vůbec nalézt 
práci, poskytovala válka jistotu alespoň nějakého (i když stejně mizivého) příjmu a jídla.440 
Takto Peter Hagendorf popisuje svůj život těsně před tím, než opětovně nastoupil 
vojenskou kariéru: ,,Třetího dubna roku 1627 jsem se nechal naverbovat do Pappenheimova pluku 
v Ulmu jako svobodník, protože jsem byl celý potrhaný. Odtamtud jsme táhli na musterplatz,… Tam jsem 
jsme v kvartýrech leželi, jedli a pili, to bylo dobré.“441 Nicméně David Parrot uvádí, že je chybné 
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vyvozovat, že většina rekrutů byli zločinci a násilníci, jelikož museli dostát dosti přísným 
taktickým a disciplinačním normám. Vojáci pocházeli spíše z různých sociálních vrstev, ne 
pouze marginalizovaných.442  
 V jedné z minulých kapitol jsme mluvili o možnosti společenské mobility pro 
úspěšné vojáky třicetileté války, vynechali jsme však jednu z možností: zakoupení si 
šlechtického patentu za určitý obnos, který mohl voják získat právě jako kořist, popřípadě 
se takto zámožnému válečníkovi otevírala možnost přiženit se do aristokratické rodiny.443 
Nicméně, jak poukazuje Frank Tallet, existovaly mnohem bezpečnější činnosti, jak si získat 
bohatství dostačující pro postup na sociálním žebříčku, proto se zdá jako správné uvažovat 
o válce, jako o kulturně zvláštním způsobem výjimečné činnosti, která propůjčovala něco, 
co samo bohatství nedokázalo.444 
 Nicméně jak jsme viděli, někteří naši pisatelé vnímali materiální bohatství jako 
velice proměnlivé, tedy usilovali o z jejich pohledu jistější způsob vydobytí cti na bitevním 
poli a správně vykonanou službou. Pohnutky však mohli být různé, toto například uvádí 
náš ,,nemateriální“ Robert Monro o motivaci hlavy svého klanu: „Vůdce mého klanu a 
bratranec, baron z Fowles, za svých cest po Francii trochu hýr ̌il a značně zredukoval svůj majetek. Jeho 
přátelé mu poradili, aby včas pohlédl na ra ́ny, které způsobil svému rodu a rodině, a nalezl nejlepší lék na 
odstranění břemena ze svého majetku, z něhož na deset let pozastavil příjmy, aby zaplatil věřitelům. Vydal 
se tedy za mor ̌e do Německa jako dobrovolník s Mackayovým plukem doprovázen hrstkou svých nejbližších 
přátel...“445 
 

                                                
442 Parrot, The Business of War, 152-163. V podobném smyslu hovoří i Peter Wilson: uvádí, že neexistují 

žádné důkazy, že vojáci byli z většiny verbováni ze zločinců. Wilson, Europe’s Tragedy, 15040. 
443 Tallet, War and Society, 98-99. 
444  Morillo, Black a Lococo, War in World History, 308. Lauro Martinez uvádí, že šance na povýšení do 

šlechtického stavu se rovnala takřka zázraku, i tak, jak vidíme, se to mohlo stát silně nosným tématem. 
Martines zároveň uvádí, že úmrtnost vojáků činila ročně 25 %, i z tohoto údaje můžeme pochopit, že 
civilní život tedy mohl skýtat mnohem bezpečnější životní vyhlídky. Martines, Furies, 170 
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Kapitola X 
 

OBLÉHÁNÍ 
 
Nejčastějším druhem vojenské operace třicetileté války bylo bezesporu obléhání, ať už 
opevněných měst, či menších pevnůstek. Ta byla plna nejen obránců, ale právě také 
prostých obyvatel, kteří se v tomto případě nacházeli v samotném epicentru války. 
Dominance obléhání v rámci válek raného novověku byla přetrvávajícím důsledkem 
radikální změny v budování pevností, která proběhla v patnáctém století zejména zásluhou 
italských inženýrů, kteří tak reagovali na vynález vysoce pohyblivých a účinných 
obléhacích děl.446 Důležitost polních bitev byla tak upozaděna a vojáci si museli navyknout 
na radikálně odlišný způsob vedení války. Obléhání byla samozřejmě součástí války již po 
mnoho století, nicméně takto sofistikovaný systém obrany a útoku, jaký vyžadovalo 
pokoření nové bastionové fortifikace, byl něčím bezprecedentním. Dříve jedinými 
zaručenými metodami, jak účinně pokořit pevnost bylo vyhladovění posádky, její 
překvapení, nebo zrada.447 Stručně se podívejme, jak takové obléhání během třicetileté 
války probíhalo, jak ho naši pisatelé prožívali, a jaká byla pozice městské populace. 
 
 
 

Dějství první 
 
Vojsko, které přitáhlo k pevnosti, či opevněnému městu, obvykle nejprve vypálilo salvu z 
děl a nabídlo obráncům možnost kapitulace. Ta měla být odmítnuta, načež útočníci začali 
postupně kopat zákopy, přístupové linie vedoucí až k hradbám pevnosti, skrz něž by mohli 
blíže umístit dělostřelecké baterie. Jelikož raně novověké pevnosti obsahovaly 
architektonické prvky, které obráncům umožňovali vést aktivní obranu vlastními děly a 
palnými zbraněmi, jednalo se o velice časově náročnou činnost. Děla určená k průlomu 
hradeb musela být ve skrytu příkopu dopravena až k hradbám. Obránci navíc podnikali 
výpady do zákopů, aby zamezili postupu útočníků a zneškodnili průlomové baterie 
například zatlučením jejich hlavní. Pokud však obléhatelé vytrvali a podařilo se jim baterie 
umístit do účinné vzdálenosti od hradeb, kdy mohli rozstřílet zdivo na kousky, bylo zvykem 
znovu nabídnout příměří, které mělo být v ideálním případě přijato.448 Dodatečným 
postupem, jak zničit hrady, bylo také použití podzemních min, nicméně útočníci v tomto 
případě čelili útoku nejen z hradeb, ale i z podzemí, kde obránci kopali proti-minové 
chodby. 

                                                
446 John Keegan, Historie válečnictví, 267. Popř. Wohlmuth, Bastionové fortifikace, 20. 
447 Ibid., 135. 
448 Popsáno na základě deníkových záznamů námi sledovaných aktérů. Velice podobný popis uvádí pro 

obléhání 18. století i John W. Wright. John W. Wright, „Sieges and Customs of War at the Opening of 
the Eighteenth Century,“  in The American Historical Review 4/39 (1934): 641. 
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 Robert Monro v následující ukázce líčí situaci, která se příčila výše popsanému 
ideálnímu průběhu - posádka pevnosti na ostrově Feamor kapitulovala již při první známce 
obléhání: ,,Tato pevnost, kterou by každý odhodlaný velitel udržel po tři dny, byla hanebně vydána,... což 
by jim nakonec vysloužilo lepší podmínky milosti a čestnější dohodu.“ Tedy jednání vojáků při obraně, 
použijme pro něj náš již zavedený pojem bojový výkon, mělo opět možnost změnit 
charakter nepřátelství mezi stranami. To, jak se vojáci při obléhání zachovali, bylo 
reflektováno jejich ziskem, či ztrátou cti, která se pak přenesla na jednání vůči nim 
uplatněné, tedy možnosti získat vyšší stupeň milosti. Identický vztah jsme viděli už při 
zajetí, kdy bojový výkon měl možnost anulovat status zajatce. Totožné se děje i v tomto 
případě, kdy sice skotský profesionál hodnotí negativně bojový výkon obránců pevnosti, ale 
ti i tak získali milost a možnost bezpečně opustit pevnost. 
 Posádka získala dle Monroova svědectví tyto podmínky odchodu: ,,měli zanechat své 
zbraně, táborovou pakáž a munici v pevnosti.“449 Jak uvádí Augustin von Fritsch projevení alespoň 
minimálního odporu mohlo být pro velitele smrtelně důležité i z jiné příčiny: ,,generál Banér 
táhl do Horní Falce do Chamu u Ambergu, kde ležel kapitán Eck, který se bez jediného výstřelu z muškety 
vzdal. Jeho plukovník Günnter s ním poté provedl řízení a na rozkaz jeho kurfiřstské Výsosti mu byla ve 
Straubingu sťata hlava,“450 
 Poyntz uvádí variaci na tuto situaci: ,,Velitel osobně, plukovník Keller, byl zajat a král ho 
nechal pověsit. Tak ho potrestal, za to, že neměl lepší vojenské schopnosti, když přišel o hrad, který byl 
nedobytný.“451 Dozvídáme se, že nedostatečný bojový výkon během obléhání, mohl být 
fatálně trestán, jak vlastní stranou, tak i nepřítelem. I toho jsme byli svědky dříve, když jsme 
psali o tom, jak Valdštejn hrozil svým vojákům vracejícím se takřka bez zranění z boje. 
 Opačná situace nastala, pokud by byl tento ,,obléhací rituál“ dodržen, jak uvádí 
Monro, tací obránci mohli: ,,vypochodovat se zavazadly a táborovou pakáží za zvuku bubnu. Bale an 
Bouche [doslova kule v ústech, tedy s municí připravenou k nabití, pozn. OV], a s přiznaným doprovodem 
do Lukstadtu.“452, popřípadě: ,,měli vypochodovat se zavazadly a táborovou pakáží, kavalérie i pěchota v 
plné výzbroji.“453 Rozdíl v těchto podmínkách a těmi přiznanými posádce ostrova Feamor, je 
patrný okamžitě, proto jsme psali o možnosti získat vyšší stupeň milosti. Nejenom, že ti, 
kteří bojovali až do umístění baterií nebyli zajati a dostali doprovod až na území, kde 
přebýval zbytek jejich sil, ale na rozdíl od prvního příkladu mohli vypochodovat i 
ozbrojeni.  
 Tento postup pracovně označujeme jako rituál, ale neměli bychom ho zaměňovat s 
opravdu rituální formou boje, jak ji rozebírá John Keegan, tedy situace, kdy zcela 
výjimečně docházelo k prolití krve, které mělo okamžitě za následek ukončení bitvy pro 
daný den.454 Spíše chceme takto vyjádřit určitý formální postup kroků, jehož dodržení mělo 
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daný účinek, než abychom uvažovali o rituálním přehrání mýtu společnosti.455 Ale jak jsme 
viděli, i toto je částečně platné, neboť v situaci obléhání se kumuluje několik dříve 
probíraných prvků kultury třicetileté války. 
 V deníku Petera Hagendorfa je průběh obléhání popsán podobně: ,,Osmého července 
uzavřeli akord. Leželo tam 600 Francouzů, které jsme nechali odtáhnout s táborovou pakáží, třemi kanóny 
a vlajícími prapory.“456 Německý autor se nicméně ke cti získané obránci za jejich počínání 
při obléhání nijak nevyjadřuje, uvádí spíše utilitární důvod jejich kapitulace: ,,Uzavřeli 
dohodu, protože už neměli co jíst. Koně, psy, kočky, sedla, všechno snědli,“457 Spíše účelovost procesu 
ukazuje i Sydnam Poyntz během švédského obležení Rodenburgu nad Odrou: ,,Velitel 
nechal zazvučet parley a začalo jednání,… král byl natolik rozčílen, a tak vytvořil nový průlom. Všem jim 
slíbil smrt, mužům, ženám, dětem: ale když král průlom vytvořil, rozmyslel si, že je lepší jim dát, co 
požadují a nechat je jít, než ohrozit tolik mužů jako dosud,“458 
 Uzavření dohody však nemuselo vždy probíhat snadno, zvláště v konfliktu, ve 
kterém se střetávali vojáci ze všech koutů Evropy. Jak uvádí Augustin von Fritsch, roku 
1636 natrefila císařská vojska u obce Unterlandstein na francouzskou jednotku, která se 
opevnila na hřbitově, jediném místě, které mělo hradby: ,,já jsem pak začal připravovat miny ve 
vinici, která stála poblíž hřbitovní zdi,…, ráno jsem poslal ke hřbitovu bubeníka, ten je pobídl a řekl jim, že 
jsem podminoval bránu a mohu ji kdykoliv poslat do vzduchu, takže jestli chtějí ten hezký kostel a své lidi 
ušetřit, a v případě že mi nechtějí věřit, má velitel vyjít na Parole [čestné slovo, pozn. OV] ven a miny, které 
nebyly dále než tři sáhy, si  prohlédnout. Poté řečený velitel, který byl Francouz a neuměl německy a já zase 
francouzsky, vyšel v doprovodu padesáti Francouzů,“459 
 Neměli bychom však propadnout dojmu, že i takto formálně prováděné obléhání 
bylo pro osoby uvnitř hradeb bezpečné, když se palba koncentrovala na hradební zdivo. 
Palba dovnitř opevnění mohla být rovněž obléhací taktikou, čehož důkaz nám opět podává 
Augustin von Fritsch: ,,pálili jsme na ně a způsobili strašnou škodu, v jednom dni shořelo 230 domů, 
poté začali jednat o kapitulaci,“460  Už v této době měla vojska k dispozici moždíře schopné 
pálit vrchní skupinou úhlů, a v některých případech je i takto používala.461 Tedy i během 
regulérního obléhání nebyla populace uvnitř opevnění v bezpečí. Obléhání byla 
doprovázena rovněž blokádou, a i tento aspekt obléhání musí být brán v úvahu při 
promýšlení dopadu na obyvatelstvo uvnitř opevněných měst.   

 
 

                                                
455 Peter Burke definuje rituál jako ,,jednání vyjadřující určitý význam, v protikladu k utilitárnějšímu 

jednání,“ Peter Burke, Lidová kultura v raně novověké Evropě (Praha:Argo, 2005), 194. V našem případě 
dochází k propojení obou rovin, hledání významů v utilitární akci obléhání.  

456 H., 115. 
457 Ibid., 117. 
458 P., 63. 
459 F., 151-152. 
460 Ibid., 185.  
461 Petr Wohlmuth určuje jako prvotní moment nasazení moždířů rok 1634 během obléhání pevnosti La 

Mothe Angličanem Francisem Malthusem, toho času ve službách nizozemských stavů. Wohlmuth, 
Bastionové fortifikace, 177. 
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Dějství druhé  
 
Situaci obléhání za třicetileté války jsme si přiblížili až do momentu druhé nabídky 
kapitulace. Co se však stalo, pokud byla i tato nabídka obránci odmítnuta? Doklad této 
situace nám opět podává Robert Monro během dánské části tažení Mackayova pluku, kdy 
byl major Dumbarre s pěti sty vojáky vyslán zabezpečit přechod přes řeku u hradu 
Bredenberg. Hrad oblehl polní maršál hrabě Tilly, v té době vrchní velitel ligistických sil, 
následován deseti tisíci vojáky. Po umístění průlomových baterií k hradbám, byl jako 
obvykle vyslán parlamentář s žádostí o kapitulaci. Ta byla však odmítnuta, na což Tilly dle 
Monroa reagoval takto: ,,odpověď tak rozčílila nepřítele, že slíbil, že jestli si je podrobí, všichni bez 
slitování zemřou.“462 Monro dále pokračuje: ,,nečinili rozdíl mezi stavem, věkem ani pohlavím, všechny 
stejně krutým způsobem zabili.“463 Z tohoto můžeme vyvodit, že odmítnutí podílet se na 
,,rituálu“ bylo v podstatě odmítnutím křehkých limitů války. Důstojníci i řadový vojáci byli 
pobiti, odmítnutím ,,rituálu“ se tedy stali svým způsobem nečestnými, jako když 
kapitulovali při první příležitosti, stali se jinými, vůči kterým bylo možné zachovat se 
jakkoliv.464  
 Proč však daný rituál selhal? Monro osobně obléhání nebyl přítomen, zaznamenal 
však výpověď jednoho z mála přeživších, kapitána Wiliama Lumsdella. Dle jeho svědectví 
se major Dumbarre obával, že pokud nesplní rozkaz, který zněl udržet pevnost za každou 
cenu, byl by za své pochybení pověšen, jelikož se v blízkém okolí dánského krále Kristiána 
IV. Nacházeli osoby, které mu nebyli zrovna příznivě nakloněny.465 Učinil tedy 
rozhodnutí: ,,tedy se odhodlal zemřít se ctí, spíše než aby bylo jeho jméno zpochybňováno.“466 Zde tedy 
vidíme, jak pojetí cti, resp. tedy možnost být za své konání zahanben, nebo raději čestně 
zemřít v boji, mohlo mít přímý důsledek na postup zvolený tváří tvář obléhání. V tomto 
případě osobní vnímání cti skotského majora vedlo ke smrti naprosté většiny vojáků i 
prostých obyvatel. Jasně vidíme, jak byla pro vedení války čest důležitá. Zdá se, že 
neuposlechnutí rozkazu a následná smrt pověšením by smazala čest vyplývající z dodržení 
,,rituálu“, a tedy následné kapitulace. Vidíme, že major Dumbarre si vážil více svého 
jména, své cti, než svého (ergo i jiných) života na fyzické úrovni.467  
 A k tomuto hodnocení se přiklonil i sám Monro, i když vnímal rozporuplnost 
takového jednání: ,,vím, že někteří namítnou, že byl vinen, když odmítl přistoupit na příměří, když 
situace nevypadala tak, že by někdo přijel na pomoc, či dokázal vytrvat:“468 Nicméně skotský 
                                                
462 M., I., 39. 
463 Ibid. 
464 Nechvalně proslulý pád města Magdeburg roku 1631 se odvíjel po podobné ose. Obránci, doufajíc v 

příchod švédského vojska, odmítli kapitulovat. Jejich přání se však nenaplnilo a město bylo vypleněno 
a vypáleno, v důsledku čehož zemřeli zhruba dvě desítky tisíc osob. Martines, Furies, 49.   

465 M., I., 39-41. 
466 Ibid., I., 39. 
467 Už jsme uvedli, jaké stigma se přičítalo katovské profesi, stejné v raném novověku platilo i pro šibenici 

a smrt touto cestou. Například i pro řemeslníky dbající na svou pověst bylo nebezpečné katovi 
pomáhat i se stavbou, či opravou dřevěné konstrukce. Dülmen, Bezectní lidé, 47. 

468 M., I., 40. 
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profesionál se spíše věnuje tomu, jak se po prolomení hradeb zachovala vojska generála 
Tillyho. I po selhání obléhacího rituálu od nich očekával jiné jednání, než které prokázali: 
,,tito krutí vrazi toho času svým obludným a marnotratným masakrem porušili Boží mír, koupali se 
v křesťanské krvi, aniž by dali milost důstojníkům, vojákům, či knězi, čímž se nakupí hněv na jejich duše v 
den, kdy se objeví před velkým Soudcem,“469 Válčení má tedy určitá pravidla, kromě těch 
explicitně sepsaných ve válečných řádech, dle Monroa založená dále na křesťanské víře. 
Naposledy, když jsme o nějakých normách limitujících násilí mluvili, komentoval skotský 
profesionál počínání Heinricha Holcka v Sasku a rovněž chování jeho i jeho mužů ve svých 
pamětech okomentoval tak, že byli za své krutosti po právu ztrestáni Bohem. Jedním 
z těchto pravidel byl zřejmě i zákaz hanobení ostatků, neboť následující bylo provedeno 
s tělem majora Dumbarra: ,,rozpárali hrudník, vyňali jeho srdce, rozbili čelist a srdce vložili do úst,…, 
po smrti se k němu zachovali nekřesťansky.“470 I po selhání obléhacího rituálu se útočníci museli 
nějakým způsobem zachovat, museli brzdit svou krvelačnost, a to v souladu s vojenským a 
do určité míry i duchovním řádem. 
 Dalším příkladem, kdy pojetí cti pozměnilo situaci obléhání, nám přibližuje von 
Fritsch při uzavření podmínek s francouzskou posádkou v Unterlandsteinu, kde se vyskytla 
ona jazyková bariéra, jak jsme popsali o několik stran dříve. Než měla posádka za 
dohodnutých podmínek odejít, přitáhl k městu generálmajor Schneider (či Schnetter) 
s přímým rozkazem od polního maršálka Götze, který zněl, že uzavřená dohoda je 
neplatná a všichni obránci musí zemřít: ,,měli jsme zabít padesát Francouzů, vůči tomu jsme ale s 
odpuštěním protestovali, když jsme k tomu jinak nemohli být povzbuzeni, měly z Cobolenzu přijet tři setniny 
jízdy a vykonat to,“471 Přesný motiv nicméně není možné identifikovat, můžeme se však 
domnívat, že von Fritsch a jeho muži odmítali porušit předem dané slovo. Situace měla 
ještě jiný rozměr, neboť hned při příštím obléhání, tentokrát města Oberlandstein, von 
Fritsch uvádí, že posádka nebyla obeznámena se situací, jaká nastala v Unterlandsteinu. 
Tedy nedodržení ,,rituálu“ hrozilo narušit mechanismus řešení konfliktu, nicméně 
omezené komunikační prostředky tomu v tomto případě zabránily. Jinak tomu bylo při 
následné snaze o pokoření pevnosti Hermannstein. Dle von Fritsche byli při útoku zajati 
dva kapitáni: ,,tak ho chtěli pověsit z okna, on neuměl francouzsky, ale jakmile jim pověděl [sic], že my 
jsme Francouze v Unterlandsteinu nezabili, ale jezdci na příkaz generálmajora Schneidera, darovali mu 
život,…, a slíbili, že pokud zajmou generálmajora spolu s vojáky, jistě ho pověsí,“472  Tedy i zde se nám 
vyjevuje křehkost limitů násilí, ale zároveň se vyjevuje i jejich reciprocita nejen ve vztahu 
mezi vojáky a civilisty, ale také vojáky samotnými. 

 
 
 
 

                                                
469 Ibid. 
470 Ibid., I., 40. 
471 F., 153-154.  
472 Ibid., 158. 
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Závěrečný akt: Šturm 
 
Všechna obléhání nicméně neprobíhala podle výše vykresleného vzoru. Existovaly případy, 
kdy formální obležení nebylo na místě, jelikož bylo obránců tak malé množství, nebo dané 
místo nedisponovalo dostatečným defenzivním systémem, a bylo ihned přikročeno ke zteči. 
Jak uvádí stroze hned zkraje svých pamětí Augustin von Fritsch při dobytí Písku, které bylo 
dobově považováno za obzvláště kruté a otřesné473: ,,další den jsme ztečí získali [Písek, pozn. 
OV] a všechny uvnitř pobili,“474  Stejné uvádí i dále: ,,Hrad Steinberg jsme vzali ztečí a všechny uvnitř 
pobili.“475 K takovému způsobu dobytí docházelo za použití žebříků, nebo jiného 
mechanismu, kterým mohly být rychle překonány hradby. Podmanění pevnosti tímto 
způsobem nápadně připomínalo moment, kdy nebyl dodržen ,,obléhací rituál“: ,,Předměstí 
[Heidelbergu, pozn. OV] jsme vzali ztečí, všechny jsme pobili. V noci jsme vešli do města, vojáci byli buďto 
zajati, nebo zabiti. Vzali jsme zde také značnou kořist v penězích, zlatu a stříbru,“476  Než se pokusíme 
z těchto úryvků vyvodit nějaký závěr, uveďme do třetice ještě jeden výňatek z von 
Fritschova textu, který navazuje na předchozí: ,,šli jsme přímou cestou k Manheimu, který jsme 
oblehli a po velké námaze město ztečí dobili. Většina vojáků se stáhla do pevnosti, kterou pak po silném 
obležení také odevzdali. S věcmi odtáhlo 25. pěších praporů, většinou Angličané,“477 
 Pokud se vojáci bránili a byli schopni pevnost úspěšně hájit, došlo k uzavření 
akordu, čestné kapitulace, která obráncům přiznávala určitá práva, jako jsme viděli v 
předchozí části. Nicméně, pokud se tak nestalo a pozice byla příliš snadno dobyta, než bylo 
nabídnuto příměří, následoval masakr, popřípadě zajímání vojáků a také plenění. To nám 
dosvědčuje i druhý německy píšící autor Peter Hagendorf: ,,Ten [Landshut, pozn. OV] jsme 
ostřelovali a ztečí zabrali. Leželi jsme zde osm týdnů a město vyplenili. Zde jsem jako kořist získal krásnou 
dívku a dvanáct tolarů, navíc dostatek šatstva a bílé látky.“478 A přesně k takovému způsobu dobytí 
pevnosti docházelo, i když ,,obléhací rituál“ selhal, jak jsme podrobně popsali na případě 
obležení Bredenbergu Tillym.  Velice podobně uvádí von Fritsch situaci u města 
Einbrechen: ,,po několika dnech, jsme přístupové linie dovedli až k hradebnímu příkopu, kde jsme vystavěli 
baterii z jedenácti děl, město jsme nepřetržitě ostřelovali a pak ztečí obsadili,…ale nezajali jsme více než 
padesát sluhů a několik důstojníků, které jsme poté vyměnili za našeho kapitána, poručíka a dva 
praporčíky,“479 I Poyntz uvádí variaci na stejné téma při obléhání Donaworthu obsazeného 
švédskou posádkou: ,,oblehli Donaworth a než přijel král [Ferdinand III., pozn. OV] vytvořili průlom, 
poté dvakrát, nebo třikrát požadovali odevzdání města. Po dlouhé době město obsadili silou. Než král přijel, 
všechny, kteří odporovali, muže, ženy, děti, zabili.“480 

                                                
473 Fukala čerpá z tehdejšího historika a exulanta Pavla Skály ze Zhoře. Fukala, Třicetiletá válka I. díl, 63. 
474 F., 106. 
475 Ibid., 108. 
476 Ibid., 112.  
477 Ibid., 112.  
478 H., 109.  
479 F., 158-159. 
480 P.,105.  
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 Krátce shrňme, že to, jak dlouho dokázali obránci vzdorovat umístění baterií bylo 
reflektováno v podmínkách opuštění pevnosti a přiznané milosti. Pokud vytrvali a nebyli 
příliš brzy překonáni, posádka přežila, podle svého bojového výkonu byla však nucena na 
místě zanechat své zbraně i pakáž, a pochodovat bez vlajících standart, nebo naopak si vše 
ponechat, opustit pevnost za zvuku bubnů a trubek a v plné výzbroji a výstroji. Vidíme, že 
pokud obránci vzdorovali dostatečně dlouho a jejich pozice nebyla dobyta, došlo k čestné 
kapitulaci, která byla přijatelná pro obě strany. Pokud však byli překonáni jiným 
způsobem, ať už před druhým nabídnutím příměří, nebo po jeho odmítnutí, nebylo možné 
očekávat slitování. Opět můžeme zaregistrovat určitý stupeň instrumentálnosti, kdy při 
úspěšné zteči nikdo nemá nárok na milost, ale pokud se dlouze a odhodlaně brání, je 
výhodnější uzavřít dohodu než riskovat oboustranné krveprolití. 
 V tomto případě můžeme bojovému výkonu rozumět jako míře toho, jak dlouho 
dokázali obránci mařit zlézání hradeb, umístění průlomové baterie a minování. Již dříve 
jsme uvedli, jak bylo dle Monroa kladně hodnoceno správné provedení výpadu do 
přibližovacích zákopů, a z pozice útočníka zase jeho zmaření. Sydnam Poyntz také mluvil 
o cti být první na žebříku při zteči. V tomto bodě jsme se dostali dále od původně 
uvažovaného bojového výkonu jako psychikého vypořádání se s mechanikou války a 
potlačení strachu.  
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Kapitola XI 
 

BŮH 
 
V poslední kapitole této práce se zaměříme na pozici víry v ego-dokumentech našich čtyř 
autorů. Stejně jako ve válkách předcházejícího století šestnáctého, kdy sporem zahořela jak 
Francie, Skotsko, území Svaté říše římské a Nizozemí, otázka víry bezpochyby sehrála svou 
roli i ve válce třicetileté.481 Nenaplnění náboženských svobod českých zemí se stalo její 
rozbuškou a české stavy doufali právě v náboženskou loajalitu svých souvěrců ve sporu s 
císařem.482 To se jim povedlo pouze částečně, kalvinista a vůdce Protestantské unie 
Fridrich Falcký byl sice zvolen králem, ale luterán Jan Jiří Saský se přidal zpočátku na 
stranu císaře. Později na stranu protestantské víry do války vstoupili Kristián IV., Gustav 
Adolf II., ale i katolická Francie. Víře musíme tedy přisoudit vedlejší roli v mocenském 
zápolení třicetileté války. Jak však o náboženskému rozměru války uvažovali naši pisatelé? 
 Hagendorf uvádí, že ho Bůh ochránil před újmou v boji: ,,Španělé nám způsobili velkou 
škodu, tedy toho dne byla celá švédská armáda poražena, jak pěchota, tak i kavalérie… tentokrát mě 
Všemohoucí ochránil, tak jsem drahému Bohu za svůj život velice poděkoval, že jsem neztratil ani prst, když 
nikdo jiný z celého regimentu nezůstal bez zranění.“483 Poyntz rovněž vyjadřuje Bohu svůj vděk za 
zachování svého života v bitvě u Lützenu: ,,a tak věřím, že Bůh viděl mé srdce a zachránil mne před 
smrtí v té velké bitvě, kde mnoho jiných padlo:“484 Bohu je také vděčen za své propuštění z 
tureckého zajetí a setkání s františkány, kteří se o něj zprvu postarali: ,,učiněno zvláštní boží 
milosti vůči mně, že mě za ruku vyvedl z mého otroctví k setkání s tak posvátnou společností.“485 Nicméně 
popisuje, jak několikrát neuspěl při pokusu o útěk od svého pána, a i když se mu to nakonec 
podařilo, stálo ho to značnou porci sil. Ale i tak přiznává díl úspěchu Bohu. Bůh tedy 
prozatím v ego-dokumentech vystupuje spíše jako princip dávající smysl náhodě. Ve stejné 
roli je uveden i dále, při Poyntzově popisu odhalení ,,zrady“ Albrechta z Valdštejna: 
,,vypadá to, že to byla Boží vůle, která s jistotou potvrdila informace Dona Baltazara, díky kterým odhalil 
tu zradu.“486 A byl to opět Boží zásah, který zbavil císaře množství jeho nepřátel: Fridricha 
Falckého, Gustava Adolfa, a v důsledku i Valdštejna.487 Ve stejném smyslu vystupuje v 
memoárech anglického vojáka Bůh i ve spojení s válkou. Takto Poyntz komentuje setkání 
vojsk pod velením kardinála-infanta Ferdinanda a Ferdinanda III. u Nördlingenu a 
následné přesvědčivé vítězství katolických sil: ,,a jak jim Bůh prokázal takovou poctu, že se až 
málem zázrakem setkali při tak slavném vítězství.“488  

                                                
481 Tallet, War and Society, 15. D. J. B. Trim, ,,Conflict, religion, and ideology“ in European Warfare 1350-

1750 eds. Frank Tallet a D. J. B. Trim (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 279. 
482 Mortimer, Eyewitness Accounts, 10. 
483 H., 109.  
484 P., 75.  
485 Ibid., 54.  
486 Ibid., 92.  
487 Ibid., 101. 
488 Ibid., 114.  
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 V deníku Petra Hagendorfa je Bůh přítomen často i v situacích nevojenského 
charakteru, například při nemoci: ,,Byl jsem nemocen po dva měsíce, ale Všemohoucí mi pomáhal, 
ačkoliv hodně jiných Němců zemřelo.“489 A poté, co mu umírá potomek, okamžitě si do deníku 
poznamenává formulku:  ,,Bože, dopřej mu šťastné vzkříšení.“490 
 Jak už si jistě v tento moment čtenář navykl, nejvíce k našemu tématu má opět co 
říci Robert Monro. Pokud se navrátíme k závěru, že Bůh figuroval jako princip nahrazující 
náhodu, dle Monroa byl výsledek událostí rozdělen mezi Boží zásah a lidské přičinění: ,,a 
ačkoliv vidíme, že vítězství je od Boha, k překonání nepřítele jsou velice nutné odvaha a umění velitele.“491 
 Monro rovněž popisuje, jak se skotský pluk před ztečí na Aikilfourd modlil k Bohu: 
,,svěřili jsme úspěch Pánu,“492 A tak učinila později i celá švédská armáda před obléháním 
Frankfurtu nad Odrou: ,,Ráno o květné neděli, jeho Výsost s celou armádou ve svém nejlepším pořádku 
vysloužili Bohu; jeho Výsost po mši povzbudila naše vojáky,…, vydal [Gustav Adolf, pozn. OV] příkaz 
generálu Banérovi, aby rozkázal všem brigádám připravit se,“493 Nejen, že se jednalo o neděli, která 
má dodnes v křesťanské kultuře zvláštní místo, ale tentokrát se jednalo navíc o den, kdy 
křesťané slaví vjezd Ježíše do Jeruzaléma.494 Důvod proč nebyl tento den věnován jiné 
činnosti, nalezneme o několik stránek dále: ,,A že jeho Výsost odpoledne na den Páně stíhala své 
nepřátele, bylo to z důvodu nutnosti: armáda generála Tillyho byla na pochodu vyprostit město, jeho Výsost 
byla nucena využít příležitosti, která jakmile pomine, už se nikdy nevrátí.“495 Tedy vojenské cíle byly 
nadřazeny náboženskému cítění a válka nebyla v kontradikci s Bohem. Bůh byl dle 
Monroa důležitou součástí války, jak uvádí dále na příkladě Albrechta z Valdštejna, jehož 
muži nebyli schopni dobýt Stralsund: ,,zapomněl nakonit Boha na svou stranu, a tak byl zklamán 
jím, který se všemi věcmi nakládá dle své libosti.“496 To Monro potvrzuje i po pokoření výše 
zmíněného Frankfurtu nad Odrou: ,,jeho nekonečná odměna je vždy připravena odměnit ty, kteří mu 
slouží: jeho Výsost se svou armádou ráno vysloužila Bohu, a v noci byli učiněni vítězi nad svými 
nepřáteli.“497 Bůh byl tedy nutnou podmínkou úspěchu, nicméně k dosažení vítězství byla 
zapotřebí navíc i odvaha a um velitele, jak již bylo výše uvedeno. Celá švédská armáda se 
modlila před bitvou u Breitenfeldu, i o rok později u Lützenu: „Jeho Veličenstvo pak ukončilo 
ranní modlitby,… Jeho Veličenstvo poté povzbudivě nabad́alo každého muže z řad pěchoty i jízdy, aby 
bojoval statečně,… volejme k Bohu jedním hlasem Iesu, Iesu, Iesu pomoz mi dnes bojovat pro sla ́vu Tvého 
                                                
489 H., 100.  
490 Ibid., 113.  
491 M., II., 41.   
492 Ibid., I., 51.  
493 Ibid., II., 32.  
494 Franco Cardini píše, že v rámci treuga Dei, Božího příměří, bylo zabití od čtvrtečního odpoledne do 

nedělního trestáno exkomunikací. Cardini zde zřejmě popisuje spíše omezení soukromého násilí, msty 
než války. Cardini, ,,Válečník a rytíř“, 72. Georges Duby uvádí, že například ve třináctém století, kdy 
se odehrála bitva u Bouvines, které věnuje svou útlou publikaci, bylo v něděli kněžími zapovězeno 
věnovat se obchodu, práci, sexu a prolévání krve. Charles Duby, Neděle u Bouvines (Praha:Argo, 1997), 
9. Jen drobná poznámka takto z paměti: bitva na Bílé Hoře, i o bezmála dvě stě let později u 
Waterloo, byly svedeny rovněž v neděli. 

495 M., II., 37. 
496 Ibid., I., 67.  
497 Ibid., II., 37. 
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jména...“498 Monro nám zde skrze své paměti prezentuje něco podobného, jako popisuje D. 
J. B. Trim, tedy, že už během středověku převažovalo mínění, že Bůh hodnotí obě strany 
konfliktu z hlediska spravedlivosti jejich příčin a jejich jednání, a poté se k jedné ze stran 
přikloní. Bitva se tak stávala jakýmsi soudním líčením o tom, kdo je z Božího pohledu 
v právu.499  
 Také Augustin von Fritsch vyjevuje ve svém díle přítomnost víry v momentu těsně 
před bojem za okolností, kdy byl usídlen ve městě Stade, kam dorazili poručíci 
Eichelberger a Jean s něco málo přes stovkou jezdců a rozhodli se na svou pěst vyhnat 
podobně silnou jednotku nepřítele usídlenou u nedalekého rybníka: ,,a v Božím jméně s velkým 
křikem, kterého jsou jezdci většinou plni, s velkou zuřivostí zaútočili na nepřítele,“500 Stejné využití víry 
uvádí i později u města Weißenberg: ,,a také v Božím jméně zaútočili na nepřítele,“501 
 Robert Monro nevymezuje pozici Boha pouze na okamžiky předcházející bitvě, či 
obležení. Téma Boha se jako nit vine i ostatními úvahami o válečnictví: ,,pokud milujeme 
Boha, budeme ho hledat bolestivě,.., pokud v tom selžeme jako vojáci, bude to těžší.“502 Obtíže a útrapy 
spojené s válkou jsou zde ospravedlněny, jako cesta k Bohu. Cesta válečníka jako by 
v tomto směru byla jistější než ostatní způsoby. Monro pokračuje v míšení víry a 
pozemského života i na jiném místě: ,,dvě věci musíme respektovat dokud žijeme, naši vnitřní integritu 
a naši vnější čestnost, naši úctu k Bohu, a naši reputaci mezi muži, jedno učiní náš život slavným, druhé 
naši smrt šťastnou, takže obě přinesou čest jménu a blaženost duši.“503 
 Tedy i v této kapitole se dostáváme k Monroově důrazu na proměnlivost světa, 
tentokrát však ve spojení s vírou: ,,Muži naší profese by měli být vždy připraveni, neboť mají neustále 
smrt před očima, tak by měli být v bližším vztahu s Bohem… neboť nyní kveteme a v okamžiku odumíráme 
jako tráva, nyní stojíme a hned padáme, náš život, který jsme obdrželi,  sebou nese semínko smrti. Naše činy 
by vždy měli být před našima očima, jako bychom se za okamžik měli ocitnout před Božím soudem… 
protože muž by se nikdy na tomto světě neměl chovat jinak, než jako by měl neustále smrt před očima, s 
myslí vždy upnutou na hodinu a moment svého odchodu,“504 
 Dle Monroa tedy voják musí vždy dbát na své jednání, protože jeho smrt může 
přijít kdykoliv a nesmí svými špatnými činy ohrozit možnost vstoupit do Království 
nebeského. Jak jsme viděli již dříve, podobnou schopnost překonání zkázy fyzické 
substance přisoudil Monro pověsti mezi lidmi, tedy jakési kulturní nesmrtelnosti, zde však 
vidíme, že požadavky na nesmrtelnost zásvětní jsou takřka totožné: ,,Kdo by pak neposlouchal 
takového velitele a nebojoval dobře, čímž by byl ujištěn o svém příznivém jednání, že po cestování a útrapách, 
získá slávu a čest zde, a nesmrtelnou korunu po smrti, za dobré bojování bitev Páně?“505 Už ve více než 
jedné z předchozích kapitol jsme pojednávali o promíšení světského řádu a náboženského: 

                                                
498 Ibid., II., 163. 
499 Trim, ,,Conflict, religion, and ideology“, 279-280. 
500 F., 124.  
501 Ibid., 44.  
502 M., I., 5.  
503 Ibid., I., 75.  
504 Ibid., II., 7. 
505 Ibid., II., 167. 
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v případě trestu a brzdy násilí vůči obyčejnému obyvatelstvu a dalším vojákům. Zde se nám 
tento motiv opakuje, když vidíme, že válka není pouze cestou k zisku cti a slavné pověsti, 
popřípadě postupu na společenském žebříčku stavovské společnosti, ale je zároveň cestou 
ke spáse.506 Zda je tento způsob pro křesťana vhodný a zda je vůbec přípustné z morálního 
hlediska podílet se na násilí vůči jiným křesťanům je zde naprosto převráceno.507 Třicetiletá 
válka byla už velice časově daleko od bitvy u Hastingsu 1066, kdy normanští biskupové 
válečníkům přikázali za zabití rok modliteb a čtyřicet dní za způsobení zranění.508   
 Křesťanští teologové se v tomto smyslu nicméně přeli o to, zda vůbec, případně za 
jakých podmínek je násilí pro křesťany ospravedlnitelné. Tento spor dal vzniknout učení 
spravedlivé války, která ve stručnosti říká, že boj je legitimní jedině pokud je veden za účelem 
nastolení či obnovení zákonných práv panovníka. Svatý Augustin, který byl prvním 
architektem této doktríny, tvrdil, že válka je rovněž přípustná, když je vedena za 
spravedlivé příčiny a se spravedlivým záměrem a pod zákonnou autoritou.509 Dále toto 
rozvinul už v Monroově století Hugo Grotius, čímž položil základy mezinárodního 
humanitárního práva. 
  A zhruba tyto důvody Monro několikrát uvádí, jako příčinu své vojenské služby: 
,,pro více důvodů, ale zvláště pro osvobození dcery našeho drahého panovníka, zarmoucené české královny a 
jejich dětí, dále, pro ohroženou svobodu našich bratří v Kristu, a za třetí pro lepší zručnost ve válečné profesi, 
která je mým povoláním;“510 Zde nám jednak Monro popisuje jako důvod své role ve třicetileté 
válce právoplatnou politickou příčinu, tedy navrácení Rýnské Falce, dědičného území 
Fridricha Falckého jeho dětem, zvláště Karlu Ludvíku Falckému, kterému Monro věnoval 
své paměti. Přesně za tímto účelem byl po smrti Gustava Adolfa založen Heilbronnský 
spolek, který sdružoval nizozemské stavy, Francii a říšská knížata.511 Monro také mluví o 
válečné profesi, jako svém povolání, analogicky se v tomto smyslu vyjadřuje Max Weber ve 
své už kanonické práci Protestantská etika a duch kapitalismu. Povolání bylo míněno ve 
smyslu Bohem ustavené pozice, kterou musel daný jedinec bezchybně vykonávat a 
přispívat tím k šíření slávy Boha, to pak bylo známkou toho, že disponuje pravou vírou.512 
Napovědět nám v této interpretaci může i to, že Monro ke svým pamětem přidal část 
                                                
506 Obecně, logika spojení cesty ke spáse a násilí stála v pozadí křížových cest, kdy byl takto temperament 

válečníků podřízen a využit papežskou autoritou. Lynn, Battle, 415-418. 
507 Wilson, ,,New Approaches under the Old Regime“, 142 in Early Modern Military History, 1450-1815. 

Jak uvádí Matthew Bennet, tak za normálních okolností přípustné není, musí být jistým způsobem 
legitimizováno, což zde činí pouze Robert Monro. Matthew Bennet, ,,Why Chivalry? Military 
,Profesionalism in the Twelfth Century: The Origins and Expressions of a Socio-Military Ethos“ in 
The Chivalric Ethos and the Development of Military Professionalism, ed. D. J. B. Trim (Leiden: Brill, 2003), 48. 
Ale dělo se tak opakovaně, například při taženích proti albigenským, či husitům. I tehdy byla 
prolévána křesťanská krev, ale oboje bylo zastřešené bojem s ,,heretiky“. Martinez, Furies, 215. 

508 Keegan, Historie válečnictví, 243. 
509 Matthew Bennet, ,,Legality and legitimacy in war and its conduct, 1350-1650 in European Warfare 

1350-1750 eds. Frank Tallet a D. J. B. Trim (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 265. 
510 M., II., 62. 
511 A skutečně po uzavření Vestfálského míru byla Karlovi navrácena Dolní Falc i s kurfiřstskou hodností. 

Horní Falc nicméně zůstala v držení bavorského kurfiřta. 
512 Max Weber, Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (Londýn, New York: Routledge, 2001), zejména s. 

69–70, 102–125.  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nazvanou ,,meditace křesťanského vojáka“.  Pojem miles Christi, voják Kristův, původně 
vyjadřoval naprosto nenásilný, duchovní boj v Kristově jméně.513 Výraznou přeměnou 
prošel v období prvních křížových cest za dobytí Jeruzaléma. Ve středověkém myšlení byl 
tak pojem použit spíše jako nástroj legitimizace násilí jako boje v Božím zájmu.514 Jak jsme 
si mohli rovněž všimnout v dosavadním průběhu výkladu, často se Monro zmiňuje o 
askezi, chudobě, uměřenosti. Nápadně to může připomínat etiku starých mnišských 
vojenských řádů515, ale také kalvinistů, Monroových souvěrců. Mohli bychom tedy 
považovat skotského profesionála také za svého druhu mnicha – válečníka?516 
 Stejně tak totiž Monro uvádí, že bojoval za náboženskou svobodu svých souvěrců 
protenstantské konfese. Jak se tedy vyjadřuje ke katolictví? ,,Kdo by pak neviděl, jak 
opovrženíhodné je toto učení, které dává lidem svobody spáchat jakoukoliv ničemnost, a pak je ujistit o 
možnosti odpuštění? … žádný zločin před Bohem není odpornější, než shledávat chloubu v hříchu;“517 
Tedy opět vidíme to, jak je důležité se za každých okolností chovat správně a mít na paměti 
svůj obraz před Bohem. Například jednání, které je porušením čestného obléhacího rituálu, 
tak jak jsme ho popsali v minulé kapitole, bylo nepřijatelné nejen z hlediska sekulární 
vojenské cti, ale také Božího řádu, znovu tedy dochází k těsnému promíšení obou: ,,Zde jsme 
také viděli, že Bůh nestrpí, aby tito křesťané byli nepotrestáni, ti, kteří poruší své sliby, jako učinil plukovník 
Grame, jehož chyba je příliš obvyklou mezi jeho frakcí, která má za maximu, že nejsou nuceni vůči nám 
dodržet slib nebo akord; jak bylo viděno při odchodu pluku plukovníka Monro z Fowles ze Stobingu; 
podmínky jejich akordu byly porušeny, vojáci byli donuceni sloužit a důstojníci byli uvězněni.“518  
 Tato hloubka propojení mezi vojenskou službou a zásvětním řádem je však vlastní 
pouze Robertu Monro, v jiných denících podobné úvahy nenacházíme. Autoři se ani 
nevyjadřují v tom smyslu, že by kalvinismus, či luteránství bylo například jedem křesťanů, 
jak se objevovalo v dobových propagandistických pamfletech.519 Není uváděn žádný rozdíl 
hereze, ani nějaký konfesní konflikt. Poyntz se vymezuje spíše pozitivně, než negativně po 
útěku z tureckého zajetí: ,,vysvětlili mi, jaké je pravé náboženství, což mi dosvědčili, že není žádné jiné, 
než to, které je obvykle nazýváno papežské… nemohl jsem jinak, než tak připustit a následoval jsem jejich 
rady, která byla, abych se stal členem svaté církve.“520 Monro se ve svých pamětech po smrti 
Gustava Adolfa vyjadřuje o poznání silněji, a to následujícím způsobem: ,,přinesl klíče [Gustav 

                                                
513 Cardini, ,,Válečník a rytíř“, 72. Byl to ale výklad živý i během období renesance a propagovaný 

například Erasmem Rotterdamským, který zachovával velice opovržlivý postoj k vojenským 
profesionálům té doby.  Harari, The Ultimate Experience, 55.  

514 Zdeněk Beran ,,Válka a násilí jako sociální kód české pozdně středověké šlechty“ in ČČH 2 (2017), 
325. Lynn, Battle, 417. 

515 Cardini, ,,Válečník a rytíř“, 69-99. Dále například Lynn, Battle, 419-420. Tak například pro řád 
templářů poskytl intelektuální oporu Bernard z Clairvaux a určil jim pravidla odvozená z řádu 
Cisterciáků. Cílem bylo těsné propojení zdatnosti válečnické a zbožnosti mnišské za účelem boje 
s pohany a později i heretiky. 

516 Malešević, The Sociology of War and Violence, 111. Malešević uvádí, že v rámci kalvinismu byla válka 
považována za naplnění boží vůle. 

517 M., II., 124. 
518 Ibid., II., 102. 
519 Fukala, Třicetiletá válka I. díl, 98-99. 
520 P., 54. 



 

 108 

Adolf, pozn. OV] a otevřel dveře jejich kostela, které byly zavřeny Antikristovými modloslužebníky, a 
ďáblovo učení bylo vyhnáno z Falce,“521 Je to však jedním z mála takto silných vymezení vůči 
katolicismu, jinak katolíky Monro označuje jednoduše jako ,,papists“. Tak jak to popisují 
naši aktéři, se nejednalo o nepřátele nabývající kosmických, či jinak nelidských 
charakteristik ve smyslu absolutního souboje dobra se zlem tak, jak o tom hovoří D. J. B. 
Trim.522 Tedy víra jen v omezené míře hrála roli v posílení charakteru nepřátelství. Viděli 
jsme hned v úvodu, že vojáci sloužili dle své víry, pokud chtěli a mohli, ale v momentě 
zajetí se tato možnost rušila, a pro důstojníky obecně zřejmě příliš závazná konfesionální 
loajalita nebyla. Zároveň odlišná konfese nebyla důvodem pro jiné chování vůči vojákům, 
či obyčejným lidem. Toto jednání bylo řízeno světštějšími charakteristikami. Pokud se 
navrátíme k tématu první kapitoly analytické části a uvažujeme o náboženských 
charakteristikách nepřítele, nic, co by naši interpretaci posunulo za již vymezené, zde až na 
vzácné výjimky nenacházíme. 
 Nicméně v Monroových pamětech jasně vidíme snahu o překonání podmínek lidské 
existence, o vyvázání se z poměrů fyzických a dosažení trvalejších, jak díky společenskému 
uchování dobrého jména a pověsti, tak také vírou, skrze spásu. Důležité však je, že toto 
jednání je plně v jeho kompetencích, on rozhoduje, jaký za sebou zanechá odkaz, a zda 
vystoupá na onen svět cestou vojáka. Kompatibilita získu slávy činy na zemi a vydobytí si 
tak i věčného místa na onom světě není natolik dobově unikátním uvažováním, jak ukazuje 
Philipe Ariés ve svých Dějinách smrti, nicméně v jiných pamětech tento motiv, ani takto 
vyjádřenou touhu po nemateriálnu nenalézáme.523  

 

                                                
521 M., II., 168. 
522 Trim, ,,Conflict, religion, and ideology“, 288. Podobné vymezení vůči nepříteli jako kosmickému 

protivníkovi uvádí Siniša Malešević v případě protestantského vojska Olivera Crommwella. Malešević, 
The Sociology of War and Violence, 111. Rovnež si nemyslím, že by Monro vnímal svou účast ve třicetileté 
válce jako křížovou výpravu, jak o tom hovoří Geoff Mortimer. Na to o nějakých náboženských 
rozdílech hovoří příliš málo, a kromě pár poznámek není jeho rétorika nijak polarizující vůči 
katolíkům. Vnímá je rovněž zejména jako křesťany. Mortimer, Eyewitness Accounts, 156-160. 

523 Philipe Ariés, Dějiny Smrti (Praha: Argo, 2000) 265-283. 
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ZÁVĚR 
 
Cílem této práce bylo za využití konceptu kultury Clifforda Geertze proniknout do 
uvažování vojenských profesionálů třicetileté války, jmenovitě Roberta Monro, Sydnama 
Poyntze, Augustina von Fritsche a Petera Hagendorfa. Abychom se vyhnuli zbytečně 
redukující homogenizaci, v tradici mikrohistorie jsme se také zaměřili na různé stupně 
heterogenity v konceptualizaci objektivně velice podobných podmínek vojenského života. 
Pokusme se tedy zhruba shrnout, v jakých kategoriích se uvažování aktérů prezentované 
skrze jejich díla protínalo, tedy z jakých přediv byla ona pomyslná symbolická mřížka utkána. 
  Nejprve jsme stručně řešili vztah subordinace vůči jinému panovníkovi, dimenze 
svobody takové volby a reflexi situace, kdy voják sloužil v jiném než původně preferovaném 
vojsku. Nezaznamenali jsme nikteraké explicitní problematizování tohoto jevu, i když byla 
vojenskému profesionálovi odebrána možnost volit si stranu a musel pozvednout zbraň 
vůči těm, které o něco dříve považoval za spolubojovníky. V důsledku toho jsme došli 
k tomu, že se ve třicetileté válce nedalo spolehlivě hovořit o uzavřených a exkluzivních 
uskupeních vojáků, ale spíše o propustných hranicích takových kontingentů. Hned v této 
fázi jsme narazili na první podstatný prvek kultury války, a tou byla proměnlivost, v tomto 
případě ve smyslu nestálého statusu nepřátelství. Samotné nepřátelství vycházelo ze 
specifického charakteru každé situace, nebylo hluboce zakořeněné a nekompromisní, ale 
často znovu vyjednávané a přeskupující se. Vztah mezi hlavními aktéry konfliktu byl 
vztahem založeným na cti, a dle této úrovně bylo s vojáky později zacházeno. Mohli si tak 
tedy vydobýt nejen uznání, ale lepší podmínky zajetí, či opuštění obléhané pevnosti. Ti, 
kteří projevili zdatnost v boji byli ušetřeni, neboť si tak získali uznání nepřítele a nárok na 
život. Čest tímto zvláštní způsobem vymezovala ty, kteří patřili do tohoto cechu válečníků a 
zasloužili si podobné zacházení.  
 Ohni boje měli být dle našich pisatelů vystaveni všichni válečníci, od nejnižších 
stupňů vojenské hierarchie až po tu nejvyšší, a na všechny se vztahovali stejné nároky na 
hodnocení jejich činů. Z rozboru pamětí můžeme dojít k tomu, že důstojníci získávali 
zvláštní podmínky zajetí, byli tedy zřejmě již a priori považováni za schopné, a tedy i čestné 
válečníky. Správně hodnocený bojový výkon měl být překlopen v postup ve vojenské 
hierarchii, a tedy hodnost důstojníka měla implikovat jeho dříve projevené schopnosti.  
 A schopnosti projevené na bojišti měly být také adekvátně odměněny i transformací 
pozice na společenském žebříčku, což se z hlediska povýšení do šlechtického stavu z našich 
pisatelů událo pouze Augustinu von Fritschovi. V této spojitosti se předpokládalo, že 
důstojník bude schopen shromáždit potřebný obnos peněž pro své vyplacení. Když jsme se 
zabývali vertikálním dělením vojsk na řadové mužstvo a důstojnický sbor, zjistili jsme, že 
důstojníci nebyli nuceni měnit stranu konfliktu. Snadno bychom tak v kontrastu 
k důstojníkům mohli považovat vojáky za pouhá těla donucená poslouchat rozkazy 
z donucení a strachu z neposlušnosti, ale jak jsme již uvedli, něco podobného autoři 
nezaznamenávají, v podstatě o žádném problému změny stran nemluví. Jiným případem 
však byla rivalita mezi odnožemi tehdejšího vojska. Tomu jsem se věnoval podrobněji na 
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jiném místě524, částečně to zaznělo i zde. Stručně se jednalo o to, že Monro mluví o 
kavalérii a mušketýrech jako nevhodných pro vojenskou službu, kvůli jejich výrazné 
náchylnosti k plenění. Frank Tallet uvádí, že samotní jezdci se považovali za důležitější než 
pěchota, mušketýři zase za něco více než pikenýři a obsluha artilerie se rovněž považovala 
za nejdůležitější součást vojska.525 Tedy ano, z tohoto pohledu bychom mohli hovořit o 
dělení mezi odnožemi armády, spíše než mezi šaržemi. 
 Tedy fungovala zároveň určitá rovnost a zároveň hierarchizace uvnitř vojska. Rovnost 
v tom smyslu, že válce se museli postavit doslova fyzicky čelem na bojišti, stejně svobodník, 
poručík i generál, hierarchizace v tom smyslu, že ne každý měl takové kapacity v rámci 
militární mechaniky operovat. Pokud však ano, měl dle mínění autorů postupovat 
v hodnostech a nikdo nebyl předem vyloučen z možnosti si takto čest vydobýt. Velitel měl 
být charismatický, individuální vůdce, sice i daný tradiční autoritou, ale v očích vojáků se 
musel ověřit v boji. Tedy v poli autorita sestávala primárně ze schopností než ze samotného 
sociálního statusu. Ze schopností čelit dobové militární mechanice a jít vojákům příkladem. 
Fyziologické reakce těla musely být naprosto podřízeny mysli.526 A návazně tedy projevy 
těla se staly určujícím při hodnocení síly vůle jednotlivce, která se tedy překlápěla do 
vojenské zdatnosti a dále do zisku cti.  
 Jak uvádí Yuval Noah Harari, v mnoha kulturách bylo zabití přiznána role 
ústředního momentu života válečníka.527 V námi analyzovaných denících, jsme zjistili, že 
naopak čest zdaleka nepřinášelo usmrcení nepřítele, ale provádění rozkazů, dodržování 
striktní disciplíny, i sama vojenská služba a smrt sebe sama při jejím naplňování. Smrt 
v boji za určitý nesobecký účel dokázala přinést notný díl cti jedinci, a dle Roberta Monro 
zachovat kontinuitu života i po jeho fyzickém konci. Minimálně dle skotského autora byla 
ideálem taková smrt, ne ukončení života bez bolesti, v klidu, na lůžku, ale naopak v akci, 
při překonávání svých limitů a zajištění pokračování další složky osobnosti, té společenské. 
Tedy spíše, než počet pobitých nepřátel byl důkaz zdatnosti demonstrován počtem zranění 
na vojákově těle. Jako důležitý prvek jsme identifikovali také veřejnost jednání, 
odměňování, ale i trestu. V tomto duchu jsme mluvili o sociálním rozměru jedince a 
důležitosti jeho statusu ve společenské hierarchii. Voják by tak nepatřil na nejnižší žebříček 
ctností, jak by mu přisoudili myslitelé humanismu, ale mohl si je nárokovat plněním 
požadavků své profese. 
 Když mluvíme o sociálním rozměru vojáka, musíme také zmínit jeho vazby na další 
válečníky. Tuto část opanoval opět nejšířeji Robert Monro, jehož pluk byl svého druhu 
unikátní ve smyslu založení na klanových svazcích tehdejší skotské společnosti. Ostatní 
pisatelé zcela výjimečně psali o svých spolubojovnících, a pokud, tak jmenovali většinou své 
nadřízené. Ovšem i mezi vojáky docházelo i k počtu roztržek, jak to popisuje například 

                                                
524 Vodička, Oděni ve cti a železe, 76-88. 
525 Tallet, War and Society, 134. 
526 Na rozdíl od 20. století, kdy byl tento vztah dle Harariho převrácen a tělo dominovalo mysli. Harari, 

The Ultimate Experience, 23. 
527 Ibid., 64. 
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Peter Hagendorf: ,,22. února jsem se popral se svobodníkem - korporálem Jürgem Behmen. Způsobil 
jsem mu velkou ránu na rameni.“528 
 Nikdo z nich však neuvažuje o svých přátelích a o médiu, jaké používá v takovém 
rozsahu jako Robert Monro, který své paměti vnímá jako svého druhu prostředek pro 
uchování sociálního rozměru osobnosti nejen své, ale také vojáků, ať už z jeho vlastní 
strany, tak také z opačné. Zahrnuje všechny, kteří se zachovali dle očekávání vojenské cti. 
A právě spíše čest, než esprit de corps, se vyjevila jako pojidlo mikroloajality, která vázala 
vojenského profesionála k ostatním spolubojovníkům v rámci značně proměnlivé skladby 
vojska.  
 Rovněž jsme řešili otázku vztahu mezi vojsky a civilní populací. Obyčejní lidé se 
stávali nástroji strategie, byli využívání instrumentálně k získávání ubytování, zásob, 
informací, jako pomocná síla, a z tohoto důvodu k nim byl zachováván vlídný postoj, ne z 
hlediska nějakých morálních norem. Vztah by se dal nejlépe definovat jako reciproční, s 
jasnou mocenskou asymetrií vojska.529 Žádný autor tento druh násilí neproblematizuje, i 
když mluví o velice brutálních činech uplatněných vůči obyčejnému obyvatelstvu. Jedině 
Monro na několika místech mluví o přílišném použití násilí, které bylo v rozporu s 
křesťanským učením, tedy nám nabízí možnost nahlédnout přípustné a očekávané normy 
jednání z jejich rozptýlení mezi více dimenzí. Násilí ale i tak bylo spíše účelové, samoúčelné 
pouze za vymezených podmínek, jako například odepření, či selhání obléhacího rituálu 
V žádném případě však neměli obyčejní lidé, i pokud se aktivně zapojili do války, nároky 
na stejné zacházení jako vojáci, například na čestné opuštění pevnosti, či jiné podmínky 
zajetí. Tyto instituce byly vyhrazeny pouze pro vojenské profesionály. V žádném ego-
dokumentu rovněž není uvedeno, že by vojáci dávali svůj život všanc zejména k ochraně 
obyčejných lidí. 
 Probírali jsme také prvek kořisti jako motivace k bojovému výkonu, která dle našich 
pisatelů byla velice účinná, ale Monro i Poyntz se k ní stavěli opět instrumentálně, 
nejdůležitěji vnímali samotné splnění úkolu a vyžadovali spíše, aby jednání bylo založeno 
na morální síle než touze po kořisti. Fritsch a Hagendorf se od peněžního rozměru války 
neodklání, naopak popisují její fundamentální důležitost na úrovni pokrytí základních 
potřeb vojáka, tak v důsledku činí i Robert Monro, a i Sydnam Poyntz, což se však 
nevylučovalo s jejich pojetím odvahy založené na ctnostech. Zastřešujícím motivem se však 
zdá být subordinace rozkazu, tedy podřízenost vyšší autoritě, ne individuální demonstrace 
zdatnosti per se, ale vždy za nějakým vojenským účelem.  
 Nicméně i samo pojetí vítězství, esenciální komponent strategie, není v námi 
sledovaných ego-dokumentech nijak hlouběji zkoumáno. Například takový Augustin von 
Fritsch poznamenává po drtivém vítězství katolických sil u Nördlingenu pouze: ,,během šesti 
hodin jsme zvítězili“530 a samotnému průběhu bitvy věnuje cca dvě stránky. Zejména 
v Monroově pamětech je větší důraz věnován průběhu bitvy a jednání během ní. Jak jsme 
                                                
528 H., 122. 
529 Opačný pohled nabízí Peter Wilson, zdůrazňuje vysoký stupeň závislosti armády na plodinách a 

informacích poskytovaných civilní populací. Wilson, Europe’s Tragedy, 15149. 
530 F., 149. 



 

 112 

viděli, tak i prohra, kapitulace, či zajetí nemusely vyústit ve ztrátu cti, i když v některých 
momentech docházelo ke konfliktu mezi požadavky cti a rozkazu velitele. Prostředky 
neposvěcovaly účel, minimálně ne ve vztahu mezi samotnými vojenskými profesionály. 
Nicméně Sydnam Poyntz mluví o něčem podobném konzervativním ,,přelomovým 
bitvám“: ,,A nazývám tyto bitvy jako významné, protože pokud by císař selhal a byl poražen v nějaké 
z těchto dvou posledních bitev, té ve které byl zabit švédský král, nebo té u Nördlingenu, císař, jeho potomstvo 
a habsburský rod by byli rychle odstaveni od koruny, ale zdá se, že Bůh ho zázračně ochránil a podržel, a 
nikdy více než během Valdštenovy konspirace, která byla tím nebezpečnější, čím byla tajnější.“531 A opět si 
všímáme role Boha, čímž se dostáváme k poslednímu bodu. 
 Válka nebyla jeho antitezí, Bůh se stával vysvětlením principů světa, a samozřejmě i 
války. Skrze víru byla v případě Monroa válka velice hluboce prožívána a interpretována.  
Dalo by se říci, že válka byla v jeho pojetí součástí pevnosti víry a cestou ke spáse. 
V pamětech skotského profesionála jsme identifikovali úzkou provázanost mezi požadavky 
cti a víry, kdy se zřejmě oba koncepty navzájem posilovali a vedli vojáka k jednání určitým 
směrem. Jiní autoři však takto hluboce válku skrze prizma víry nenahlíželi, nebo o tom 
alespoň neponechali výraznější odkazy ve svých dílech. Hrůzy a strasti války nicméně jejich 
vírou neotřásli.  

 
Graf č. 1 Prvky kultury války objevené interpretačním čtením. (Vytvořeno autorem za 
použití webového nástroje draw.io) 
 
 Tato práce přesvědčivě dokázala, že na úrovni obyčejných vojáků je nedostatečné 
tradiční konzervativní diktum, že válka je pokračováním politiky jinými prostředky. 
Analýza války, bitvy a obléhání na této mikroskopické úrovni nám odhalila, že válka se 
dotýkala naprosto existenciálního vidění sebe sama, chápání okolního světa, i smyslu věcí 
nadpozemských.  
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Na úplný závěr 
 
V této práci již nezbylo místo na poučenější výklad o genderovém prvku třicetileté války ve 
smyslu konstrukce maskulinity skrze tento konflikt. Válka, boj a zabití totiž často v různých 
i mimo-evropských kulturách sloužily jako přechodový rituál k mužnosti, či jejímu 
potvrzení.532 Tedy využiji zbývajícího prostoru v závěru a tímto tématem text pomalu 
zakončím. Robert Monro nám dokládá projev Gustava Adolfa k švédským vojákům před 
bitvou u Lützenu: ,,Všechny vás nabádám, zachovejte se mužně, a věrně se mnou bojujte, neutečte a já 
sám po vašem boku ohrozím své tělo a krev…“533 Stejným adjektivem hodnotí Monro i odvahu 
německého Bernarda Sasko-Výmarského: ,,císařští ztratili odvahu a skrze Boží pomoc a mužnou a 
odvážnou kuráž knížete Bernarda Výmarského vítězství připadlo švédské straně,“534 Tedy všechny 
charakteristiky, které jsme vztahovali k psychickému překonání mechaniky války, bychom 
mohli rovněž označit za ideálně mužské, nicméně ti, kteří těmto požadavkům nedostáli 
nejsou naopak feminizováni, ale považováni ,,pouze“ za zbabělce. V pamětech skotského 
profesionála je čest žen odlišného původu, není výsledkem jednání, ale je spojována s 
pohlavním stykem neposkvrněným stavem jejich těla.535 V deníku Petera Hagendorfa mají 
ženy, se kterými se oženil následující přízvisko: ,,oženil jsem se s počestnou Annou Stadlerin 
z Traunsteinu v Bavorsku.“536 To samé uvádí i u své druhé ženy, Anny Marie Buchlerin. 
Tento německý autor nám obecně zanechal poměrně více informací o své rodině během 
války než ostatní pisatelé. Vyjadřuje se například takto při obležení Wolfbüttelu: ,,Ten jsme 
oblehli a před ním postavili šance a město jsme obklopili tak silným vodním příkopem, že se museli vzdát. 
Zde byla má žena nemocná během celého obležení, které trvalo 18 týdnů.“537 Během doby, po kterou 
psal deník, Hagendorfovi zemřela první žena a několik dětí brzy po narození. Nijak zvlášť 
tuto situaci nerozvádí: ,,Dítě jí po cestě zemřelo a ona po několika dnech ve špitále v Mnichově také.“538 
Ani zranění své druhé ženy nekomentuje:  ,,Znovu zpět do Kolmaru. Zde jsme leželi v poli během 
nejlepších žní. Statečně nás z města ostřelovali. Brzy byla moje žena postřelena, tak byla ona i můj pacholek 
potrháni.“539 Společníky Hagendorfových cest byla nejen jeho žena, děti, pacholek, ale 
zřejmě i matka a otec jeho ženy.540 I když Hagendorf nezapisuje jakákoliv emočně nabitá 
slova ve spojení se svou ženou, či dětmi, na jednom místě činí výjimku a opětovné shledání 
s konvojem popisuje takto: ,,Zde byla pakáž z celého pluku. A já jsem se znovu shledal se svými 
milými v dobrém zdraví. Děkuji drahému Bohu, že nám dopřál tohoto požehnání.“541 Třicetiletá válka 
tedy pro Hagendorfa byla spíše putováním s rodinou, na rozdíl od Monroa, který se ve 
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533 M., II., 164.  
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538 Ibid., 107. 
539 Ibid., 111. 
540 Ibid., 116, 122. 
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svém psaní zaměřoval zejména na členy svého pluku. I on se však výjimečně zmiňuje o své 
rodině. Ta ovšem na rozdíl od Hagendorfovy, nebyla součástí pochodujícího vojska: ,,vydal 
jsem se do Štětína,.., kde jsem také navštívil svou ženu a rodinu;“542 Fritsch se o ženě, či dětech 
nezmiňuje, oženil se až po konci třicetileté války.543  
 Poyntz se rovněž o své ženě zmiňuje velice stručně: ,,dobře jsem využil svého postavení, 
protože jsem mohl domů často posílat peníze své ženě, která utrácela to, co jsem získal v zahraničí,“544 Ale 
vzápětí uvádí ponuřejší poznámku: ,,a tak jsem po dlouhém pochodu došel blízko domova, uslyšel 
jsem o pravé proměnlivosti štěstěny, protože moje žena a dítě byly zabiti, můj dům spálen a mé věci 
ukořistěny.“545 I v tomto případě čteme o nestálosti života, jeho vysoké proměnlivosti a o 
rezignovaném přijetí, které to v jedinci vyvolávalo. Možná to byla základní conditio humana 
třicetileté války a zřejmě i tento kulturní komponent činil válečníky schopné vypořádat se s 
podmínkami tehdejší vojenské služby. 
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