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Veronika BOHÁČOVÁ, Život barokní šlechtičny. Sylvie Kateřina hraběnka Černínová, rozená 

Caretto-Millesimo, Praha 2007 (= diplomová práce Ústavu českých dějin Filozofické fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze). 

Posudek oponenta diplomové práce 

Sylvie Kateřina Černínová není pro české dějepisectví osobou neznámou. Bez výjimky všich

ni autoři, kteří v minulosti věnovali pozornost dějinám Černínů v pobělohorském období, kdy 

rod po sice dlouhé, ale nijak významné existenci zaznamenal mimořádný vzestup, se její 

osobnosti nějakým způsobem dotkli. Bylo tomu zejména proto, že Sylvie se roku 1633 stala 

třetí manželkou Heřmana Černína, v rodových dějinách nazývaného "zakladatel", který - jak 

toto označení výmluvně vypovídá - přivedl rod do nejvyšších pater tehdejší společnosti a 

současně svým následovníkům dokázal zajistit rozsáhlý pozemkový majetek. Navíc Sylvie 

Kateřina po sobě, na rozdíl od předchozích dvou Heřmanových manželek (Marie Anny Čer

nínové ze Svárova a Anny Salomeny Černínové z Hořovic), zanechala pozoruhodný epistolo

grafický materiál, jehož část byla téměř před sto lety edičně zpřístupněna černínským archivá

řem Františkem Tischerem. Přestože o Sylvii Kateřině Černínové může badatel zásluhou prací 

Josefa Pekaře, Zdeňka Kalisty i již zmiňovaného Františka Tischera nalézt množství poznatků 

a soudů, předkládaná diplomová práce je (alespoň pokud je mi známo) první pokusem o její 

biografický portrét. 

Veronika Boháčová se seznámila se všemi uvedenými pracemi a společně s nimi využila i 

novější rozpravy věnující pozornost životnímu stylu i každodennímu životu raně novověké 

vyšší šlechty. Protože se zabývala šlechtičnou, tedy urozenou ženou raného novověku, praco

vala také se zahraniční literaturu k tomuto tématu, především s pracemi rakouské historičky 

Beatrix Bastl o rakouských šlechtičnách v raném novověku, jež pramenně vycházely z prak

ticky identického sociálního prostředí, jemuž se diplomantka věnovala. Společně s nimi vyu

žila také studie Doris Aichholzer o korespondenci raně novověkých šlechtičen, studie otištěné 

ve sborníku o privátním světě šlechty, jehož editorem byl Heinz-Dieter Heimann, i některé 

práce o "ženských dějinách" od německé historičky Heide Wunder. Diplomantce slouží rov

něž ke cti, že se snažila dohledat také dosud nevydanou korespondence Sylvie Kateřiny Čer-
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nínové v neuspořádaném Rodinném archivu S;lwv a:t'ťt a také v některých dalších rodinných 

archivech. 

Právě pramenům a literatuře Veronika Boháčová vyčlenila první dvě kapitoly své diplo

mové práce. V oddíle věnovaném pramenům se jejich výčet snažila obohatit rozborem hlav-
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ního typu pramene, s nímž pracovala, tedy ženské korespondence. Přestože v obecném výkla

du opřeném z některé české (kromě citovaných prací by bylo možné využít rovněž zajímavou 

studii Lucie Saicové-Římalové o komunikačních strategiích v dopisech Boženy Němcové) i 

německy psané práce (společně s zmiňovanými by si pozornost zasloužila například mono

grafie Cornelie Bohn o písemné komunikaci v novověku) ukázala některé možnosti takové 

interpretace, v samotném výkladu o Sylviiných dopisech zůstala ke škodě věci pouze u jazy

kového rozboru jejích česky psaných listů. 

V dalších sedmi kapitolách, na něž je diplomová práce rozdělena, se již diplomantka cítila 

mnohem jistěji. Nejprve věnovala pozornost vztahové síti Sylvie Kateřiny Černínové, tedy 

okruhu osob, s nimiž udržovala písemný kontakt a které tvořily její sociální okolí. Mezi nimi 

identifikovala ~~ rodiče, bratry a sestry, švagra Filipa Magnise a také některé Černíny, 
zejména svou příbuznou Zuzanu Černínovou z Harasova. V následující kapitole se sl. Bohá

čová zabývala manželstvím Sylvie Kateřiny Černínové a Heřmana Černína: sledovala okol

nosti sňatku, jeho sociální význam, funkci věna a neopomněla ani vztah mezi oběma uroze

nými manžely. Za jediný významnější nedostatek výkladu považuji ztotožnění raně novově

kého slova "poctivost" s panenstvím; jeho významové pole je třeba hledat někde jinde. Samo

statnou kapitolu věnovala otázce zplození potomka, neboť manželství (stejně jako oba před

chozí svazky Heřmana Černína) zůstalo bezdětné, a také hledání dědice nemalého majetku, 

jímž se nakonec - a patrně i nemalým vlivem Sylvie Kateřiny Černínové - stal Humprecht 

Jan Černín. Diplomantka se zabývala rovněž tou sférou činnosti Sylvie Kateřiny Černínové, 

kterou je nejznámější, tedy jejími hospodářskými aktivitami ve správě vlastního i rodinného 

majetku. K zodpovězení některých otázek, které si v této kapitole položila, zejména vztahu k 

vrchnostenským úředníkům či její finanční situaci, by ale patrně potřebovala ještě další pra

meny (vrchnostenskou korespondenci, účty). V posledních třech kapitolách své diplomové 

práce se diplomantka zabývala ještě cestováním barokní šlechtičny, jejím zdravím, nemocemi 

a léčením, a svůj výklad uzavřela smrtí Sylvie Kateřiny Černínové a rozborem jejího testa-

mentu. 

Z uvedeného, velmi stručného přehledu obsahu předkládané práce je patrné, že diplo

mantka se snažila maximálně využít vypovídacích schopností a možností studovaných pra

menů. Přesto se domnívám, že přinejmenším dvě sféry života barokní šlechtičny zůstaly ke 

škodě věci stranou pozornosti. První z nich představuje víra (o potřebě jejího studia se diplo

mantka pouze stručně zmiňuje v závěru), která by si zasloužila bližší objasnění nejen kvůli 

době, v níž Sylvie Kateřina Černínová žila a psala své dopisy, která byla do značné míry roz

hodující pro prosazení katolického náboženství v zemi, ale také proto, že její matka byla patr-
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ně nekatoličkou a ve dvacátých letech 17. století emigrovala do Saska. Druhou oblastí ženské 

každodennosti, kterou v práci postrádám, představuje představení bezprostředního okolí stu

dované barokní šlechtičny, konkrétně jejího fraucimoru. Měla ho Sylvie Kateřina Černínová? 

Jestliže ano, kdo ho tvořil? 

Z formálních nedostatků se v posuzované diplomové práci vyskytují neopravené překlepy 

a chyby v interpunkci, naštěstí ale v míře tolerovatelné. Některé nedostatky (neujasněný způ

sob citování či používání zkrácených citací) shledávám i v poznámkách k textu. Za závažnější 

nedostatek považuji absenci seznamu zkratek použitých při citacích studií v časopisech. 

Diplomovou práci Veroniky Boháčové považuji za zajímavý příspěvek k dějinám raně 

novověké šlechty, zejména její ženské části, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji 

ještě stupněm výborně. 

Jindřichův Hradec, 30. srpna 2007 

r:J/, ~Q Je 
PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D. 
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