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Zdeněk Brtnický z Valdštejna a jeho deník z let 1597‒1603 

(autoreferát) 

 

Tématem předkládané práce je život Zdeňka Brtnického z Valdštejna (1582–1623), 

moravského nekatolického aristokrata a jednoho z třiceti direktorů za stavovského 

povstání, který byl za tuto svoji účast na něm odsouzen a zemřel ve vězení na Špilberku. 

V dosavadním bádání je považován za osobnost v různých ohledech neobvyklou až 

výjimečnou, především pro své vzdělání a šíři zájmů. Již Beda Dudík na něm ocenil jeho 

„touhu po poznání, šlechetnou mysl, vzdělání a pozorovací talent“ a dodal: „Zejména ale 

vysvítá [z Valdštejnova deníku – pozn. O. P.] jeho zbožná mysl. Půvabné latinské básně, 

které [do deníku] zařadil, poukazují na nikterak obvyklou zběhlost v latinském jazyce, 

jakož i jeho četné kontakty [poukazují] na jeho dobrou pověst.“ Dále jej Josef Polišenský 

neváhal nazvat přítelem knih a akademií a pro Františka Hrubého byl Valdštejn „ušlechtilý 

a jemně vzdělaný člen mladé moravské generace předbělohorské“. 

Valdštejnův život je poměrně dobře osvětlen prameny, které se navíc navzájem 

vhodně doplňují. Zejména se zde jedná o jeho rozsáhlý a podrobný deník, který 

podchycuje především velkou část jeho vzdělávacího procesu. Dosud však byl vytěžen 

v poměrně malé míře, a tak rozbor tohoto pramene, k němuž nenacházíme pro dobu 

předbělohorskou srovnatelnou paralelu, představuje gros této práce. 

 

Prameny 

Nejstarším dochovaným pramenem dokumentujícím Valdštejnův život je jeho 

štambuch (1591‒1600), uložený dnes v Österreichische Nationalbibliothek. Ačkoli první 

záznamy pocházejí již z doby, kdy bylo Valdštejnovi teprve asi deset let, lze památník 

zařadit mezi šlechtická studentská alba amicorum. Štambuch je téměř celý zaplněn, je tedy 

možné, že si Valdštejn v roce 1600 začal vést další památník, dnes nezvěstný. Celkem je 

v památníku 175 zápisů, nejvíce z let 1596 (41), 1599 (38) a 1600 (31), naopak z roku 

1592 pochází pouhé dva a z následujícího roku 1593 nepochází ani jeden zápis. Naprostá 

většina zápisů, dohromady 145, obsahuje latinu, dále se v malé části zápisů nachází 

francouzština, ještě méně často se objevuje němčina a starořečtina a již jen velmi vzácně 

čeština, italština, španělština a hebrejština. Památník je cenným pramenem pro poznání 
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jeho osobních kontaktů a vazeb a spolu s deníkem dává možnost utvořit si alespoň 

částečnou představu o tom, s kým se Valdštejn stýkal na cestách i při delších pobytech na 

jednom místě a na koho si chtěl uchovat památku. 

Nejvýznamnějším pramenem pro poznání Valdštejnovy osobnosti je jeho deník 

z let 1597‒1603. Jeho důležitost až výjimečnost je v odborné literatuře dosti zdůrazňována, 

dosud však nebyl v úplnosti vydán, ačkoli to měl v úmyslu již F. Hrubý. Existují dva 

rukopisy deníku ‒ jednak Valdštejnův autograf, který je uložený ve Vatikánu, kam se 

dostal s knihovnou švédské královny Kristýny I. (1626–1689), v jejímž fondu byl evidován 

již v roce 1649. Nejspíše se jej zmocnila švédská vojska během třicetileté války. 

V 19. století potom vznikl druhý jeho zachovaný exemplář, opis pořízený neznámými 

nejméně dvěma přepisovači, který je dostupný ve Sbírce rukopisů v Národním archivu 

Praze. 

Deník je velmi rozsáhlý, má celkem 369 folií (1‒365 včetně 1a, 12a, 44a a 177a). 

Podchycuje zejména období od 1. ledna 1597 do 31. prosince 1603 a z této doby jsou 

záznamy až na nemnoho výjimek každodenní. Rovněž obsahuje malé množství zpráv 

o letech 1592‒1596. Dokumentuje tak jeho pobyty v Jihlavě (1592‒1594), Břehu (1594‒

1596) a ve Štrasburku (1596‒1599), dále jeho kavalírskou cestu, jež jej zavedla do 

Nizozemí (1599), Francie (1599‒1600), Švýcarska (1600) a Itálie (1600‒1602), a konečně 

období přibližně roku a půl po jeho návratu na Moravu. 

Svůj deník si tedy Valdštejn začal vést na přelomu let 1596 a 1597. Ačkoli však 

valná část deníku vznikala během Valdštejnovy cesty za vzděláním, není v odborné 

literatuře nazýván deníkem cestovním. Neoznačuje jej tak ostatně ani sám autor. Výrazy 

„ephemeris“ i „diarium“, jež figurují na titulním listě uvozujícím samotný deník, vycházejí 

oba z výrazu pro den, starořeckého hémera (ημερα), resp. latinského diēs, slovo cesta nebo 

cestovní se v názvu deníku neobjevuje. Valdštejn je však používá pro pojmenování dílčích 

částí své cesty po Evropě. 

Valdštejnovy zápisy se navzájem poměrně výrazně liší jak vnější podobou, tak 

svým obsahem. Výběr toho, co se rozhodl stránkám svého deníku svěřit, byl podřízen 

účelu, s jakým k psaní deníku přistoupil. Ten se za během sedmi let, jež deník pokrývá, 

měnil a z tohoto důvodu se liší také záznamy z těchto období.  

Obecně lze rozlišovat jejich tři základní podoby. Během dlouhodobých pobytů na 

jednom místě si Valdštejn pořizoval velmi stručné zápisy mající podobu obvykle 

maximálně několika krátkých vět, mnohdy však jen výčtu jednotlivých heslovitých bodů. 

Tehdy si poznamenával svůj denní rozvrh a četbu, zapisoval si, s kým se ten den setkal 
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a od koho mu přišel nebo komu napsal dopis. Tyto zápisy mu patrně sloužily k jejich 

každodenní evidenci a k přehledu o těchto aktivitách. 

Druhou skupinu tvoří záznamy, pro něž se deníku dostalo takového ocenění od 

badatelů. Jedná se o podrobné a rozsáhlé zápisy, které vznikaly naopak během cesty, 

v době, kdy Valdštejn často střídal místa pobytu. Záznamy obvykle začínají údajem 

o hodině odjezdu a uražené vzdálenosti, někdy i o kvalitě cesty, a v kolik hodin kam 

dorazili. Pokud se Valdštejn a jeho doprovod někde zdrželi a měli možnost prohlédnout si 

místo, tvoří tyto informace jádro zápisu. Ten obvykle uvozuje obecnou charakteristiku 

města jako celku a údaji o jeho historii, poté následují popisy jednotlivých staveb. Ty si 

pořizoval takřka u všeho, co by si dnešní turista zachycoval fotoaparátem. Předmětem jeho 

zájmu byly sakrální stavby, paláce i vojenské budovy. Velmi jej přitahovalo umění, ať už 

výtvarné, nebo divadlo či hudba. Kromě dodnes běžných turistických cílů však Valdštejn 

projevoval velké zaujetí také pro univerzity a jejich knihovny, zvláštní pozornost věnoval 

nápisům a doslovně si je opisoval. V porovnání s popisy budov se Valdštejn poměrně málo 

zmiňoval o obyvatelstvu, ale vzhledem k rozsahu deníku představuje i tento malý podíl na 

celku poměrně velký počet zápisů, v nichž se jim věnoval. Také v záznamech tohoto typu 

ale nacházíme poznámky o korespondenci a kontaktech, z nichž největší důležitost pro něj 

jistě mělo setkání s anglickou královnou Alžbětou I. 9. července 1600.  

Na svou cestu byl Valdštejn dobře připraven díky vlastní četbě, což mu dovolilo 

převzít do těchto záznamů mnoho informací, např. ze spisu Williama Camdena Britannia. 

Na mnohých záznamech je však patrné, že si Valdštejn potřebné informace zjišťoval sám 

na místě. Pokud se nedozvěděl, co pro zaznamenání do deníku potřeboval, zapsal si 

alespoň vlastní měření nebo odhad. 

Poslední skupinu Valdštejnových deníkových zápisů tvoří záznamy pořízené po 

návratu na Moravu v červnu roku 1602. Jsou opět poměrně stručné a převažují v nich 

poznámky o kontaktech, ať už s příbuznými (jmenovat lze jeho babičku Alenu, rozenou 

Meziříčskou z Lomnice, nebo Adama mladšího z Valdštejna), se svým dosavadním 

vychovatelem Adamem Ropalem z Ryfmberka nebo s dalšími lidmi. Nejzajímavější jsou 

pasáže věnované volbě partnerky, z nichž těžili ve svých zmíněných pracích Jindřich 

Francek, Marie Šedivá-Koldinská a Petr Maťa. Od 1. ledna 1603 se navíc připojují přesné 

záznamy o jeho četbě celé Bible od počátku do konce – každý den si přečetl dvě kapitoly 

ráno a dvě večer. 

Valdštejnův deník je tak pramenem mimořádným kvůli širokému spektru zájmů 

jeho pisatele, díky délce období, který pokrývá, i v neposlední řadě pro svůj rozsah. Přesto, 
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nebo možná právě proto, zůstal dosud badatelsky jen minimálně využit, ostatně podobně 

jako některé další cestovní i jiné deníky 16. a raného 17. století. 

Dále bylo písemně zachyceno a do dnešních dnů zachováno nejméně osm 

Valdštejnových řečí z let 1596‒1600, které pronesl za studií v Břehu, ve Štrasburku 

a během audience u Alžběty I. Z nich na tomto místě upozorním alespoň na řeč na 

rozloučenou, adresovanou lehnicko-břežskému knížeti Jáchymu Fridrichovi, kterou 

pronesl v květnu 1596 jménem celé skupiny studentů gymnázia v Břehu opouštějících po 

dvou letech studia toto město. Dne 25. června 1598, kdy již studoval ve Štrasburku, dále 

přednesl svou básnickou řeč o 910 hexametrech na téma opětovného dobytí Rábu na 

Turcích na konci března téhož roku. Proslovil ji tedy necelé tři měsíce po této události. 

 Dochovala se rovněž malá část Valdštejnovy korespondence. Jeho dopisů se 

celkem zachovalo pouhých sedm ‒ tři jeho poručníkovi Smilovi Osovskému z Doubravice 

(z let 1595 a 1597), po jednom rektorovi pražské univerzity Martinu Bacháčkovi 

z Nauměřic (1608) a kardinálovi Františku z Ditrichštejna (1621) a konečně dva Adamovi 

ml. z Valdštejna (1623). Jen o málo lépe se dochovala Valdštejnova osobní korespondence 

přijatá, kterou tvoří deset dopisů Karla staršího ze Žerotína z let 1595‒1606 a tři dopisy 

Martina Bacháčka z Nauměřic z let 1604 a  1608.  

K této korespondenci lze přiřadit také dopisy dalších osob, v nichž jsou ale 

Valdštejn nebo jeho příbuzní zmíněni. Jedná se např. o dopisy Karla staršího ze Žerotína 

nebo Adama Ropala z Ryfmberka. Ve formě opisů a v některých případech pouze regestů 

se dochovaly také úřední dopisy adresované Valdštejnovi jihlavskou městskou radou 

v letech 1602‒1603, 1606‒1608 a 1611‒1615. V jejich případě je však výpovědní hodnota 

bohužel značně omezená, protože nejsou zachovány Valdštejnovy odpovědi a jen některé 

reakce jihlavských radních a úředníků dovolují alespoň odhadnout jeho stanovisko. Jediný 

zachovaný Valdštejnův dopis úředního charakteru je ze 4. srpna 1609. 

Dalšími prameny úředního původu jsou listiny vydané Valdštejnem v období 1604‒

1609, dále šťastnou shodou okolností zachované Sečtení, co se na mladýho pána roku 

minulýho vydalo […] z roku 1600, které vytěžil ve své studii V. Voldán, a v neposlední 

řadě Valdštejnovy úpisy z let 1616−1618, kdy si půjčoval peníze od města Moravské 

Budějovice. Na ty upozorňuje ve své studii J. Polišenský, avšak fond Archiv města 

Moravské Budějovice, kde se nacházejí, je zcela nezpracovaný, a tudíž nepřístupný pro 

nahlížení. Bohužel se jedná o téměř jeden z mála pramenů o Valdštejnovi pro desátá léta 

17. století. 
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Z nastíněného přehledu vyplývá, že prameny osvětlující život Zdeňka Brtnického 

z Valdštejna jsou dochovány velmi nerovnoměrně v čase. Zároveň je však zachovaná 

pramenná základna na tuto dobu neobvykle pestrá, přičemž většinu pramenů lze řadit mezi 

ego-dokumenty.  

 

Dosavadní bádání 

Přes výše uvedené skutečnosti zůstává Zdeněk Brtnický z Valdštejna dosud do 

značné míry opomíjenou osobností přelomu 16. a 17. století. Nejdříve se mu dostalo 

pozornosti editorů, a to poprvé již v polovině 19. století. Tehdy totiž Beda Dudík 

publikoval dvě badatelské zprávy o svých cestách po italských archivech v Monte Cassinu 

a ve Vatikánu. Druhá z nich, Iter Romanum, obsahuje mj. právě podrobný popis 

Valdštejnova pobytu v zahraničí (včetně řady citací z deníku) a edici vybraných 

deníkových zápisů z doby po Valdštejnově návratu na Moravu. Dalším, kdo vydal v tomto 

případě část dochované Valdštejnovy korespondence, byl František Hrubý ve své edici 

Etudiants tchèques aux écoles protestantes […].  

V pozdější době byly vydány překlady vybraných částí Valdštejnova deníku. 

V českém prostředí málo známý britský historik G. W. Groose publikoval anglický překlad 

pasáží popisujících Valdštejnův pobyt na Britských ostrovech a doprovodil jej krátkou 

úvodní studií. Některé úryvky z tohoto pramene se vztahem k Anglii byly uveřejněny spolu 

s kratičkým úvodem v antologii Česká touha cestovatelská vydané Josefem Polišenským 

a Simonou Binkovou. 

Ve svých odborných pracích se dosud Valdštejnovi věnovalo jen několik badatelů. 

Jeho deník částečně použil Otakar Odložilík ve své studii Cesty z Čech a Moravy do Velké 

Británie v letech 1563−1620 cestách z českých zemí do Anglie a v monografii Jednota 

bratrská a reformovaní francouzského jazyka. Ze starší literatury lze dále uvést studie 

Jaroslava Prokeše a Františka Jecha, který na rozdíl od většiny ostatních badatelů 

nepracoval s Valdštejnovým deníkem a více než jeho studiím se věnoval jeho působení po 

návratu na Moravu. Totéž platí o příslušné pasáži kolektivní monografie Dějiny Brtnice. 

Samostatné práce Valdštejnovi věnovali František Marek, Vladimír Voldán a Josef 

Polišenský. Základní informace o Valdštejnově životě a díle podává rovněž samostatné 

heslo v 5. díle Rukověti humanistického básnictví. 

Od přelomu tisíciletí lze pozorovat nárůst zájmu o Valdštejnovu osobnost. O jeho 

hledání partnerky a svatbě s Magdalénou z Thurnu psali postupně Jindřich Francek, Marie 

Šedivá-Koldinská a nejobšírněji Petr Maťa, který rovněž zařadil do své knihy Svět české 
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aristokracie krátký Valdštejnův medailonek, zaměřený především na jeho výchovu 

a vzdělávání, doprovozený mapou jeho cest po Evropě. Z Valdštejnova deníku i dalších 

pramenů čerpal Martin Holý. Valdštejnově památníku jsem věnoval samostatnou studii, 

pracovala s ním rovněž Marie Ryantová ve své monografii Památníky aneb štambuchy, to 

jest alba amicorum. Spíše okrajově se jméno Zdeňka Brtnického z Valdštejna objevilo 

např. v biografii Tomáše Knoze o Karlu starším ze Žerotína nebo v pracích Jiřího Hrbka 

věnovaných Valdštejnům. Dosud jedinou knižní publikací věnovanou výhradně 

Valdštejnovi je nerozsáhlá práce popularizačního charakteru od Martina Hemelíka Zdeněk 

Brtnický z Valdštejna (Portrét renesančního šlechtice a vzdělance). 

 

Metody práce 

Základním badatelským přístupem v mé disertační práci je přístup biografický. 

Cílem práce však není sepsání Valdštejnova životopisu postaveného pouze na popisu 

jednotlivých etap jeho života v časovém sledu s tím, že vnitřnímu portrétu osobnosti by byl 

věnován pouze exkurs v podobě malého počtu kapitol. Předkládaná práce do značné míry 

rezignuje na chronologicky strukturovaný výklad, místo toho je věnována pozornost 

především jednotlivým dílčím aspektům Valdštejnova života tak, jak na ně dochované 

prameny umožňují nahlédnout. Práce by tak měla poskytnout komplexní pohled na jeho 

osobnost. Zároveň má být pro biografie charakteristický, řečeno slovy Miroslava Hrocha, 

„přístup ke společenské skutečnosti prostřednictvím poznatků o životě jedinců“, aby tak 

mohla posloužit jako příspěvek pro obecnější témata, ve Valdštejnově případě především 

z kulturních, vzdělanostních a náboženských dějin. Biografický přístup proto kombinuji 

s dalšími metodami.  

K dosažení uvedeného cíle je žádoucí především komparativní přístup. V průběhu 

práce se jako nejvhodnější způsob komparace, nenarušující hlavní výklad, ukázalo 

srovnávání formou exkursů. Předmětem komparace jsou jak samy prameny, tak 

samozřejmě i Valdštejnova osobnost. Hledisek srovnávání je v obou případech povícero. 

Užitečné je srovnávat především Valdštejnův deník s dalšími prameny stejného typu. 

Z nich pracuji zejména s deníky Šimona Proxena ze Sudetu (1563‒1564), Ladislava 

Velena ze Žerotína (1589‒1594) a Matyáše Borbonia z Borbenheimu (1596‒1599). 

U Valdštejna samotného je možné srovnávat jeho vzdělání a s tím související zájem 

o studium s jinými studenty (nabízí se zde např. srovnání s Proxenovým svěřencem Juliem 

Šlikem), dále osoby, s nimiž byl v kontaktu, nebo otázku jeho víry. Cílem komparace tedy 

není pomocí analogií dovozovat pro Valdštejna to, co jeho deník a další prameny přímo 
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nedokumentují, ale naopak s její pomocí sledovat rozdíly v počínání jeho a dalších 

šlechticů (především Ladislava Velena ze Žerotína a Julia Šlika), díky čemuž jsou některé 

rysy Valdštejnovy osobnosti zřetelnější. Rovněž díky srovnání deníků vedených studenty 

(Valdštejn, Žerotín) s deníky vychovatelů (Proxenus, Borbonius) lépe vysvitne úhel 

pisatelova pohledu a výběr prožitků a pozorování, jež se dotyčný rozhodl zapsat si do 

deníku. 

Kromě těchto metod používám v menší míře i některé další. Vzhledem k tomu, že 

velkou část pramenů tvoří ego-dokumenty, jsou dále z přístupů užívaných při jejich studiu 

využitelné zejména historická antropologie a dějiny každodennosti. U některých dílčích 

otázek jsem využil historickou sémantiku a především v souvislosti s exkursy jsem také 

metodu case studies; ostatně i tuto Valdštejnovu biografii lze chápat zároveň jako 

případovou studii k obecnějším tématům.  

V neposlední řadě nabízejí dochované prameny možnost zkoumání Valdštejnova 

vnímání okolního prostředí. V pramenech lze sledovat různé způsoby reflektování 

odlišnosti a reakce na ni. K výbavě každého jedince patří soubor představ, obrazů 

a stereotypů, jež mu usnadňují orientaci v jeho prostředí, které jej ale provázejí do 

prostředí nového. Proto je nevnímají objektivně ani nezaujatě, což platí pro cestovatele 

a objevitele tak jako pro exulanty nebo zahraniční studenty. Peter Burke tuto skutečnost 

využil jako kritérium pro rozdělení pramenů na dvě skupiny, a sice na texty vnitřních 

a vnějších pozorovatelů. Tuto druhou skupinu pramenů je tak možné považovat nejen za 

prameny k poznání popisovaných zemí, ale také myšlenkového světa pisatele a kolektivu, 

z něhož vzešel. Zároveň ale jsou jejich sepisovatelé schopni postřehnout a pojmenovat 

skutečnosti, které domácí pozorovatel považuje za samozřejmé. 

 

Struktura práce 

Předkládaná práce nepopisuje v časovém sledu jednotlivé etapy Valdštejnova 

života. Ostatně takový postup by poněkud znesnadňovalo nerovnoměrné zachování 

pramenů pro poznání jeho osobnosti, které se dochovaly především pro období jeho 

předuniverzitních a univerzitních studií. Ty však osvětlují různé aspekty jeho osobnosti, 

především jeho vzdělání a zájmy, jeho vnímání okolního prostředí a navazování kontaktů 

během cest, každodennost na cestách, ale také otázku jeho náboženského přesvědčení. 

Vylíčení Valdštejnova života je proto věnována kap. 3, která následuje po úvodních 

kapitolách věnovaných dosavadnímu bádání, použitým pramenům a metodě práce (kap. 1), 

resp. cestovním deníkům bohemikální provenience z doby předbělohorské (kap. 2). Jádro 
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práce potom tvoří kap. 4‒9, věnované naznačeným otázkám ohledně Valdštejnovy 

osobnosti. Do tří z nich jsem zařadil také pět exkursů za účelem komparace. 

 Samostatný oddíl práce potom tvoří ediční část (kap. 10), obsahující vybrané 

pasáže Valdštejnova deníku. Při jejich výběru jsem se řídil snahou zpřístupnit záznamy 

všech tří typů, jak jsem je definoval výše, a to tak, aby z každého roku a z každé země, kde 

Valdštejn delší dobu pobýval, byla zařazena alespoň část záznamů. Z období 

dokumentovaných stereotypními zápisy jsem otiskl jen krátké řady záznamů, pokrývajících 

obvykle jeden až dva měsíce. Naopak jsem upřednostnil zápisy vzniklé na cestách, 

především po Anglii a Itálii. Část deníku popisující pobyt v Anglii jsem připravil 

v úplnosti, k období roku a půl, které Valdštejn strávil v Itálii, jsem vybíral především 

záznamy věnované pobytům v Benátkách a cestě do Říma a Neapole. Výběr tak 

dokumentuje nejvýznamnější cíle Valdštejnových cest po Itálii. Další záznamy jsem 

zařadil z důvodu jejich výpovědní hodnoty pro otázku Valdštejnovy víry a pohledu na 

jinověrce. To se týká především záznamů věnovaných Avignonu, Ženevě a Kostnici. 

Z téhož důvodu jsem do edice zařadil jeho modlitby. Konečně ze zápisů vzniklých po 

návratu na Moravu jsem vybral dvě skupiny, z nichž první dokumentuje Valdštejnovo 

převzetí zděděného majetku a druhý jeho námluvy Magdalény z Thurnu. Celkem vybrané 

pasáže odpovídají přibližně jedné třetině celého deníku. 

Edice je opatřená komentářem, který obsahuje jednak věcné poznámky, zaměřené 

především na nezřídka obtížnou identifikaci osob a míst zmíněných v deníku, jednak 

poznámky textově kritické. V nich opravuji jazykové chyby ve Valdštejnově textu 

a porovnávám jeho autograf s dochovaným přepisem deníku. 

 

Závěry 

Předkládaná práce ukázala, že dochované prameny umožňují zkoumání osobnost 

Zdeňka Brtnického z Valdštejna, a to především pro jeho studijní léta. Je tak možné 

zhodnotit přínos, který pro něj znamenal proces vzdělávání, završený kavalírskou cestou 

po několika zemích. Ta v jeho případě odpovídala vysokému standardu, jakého se 

dostávalo mladým aristokratům doby předbělohorské, a to jak co do délky, tak z hlediska 

náplně cesty, kdy šlechtic vystřídal několik vzdělávacích institucí, aniž usiloval o zisk 

akademického gradu, a v době mezi těmito „studijními“ obdobími cestoval po Evropě. 

Rovněž výběr míst s Itálií coby hlavním cílem, kde strávil polovinu ze tří let na kavalírské 

cestě, byl poměrně typický ‒ s výjimkou dlouhého pobytu ve Veroně, pro nějž 

nenacházíme paralely. Co však lze označit za nadprůměrné (přinejmenším pro tuto dobu), 
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je mnohostranné vzdělání, jež nabyl během svých studií ve Velkém Meziříčí, Jihlavě 

(1592‒1594), slezském Břehu (1594‒1596), na akademii ve Štrasburku (1596‒1599) a dále 

v rámci své tříleté kavalírské cesty. Během ní studoval na univerzitě v Orléansu (1599‒

1600) a následně procestoval Francii, Anglii a Švýcarsko. Poslední jeden a půl roku 

strávený v zahraničí pobýval v Itálii, především ve Veroně a v Sieně. 

V závislosti na Valdštejnově věku a místě pobytu se jeho výuka postupně 

proměňovala; druhý moment je patrný především u výuky jazyků a šlechtických cvičení. 

Poté, co si osvojil elementární vzdělání, připojil velmi brzy k rodné češtině znalost 

němčiny, v níž napsal dva dopisy v roce 1597. Jistě ji však dobře ovládnul již dříve, 

protože v deníku se už žádné zmínky o výuce němčiny neobjevují. Především se ale 

Valdštejn učil nepochybně již před polovinou 90. let také latině, jež byla komunikačním 

jazykem i na školách, a předměty trivia. O dobrém zvládnutí latinského jazyka vypovídají 

jeho pronesené řeči, dochované od poloviny 90. let, včetně básnické skladby 

o znovudobytí Rábu na Turcích. 

V době odjezdu do Štrasburku tedy Valdštejn pravděpodobně dobře ovládal jak oba 

zemské jazyky, tak také latinu, jejíž znalost na zdejší akademii i později nadále 

prohluboval. Brzy po příjezdu do Štrasburku se dále začal učit francouzsky, navštěvoval 

přednášky teologa J. Pappa a pokračoval ve studiu gramatiky, rétoriky a dialektiky. Na 

počátku roku 1598 se jim však (dočasně nebo trvale) přestal věnovat a místo v jeho 

rozvrhu postupně obsadily jiné předměty ‒ aritmetika, etika a historie, začal se věnovat hře 

na neznámý hudební nástroj, v roce 1599 se vrátil i ke studiu teologie. Přibližně rok se učil 

staré řečtině, ale jeho znalosti byly pouze omezené a z řeckých autorů starověku četl pouze 

Plútarcha, ovšem ve francouzském překladu. Po celou dobu strávenou ve Štrasburku se 

procvičoval ve stylistice a četl spisy římských autorů, především Cicerona, Terentia 

a Vergilia, některé pasáže se učil zpaměti.  

 V Orléansu kromě studia francouzštiny pokračoval v latinské četbě, byť méně 

intenzivně. Nejvíce četl řeči excerpované převážně z historických spisů antických autorů, 

s nimiž se začal seznamovat ještě v posledních měsících pobytu ve Štrasburku. Pokračoval 

ve stylistice, aritmetice, etice, historii a teologii, započal s lekcemi tance a zápasu. Když 

poté procestoval Francii a Anglii a přesunul se přes Paříž, Švýcarsko a Štrasburk do 

Verony, tvořily náplň jeho studia především lekce italštiny. Dále se věnoval stylistice, 

aritmetice, historii a po část pobytu zde i dialektice. Četl jednak z dříve čtených autorů, 

jednak nově Plinia ml. a Flavia Josepha, oproti dřívější době však již četl méně. Na rozdíl 

od předchozích studijních pobytů, kde lze vysledovat pravidelnou a soustavnou výuku 
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i četbu, pro půlrok strávený ve Veroně toto neplatí a na příslušných záznamech je patrné, 

že Valdštejn si vybíral četbu podle aktuální nálady. 

 Od poloviny června 1601 pobýval až do dubna 1602 v Sieně, s výjimkou dvou 

měsíců strávených na cestě do Říma a Neapole a zpět. Během prvního pobytu se Valdštejn 

vrátil k rétorice („argumentum“) a hudbě, pokračoval ve studiu italštiny a začal se učit 

jezdectví. V deníkových záznamech nalezneme rovněž poznámky o historii, aritmetice 

a četbě. Náplní druhého pobytu v Sieně byly především italština, hudba, jezdectví, tanec 

a částečně opět zápas. Po celou dobu studií v Itálii pravděpodobně převažovala soukromá 

výuka nad univerzitní. Platí to nejen pro druhý pobyt v Sieně, ale zejména pro období 

strávené ve Veroně, kde v raném novověku žádná univerzita ani akademie nefungovala. 

 Z Valdštejnových zápisů je patrné, že své studijní pobyty plně využil 

k sebevzdělávání a že o studium jevil neobyčejný zájem. Ostatně zajímal se i o samotné 

univerzity a jejich dějiny. Nejvíce je to zřejmé v záznamech o Cambridgi a Oxfordu, které 

obsahují rozsáhlá převyprávění pasáží ze spisu Britannia Williama Camdena. Především 

však lze pozorovat jeho čtenářské zájmy. U některých děl je možné usuzovat, že pro něj 

nebyla (jen) četbou povinnou, nýbrž zájmovou, k níž se vracel, a to i po návratu na 

Moravu. Nejčastěji to lze vysledovat u starověké historiografie (Plútarchos, Josephus 

Flavius) a dále zejména u Pliniových a Ciceronových dopisů. Kromě antických děl 

Valdštejn četl také soudobou literaturu, mj. i cestovní příručky, kromě nich však není 

možné zjistit důvod jejich výběru k četbě. Vedle knih samotných jevil Valdštejn velký 

zájem také o knihovny, kde si se zaujetím prohlížel vzácnější exempláře, které byly 

návštěvníkům ukazovány. Pozoruhodný je rovněž jeho zájem o texty jiného druhu, a sice 

o nápisy, jichž si opsal velké množství. 

  Dále se Valdštejn velmi zajímal o hudbu a divadlo. Hrál na dnes již nezjistitelný 

hudební nástroj a obdivoval pozoruhodné exempláře nástrojů (nejčastěji varhany), pro 

návštěvy koncertů však deník poskytuje jen málo dokladů. Častěji navštěvoval divadlo, 

některá představení dokonce zhlédl přesto, že nerozuměl jazyku, v němž byla inscenována. 

Se zájmem si prohlížel rovněž divadelní budovy (novodobé i starověké, včetně jejich 

zřícenin), jakož i amfiteátry. 

 Tím se dostávám k Valdštejnovým pozorováním toho, co viděl na svých cestách. 

Značnou pozornost věnoval právě architektuře. Předmětem jeho zájmu bylo o široké 

spektrum budov, ať již se jednalo o stavby vojenské (hrady, zbrojnice, loděnice), civilní 

(paláce a jejich zahrady, mosty, špitály) i sakrální. Kromě kostelů se zajímal i o kláštery 

a do některých měl možnost také vstoupit. Na budovách oceňoval především měřitelnou 
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stránku a také zajímavá architektonická řešení staveb. Nezdá se přitom, že by 

upřednostňoval středověké či novodobé stavby, pouze oceňoval starobylost antických 

památek, byť často si mohl prohlédnout již jen jejich zbytky. Prohlížel si i sklárny, 

mincovny a další řemeslné dílny a výrobny, sledoval i proces řemeslné výroby a činil si 

o tom poznámky. 

 V budovách, sbírkách uměleckých děl a kuriozit i na veřejných prostranstvích mohl 

Valdštejn obdivovat mnoho obrazů, soch a dalších cenných předmětů. U výtvarných děl si 

poznamenával drahocenný materiál, z něhož byla zhotovena, případně jejich materiální 

hodnotu, oceňoval náročnost jejich zhotovení a věrnost zpodobení. Estetickou stránku však 

složitě nehodnotil, pouze poznamenával, že dílo je (velmi) krásné, cenné, zdobné nebo 

dovedně zhotovené. Pozornost věnoval rovněž drahocennému nábytku a další výbavě 

interiérů, dále náhrobkům a relikviím, globům a mechanickým strojkům a v neposlední 

řadě různým zajímavostem, ať již se jednalo o přírodniny, nebo lidské výtvory. Ty pro něj 

byly zajímavé díky jejich vzácnosti nebo jedinečnosti. 

 Ve svém pozorování okolí se však Valdštejn neomezoval pouze na jednotlivé 

objekty. Města sledoval rovněž jako celek a právě takové celkové charakteristiky obvykle 

předcházejí popisům jednotlivých staveb nebo komplexů. Odhaduje velikost měst, což mu 

umožnila pozorování z vyvýšených míst. Zajímal se o ekonomickou, správní a vojenskou 

stránku měst, v menší míře o jejich dějiny a původ jejich názvu. V neposlední řadě si 

zapisoval informace o místím obyvatelstvu, především z hlediska jeho konfesijní skladby. 

Velkou pozornost věnoval tomu, čeho bylo to které město nebo konkrétní místo, kde se 

nacházel, dějištěm. Navštívil několik bojišť, poměrně velké množství poznámek se týká 

míst spjatých s životy panovníků, světců a dalších významných osobností. Zvláště jej 

zajímala místa spjatá s biblickými nebo antickými dějinami. Rovněž byl svědkem nebo 

účastníkem městských slavností (např. dvakrát byl v Benátkách svědkem obřadu 

Zasnoubení s mořem), ale také poprav či závodů. 

V neposlední řadě Valdštejn ve městech navštěvoval zahrady a parky, kde si však 

nejvíce všímal sochařské výzdoby, zahradní architektury a vodních prvků. O chovaná 

zvířata a pěstované rostliny, zdá se, mnoho zájmu nejevil. Mimo to ale sledoval polohu 

města a charakter okolní krajiny, a to z hlediska možností jejího využití, především 

zemědělského, i její krásy a malebnosti. Cíleně se do přírody vypravil např. v Interlaken, 

aby mohl v blízkém Grindelwaldu obdivovat alpské ledovce, a v Neapoli, kde podnikl již 

tehdy takřka povinný výlet do Flegrejských polí. 
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O přírodě pak psal především v souvislosti se strastmi cestování. Nepřízeň počasí, 

obtížná schůdnost terénu, ale vedle toho také špatný stav cest, to vše mohlo učinit 

cestování velmi nepohodlným nebo znemožnit pokračování v cestě a Valdštejn se s těmito 

problémy na svých cestách opakovaně setkával. Ocital se (byť nepříliš často) 

i v nebezpečných situacích, které hrozily obzvláště při plavbách a překonávání vodních 

toků. Do největšího ohrožení se dostal na řece Temži při přesedání do člunu, avšak 

vyváznul, stejně jako ve všech ostatních situacích, bez úhony. 

O složení cestující skupiny Valdštejn zanechal jen velmi málo zpráv. Z dalších 

pramenů je doloženo, že od roku 1592 až do návratu z Itálie na Moravu byl jeho 

vychovatelem Adam Ropal z Ryfmberka, který zůstal ve Valdštejnových službách patrně 

i nadále. O předpokládaných služebnících nejsou v deníku spolehlivé zmínky a lze se jen 

domnívat, že jimi byly některé osoby zmíněné pouze křestními jmény. Rovněž o dalším 

vychovateli nejsou žádné zprávy s výjimkou nejasných zmínek o Paulu Virdungovi 

a o úrazu „preceptora panského“ v Itálii. Snad tedy byly tehdy kompetence a povinnosti 

rozděleny mezi oba muže. Část cesty s Valdštejnem absolvoval jeho vrstevník Veikhard 

z Auersperku. Deník dále dokládá již jen Valdštejnovy spolucestující po Anglii, bratry 

Fridricha a Kryštofa z Windischgrätzu, s nimiž se dobře znal ze studií ve Štrasburku 

a v Orleánsu. 

Více informací se zachovalo o kontaktech, které Valdštejn navázal za studií i po 

návratu na Moravu. Jeho deník i památník dokládají jména některých jeho spolužáků 

a vrstevníků již pro léta strávená na Moravě. Z doby ještě před rokem 1596 jsou doloženy 

jeho kontakty s některými jihlavskými měšťany a především s Karlem st. ze Žerotína, který 

Valdštejna podporoval na studiích, např. doporučujícími dopisy nebo zprostředkováním 

kontaktu s některými osobami, z nichž se jako velmi důležitý ukázal Pieter Cornelis van 

Brederode. 

Pro následující roky je doloženo mnohem více osob, s nimiž se Valdštejn seznámil. 

Lze je rozdělit do několika skupin, jež kromě jeho vrstevníků tvoří univerzitní profesoři, 

různí příslušníci místních, především vzdělanostních či církevních elit a někteří 

představitelé elit mocenských. Z vyučujících lze zmínit např. rektora břežského gymnázia 

Melchiora Tilesia a ze štrasburských profesorů alespoň Denise Godefroy, Melchiora Junia 

nebo Konrada Dasypodia, v jehož konviktu Valdštejn bydlel. Z dalších učenců měl 

možnost osobně poznat např. Jakoba Monaua, Laurentia Cirklera, Josepha Justa Scaligera 

nebo zmíněného Brederoda, který mu pomohl po příjezdu do Paříže. Ve Švýcarsku se 

potom setkal s Theodorem Bezou, Johannem Jacobem Grynaeem a Amandem Polanem 
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a v Itálii s Christopherem Claviem nebo Robertem Bellarminem. Pronášel řeči k lehnicko-

břežskému knížeti Jáchymu Fridrichovi, v Paříži složil poklonu Jindřichovi IV. 

a v Greenwichi byl přijat na audienci u Alžběty I., s dalšími suverény se setkal ve 

Štrasburku. Mimo zmíněné příležitosti se ale Valdštejn prakticky nepohyboval na dvorech 

a zřejmě nepoznal tolik šlechticů (nepočítáme-li nyní jeho urozené spolužáky), jako jiní 

kavalíři na svých cestách. Z nečetných výjimek lze uvést hraběte Arnošta Kazimíra 

Nasavsko-Dietzského a Mořice Oranžského, jež poznal na své cestě Nizozemím v září 

1599; ve Florencii obědval a večeřel s Kristiánem z Anhaltu. 

Výběr z osobností, s nimiž se Valdštejn seznámil, ilustruje, že se stýkal s osobami 

různých vyznání. Sám byl od mala veden k luterské víře, a to patrně filipistického směru, 

kteréhožto vyznání bylo jeho příbuzenstvo. To také ovlivnilo výběr míst jeho studií, 

především Břeh a Štrasburk. Od jedenácti let se Valdštejn účastnil náboženských obřadů, 

v rámci náboženské výuky četl Bibli a katechismy a studoval augšpurskou 

a chalcedonskou konfesi, později navštěvoval přednášky z teologie a o nedělích poslouchal 

výklady evangelia. 

Na své kavalírské cestě se však Valdštejn dostával do kontaktu i s konfesijně 

odlišným prostředím. Zavítal na mnohá místa spjatá s pronásledováním nekatolíků 

a navštívil vězení Jeronýma Pražského a Jana Husa a místo Husova upálení. Poměrně 

velké množství kontaktů navázal s hugenoty a kalvinisty včetně významných představitelů 

těchto konfesí, rovněž chodil na francouzské mše. Zároveň měl ale zájem o klášterní 

budovy, ostatky světců a v katolické Itálii navštívil poutní místo Svatou chýši u Loreta a za 

druhého pobytu v Sieně chodil o adventu a v době kolem Velikonoc (převážně o nedělích) 

do kostela. Zdá se tedy, že Valdštejnův postoj nejen k dalším nekatolickým vyznáním, ale 

snad ani ke katolictví nebyl zcela negativní, přinejmenším ve srovnání s dalšími 

příslušníky jeho generace, kteří se ze studií vraceli dosti nesmiřitelně konfesně vyhraněni. 

Zároveň však deníkové zápisy dokládají velkou intenzitu Valdštejnovy víry, k níž 

mohlo přispět i samotné cestování a rizika a nebezpečí s ním spojená. Po překonání delšího 

či náročnějšího úseku cesty si poznamenával poděkování k Bohu, své modlitby k němu si 

psal při příležitosti svých narozenin a přelomů let. Několik modliteb celý deník rovněž 

uvozuje. 

Pro druhou polovinu Valdštejnova života se dochovaly spíše kusé zprávy. 

Deníkové záznamy dokládají jeho navazování kontaktů s příslušníky české a moravské 

šlechty, kde byl v nejintenzivnějším kontaktu se svými vzdálenými příbuznými Adamem 

st. a Adamem ml. z Valdštejna a znovu s Karlem st. ze Žerotína. Ten mu byl ku pomoci při 
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vyjednávání předání zděděných statků od poručníků, k němuž došlo v říjnu 1602, a všichni 

tři při výběru partnerky a námluvách Magdalény z Thurnu, k níž hluboce citově vzplanul 

a s níž se oženil 30. května 1604. Z tohoto ani z druhého manželství s Kateřinou Křineckou 

z Ronova však nevzešlo žádné potomstvo, které se dožilo dospělého věku (alespoň o tom 

nejsou žádné zprávy). 

O tom, jak Valdštejn spravoval své panství, se nedochovalo mnoho zpráv, avšak 

některé z jemu adresovaných dopisů jihlavské městské rady dokládají, že si od Jihlavských 

půjčoval peníze; v literatuře již bylo upozorněno na skutečnost, že v letech 1616‒1618 si 

půjčoval od Moravských Budějovic. Po dlouhou dobu nezastával Valdštejn žádný úřad, až 

roku 1619 se stal moravským direktorem a komorníkem Fridricha Falckého. Po porážce 

povstání byl zatčen a uvržen do vězení na Špilberku, kde jako jediný z odsouzených 

účastníků povstání na Moravě zemřel. 

Rozbor Valdštejnova deníku ukázal mnohé možnosti i některé limity využití tohoto 

textu. Ty jsou dány mnoha faktory. Prvním z nich je doba vzniku, tedy přelom 

16. a 17. století. V této době a ještě dlouho poté deník zpravidla nebyl (alespoň ne v prvé 

řadě) určen pro zaznamenání niterných pocitů a Valdštejnovy záznamy z konce roku 1603, 

dokumentující jeho city k budoucí manželce Magdaléně z Thurnu, jsou v tomto ohledu 

spíše výjimkou. Kromě nich se Valdštejn se svými vnitřními pocity stránkám deníku 

takřka nesvěřoval, maximálně psal o pocitech „tělesných“ v souvislosti s nemocemi, 

únavou či nepohodlím na cestách. Ostatně aristokratická výchova vedla mladé šlechtice 

spíše k sebeovládání a skrývání toho, co uvnitř prožívali, než aby to dávali najevo. Rovněž 

se téměř vůbec nezmiňoval o osobách ve svém nejbližším okolí, s nimiž se každodenně 

setkával, ať již se jednalo o jeho spolubydlící, vychovatele nebo služebníky. Kontakty 

s lidmi zaznamenával nejspíše pouze tehdy, jednalo-li se o příležitostná či z jiných důvodů 

výjimečná setkání. I ta však nepochybně podroboval výběru. Rovněž o místním 

obyvatelstvu se zmiňoval poměrně málo. Z opakovaných jevů naopak pečlivě 

zaznamenával studijní program a četbu. 

 Tím se dostávám k dalšímu momentu, který spoluutvářel ráz celého deníku a měl 

vliv na výběr faktů, událostí a jevů, jež v něm Valdštejn zachytil, a tím byly společenské 

a osobnostní charakteristiky jeho pisatele. Jednou z nich byla právě jeho příslušnost 

k aristokratické vrstvě, která do značné míry předurčila to, na co se při pozorování 

a vnímání svého okolí soustředil. Z této skutečnosti pramení jeho velký zájem o šlechtická 

sídla a zbrojnice. Druhým v této souvislosti podstatným Valdštejnovým rysem byl jeho 

věk. Svůj deník si vedl přibližně od čtrnácti a půl do jedenadvaceti a půl let, tedy ve věku, 
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kdy se utváří, resp. dotváří osobnost. Od něj se pochopitelně odvíjel charakter jeho 

povinností, zážitků a celkové náplně těchto sedmi let ‒ vzdělávání, cestování, převzetí 

zděděného majetku, hledání partnerky ‒ a v konečném důsledku také obsah deníkových 

zápisů.  

Právě Valdštejnovy znalosti měly podstatný vliv na podobu záznamů. Nejedná se 

jen o jeho vzdělání, o němž svědčí již použití latiny pro psaní deníku a záznamy 

dokládající jeho píli při studiu a zájem o sebevzdělávání. Jde však také o jeho vědomosti 

o zemích, jimiž cestoval. Ty čerpal jednak z dobové literatury, jednak od místních 

průvodců a dalších osob. Z obou těchto zdrojů získával informace, jež zaznamenával 

v „cestovních pasážích“ svého deníku. Rovněž Valdštejnovy osobní zájmy ovlivnily výběr 

objektů, jimž věnoval pozornost, i informací, jež si zapsal do deníku. Mezi nimi lze 

pozorovat především zaměření na literaturu a hudbu, ale také neobvyklý interes 

o univerzity, který souvisí i s jeho zájmem o studium samotné.  

Valdštejn byl tedy na jednu stranu synem své doby a své společenské vrstvy, na 

druhou stranu měla jeho osobnost četné individuální rysy, které ji činí svébytnou a i dnes 

pozoruhodnou. 

 Ačkoli předkládaná práce podala pohled na osobu Zdeňka Brtnického z Valdštejna 

z řady hledisek a edičně zpřístupnila část jeho deníku, zůstávají některá desiderata pro 

další bádání. Především se jedná o komentovanou edici celého deníku, jejíž příprava 

překračuje téma této práce. Součástí takové edice by navíc měl nutně být také překlad textu 

deníku do češtiny. V důsledku velkého rozsahu deníku však nebylo v mých možnostech 

deník v úplnosti přeložit a vydat v rámci disertační práce. Rovněž druhá polovina 

Valdštejnova života zůstává do značné míry neprobádaná, jelikož pramenů, které by její 

zkoumání umožnily, není známo mnoho a výpovědní hodnota části z nich je omezená. 

Nelze však vyloučit objev dalších pramenů, které by mohly tato dvě desetiletí jeho života 

lépe osvětlit. 
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