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Barokní šlechta českých zemí, především pak její nejvyšší vrstva, 

aristokracie, se stala v průběhu posledních dvou desetiletí frekventovaným 

badatelským tématem. Předložená disertace Jiřího Hrbka představuje nejen 

ambiciózní, ale též věcně přínosný a koncepčně dobře strukturovaný 

příspěvek k úspěšně se rozvíjejícímu výzkumu dané problematiky. Již úvodem 

je možno říci, že promyšlená metoda a přehledná skladba náleží k výrazným 

kladům Hrbkovy práce. Kombinace biografického přístupu s případovými 

studiemi, zaměřenými vždy na konkrétní věcné okruhy, se ukázala jako nosná. 

Autor přitom rozumně vyšel z dostupné heuristické základny a nepokoušel se 

říci všechno o všem, čímž se vystříhal obtíží, se kterými se před časem ne 

vždy úspěšně potýkal např. Petr Maťa (Svět české aristokracie, Praha 2004). 

Racionální vymezení chronologického rámce Hrbkovi umožnilo setrvat až na 

výjimky „uvnitř“ problematiky a nesklouznout ke vzájemnému porovnávání 

jevů časově odlehlých a vnitřně nespojitých (srov. např. Václav Bůžek a kol., 

Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, 

Praha 2010). Odpovědná práce s prameny doprovázená kritickou reflexí 

literatury charakterizuje posuzované dílo jako celek.  

Jiří Hrbek seznamuje čtenáře se svým přístupem k tématu v poněkud 

mnohomluvném a sebeshlíživém, nicméně instruktivním úvodu. Následující 

kapitola o pramenech a literatuře přesahuje svým záběrem úzce 

„valdštejnský“ rámec a dosahuje rozměru uceleného exkursu o reflexi raně 

novověké šlechty jako badatelského tématu v dějepisectví od 17. století po 

současnost. Tato kapitola se zdá být podepsanému posuzovateli ve své dikci 

vyváženější a objektivnější, nežli analogický recentní pokus z pera Jiřího 

Kubeše (Vyšší šlechta z českých zemí v letech 1650–1750. Úvod do tématu 

aneb Proč se dějiny šlechty barokního období až do konce 20. století moc 

nepěstovaly, in: Jiří Kubeš, red., Vyšší šlechta v českých zemích v období 

baroka (1650-1750). Biogramy vybraných šlechticů a edice typických 



pramenů, Pardubice 2007, s. 9–33). Naproti tomu třetí a poslední z 

„povinných“ úvodních kapitol, jež se týká šlechtické identity, poněkud trpí 

rozmáchlostí a povídavostí, pro autora do jisté míry charakteristickou.  

Upovídaný, snad až nadbytečně široký je rovněž úvod první z kapitol 

hlavního oddílu disertace, v níž se pisatel zabývá barokními Valdštejny 

v diplomatických službách. Nejhodnotnější pasáží zde je znamenitý 

mikroportrét Karla Arnošta z Valdštejna jako císařského ambasadora 

v Lisabonu za časů války o španělské dědictví. V dalším výkladu se Jiří Hrbek 

zabývá – překvapivě, ale nikoliv nelogicky – v jednom tematickém celku 

kariérním uplatněním Valdštejnů jak u panovnického dvora, tak i v zemské 

správě, jakož i v armádě a v církvi. I když také zde by se daly vstupní pasáže 

co do rozsahu redukovat, považuji je za zdařilé a výstižně postihující současný 

stav poznání. Shrnující výklad o kavalírských cestách obohacují valdštejnské 

reálie o řadu pozoruhodných detailů. Totéž platí i o následném podrobném 

výkladu věnovaném uplatnění členů rodu ve dvorských a zemských službách. 

Pokud jde o vojenské a církevní kariéry Valdštejnů, dovolím si vyzdvihnout 

zvláště citlivý exkurs o Františku Podivínovi (Podivenovi ?) z Valdštejna, 

stejně jako vtipný způsob, jímž se Jiří Hrbek vyrovnal s tematickým 

monolitem jménem Jan Bedřich z Valdštejna.  

Obdobně zeširoka přistupuje autor i k problematice sociálního 

ukotvení barokních Valdštejnů. Po obecném úvodu sleduje své hrdiny 

postupně ve složitých předivech rodinných, příbuzenských a přátelských 

svazků. Nepomíjí však ani vertikální sociální sítě, konkrétně dvojjedinou 

úlohu členů rodu jako patronů a současně klientů. Text o zapojení Valdštejnů 

do dobových informačních toků spojený s otázkou po intenzitě jejich politické 

komunikace a po míře a povaze jejich informovanosti vůbec pokládám za 

klíčový. Bezmála 250 stran věnoval Jiří Hrbek zevrubné analýze 

valdštejnského hospodaření. Zde tvoří největší přínos především zasvěcené 

výklady o budování a proměnách rodových domén se zřetelem k vývoji 

ekonomiky a též k fenoménu rezidenčních poddanských měst. 

 

Zásadní klady posuzované práce byly vytknuty již výše a nepovažuji 

za nutné je zdůrazňovat opakovaně. Hrbkova disertace se svým rozsahem 

téměř 650 stran je historiografickým monumentem, jenž se namnoze napájí 



sám ze sebe. Škrtání, krácení, odstranění dublet a vyšší míra zobecnění by 

výsledné podobě nemálo prospěly a měly by přijít ke slovu ve chvíli, kdy 

autor bude – plným právem – pomýšlet na publikování své práce. Selektivní 

přístup k volbě témat a koncentraci na vybraný okruh problémů naproti tomu 

považuji za silnou stránku pisatelova přístupu. Pokud posuzovatel někde 

shledal interpretace odlišné od svých vlastních náhledů, považuje to za věc 

názoru a nenalézá zde podnět ke kritickým výtkám. Také formální zpracování 

díla je na vysoké úrovni. Pouze v poznámkách je občas omylem odkazováno 

na údaje z poznámek předchozích, v nichž se však příslušné reference 

nenalézají (srov. např. s. 231, pozn. 473, 474; s. 261, pozn. 624, 625). I když 

si vážím autorových snah o vybroušený slovesný projev, vyjádření typu toho o 

protestantech, již „občas podlehli kouzlu začínajícího baroka a přestoupili na 

katolickou víru“ (s. 188) nepovažuji přece jen za nejšťastnější. Ostatně, 

jakkoliv adjektivum „barokní“ se objevuje již v titulu disertace a autor s ním 

opakovaně operuje, nikde se nedozvídáme, v jakém smyslu je vlastně chápe. 

Je pro něj baroko prostě jen chronologickým výměrem, kulturní „přidanou 

hodnotou“, uměleckohistorickou kategorií, nebo snad antropologickou 

konstantou? Každý z těchto významů by jistě měl své oprávnění, vyžadoval 

by však terminologické zdůvodnění. Přes všechny kritické postřehy, k nimž se 

řadí množství víceméně podružných korekcí (za všechny jen jedna ke s. 535: 

předlohy k rytinám slavného „reklamního“ alba Designatio Iconographica 

nakreslili z největší části Jan Tumer a Jan Josef Dietzler – Václav Vavřinec 

Reiner navrhl nakonec „pouze“ úvodní list) ale vyjadřuji Hrbkově práci rád a 

upřímně plné absolutorium. Považuji ji za přesvědčivý doklad autorovy 

odborné kompetence, za zralý a vědecky přínosný badatelský výkon. Disertaci 

bez výhrady doporučuji k obhajobě a po úpravách též k následnému 

publikování. 
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