
Valdštejnovi astrologové
To, že Albrecht z Valdštejna používal během svého života služeb astrologů, je všeobecně známo, nijak se tím nelišil od 
jiných mocných a majetných tehdejší doby. Nejslavnější horoskopy, které vstoupily do dějin politických, vědeckých i para-
vědeckých, pro něho sestavil Jahannes Kepler. (...) Po něm nastoupil do Valdštejnových služeb Giovanni Baptista Senni.

(Pavel Turnovský, Albrecht z Valdštejna Inter Arma silent Musae?, str. 160)

„Na základě toho mohu o dotyčném pánovi napsat pravdu, totiž, že má bdělou, čilou a neklidnou mysl; pídí se po všem 
novém a nehodí se pro obyčejný život a konání, nýbrž dychtí po nových nevyzkoušených či jinak zvláštních způsobech, 
leč ve svých myšlenkách uchovává mnohem více, než kolik projeví navenek. (...) Bude krutý k poddaným, vztahovačný, 
lakomý, podvodný, v chování nerovný, většinou zamlklý, často vznětlivý, bojovný a neklesající na duchu, protože Slunce 
a Mars jsou ve stejném znamení. (...) Ale nejlepší na tomto horoskopu je, že jako druhá planeta v něm stojí Jupiter a ten 
dává naději, že většina nectností zmizí se zralým věkem, a Jupiter tuto neobvyklou povahu obdaří schopností vykonat 
důležité věci.“

(Johannes Kepler, 1608)

Valdštejnova Smrt
(...) John Gordon jako velitel posádky v Chebu otevře Valdštejnovi bránu do města. Sesazený generalissimus se poté 
ubytuje v domě Alexandra Pachelbela na náměstí. Následujícího dne je generál Trčka společně s dalšími vysokými důstoj-
níky pozván, aby se zúčastnil banketu. Valdštejnovi nejbližší se hostiny zúčastní. Sám generalissimus však zůstane kvůli 
zhoršujícímu se zdravotnímu stavu raději v domě. Když je však hostina v plném proudu, rozrazí se dveře a v nich se objeví 
kapitán Walter Deveroux. „Kdo je dobrý císařský?“ ptá se ostře. Od stolu se zvedne trojice spiklenců – Butler, Leslie  
a Gordon. „Ať žije Ferdinand!“ vykříknou a tasí kordy. Během chvíle je místnost plná mrtvých Valdštejnových mužů. Podko-
vy klusajících koní zvoní o kamennou dlažbu. Na město padá chladná noc, mrholí. Z nozder koní stoupá pára. Jízda dra-
gounů uhání tmou, v rukách jim plápolají louče. Okolo 10. hodiny večerní zastavují před domem, kde nemocný Valdštejn 
odpočívá. Vojáci sesedají z koní. V jejich čele kráčí Walter Deveroux. „Rebelové, rebelové!“ křičí a vráží do dveří. Cestu mu 
však zastupují stráže. Deveroux se však zběsile vrhá proti nim. Při následné potyčce zlomí kord a musí jednomu z vojáků 
vytrhnout partyzánu. Ani to ho však nezastaví. Stoupá rychle do schodů a míří k Valdštejnovým komnatám. „Ticho! Pán  
se zrovna odebral na lůžko,“ zastaví ho nic netušící páže. Deveroux se otočí a mladíka jedinou ranou zabije. Pak vstoupí 
do pokoje. Vévoda, oblečený pouze do noční košile, se právě odvrací od okna, k němuž ho přilákal nezvyklý hluk a lomoz. 
V té chvíli do místnosti vrazí rozzuřený Walter Deveroux. Valdštejn se k němu obrátí čelem. Místností se na okamžik roz-
hostí ticho. Pobledlý Valdštejn, který se jen s obtížemi drží na nohou, si prohlédne vraha. „Ty špatná, křivopřísežná, stará, 
rebelantská šelmo!“ vykřikne Deveroux a pozvedne partyzánu. „Milost!?“ Rozkřikne se generalissimus. Ostrá čepel mu  
ale v téže chvíli rozdrtí hrudní koš a projde páteří. Valdštejn se kácí mrtvý k zemi. 
Vše se odehrálo na masopustní úterý 25. 2. 1634.

(časopis History, Pavel Besta)

Masopust
Masopust neboli karnevalové období bylo v minulosti období od Tří králů do Popeleční středy. Popeleční středou začíná 
postní období před Velikonocemi. Maškarní zábava, která probíhala zpravidla na masopustní úterý, tedy v úterý před 
Popeleční středou, byla vyvrcholením masopustu. Masopust byl svátkem hodování, během kterého se nešetřilo jídlem 
ani omastkem, protože potom následoval dlouhý čtyřicetidenní půst. Na masopustní úterý procházely vesnicemi průvody 
maškar, hrála se masopustní divadelní představení, secvičená obvykle žáky. Obchůzky masek neměly závazná pravidla; 
záleželo na tradicích dané vesnice. V masopustním průvodu bývalo vždy několik tradičních masek, které se objevovaly 
každoročně a napříč regiony. Mezi ně patřil např. medvěd, někdy vedený na řetězu medvědářem. Jinou tradiční maskou 
bývala tzv. klibna (= šiml, kobyla, koníček), skrývající často dvě osoby. Objevovala se i maska s jezdcem na koni, Žid s pyt-
lem nebo rancem na zádech, bába s nůší, kominík se žebříkem, kozel a především na Vysočině a Moravě to byla maska 
umně vytvořená ze stébel slámy. Říká se jí různě, někde je to věchet slámy, slaměňák, hřebenář, na Slovácku pohřebenář, 
na Slovensku slameník, na Vysočině jedině slaměný. Každá hospodyňka by si z něho měla utrhnout stéblo slámy a dát si 
je pod husu, kačenu nebo slepici.
Po obchůzce následovala hospodská veselice s hudbou a tancem. Téměř všude končila masopustní zábava přesně  
o půlnoci. Někde zakončili masopust o půlnoci „pochováním basy“ (symbol toho, že v postu si hudebníci nezahrají), jinde 
o půlnoci pochovávali Baccha a ve východních Čechách se tradičně stínal kohout.  Lidé věřili, že pokud budou o masopus-
tu tancovat přes půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel, často jako cizinec v zeleném kabátě.

(Mgr. Kristýna Šrolová)

Geisslers Hofcomoedianten je nezávislá divadelní společnost 
mladých profesionálních umělců znovuobjevující barokní kulturní 
dědictví českých zemí a navazující na výraznou tradici barokního 
divadla v Čechách. Soubor vznikl v roce 2002 při příležitosti 
založení festivalu barokního umění Theatrum Kuks. Východo-
český Kuks se pak stal jejich domovskou scénou. V průběhu 
12 let fungování soubor vytvořil 17 inscenací, vydobyl si uznání 
publika a kritiky (opakovaná nominace na inscenaci roku v anketě 
Divadelních novin), navštívil řadu festivalů v Čechách i zahraničí 
(měsíční turné v USA apod.), založil putovní festival zámeckých a 
klášterních divadel a zejména si vybudoval nezaměnitelný  
a svébytný nový barokně-divadelní styl. 
Více na www.geisslers.cz.
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Premiéra 20. dubna 2014 na Malé scéně ABC
Délka představení: 65 min. bez přestávky

„Dobrá nebo špatná pověst závisí na posledním úseku života; dobro i zlo se dostává k potomstvu 
a lidská zloba dopouští, že je jedno jako druhé.“ 

Jean Armand du Plessis, kardinál Richelieu, 1634

Geisslers Hofcomoedianten, soubor původem z Kuksu, uvádějí Valdštejna, muže 
původem ze sousedních Heřmanic; vojáka, politika, podnikatele a akcelerátora českého baroka.
Příběh jedince, který se vlastními silami dostal na české poměry nebývale vysoko, příběh císaře, který 
možná mohl být zrazen a příběh koně, který to všechno viděl. Posaďte se s námi do hospody! Kdo toho 
nejvíc vypije a kdo to nakonec zaplatí? Čas se krátí a masopust se blíží! Kdo už má dost?
Geisslerovský Valdštejn vznikl na motivy barokního textu – vůbec prvního dramatu zabývajícího se jeho 
osudem – Tragédie Albrechta z Valdštejna od Henryho Glapthorna z roku 1640.

Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna (nebo také Vojtěch Václav Eusebius z Valdštejna, zkráceně 
též Valdštejn, v zahraniční literatuře také Wallenstein nebo Waldstein) byl český, vojevůdce a politik, 
vedle Jana Tserclaese Tillyho nejvyšší velitel císařsko-ligistických vojsk během třicetileté války. Bojoval 
na straně císaře proti Protestantské unii, později upadl v nemilost a byl císařskými důstojníky úkladně 
zavražděn. Byl vůbec prvním, kdo začal vydržovat stálou armádu, a to nikoli z císařské apanáže, nýbrž 
z kontribucí nepřátelských i spojeneckých území a z vlastních prostředků (výnosů ze svého vévodství). 
Zemřel jako jedna z nejvlivnějších osobností tehdejší Evropy.

(zdroj: wikipedia.org)

Albrecht z Valdštejna v datech
14. 9. 1583  Narodil se v Heřmanicích do nebohatého, ale urozeného českého rodu.  
  Byl vychováván v protestantské tradici.
1593 a 1595 Brzy mu zemřeli oba rodiče.
1597  Vyslán na studia do Německa, která kvůli konfliktům nedokončil, poté se vydal  
  na kavalírskou cestu po Evropě.
1604  Byl najat jako praporčík v boji proti Turkům, kde podnikal „velmi odvážné  
  až bláznivé“ akce, povýšen na kapitána. 
mezi léty 1602 – 1606 Konvertoval ke katolické církvi pravděpodobně kvůli pragmatickým důvodům 
  (snažší postup v armádě).
1609  Poprvé se oženil, a to s Lukrécií Nekšovou z Landeka, sňatek se zámožnou 
  vdovou mu přinesl nesmírné bohatství (zejména na Moravě). 
1619  Zrada moravských stavů při stavovském povstání, kdy přebíhá na císařovu
  stranu se čtyřmi setninami moravského vojska a s odcizenou pokladnou 
  moravských stavů.
1621  Poprava 27 českých pánů, Valdštejn velmi zbohatl na skupování konfiskátů.
1622 – 1623 Byl členem mincovního konsorcia, které razilo inflační dlouhé mince a nepří- 
  mo způsobilo bankrot české měny.
1623  Podruhé se oženil, a to s Isabellou Kateřinou z Harrachu.
1625  Byl jmenován generalissimem císařského vojska.
1627  Byl povýšen na vévodu.
1630  Byl odvolán z úřadu generalissima.
1631  Byl opět jmenován generalissimem císařského vojska.
1632  Bojoval v bitvě u Lützenu, ve které zemřel švédský král Gustav II. Adolf.
leden 1634  Valdštejnovi důstojníci podepisují revers slibující mu věrnost.
25. 2. 1634  Byl zavražděn v Chebu.

Rebel versus mírotvorce/Proměny valdštejnského mýtu
Právě poslední úsek Valdštejnova života se stal jakýmsi projekčním plátnem celé jeho pozemské pouti; 
jakoby vše, co tento potomek českobratrské šlechtické rodiny a pozdější konvertita kdykoli předtím 
vykonal, neodvratně směřovalo ke komplikovanému období jeho takzvaného druhého generalátu, vypl-
něnému váháním, odsouváním rozhodnutí, neakceschopností a nemocí, a jakoby to následně – snad  
v souladu s jakousi krutou samozřejmostí dějin – zákonitě vyústilo až do pochmurného chebského 
finále. Každý čin tohoto nesmírně schopného, bystrého a chladnokrevného muže je zpravidla pomě-
řován závěrečným úsekem jeho života a nahlížen prizmatem jeho posledních let. Když se kupříkladu 
šestnáctiletý Valdštejn na studiích v cizině dopouští divokých excesů, je to vykládáno jako důkaz tem-
ných stránek jeho povahy (nad stejnými výstřelky u jiných mladých šlechticů se přitom nikdo nepoza-
stavuje); když si o devět let později nechá sestavit od Keplera horoskop, je to pro změnu vysvětlováno 
jako doklad jeho nezřízených ambicí a touhy vyčíst z hvězd co možná nejpříznivější přísliby budoucího 
vzestupu (stejná slabost pro astrologii u bezpočtu jeho současníků je přitom vyložena nanejvýš jako 
kolorit doby); když se krátce poté ožení s bohatou vdovou, je to prezentováno jako projev jeho hamiž-
nosti a citového chladu (stejné chování u jiných urozených mužů je naopak označováno za dobový 
standard). Valdštejnův příběh po staletí funguje na principu klasického dramatu; nechybí mu expozice, 
kolize, krize, peripetie ani závěrečná katastrofa. Nechybí mu ani všudypřítomná osudovost, neodbytné 
tušení pompézně krutého a zároveň nevyhnutelného konce. Když si toto uvědomili historici, nabídli po-
stupně celou škálu interpretací Valdštejnova života; řada z nich se přitom příliš netrápila skutečností, 
že své práce konstruují velmi podobným způsobem jako tvůrci divadelních her či historických románů.

(dejinyasoucasnost.cz, Marie Koldinská)

Charakteristika Albrechta z Valdštejna
Byl to muž posedlý démonickou silou, vrhající se s dravou rozkoší do rvaček a soubojů a divokého 
zápolení, muž osamělý a odcizený svému prostředí.

(Zdeněk Kalista)

Válečníkova láska
S řadou osobností se pojí historicky podložené informace o jejich zájmech, zálibách a slabostech.  
V případě císařského generalissima Albrechta z Valdštejna lze pokládat za nanejvýš prokázanou jeho 
lásku ke koním, která ovšem nebyla u mužů v jeho postavení nikterak výjimečná — vždyť úspěšný 
vojevůdce dobrého koně zcela samozřejmě potřeboval z důvodů praktických i reprezentačních. Náklon-
nost frýdlantského vévody ke koním však byla natolik nápadná, že vstoupila i do povědomí pozdějších 
generací a stala se nedílnou součástí valdštejnského mýtu. Doslova hmatatelný důkaz o této stránce 
vévodovy osobnosti představuje jeho vycpaný kůň, zabitý 16. listopadu 1632 v bitvě u Lützenu. Vald-
štejn utrpěl průstřel stehna; zastřeleného koně, který jej nesl do bitvy, nechal následně vycpat  
a umístit v prostorách Valdštejnského paláce v Praze. Patrně o témž koni hovořil o několik let dříve  
v dopise a označoval jej slovy Amor mio (Má láska). 

(dejinyasoucasnost.cz, Marie Koldinská, Ivan Šedivý)

Geisslers Hofcomoedianten 
uvádějí

Valdštejn
hospodsko-šarvátkové politikum

Kontakt: info@geisslers.cz
www.geeslers.cz


