kdybych v obyvatelích toho krásného kraje, jimž je kniha
urena pedevším, vzbudil hlubší, osvícenjší lásku k domovin, k rodné hroud, na níž lpí tolik životní snahy i trýzn
pedk jejich. Je to konec konc rodný kraj, jímž a skrze njž

uíme se

milovati celou vlast.

V Praze,

v prosinci 1909.

J. P.

PEDMLUVA K DRUHÉMU

VYDÁNI.

vydání Knihy o Kosti (díl prvý) vyšlo zrovna ped
Vydal jsem je nákladem vlastním (v komisi
Histor. Klubu) a dal si záležet na jeho vnjší výprav. Pítel
Fr. Táborský pomáhal radou i skutkem. Tisklo se iooo
exemplá, cenu jsem stanovil jako nezkušený zaáteník
zcela jednoduše: náklad dlený jedním tisícem vydal asi
na exemplá; cena byla tedy 6 K, pro leny Klubu 5 K,
5
rozumj korun pedválených. Bhem dvou let byla kniha
rozebrána (ale pomrn nejmén od tch, s nimiž jsem poítal nejvíce, t. j. od sedlák kosteckých). Nedovedu vlastn
dobe vysvtliti, pro jsem se neodhodlal pes všechny výzvy
tolik let k vydání druhému. Ale nco o tom povím pece.
Kniha o Kosti byla psána nejen jako plod lásky k rodnému kraji, ale i jako žádoucí dílo oddechu a odpoinku.
Toho práv týká se citát z Mickiewicze, položený výše v elo
vnování knihy kamarádm (a i toto vnování je ohlasem
Mickiewiczova ,,Towarzyszom podróžy krymskiej cí ). Radu
let ped tím, od r. 1902 do r. 1906 a vlastn i v letech potomních byl jsem cele zaujat a k nejvtšímu vypjetí sil pohánn
svým dkazem o pravosti Kristiána, dkazem, že eská práce
literární poíná se nikoliv v dvanáctém, nýbrž již ku konci
desátého stol., v dob sv. Vojtcha. To dlouhé prodlení
v legendárních poátcích naších djin, v denním styku s prvými svtci našimi a prvými životopisci jejich a hojné a tžké
polemiky, jimiž bylo brániti pravdu proti pochybovam

PRVE

tvrtstoletím.

K

a protivníkm

—

zmnu

vytouženou

v studiu djin Kosteka
scény a pohody: ze svta modliteb a zá-

to vše nalezlo

našich duchovních poátk dostal jsem se dom, mezi
rád od dtství, na záspí vesnických
hory a lesy, jež jsem
statk, mezi jejichž obyvateli jsem vyrostl. Ale vdecká nátura
již v druhém díle knihy o Kosti byl jsem cele
se nezape
zaujat ešením problém z djin našeho selského stavu, plánem položit takka základy k správnému chápání selského
vývoje v minulosti (základní kniha Kroftova, Djiny selského
stavu, vyšla teprv pozdji) a tak dostal jsem se ze studií,
jež mne zamstnávaly v druhém díle Knihy o Kosti, k práci
ješt namáhavjší a významnjší: Djiny eských katastr;
v tch letech vbec byl jsem, myslím, na vrcholu své vdecké
výkonnosti. Katastry vyšly v prosinci r. 191 5, t. j. v druhém
roce svtové války
to znamenalo konec mých studií kosteckých, pítomnost a otázka eské budoucnosti zvítzila naprosto nad minulostí.
Dnes Kniha o Kosti vychází v úprav pizpsobené co

zrak

ml

—

—

možná

vrn prvému vydání (krom jistého potu exemplá

na runím papíe pro zvláš nároné bibliohly). tená tu
najde vedle starých obrazových píloh i jistý poet nových,
jichž neznalo prvé vydání: nkteré mén zdailé nebo významné, tuším, snadno poheší. Text práce je pozmnn mrou
skrovnou: v prvém díle bylo jej doplniti zejména daty, jež pinesla záslužná monografie Zd. Kalisty Mládí Humprechta Jana ernína z Chudenic (vyšlá r. 932) a v obou dílech vyjáditi
pibližn kupní sílu jednoho zlatého v dob líené v korunách
eskoslovenských (na míst korun pedválených). Pochybnostmi, podail-li se mi ten nesnadný úkol, se netajím.
1

V

srpnu 1935.

Jos.

Peka.
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NADJE V TRVALÝ POKOJ. — HR. ERNÍN KUPUJE KOST. —
MELIORACE A INVESTICE NA ZÁMKU A PANSTVÍ. — HROZÍCÍ VPÁD BANÉRV. — VOJENSKÉ NEPÍLEŽITOSTI V KRAJI. — PÍPRAVY NA PÍCHOD ŠVÉD. — PRVÍ ŠVÉDOV PED KOSTÍ.

DNE

záí r. 1638 slavila vládnoucí strana v echách slavnost
do Staré Boleslave, do kostela P. Marie, byl s nesmírnou okázalostí navrácen zázraný obraz rodiky Boží, jejž byli
Sašové r. 1632 uloupili. Sám císa Ferdinand III. s celým dvorem
svým, s množstvím šlechty a obyvatelstva mst pražských úastnil se
procesí, jež teprv pozd na noc za svitu pochodní pibylo z Prahy do
St. Boleslave a jemuž podobného rozsahem, nádherou a vnitním
pohnutím úastník (podle tvrzení historik) zem eská nikdy nevidla. Nechybíme se pravdou, povíme-li, že tím slavnostním aktem
mla netoliko P. Maria dosazena býti na oltá svj v starém sídle
svém, ale i obrazn ujmouti se držení celého království, vyištného
od ,neesti kacíské a od ducha vzpoury'. Nebo dlouholetá tžká
válka, zdálo se, trvale dozuila, nepítel švédský byl vržen daleko od
12.

vítzství:

hranic

zem

návrat
p MARIE
-

-

eské, a zvláš horliví stranníci katolické vci shledáode dvou let tak píznivým, že pi úmrtí císae

vali stav království již

Ferdinanda II. tvrdili, že zanechal království eské v takovém pokoji
a zdaru náboženském, jako nkdy Karel IV., otec vlasti slavné

pamti
Ta dv léta pokoje a dvry v budoucnost probudila k životu
i mnohou upoutanou sílu hospodáskou: peliv uschované peníze
koup kosti
(ijen 1637)
odvážily se na trh, kapitál nelekal se vtších koupí a investicí. Tak
.

.

.

•
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stav

v íjnu r. 1637 koupil jeden ze zvláš obratných podnikatelspekulant mezi šlechtou eskou té doby, hr. Heman ernín z Chudenic panství Kostecké. Koupil je za 160.000 kop míšeských (což
rovná se více než 1 1 milionm v našich penzích) od mladého vévody Roudnického, Václava Eusebia knížete z Lobkovic. Nco
(37.000 kop) zstal dlužen, skoro polovinu (na 70.000 kop) porazil
si na dluzích, jimiž mu byl kníže povinen. V prvé polovici listopadu,
,,s novým", jak se tehdy íkalo, panství pevzal.
Bylo to dominium z nejvýnosnjších v kraji boleslavském. Lobkovicové, kteí tu vládli asi od polovice 16. stol., rozšíili je píarondovali a zvelebili hospodáství v mnohém
koupmi,
ohledu. To platí i o poslední držitelce Kosti z rodu Lobkovic,
o paní Polixen z Lobkovic, rozené z Pernštejna, matce mladého
knížete Václava; za ní nabylo panství nejvtšího rozsahu, ítajíc
651 poddanských míst (dnes bychom ekli popisných ísel) a pt
dvor. R. 1632 koupil panství císaský jeneralissimus Albrecht
z Valdštejna, aby si zaokrouhlil své knížectví Fridlandské, do jehož
stedu Kosteko vbíhalo od jihu jako cizí klín. Tím stala se Kost
ástí ,, šastné zem" Fridlandské, kde vybíralo se sic mnoho kontribucí, ale kde soldateska nesmla dopustiti se násilí a kde podpoe
živností a obchodu vnovala vláda jiínská horlivost velikou. Po
zavraždní Valdštejnov v únoru r. 1634 poznali teprv poddaní
kostetí doopravdy hrzy války. Nejdív zaplavena byla panství
valdštejnská vojskem císaským, na žn r. 1634 vpadli do kraje Sašové, pak zas panství musilo živiti císaské. Tenkrát po prvé prchali
sedláci do hloubi les nebo do útoišt zámku, po prvé obráni byli
dkladn o dobytek a obilí. Tenkrát teprv vyskytly se na Kosteku
pusté statky ve vtším potu; bhem dvou let ubylo na 230 poddaných a ze sedlák zbyly jen asi dvma stm potahy. Ti ostatní, jak
slyšíme v suplice kosteckých sedlák z té doby, musili zapáhnouti se
sami do pluhu nebo spokojiti se kusem pole zpracovaným motykou;
jiní s rodinami odešli do jiných krajin, aby se již nevrátili.
Panství, na nž byl kníže Fridlandský splatil jen 10.000 kop,

pkn
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pipadlo r. 1635 zpt Lobkovicm. Od nich tedy je koupil hrab
ernín. Koupil panství v stavu neutšeném: zámek byl zkažen požárem, dvory byly oloupeny o bezmála veškeren dobytek (ernín
pevzal ve všech dvorech jen jednu krávu, 8 vol, 6 koní, 1 tele a
nco drbeže); ovíny byly prázdné; lesy z ásti zpustošené a to
hlavn rozsáhlou spotebou stavebního díví k jiínským stavbám
Valdštej novým; pivovar i rybníky potebovaly mnoho nápravy. Jen
pole u dvor byla prý dobe vzdlána a oseta. Cena 160.000 kop míš.,
o 10.000 více než pi prodeji z r. 1632, kdy panství bylo v dobrém
stavu, tlumoila dvru v hospodáské požehnání míru; ostatek
byla stále znan nižší než byl úední odhad Kosti z r. 1634, dospívající

k

hodnot 222.000

Hrab

nešetil

zl.

penz

rýn.

a energie na nutné meliorace a investice.

R. 1638 dán pedevším zámek ponkud do poádku (pracovali tu
pokrýva, sklená, truhlá, v nkterých pokojích dávaly se nové
stropy, rámy okenní, kamna atd.), zizovala se cihelna, nová ovíma,
bažantnice a obora, založena vinopalna, spravovaly se chmelnice a
hledán byl i zkušený zahradník. Dvory a ovíny byly, rozumí se,
nov osazeny dobytkem, jenž pihnán z jiných panství ernínských,
z Kostomlat a Petršpurka. V únoru r. 1638 udlán rozpoet, co asi

ron bude vynášeti. Poítalo se, že stálého dchodu od
poddaných bude na 2765 kop 35 gr. (v tom hlavní položkou byl
roní plat poddaných z grunt v sum 1245 kop, dále 1018 kop za
oves a 235 kop za slepice poddanými odvádné) výnos z pti dvor,
panství

;

Semtinského, Osenického, Vysopolského, Bousovského a Obrubského odhadnut na 4560 kop, zisk z ovín na 2378 kop, z pivototiž

varu 3000 kop, z rybník 19 14 kop, z mlejn 220 kop, za ovoce
200 kop, za díví 450 kop. Celkem dospívá tento rozpoet po srážce
režie (2^88 kop) k sum výnosu 13.500 kop, tedy 8-5% kupní sumy.
Vseje poítáno mírn, jen v osazení dvor hovzím dobytkem pedpokládá se stav, kterého jist ani nápravou z r. 1638 nebylo dosaženo (na p. 24 krav pi dvoe Semtinském) poítá se také, že
všechny grunty poddanské jsou osazeny hospodái, t. j. že není
;

meliorace
A

^^^LJ
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vbec

pustých statk, což se skuteností se neshodovalo. Jinak jsou
íslice tohoto dokumentu zajímavý pro srovnání dnešních
s tehdejšími (pozoruj na p., že výnos dvor poítá se desetkrát výše

pomr

to však náleží do jiné kapitoly. Dodati sluší, že
kopa míšeská o 60 groších rovná se kupní silou asi našim
70 K, jeden zlatý rýnský (ml 60 krejcar) našim 60 korunám.
Jeden krejcar znamená tedy asi jednu dnešní korunu, jeden groš
míšeský jednu korunu a 16 halé. Jeden tolar ml hodnotu 1 y2 zlatého, tedy 90 krejcar, ili 90 K. Nic není nesnadnjšího než takovéto pevody ceny penz mezi dvma dobami hospodásky a kulturn si málo podobnými, zejména v letech neustálené mny jako
dnes. Ale jest jim rozhodn dáti pednost ped pouhým uvedením
ísel staré mny ta sama o sob neprozradí tenái o cenách práce,
plat a zboží v minulosti nic. Teprv jsou-li vyjádena, tebas jen
zkusmo a pibližn, v našich penzích, stávají se pomckou porozumní a pouení.

než výnos les)

;

tehdejší

CO PLATIL

ZLATÝ RÝN.,
CO KOPA.

:

prvý rok pinesl zklamání. Nebývalé sucho v kvtnu
nkde suchem vyhoely, ovsy i jemeny podhoelé jsou," píše hejtman Vodika hrabti na jae; na podzim se
dovídáme, že pšenice sypala sotva tvrci z mandele. Co znamenala
neúroda pro poddané, lze si domysliti z jediného listu hejtmanova
z konce srpna, jenž tenái poskytuje zárove prvou ukázku korespondence vedené mezi kosteckými úedníky a pánem a prvý výhled
do pomru sedláka k pánu v dob poddanství: ,,Co se pšenice týe,
kterouž poddaní na pivovar skládati mají (t. j. na slad; tenkrát se
vailo mnoho pšeniného piva), z poruení Vaší Hrab. Mti hned
jsem s purkrabím a písaem dchodním do vesnic sjel a do stodol
bedliv pohlédl. Což sob Pána Boha za svdka beru, že z mnohýho
mandele sotva štvrci namlácejí a nkteí ani jednoho snopu jí nemají, nebo na poli vostala. Což V. H. M. pro Boha, pro milosrdenství boží žádají, u vzení souce, aby se jim áký milosrdenství uinilo.
A majíc pak ákou malou hrstku žita, a to ješt mnohý prázdný,
Ale

NEÚRODA
R. 1638.

již

zniilo úrodu. „Pšenice

PED
jestli

i

to vymlátiti a prodati musejí, teda

svejma kusu chleba ani co
mají,
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ti

od sebe

síti

s

manželkama

i

dítkama

míti nebudou. Ale kteí tak co lepšího

(tu pšenci) odvésti musejí a z

vzení puštni nebu-

Nebo jich pes 60 osob v v."
27 korc na pivovar dostal

dou, až taková pšence odvedena bude.

na zámku zstává a teprva sem jí

zení

Ku

n

konci ledna 1639 pijel

získal

.

hrab panství

nového hejtmana, patrn zvláš doporueného pro své

schopnosti, Svatoše Hosiána z Marchendorfu,

Msta

.

„visitirovati". Byl pro

Pražského.

Hrab Heman ernín

nejen ekonomem, ale

mštnína Nového NADJE

byl na svých panstvích

HOS-

PODÁSKÉ.

velkoobchodníkem; pochopitelno, že k vedení tak složitého hospodáství nehodil se ledakdos. Z ernínských
železáren na panství Petršpurském dováželo se na Kost železo, jež
ml hejtman prodávati; sklepy kostecké naplnny byly vínem, koupeným v zim v Rakousích (120 vder) a také eským vínem, z ernínských vinic v Kamejku nad Labem; také toto víno bylo ureno
k prodeji. Podobn pivážela se a prodávala sl, ovšem že i vlna
z ovcí (a to

Prahy

s

i

i

z jiných panství), obilí a omastek.

nejlepšími

nadjemi na

Hrab

vracel se

do

užitek, jejž vydají kostecké sklady

zboží.

Tentokrát byli to Švédové, kteí hrozn sklamali jeho oekáOdvážný vdce jejich hr. Banér, který koncem roku 1637 za-

vání.

hnán byl až k moi Baltickému, byl bhem roku 1638 pomalu zatlail
císaské pod Gallasem až do Slezska; poátkem roku 1639 stál v Saších. Již v prvních dnech bezna 1639 byl v Praze velký kik, že
vpadne do ech; hrab sic tšil Hosiána na Kosti, že „rozum toho
nepodává, le by, kdyby mu (t. j. nepíteli) tak dlouho lhtu dali,
njaký štráf na hranice pustil", ale z ostatku listuje zejmo, že nebyl
bez obav. Když pak 16. bezna odvezli ze Staré Boleslave zázraný
obraz P. Marie (tak krátký tedy byl triumf jeho ctitel), a to daleko
do Vídn, jakoby ani pevnost pražská nebyla mu dostatenou záštitou, padl strach a nadje na celé echy: nadje tam, kde od švédských vítzství doufali ješt v osvobození ech od jha Vídn a od

útisku protireformace.

POSTUP
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Švédové tak brzo nepišli, ale na Kosteku bylo zle od našich
V Boleslavsku byly od února r. 1639 ubytovány dva regimenty; z toho na Kostecké panství rozvrženo pvodn 80, potom
ni muž. Dnes by výživa tolika voják nezdála se velikým bemenem, ale v ticetileté válce stál pluk pchoty nebo jízdy dobe nkolikrát tolik co dnes. Vojáci byli soustedni nejdíve v Sobotce, která
mla je „vychovávati", ovšem s pomocí celého panství.
tomu
vychování náležely vedle ,, porcí" na chleb, mase a pivu ješt t. zv.
„servicie", t. j. denní pídavky, na p. sprostému 3 kr. (3 K), lajtnantovi 25 kr. (25 K), šaržím nižším pak v pimeném pomru.
Jen tyto servicie za msíc na 80 osob vydaly 166 zl. 36 kr.; porce
stály ovšem více; i poet jejich rostl se Šarží. K nim patily i porce
pro kon a dobytek dstojník i ty vydaly velmi mnoho, ml-li vyšší
dstojník až pes 20 koní a k tomu teba nkolik krav nebo mezk.
Hosián pozoroval brzo, že by delší pobyt tak drahé posádky Sobotku
úpln ruinoval; proto se rozhodl následovati píkladu panství okolních a rozlosovati vojáky po vesnicích, kde prý budou moci býti
zárove salva guardiemi, t j. ochrannými strážemi. Lajtnanta a nco
voják pijal jako posádku pímo na Kost.
Pak pišly „durchcuky". Gallas ustupoval se svými pluky ze
Slezska ke Praze, a díl toho pochodu bral se v beznu a dubnu pes
Sobotku a Bousov. Dne 25. bezna se rozložilo po kostských vesnicích sedm kumpanií pod mladým Colloredou; když velitel, jehož
otec byl s hr. Hemanem ernínem spátelen, zvdl, že leží na
ernínském panství, vytáhl na druhý den, by se položil ,,vokolo
Boleslave za vodou". Byla to protekce velmi cenná, nebo utáboení
voják v ticetileté válce v té neb oné obci znamenalo pravidlem
obrání obyvatelstva, hlavn o dobytky a obilí. Ku konci bezna
vystídaly se tak na Kosteku celé dva pluky, jeden z nich vyšturmoval Bousovský kostel, kam lidé své lepší vci schovali a pobral
všechno, i kalich (jenž potom s námahou dostán zpt) v Rokyanech by byli polští kozáci bezmála zbili purkrabího kosteckého, když
jim odnímal kusy dobytka, pobrané poddaným. Projeti nebylo lze,

CÍSAŠTÍ NA voják.

KOSTEKU.

K

;

PRTAHY
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nebo žádný potah

nebyl na veejné cest bezpeen, ba i se setím
v poli byly obtíže jak pro nebezpeí od soldátv, tak pro nedostatek
sil lidé namnoze prchli ze vsí a skryli se po lesích. Hrab
Hosián stžovali si navzájem, že naši vojáci jsou horší nepítele
a Hosián zejména stžoval si na nedostatek ádu a dohledu se strany
na vojenské marše: ,,V žádným kraji jsem nevidl
krajských
takové nesprávy jako v kraji boleslavském. Cokoliv se maršíruje,
žádných komisa nenaizují, tak aby áký ád byl, a profianty
(t. j. potraviny) odkud by se dávati jmly, aby naízeno bylo. Nebo
pro ty a takové neády lidi o svý všechno pišli a nemají kusá chleba.
Co jsou do polí síti jmli, to jim všecko vytrávili, takže nemají k emu
se utéci. Naíkají a pláí
Ješt se obávati, když pakáže pijdou:
ty budou dílo dlati!" „Pakážemi" rozumí Hosián sbory vozatajské
armádu sledující. Tenkrát se skládal tento ,,train" armády skoro
veskrze z nevoják, z póla z paní a žen dstojnických nebo vojenských a z nevstek, dílem z kramá, prodava a svtobžník,
krátce ,, pakáže" všeho druhu. Velikým do tisíc jdoucím potem
voz a osob asto pevyšoval armádu, k níž náležel. A jak ádil
v krajin, v níž stanul nebo jíž se ubíral, to vedle citované poznámky
Hosiánovy prozrazuje dosud síla opovržení, kterou se u nás nevinné

pracovních

:

i

úad

.

slovo ,,bagáž" naplnilo

.

.

práv v

té

dob.

oddlení vojenské, pod velením lajtnanta, rozdlené na ,,salvakvardy" po vsích; krom nich
mli na zámku nco svých vlastních mušketýr. Ale pochopíme, že
armádní oddíly na tyto ,, domácí" nebo ,,ložirované" soldáty nic
Panství, jak víme, vyživovalo

si

celé

dáti nechtly; to, co stáli panství, nebylo v

pomru

k tomu,

ím mu

Když pak prtah císaských byl u konce, byli odvoláni za
armádou, takže na pevnosti kostecké zbylo jen nco málo vlastních
mušketýr.

prospli.

To bylo v dob, kdy švédský nepítel, kdy Banér stál již v eDne 28. dubna byl se zmocnil Litomic, ohlašuje veejnými banér v epatenty po celé zemi, že pichází jako pítel, aby pispl na pomoc

chách.

DIL prvý. kap. prvá.
víe a svdomí od papeženc potlaenému.
exulant, kteí byli dstojníky v švédských
eských
poet
Znaný
tomuto

království, ve

plucích a nyní

s

meem

v ruce pomáhali znovu dobyti sob vlasti
Také písné rozkazy

a vlasti svobody, dodával váhy jeho projevu.

plukm vystíhati se loupení a násilí pod ztrátou hrdla,
mohly utvrzovati nadje, vzbuzené Banérovou proklamací. Než kdo
sdílel v zemi tyto nadje? Ti, co mli moc a jmní v rukou, držitelé
dominií, stáli ve vlastním svém zájmu (až na nepatrné výminky) na
stran císaov, msta byla znuzena a zastrašena, a na sympatiích
schudlých jednotlivc z drobné šlechty nebo na bezmocné masse
poddaných, vtšinou dosud hlásících se k zakázané víe evangelické,
mnoho nezáleželo. Je pravda, že tyto vrstvy, jež sympatisovaly se
a zdá se, že na
Švédy, mohly usnadniti zdar švédské okupace
ale i v jejich
Kosteku nco z toho budeme moci postihnouti
oích byl vpád vojenský do ech novou hospodáskou zkázou zem;
i ony staraly se pedevším o to, jak uchrániti ped rekvisicemi neBanérovy

—

—

pítele trochu toho majetku, jenž zbyl jim z braní a drancování

minulých

Tak

let

válených.

vidíme, že postup

eském

Švéd

od Litomic dále do nitra

zem

pípravy na

byl na celém

P
D
$vfin?

svršk, k útku poddaných do pevných mst a zámk nebo do les,
zejména však k sthování panského dobytka do kraj bezpenjších.
Velká stáda ovího dobytka, dobytka hovzího a koní hnána tak
mnoho mil cesty na cizí panství, kde jim majitel vyprosil útulek.
Z Valeovajiž ku konci dubna odehnali dobytky, z Doubravice ujeli
i úedníci. Kosteky hejtman Hosián ml mnoho chuti píkladu toho
následovati, ale hrab potíral takové návrhy zcela rozhodn. Od
druhé polovice dubna pipravoval Hosiána na píchod nepítele,
dodávaje mu odvahy k vytrvání a hromad pokyny a rady pro pípad nebezpeí. Rady, aby neznámých a cizích soldát nepouštl do
zámku nebo aby hledl vymlátiti co nejvíc obilí a uschovati je
v zámku, byly na snad, stejn jako aby sedláci byli upozornni,
aby, pijde-li nepítel, zachránili se s dobytky a lepšími svršky svými
8

severu signálem k uschovávání cennjších

HORNÍ POJIZEÍ NA MAP ECH Z VÁLKY TICETILETÉ

PED

VPÁDEM ŠVÉDSKÝM.

do kostecké pevnosti. Ale hrab psobil i ve výkladech (proti zvyku
svému laskavých a srdených) na hejtmanv smysl pro est a povinnost. „Jestli by pak hrub daleko pišlo, což nesmejšlím," psal
29. dubna, ,,a nepítel naše tlail do Prahy aneb snad dál, dokud
succurs (t. j. pomoc) by nepišel a vopanoval eskou zem, tehdy
kdo pi, odstupovati. Moc
nestrachujte se, což nejní teba,
železo láme a jest tím zstáním vcí služba JMCísaský nežli odjetím ... A kde je est zdvihnouti, jako tehdy, kdy jest poteba? Nejlíp
pi statku ostati a moci neodpírati, hledti moudrostí a chytrostí do
asu se spravovati a neprotivovati, když možnost není " Dne 4. kvtna
psal ješt rozhodnji: „Každému správci náleží tu stále setrvati, jak
pro povinnost svou, tak pro zachování vrchnosti statku a ochránní
a zdržení všech poddanejch". Tšil Hosiána, že na Kosti nepátelská

pi

.

partaj

(t. j.

mu

oddíl)

Ostí a naši že proti

tak lehce nic neuiní, že nepítel je jen okolo

nmu již poslali. Dobytek nech vypraví hejtman

do hor, na Vrchlab, že Vrchlabský pán,
k tomu svolení; ostatek

Ale již dne
Kostí.

9.

hr.

Marcin (Morzin), dal

a vše opatí, jak rozumí.

kvtna objevila se prvá švédská partaj pod zámkem
ji hejtman pustil do zámku. Když byla odmít-

Chtla, aby

rozkazem, že hejtman kosteky má vydati do
švédského proviantu (t. j. zásobárny vojenské) 18.000 liber chleba,
nuta, vytasila se

s

200 ovcí, 30 vol, 12 krmných vep, 12 sud piva, 6 vína, 300 strych ovsa anebo za vše 500 tolar (asi 45000 K) Hosián zase odmítl.
.

penocovala pod zámkem; ráno pak, ujíždjíc k Sobotce,
uznala za dobré, neochotným pánm na Kosti trochu pohroziti.
Zapálila krmu pod Kostí (rozumí se, že to byla hospoda Helikarova), ale nebránila, když lidé hned ohe uhasili. Pak zajeli rejtai
švédští do semtinského dvora (nad Kostí), hledajíce klisen; když nic
Partaj

nenašli, zapálili marštal.

Ale

i

ten

ohe

byl brzo uhašen.

To

bylo prvé seznámení Kosti se Švédy roku 1639. Po týdnu,
dne 16. kvtna (tenkrát ješt nebyl svátek Jana Nepomuckého a na

Valdštejn tedy nebyla pou) táž švédská partaj pijela zas a zas
chtla býti puštna do zámku. Okolí bylo totiž tou dobou z ásti

PRVl švé-

kostí

DÍL PRVÝ. KAP. PRVÁ.
v moci Švéd, na Hr. Skále pijali již švédskou salvaguardu (ochrannou posádku) pochopíme, že Švédové mli za to, že musí býti pány
také v tvrdé pevnosti kostské. Hejtman Hosián bránil se zase; tento;

mušketýi zapudili stelbou Švédy od njakého
šraku u zámku. Ale Švédové mli v rukou úspšný donucovací pro-

krát, jak se zdá, jeho

stedek: zapálili mlýn pod zámkem
kostecké chalupy a semtinský dvr.

stojící

a

strojili se

vypáliti pod-

I tentokrát to dobe dopadlo:
hejtman Hosián dal se v „trachtýrování" s nepítelem, jehož výsledkem po delším handlování bylo, že zaplatil ioo zl. (asi 6000 K)
výpalného. Tato první partaj švédská byla, jak vidno, velmi skromná;
snad jednala i v úmyslech vrchního vedení, jež vskutku chtlo pvodn nevystupovati v zemi bez nutné poteby nepátelsky.
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OTEVENI ZÁMKU ŠVÉDM.
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KOST KVARTÝREM HR. BANÉROVÉ. — HOSPODÁSTVÍ NA ZÁMKU A PANSTVÍ. — ZAZDNÉ PENÍZE. — RYTÍSKÉ OSOBY NA ZÁMKU. — HUDEC
SKIVÁNEK.

KOST

kvtnu

byla tedy svobodna; na jak dlouho i Nepítel v

ervnu

ervna

Banér
osudu hlavní
stan nepátelské moci stanul v sídle zázraného obrazu P. Marie!
a z téhož místa, odkud katolíci eští oekávali zázrané pispní královny nebes, pipravoval kacíský vojevdce podmanní ech, pedevším útok na Prahu. Kost za této situace nemohla uniknouti osudu
jiných pevných zámk v severních echách; musila padnouti nepíteli do rukou. Je pravda, že mohla se brániti a že by snad byla
i odolala útokm. Nebo zámek byl nabit zásobami, živým dobytkem i obilím (to všechno tu bylo uschováno ped nepítelem), byl
pln boje schopnými lidmi. V dob rytíské v 13.
14. stol., nebo
i v dob husitské by se byl také hrad tak opatený bránil do posledka
.

se

a

zaplavil celé Zálabí;

svým
dvorem ve Staré
7

dne

3.

usídlil se

Boleslavi. Byla to jist ironie

:

.

—

—

—

ale nyní

mli

lidé

mén vojenské krve a rytíské mysli a mnohem

více praktické vypoítavosti.
si

A to

na obou stranách: nepítel by byl

sotva lámal zuby o tvrdou Kost, ale byl by se mstil vypálením

zniením celého panství. A tomu chtli na Kosti
Tak si situaci pedstavoval patrn i hrab Heman ernín,
když poátkem kvtna psal Hosiánovi, aby moci nepítele pro záhubu statku nebránil, nýbrž ,, moudrostí to okroil a jemné chytrosti

dvor

a vesnic,

zabrániti

!

užíval", to že není nic proti Bohu, proti

Jeho Milosti Císaské, sv//

bránit

se,

Gl kapitu-

LOVAT?

DÍL PRVÝ. KAP. DRUHA.
domí a

vrchnosti.

Hejtman ješt váhal, boje

se

rozilení pána;

sám

—
—
švédskou salvaguardu. Hrab byl mu
uinili na Skalách
jako
vydání zám- výslovn dal plnou moc jednati podle vlastního uznání — a tak
ml

za nejmoudejší nepíteli se poddati v ochranu a pijmouti
to

K

(kvteniol9)

/I

n kdy v druhé polovici kvtna (tuším že 21. kvtna) otevel Hosián
zámek Švédm a pijal ochrannou posádku.
Teprv potom došly ho listy od hrabte, datované v Praze
23. kvtna, kde situace se líila ve svtle pro císaské píznivém.

Máme

zde lidu dost, psal hrab, jak

pchoty

tak rejtarstva,

vera

pibyly dva pluky pchoty, ve tyech nebo pti dnech pitrhne
Hatzfeld s celou armádou: ,,tu uhlídáte jiný zpsob; naši dají vejhostu nepíteli!" Proto najednou kladl hrab draz na to, aby Kost
se nedostala v ruce nepítele. ,,A nepouštjte nepátelského lidu ani
našeho tam, když se slavn a staten obrániti a zdržeti mužte. Toliko asn se opatte, abyste pi nejmenším do ticíti neb štyrycíti
dobrých lidí našich pi sob mli a, co k tomu náleží, s potebu by
i na tisíce jich pišlo, nic vám ublížiti nemohou
In summa na
vás se spouštím, neb vím, že uiníte ve všem jako poctivej muž."
Ponvadž byl si Hosián prve stžoval na rostoucí neposlušnost poddaných a patrn naznaoval, že za vpádu nepátelského jest se obávati dokonalého vypovdní poslušnosti se strany sedlák, poslal
hrab zárove jakousi proklamaci k poddaným celého panství. Poproklamace rouel poslušenství panu hejtmanovi a napomínal, aby si nezoufali.
'
Sliboval, že hejtman založí všechny obilím. Pro vtší dojem na poddaným.
dané vykládal mnoho o pepuštní božím, povinnostech k Bohu
a boží odplat.
sedlákm, jimž by to dost neimponovalo, mla
hlavu napraviti vta, že vlády nepítele bude jen na krátce, ,,an naše
dv armády již s Bohem v echách sou." S tma dvma armádama
to však pravda nebylo a s tím sedlákm pjeným obilím vypadalo
to dokonce nepkn. Hosián totiž prodal je za drahé peníze sedlápedevším z toho dvodu, aby mu ho nepobral nepítel. Vezme-li
;

.

.

.

Tm

km

nepítel

obilí

sedlákm, budou je musit pece zaplatiti!
pozd, na Kosti mli již švédskou posádku. Nebyla

Listy došly
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KOST V MOCI SVEDU.
ást brzo rozd- POÁDEK ZA
ŠVD. PANlena na malé salvaguardy po dvoích. Tím bylo panství všeho násilí
STVÍ.
trvala na ti tvrti
se strany nepítele na celou dobu jeho okupace
ochránno. Loupiti bylo švédským vojákm písn zakároku
veliká: asi 20

mušketýr pších a 20 jezdc,

jichž

—

—

záno; a když jedna partaj švédská, vedená kornetem
ík),

pece neodolala a

poklad

msta

co poru-

uloupila v kostele soboteckém nejvzácnjší

Sobotky, drahocennou monstranci

kalichy (bylo to 18. ervna), rozmyslil

inu díve

(tolik

si

umlé

práce a ti

kornet nebezpeí svého

než dojel do Zidnovsi, a zajel sám ke Kosti, aby ukradené

pece neodešel; dostal za to od
rozradostnných Soboteckých 22 dukát. Jinak však o obírání poddaných o dobytek nebo obilí neslyšíme nejmenšího: poddaný sedlák
mohl bezpeen jíti po své polní práci a Hosián se svými úedníky
vnovati se bez obav správ hospodáské i civilní. V srpnu dokonce
poruil hr. Banér (na Kosti jej titulovali úedn: Jeho Excellence
pan jenerál a feldmaršál), že rychtáové mají sedláky pimti k polním pracem, pedevším osetí polí, a že proti neochotným mže
Hosián užiti moci vojenské. Tou dobou totiž Švédové na výnosu
panství mli svj zájem zvláštní dne 3 1 ervence byl naídil Banér,
že ujímá se panství k ruce své choti, za „kvartýr" její a že tedy
panství má mimo potebné viktualie odvádti ke dvoru jeho do St.
Boleslave týdn 200 íš. tolar (asi 18000 K). Souasn poslal na
Kost svého komandanta, njakého Kristofa Halendera; hrabnku
zastupoval její sekretá Jan Rudolf. Hosián musil pizpsobiti se rozkazm nových pán.
Rozhodnutí švédského dobyvatele, že Kost je „kvartýrem" paní
jenerálové, neznamenalo nikterak, že hrabnka chtla se sem uchýlit
z ležení staroboleslavského, snad na letní byt (a nevyluuji, že tu
pobyli hoši Banérovi se svým informátorem njakou dobu). Banér
chtl jen dchod panství obrátiti na poteby dvora své paní. Kosklenoty vrátil. S prázdnou rukou

:

.

teky zámek tch let ostatek sotva se hodil za sídlo pro etný dvr
mladé choti jenerálovy. Nebylo v
místeka neobsazeného. Nehled k úednictvu, eledi, vlastním mušketýrm a malé posádce

nm

*3

KOST KVARTÝREM HR.
BANROVÉ.

DÍL PRVÝ. KAP. DRUHA.
JAK TO VYPADALO NA
ZÁMKU.

švédské se ženami a

dtmi

a

znaným potem jízdných

koní,

pebý-

valo tu na tucet zemanských rodin z okolí, jež užívaly ochrany pevnosti v ase váleném. Ped vydáním zámku bylo tu i nco lidu
poddaného, jenž se sem utekl se svými svršky a dobytky: tito lidé
musili na rozkaz Švéd zámek opustiti. Hlavní bylo, že všechny

vtší místnosti v zámku byly naplnny zásobami, nejvíc obilím panským i poddanským i zemanm z okolí náležitým. Bylo tu tak scho-

váno ped nepítelem jist pes dva tisíce korc. Do jedné místnosti
dal Hosián snésti slad pro pivovar, jinde bylo mnoho žok vlny, hluboko v ovse zasypány nebo i v podkroví zazdny byly zásoby železa.
Sklepy byly naplnny vínem, jež sem byl dal v zim hrab zavézti
z Rakous a z Kamejku. Jak se to vše mohlo smstnati v prostorách
zámeckých, pochopíme jen, víme-li, že v jedné netopené klenuté
místnosti spolu sídlily tebas dv šlechtické rodiny.
Hosiánovi a jeho

úedníkm

(byli to purkrabí Jiík Špacirer,
nedávno oženil s bohatou vdovou
v Sobotce a Tobiáš Rovenský, písa dchodní, mšan turnovský)
pipadl úkol velmi nesnadný zachrániti ped nepítelem aspo nco

VELKÁ
rodák knžmostský, jenž
KONTRIBUCE
ŠVÉDSKÁ.

se byl

:

ze zásob kosteckých a z

dchodu

panství. Šlo nyní o to „moudrostí

to obkroiti a jemné chytrosti užívati", jak radil hrab. Hlavním
požadavkem švédským byla týdenní kontribuce 300 zl. (18000 K),
kterou mli platiti poddaní. Když rozkaz o to pišel na Kost, dal
svolati hejtman Hosián rychtáe a konšely z celého panství a v pítomnosti zástupce Banýrina tázal se, chtjí-li uloženou kontribuci
na se vzíti i radji voliti ukvartýrování švédských regiment? Pod-

daní (za

nž odpovídal Tomáš Bva z Dol. Bousova)

rozhodli se pro

Do roka by byl švédský požadavek vydal 15.600 zl. (t. j.
K), summu hroznou, vzpomeneme-li, že veškeré platy

kontribuci.

936.000
a dávky vrchnosti od poddaných celého dominia byly odhadovány

ron na 3226 zl. (= 2765 kop). Poítám, že by tu na jednoho 50 až

—

K

K

6okorcového sedláka pipadlo 1 00 1 20
týdn, t. j 5 až 6 tisíc
do roka. Ukázalo se ovšem brzo, že poddaní kontribuci tak velikou
'4

.

KOST V MOCI SVEDU.
nemohou. Supliky jejich k paní jenerálové do Boleslave zpnjaké polehení, ale konec konc musil pomoci panský
dchod, musil poddané „zakládati". Pi tom rozumí se, nebylo pomyšlení, že by poddaní mohli platiti obvyklé platy a dávky vrchnosti
nebo staré „reštanty" (dluhy) dchodní písa však vedl v patrnosti,
co tak zstali dlužni i co jim bylo na švédskou kontribuci pjeno.
Poddaní dali na kontribuci od poátku srpna do února r. 1640
2603 zl.j ale sekretái hr. Banérové se odvedlo celkem 5025 zl. (skoro
o polovinu mén, než bylo pvodn žádáno) bezmála polovic toho,
sehnati

sobily sic

;

;

jak vidno, zaplaceno bylo z kostského dchodu.
Píjmy dchodu inily však za švédského panství

píjm

normálních.

Tak

obilí se

asi

pátý

díl

neprodalo ani korec. Hosián, obá-

HOS PODASTVÍ NA PAN-

bude zabráno Švédy, rozprodal (za drahé peníze)
STVÍ.
OBILI.
jistou ást zámeckých zásob obilních poddaným, ovšem na dluh.
Že z r. 1639 zstávala vtšinou nevymlácena pi dvoích, se svolením udarovaného švédského komandanta. Mnoho spoteboval pivovar na slady (od 18. srp. do 26. kvt. 1640 417 korc pšenice
a 447 korc jemene), ba pikupoval ješt jak pšenici tak jemen
na bezvadné innosti pivovaru záleželo, jak tená pochopí, všem
na Kosti, Švédm i domácím. Nco málo spotebováno na setí na
velká ást
podzim pi dvoích (pšenice 131 str., žita 241 str.),
na
zstávala
neoseta,
nco
padlo
výživu
eládky
polí pi dvoích
a voják. Ale mnoho Švédové vzali, t. j. odvezli do svého ležení,
v tom na p. 657 str. ovsa, 225 str. žita, 89 str. pšenice; ovsa spotebovalo se nad to mnoho na zámku, kam v nkolika koních, skoro
denn, pijíždli dstojníci i vojáci nebo jiné osoby ode dvora Banérova. Tak celkem vzato a vydáno ovsa v udané dob 1322 str. Menší
ást toho vzatého obilí pocházela z obilní kontribuce, která byla na
výpomoc kontribuci penžité naízena poddaným.
Vlny mli na zámku ku konci dubna r. 1639 pipraveno ku prodeji na 370 kamen v cen asi 2600 zl. Ale již v srpnu poruil Banér VLNA A ŽELEZO.
svému komandantu na Kosti, aby vlnu poslal do ležení. Tenkrát
Hosián komandanta udaroval, že nevzal než 12 žok (žok ml prvaje

se,

že vše

—

a
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mrn 8 — 12 kamen) a ostatek nevidl; pozdji za nového komandanta Joba Dretera vzali Švédové ješt na tucet

žok

a prodali je

soukenníkm do „Rajchumberku" (názvu Liberce u nás tenkrát neznali); Hosiánovi zbylo jen 17 žok. Rozumí se, že i železo v ovse
schované Švédové vyslídili kluci švédští, dti švédských voják, prolézajíce kdejaký kout zámku, objevili i sklad železa „baumistrem"
Koínkem vpravený do njakého ztraceného kouta mezi komíny,
:

vdli

dokonce o železe v podkroví zazdném. Dovídáme

se aspo,
zámek na vždy,
že tam je scho-

že sekretá paní jenerálové, když se svými opouštl

ukázal purkrabímu k místu v podkroví, že

ví,

Švédové tedy nechtli brát všecko. Co potebovali
do ležení, nco roznesli pod plášti švédští vojáci,
aby to u kováe v Podkosti zpenžili. Hosián o
tvrdí pozdji,
z železa
že prodával podkovy v švédské armád ve velkém
ernínského. Ale nco železa pece Hosián prodal ve prospch

váno

železo.

železa, zavezli

nm

—

dchodu.
zásoby vína.

Jako železa a vlny, tak i drahého vína pánova mohl Hosián
díl. Víno bylo sice zazdno ve sklepích, když
pišli Švédové, ale nebylo asi teba pílišného nátlaku na úedníky,
aby cestu k nmu našli. Podle Hosiána byl to purkrabí, jenž dal prolámati otvor k vínu a beky „dobýval" ven podle purkrabího náležel
zase Hosián k tm, kteí kultu vína vnovali mnohou chvíli, prý i ve
spolenosti njakých „šlunder". Zena Hosiánova, pravda, nebyla na
Kosti. I o vín pišel rozkaz ze St. Boleslave, odvézti je do ležení.
Ale všichni na pevnosti shodli se o prosebnou supplikací k paní hrabnce, kterou jazykem nmeckým složil jeden z drobné šlechty na
Kosti bydlící, Hons Hendrych Šultys ze vsi Rakova u Sobotky, aby
ustrnula se nad ubohými poddanými lidmi, kteí kontribuce uložené
zastati nemohou. Nebude-li moci kostecké víno býti prodáno, nebude
dchod s to, aby poddaným v kontribuci vypomohl. Tak se podailo
byly prodány za 660 zl. (t. j. 39600
5 velkých sud vína zachrániti
sudy byly patrn sedmi- i osmivderní proto asi ta cena), jež
vskutku odvedeny vtšinou sekretái Banýrinu na splátku podzachrániti jen menší

;

K
16

—

!

;

;

r.

W
Q
<
= 3
U - ~
J

íj
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dánské kontribuce. Asi stejné množství vína,

od

Švéd

O

a

host

jejich

ne-li více,

bylo vypito

na Kosti.

prodeji dobytka neslyšíme;

nco málo

pobráno ovšem do

V prosinci

1639 bylo pi dvorech ješt 17 tažných vol, krav dobytek a
asi 34. Soldáti vzali jen nco koní; víc decimoval dobytek mor, jenž
poal se Šíiti na podzim. Ovíny však zstávaly v celosti; když
ležení.

J.

pozdji pišel rozkaz odehnat skopce do ležení, uznal Švédský komandant, že bude moudejší, je prodat a penz užit ke krytí kontribuce. Prodáno tak 40 skopc a 100 kus ovího braku židu do Boleslave. Také omastek neprodán toho roku žádný; co ho bylo, spotebovali Švédové a domácí; ostatek dobytek, podle vysvtlení Hosiánova, pro pehánní a skrývání jeho ped nepítelem, byl vtšinou
nemocen, mel a omastku mnoho nevydal. Vskutku o skrývání dobytka naše prameny nevdí nieho; nedošlo ani k tomu, aby byl
zahnán ped Švédy na Vrchlabí, jak byl hr. ernín poruil (na
Vrchlabí ekli Hosiánovi, že nevdí sami kam se svým dobytkem).
Úednictvo i ele pravdpodobn užili píležitosti, kdy bylo snadno
trochu si polepšiti na úet nepítele švédského a pohrom válených.
Rozumli tomu i Švédové, vydávajíce nkdy (vím jen o jednom pípadu) kvitance o rekvisicích, jichž vskutku neodebrali. Tak asi dívali
se domácí i nepítel na ovoce panské i na
ve „forstu" jako na
koist válenou;
naložená nebo vyuzená erná zvina byla
nkolikrát vezena do ležení. Rybníky, zdá se, za doby okupace mimo
nco málo k poteb vlastní se nelovily; také za díví utržila se nápadn malá ástka (49 kop m.).
Co drželo panství v té dob a zásobovalo pokladnu dchodu
aspo pro poteby nejnaléhavjší, byl pivovar. Hosián pozdji na-

zv

pkn

psal, že zachránil panství,

zachrániv slad

ped

partajemi a dopraviv

Víme vsak, že i za Švéd se sladovalo svobodn dále. Je pravda, že mnoho piva vypito na zámku od výnos pivovaru.
Švéd a host jejich
ku konci ervna padla na to dokonce celá

jej z

pivovaru nahoru do zámku.

—
— 18 sudech tyvderních), nco bylo vzato

várka (várky byly po 12
do ležení. Ale pes to byl prodej piva ilý a výnosný; spoteba piva

3
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pomr

byla tak veliká, že vailo se, tuším, víc než za

Od

sv.

Jií 1639 do

sv.

Jií roku 1640 uvailo

se

359

normálních.

sud

piva

ho-

kého a 16872 sud piva bílého; z toho vypili soldáti na Kosti nebo
vzali do ležení 236 sud v cen 2313 kop; ostatek byl prodán za
3152 kop (= 22064 K). Množství piva vojáky vypitého nebo pobraného uvádlo pozdji pi útování pána v hnvný úžas; je v
však obsaženo i pivo, jež po odchodu Švéd spotebovali císaští.
Co piva na prodej vystaveného se týe, koupili nejvíc markytáni
švédské armády. Platili pravidlem 12 zl. (720 K) za sud, o tetinu
víc než krmái z panství. Ve vtšin krem na Kosteku tou dobou
nevypilo se nic, pro nouzi lidskou; nejvíc ješt spoteboval krmá
pod zámkem, pedchdce Helikarv a taky tenkrát rychtá podkostský, jménem Matj Jenej nebo také Renej. Švédští mušketýi,
kteí, jak víme, v kvtnu krmu zapalovali, sotva rádi vzpomínali
na ten nerozvážný atentát, a posvícení v íjnu r. 1639, za švédského
panství, nebylo asi smutnjší a muzika mén hluná než v letech
pedchozích. Vojenský živel švédský pi té muzice nesmí si však
dvorní dámy semtinské pedstavovati zkušenostmi dneška: vojáci
tch švejdských
byli velkým dílem ženatci, starší chlapi, a na
svých výpravách vojenských provázeni byli salvaguardou svých

nm

as

žen a dtí.

Píjem z prodeje piva sic pravideln pokladnu panskou zásoyiNÁ vydán! boval, ale vydání jejímu nestail. Nebo švédská „guarda" v pevna vojáky. n osti a vydržování vlastních mušketýr pohlcovala mnoho penz.
Komandantu švédskému na zámku platilo se na p. týdn 9 zl., t. j.
našich 540

K,

šaršantovi

„frajtr", Gefreiter) jakožto

týdn 4 zl. 30 kr., kfrajtrovi (to je náš
nejmenší šarži týdn 1 zl. 52 kr. Na štstí

pro panství šaršant a kfrajtr a
byla na

zámku jen

platilo se

kratší

nimi vtšina ochranné posádky pose zdá jen v zim. Týdn 3 zl.
Osenickém. Domácím, vlastním muškes

dobu, jak

guard ve dvoe

týrm platilo se týdn po

1

bylo jich

pozdji

pvodn 9 — 10,

zl.

jako velitelem jejich. Dostával

18

10 kr. až
5;

1

zl.

30

kr.

(

= 70 — 100 K)

njaký Jií Suk Nosálovský

týdn iV2

—

2

zl.

Tato

byl

nám neobvyklá
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výše žoldu ve válce ticetileté, v

dob,

jíž

byla zcela

cizí

myšlenka

o všeobecné branné povinnosti státních oban, byla to pedevším,
jež stála hrozné summy a minovala státy a národy. Lze si pedstaviti, jaké sumy pohltily tyto dávky za ti tvrti roku Nebo placení
!

žoldu neznamenalo, že
vyvinula tak, že chtl

se
i

voják

žold

i

má

vyživovati ze žoldu: praxe se

výživu.

Tak nebudeme pekvapeni

velkými obnosy, jež Kost vydala na vojáky: na guardu švédskou na
zámku dalo se celkem 254 zl., na guardu v Osenicích 41 zl. 55 kr.,
outraty na kuchyni pro soldáty švédské inily 59 zl. 40
na soldáty švédské 35 zl. 44 kr. To je dohromady 391

kr.,

za maso

—

29 kr.
za doby okupace. Na švédské
zl.

posádka švédská na zámku
vojáky píchozí z ležení, konvoje a jinak se vydalo 236 zl., výchova
mušketýr domácích stála celkem 552 zl. 55 kr. Krom toho musilo

tolik stála

panství

lunty

svým mušketýrm opatiti

zbroj a munici: prach, olovo,

muškety. Jeden svazek lunt kupoval se od provazníka po
a vydalo se na
celkem 37 zl. 45 kr. (rád bych vdl,
(4
i

kr.
K)
n
emu se tolik lunt potebovalo, když nebylo píležitosti z muškety
vysteliti). Prach kupoval se u kramá v Sobotce, libra po
zl.
60 K) a vydalo se za a za olovo 51 zl. 25 kr. Krátce panství

4
k

1

(t. j.

na vojáky jen na hotových penzích 1285 zl., nepoítaje,
co pisplo poddaným na kontribuci, a co musilo vydati v naturaliích. Také návštvy ode dvora Banérova, nkdy týdny trvající,
stály mnoho. Byl tu praeceptor Banýrových dtí, „kamrdiner"
zaplatilo

Banérv,

lajtnant WolfTort

a ,,vochmistr"
a ti
i

kon

(s

6 koni), „rossvorajtr", „štolmistr"

Banýrv, Banérovy koovský kon na tyry „cuky"
Úedníci brali své normální píjmy penžité

jízdné.

deputátní jako jindy; jen eledi ve dvoích, kde za švédské oku-

pace

se nevykonávala ani polovina povinné práce, Hosián platy
vtšinou zadržel. Odvodoval to ponkud také tím, že za té
doby „poddaní i eládka z glejchu vystoupili", poslouchat nechtli, Švédy za pány považovali.

Po tom, co vyloženo, porozumíme, že dchody panství poža19
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zazdný
poklad.

.

davkm

švédské okupace staiti nemohly. Hosián pomáhal

nkdy na

si

tím,

lhtu vypjil si nkolik set zlatých od nkteré
£e
z rytíských osob na zámku prodlévajících. Konen však sáhl
na iooo zl., jež dal hrab, když byl na jae na
k neštstí svému
krátkou

—

—

Kosti a když se bál pro nebezpeí na cestách tak velkou

summu vzíti

sebou do Prahy, na hrad zazdíti. O malém pokladu vdl jen Hosián, purkrabí a ,,baumistr" Koínek. Nco se o tom pece proslechlo

po zámku a doneslo k Švédm, kteí, pokud tomu rozlinost

jazyka nebyla pekážkou, našli brzo pátely a dvrníky (Hosián
íkal: „zrádce") v místním, vtšinou také nekatolickém obyvatel-

Vypravovalo se ovšem, že hrab zazdil na Kosti 20.000 zl.,
a švédští mušketýi, hledajíce ten poklad, prý i silné zdi prolamovali.
Když v íjnu týdenní kontribuce 300 zl. nemohla býti sehnána, dal
komandant Švédský jednoduše Hosiána, purkrabího Špacirera, dchodního písae a Vlacha Koínka zatknouti, spoutati a druhý den
vézti je do ležení. Hrozil zárove, že nedostane-li kontribuci, dá
stvu.

zámek
níze

i

celé panství vyplundrovati.

opatí

— a tak

bcí. Potom
15.

již bralo se z

V strachu slíbili zatení,

že pe-

Hosián sáhl na zazdné peníze hra-

nich bez zatýkání a

vznní

(naposled

1640) pi odchodu Švéd nezbývalo z nich než 94 zl.
dosáhlo penžité vydání z dchodu hrabcího na švédskou

února

S tím

se stalo, že

r.

:

kontribuci a švédskou posádku (neítaje nic z toho, co dáno na

mušketýry domácí aniž co vzato v naturáliích) celkem úctyhodné

summy 3849 zl. 34 kr., t. j. pes 230.000 K.
Vdl hrab v Praze, co se na panství jeho dje? Korespon-

DvÉRN listydo prahy,

dence z Kosti do území císaských byla jist zakázána, ale, jak pochopitelno, nemohla býti znemožnna. Ku konci íjna vypravil hrab

njakého spolehlivého posla na Kost, jak se zdá, upomenout hejtmana o peníze. Odpov hejtmanova ho ovšem nepotšila: odnikud
není krejcaru a co pijde do dchodu, tím teba zakládati poddané.
Je pravda, psal, že poddaní toho nezasluhují, jsou neposlušní, ano
nkteí, jako dva kupci na Kosti (dohaduji se, že Hosián míní nkteré osoby rytíské, tou dobou na Kosti bydlící) štvou pímo ke
20
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vzpoue a k obírání vrchnosti. Ponvadž nemám skutené moci nad
poddanými, není dost pracovních sil, proto na p. u Vlího pole
(dnes Vyšší pole) žito a oves na poli, co není dokradeno, stojí a nemže se odvézti (list je psán v prvých dnech listopadu!). Ale pes
to se snažím, aby aspo u Semtin bylo zaseto dám také házeti obilí
do strniš a zasíti oboru, tam to bude nejjistjší. Tím tisícem zazdných penz musilo se hnouti; vzal jsem 200 zl., ale zas je navrátím.
Ostatek mám ke všemu mrzutosti s personálem, na p. Vítem myslivcem (jenž se na hejtmana hnal s tesákem v ruce) a pomluvy
od jiných.
Takový je obsah listu, srozumitelného jen zasvcenému, rozluští me-li jeho skrývaky. Není šifrován, aleje psán tak, aby nikdo
cizí nepoznal, odkud a kým je psán. Nemá podpisu ani data, místo
adresy jen: Do Dlouhé Lhoty k dodání (pozdjší podobný list Hosiánvje datován ,,v Zábrdovicích"). Místo jména Sobotky a Kosti
;

Broumova (na p. ,, mšané broumovští"),
narážky místní a osobní jsou redukovány na nejnutnjší míru. Zpráva, že Hosián sáhl na zazdné peníze, je tu tlumoena takto: ,,Na
Broumov ten tisíc podlažních hebík, který zstával, musil se

je všude užíváno jména

Nebo mi

hnouti.

se

doloží se jinejma,
nic, ale

ale

:

nedostalo

tm

dv st hebík.

podobnejma

vybral z „podlažních

.

.

hebík"

Až

železa

bude

zase,

Hosián bohužel nedoložil
bezmála všechno.

."

Od píchodu Švéd uplynulo bez mála pl roku, blížila se zima,
poddaní kostetí marn se ohlíželi po tch dvou armádách, jež

v kvtnu

ml hrab

Císaští nepodnikli vskutku proti

brzkému

pohotov.
Banérovi nieho. Pokus Banérv

proti nepíteli k

použití

o Prahu

z íjna r. 1639, vypadající ostatek víc jako demonstrace než
vážný útok, ovšem selhal. Ale až do polovice ledna 1640 nebylo
stopy po njakém energitjším vystoupení císaských v echách,
pes to, že v íjnu pibyl do Prahy nový gubernátor zem a velitel
armády, která mla Švédy z ech vypuditi, mladistvý arcikníže Leopold Vilém. Emigrace se Švédy do vlasti se navrátivší zaizovala se

21

vojenskA
situace.
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tu, jakoby panství švédské nemlo míti konce. V prosinci na p.
Banér poruil, aby paní Markéta Slavatová, ddika císaem konfiskovaných rozsáhlých statk Smiických, byla v zboží svá uvedena.
Nesdíleli snad i obyvatelé pevnosti kostecké podobné nadje? Nepáli si snad také shroucení císaské vlády v království? Zdá se mi
vskutku, že po návratu císaských netoužili a že pomr celkem pátelský, jak po ty ti tvrti roku, co tu vládly zbran koruny švédské,
spojoval posádku, úednictvo, šlechtu na zámku i poddané, nesen
byl spolenou antipatií k císaské a katolické vlád. Nepochybn jen
nejistota, zda Švédové, jako se to stalo již r. 1634, nebudou musit
Cechy zas opustiti, zdržovala všechny od projev uritjších. Významné je aspo, že dva z šlechtic na Kosti pebývajících a sice
rytíští Li- Jan Jindich Hubryk z Hendrštorfu a Jan Bernart Kelbich z OstriDÉ v zámku. cnu náleželi mezi komisae, kteí v lednu r. 1640 uvádli paní Smiickou, tedy emigrantku, která se chtla pod ochranou švédskou
ujmouti svého propadlého ddictví, v nkdejší statky její. Nkterá
z tchto panství s Kostí pímo sousedila tak Hruboskalské a Jiínské. Na Kosti dleli z drobné šlechty, usedlé na panství nebo v sousedství ješt Krištof Fridrich Kelbich z Ostrichu, Vilém Uranoš
z Lazína, Karel Kau z Kauce a na Veselicí (všimni si, co
aspo pvodem, bylo mezi pedblohorskou drobnou šlechtou!),
pan Vanura z ehnic, Kryštof astolar z Dlouhé Vsi, dotený již
Hans Hendrych Sultys z Rakova, kterému se íkalo „adjutant",
hlavní tlumoník se Švédy (Hosián neuml nmecky), dále Samuel Mathyzeus z Hortiny (zvaný Horsickej), njaký Kyovský
a njaký Vesecký. Víme, že zváni byli k pitkám švédských dstojník; s bezpeností mžeme pedpokládati, že se tu pipíjelo
na zdraví švédské královny a na zdar eských nadjí
,,Po ten všechen as," vypravuje pozdji Hosián, ,, ani jednoho
veselý život dne bez hostí soldatských, jak ode dvora Banýrova tak i odjinud
nebylo, stále na pankytích (banket) zstávali, k sob podobn i rytíské lidi zvali a s nimi nkdy celé noci pijívali. Ten lehký lovk,
hudec Martin Skivánek, kterýž svou muzikou jiných sob rovných
:

Nmc,

.
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po sob potáhl a s Švédskými držel, ten se svým nenáležitým chováním, což všem na Kosti povdomo jest, stále s muzikou v zámku svou
bezbožnost provozoval, na zemi a na stolicích místa nemíval, ale
vrch kamen sedíce na svý instrumenta hrál, a když se užral, že svého
emesla provozovati nemohl, Švédští mu kdykoliv, tebas o pl noci,
zámek otvírali a dom, aby se k druhému dni prospal, propouštli

.

.

."

To je ovšem psáno mnohem pozdji, kdy Švéd již

nebylo v

e-

chách. Ale tenkrát, když bezbožný hudec Skivánek z Podkosti (takto

emeslem svým hodiná), vrch kamen sed, na svý instrumenta hrál,
nebyl Svatoš Hosián nepochybn tolik rozhoen.
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KAPITOLA

III.

DOBYTI KOSTI OD CÍSASKÝCH.
POSTUP CÍSASK ÝCH. — KAPITULACE HR. SKÁLY A KOSTI. —
ZÁSLUHY FRAUCIMORU PI TOM. — ZLOUPENÍ PANSTVÍ OD CÍSASKÝCH. — OSVDENÍ O ŠKODÁCH. — SKON „BANÝRKY". — ÚSPCH
DOMÁCÍCH MUŠKETÝR.
švédských pán na zámku prodloužilo se až do
konce února r. 1640; krásného kosteckého jara neml se již
POSTUP
nepítel dokati. Císaští pipravivše se dobe pekroili v polovici
CÍSASKÝCH.
února u Kolína a Pardubic Labe a v desíti dnech, postupujíce obloukem pes Králové Hradec k Jiínu, vyistili východní Polabí od
Švédských posádek. Labskou linii od St. Boleslave až k Dínu držel
Banér ješt houževnat. Dne 24. února byl hlavní stan armády,
v jejíž ele stál arcikníže Leopold, již v Jiín, maje namíeno k Ml.
Boleslavi a odtud k západu, v týl švédským posádkám na Labi. Mezi
Jiínem a Boleslavi drželi Švédové po pádu Veliše ješt dv pevnosti
Skály a Kost; tch musili se císaští stj co stj zmocniti. Ckol sven
mladému Colloredovi,jenž,tusím 27. února v noci vypravil se s 250
mušketýry a 10 jezdci k Hr. Skále, vykávaje vsak k útoku jitra.
Když se rozednilo, udeil na prvou bránu zámeckou. Švédové ji
VZETÍ
opustili hned a tak teprv u druhé brány strhl se boj, který trval asi
HR. SKÁLY.
hodinu; v
ti císaští ranni byli smrteln. O výsledku rozhodl
prý nedostatek munice na stran skalské posádky. Švédové, potem
46 voják a 2 dstojníci, se vzdali. Skály osazeny posádkou ticíti
císaských
když již byly pro Švédy ztraceny, pibyl rychlý posel
z hlavního stanu Banérova s rozkazem, že pevnost má býti bránna
do posledního muže. Od Skály vytrhl hr. Colloredo ihned ke Kosti.

BANKETOVÁNÍ
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DOBYTI KOSTI OD CÍSASKÝCH.

—

Švédská posádka na Kosti, tou dobou 40 50 osob ítající, byla
odhodlána se brániti. Komandant, snad ješt Job Dreter a sekretá
hrabnky Banérové Rudolf, shánli v posledních dnech zásoby, ze-

jména mouku a obilí; dobytek hovzí i oví byl z dvor zahnán do
zámku. Kdož ví, bylo-li by se Colloredovi, jenž neml sebou kus

1640).

dlm) podailo Kosti zmocniti se tak snadno jako
Hejtman Hosián se svými úedníky a šlechtické osoby
Švédy v pevnosti zavené (všichni musili, když piblížili se

(tak íkali tenkrát

Hrubé

KAPITULACE
KOSTI (únor

,

Skály!

spolu se

císaští, vydati

zbran Švédm), trnuli obavami, jak

to

dopadne:

obrana zámku slibovala prolitou krev, snad požár, drancování, vražV tom na podnt Hosiánv zakroil mocný živel, o jehož psobení na Kosti sotva jsme se zmínili: rytíské paní a sleny, ženy
a dcery urozených osob na zámku bydlících. Dámy soustedily útok
na švédského komandanta a
svých slzavých proseb a
Švéd
dal se oblomiti. K boji vbec nedošlo; Kost byla akordem postoupena armád Jeho Milosti Císaské. To stalo se 28. února r. 1640.
Na tomto míst autor (jak doufá spolu s tenáem) lituje živ

dní

!

—

nák

pramen. Tak rádi bychom zvdli nco více
tom „fraucimoru", t. j. o tch dámách zámeckých, jež dokázaly

nedostatenosti svých
o

víc než ti

kompanie Colloredových voják. Jak

hezké mezi nimi a
chvíli nejvíc

sluly

vlastn ty

í to byly slzy, í prosebné pohledy, jež v rozhodné

obmkily

srdce tvrdého vojáka? Jisto je, že vyvoláva-

v duchu pedstavu života na Kosti a spolenosti kostecké
veleli Švédové a salvírována byla šlechta z okolí,
nesmíme opomenouti štbetavých dámských besed na vyhlídkových
bodech hradu a na toulkách v Plakánku, nebo veselých
dívích, jež vítaly milého píchozího s výše parkánu. Zdá se také, že

jíce

v

si

dob, kdy tam

úsmv

mžeme na základ té historie o vzdání Kosti

(ale nejen na základ
mínní, že válka té doby povahou svou byla velmi
vzdálena rozhoeného zápasu na život a na smrt znepátelených
národ. Spolenost vskutku byla zcela nebojovná, bála se krve a zabíjení; proto nedovedla než vydržovati si žoldáky; a ti ovšem nebrali

jejím) vysloviti

to píliš tragicky. Proto také válka trvala tak

dlouho byla tak dlouhá
:
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KOSTEKY
FRAUCIMOR.

DÍL PRVÝ. KAP. TRETl.
a prázdná živelního rozilení, jak dlouhovtý a vtipu prázdný je
literární styl té požívané doby.
i na Hrubé Skále došlo ke kapitulaci švédské posádky
podobných okolností jako na Kosti. Hosián tvrdí pozdji,
že poradiv paním a slenám v pevnosti dáti se v náek a uprositi

Ostatek

ženské slzy za

zcela

švédské dstojníky, napodobil jen

vzdání posádky hruboskalské.

to, co,

Tam

jak

dobe vdl,

na Hr. Skále

vedlo ke

zajisté

jako na

mnoho rodin zemanských z rozsáhlého panství
Skalského, ,,fraucimor" byl tam nepochybn ješt vydatnjší než na
Kosti. Tak divn se to má s jistotou historického bádání: máme
Kosti nalezlo útoišt

úední zprávu, psanou hned druhý den po kapitulaci Hr. Skály,
psanou od dstojníka Colloredova sboru k dobytí Skal a Kosti vyslaného podle ní vzdali se Švédové na Skalách pro nedostatek munice.
Co vlastn kapitulaci pedcházelo, co dalo se uvnit hradu, o tom
císaský dstojník pirozen nezvdl. Hrad opouštjící švédská posádka nemohla pece hlásiti císaskému veliteli: nepodlehli jsme vaší
Pravdpodobn ovšem ženské náky pišly
síle, nýbrž slzám žen
zrovna vhod její touze po posici bezpenjší.
:

.

.

.

Vydání Kosti v moc císaských, zejména však okolnost, že velký
díl armády arciknížecí njakou dobu na Kosteku se utáboil* znazloupen!
^?^a^kých menary teprv dokonalou zkázu celého panství. Z posádky švédské
zstávali ti, kteí nevstoupili do služeb císaských, tedy pedevším
komandant, sekretá Banýrin a nkolik menších šarží jako zajatci
na Kosti; zárove osazena Kost císaskou posádkou: i lajtnantem
(jménem Jandeort i Jean de Ort?) a 25 musketýry od regimentu
hr. Maxe z Valdštejna, pána Hruboskalského a Svijanského. Tato
ochrana stála nekesanské summy lajtnantovi mlo se dávati týdn
>

:

20

zl.

(1200

skému a nad

K),

tedy víc než dvakrát tolik než prve

veliteli

švéd-

to 5 porcí chleba a piva, feldtbablovi 6 zl. a 6 porcí,
1 zl. a 1 porci. Ale i zajatci Švédští chtli býti slušn

mušketýrm po

vyživováni. Dobytek, jenž nalezen v pevnosti, v

tom

i

kon

úední-

km náležité, konfiskován byl hned po vzetí zámku, taktéž mouka.
26
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Dne 29. února zmeny všechny zásoby obilí v zámku: shledalo se
ho pes 1400 korc, z nichž však jen asi 330 náleželo vrchnosti;
ostatní bylo obilí „lidské a

zemanské",

t. j.

poddaných a rytíských

osob. Švédové byli na to nesáhli: nyní sebral hr. Colloredo všechen

oves hned, o ostatek dal se Hosián v prosby. Zajel (5. bezna) do
hlavního stanu arciknížete v Jiín a psal prosebné listy hrabti He-

manovi o pomoc, aby aspo žito k setí bylo zachránno. Pes to
porueno, aby víc než tetina obilí, panského i lidského, 624 str.,
byla vydána do císaského proviantu. Hrab ernín mezi tím odebral se osobn k armád, doufaje snad, že známostmi svými v hlavním stanu a pízní, na niž mohl spoléhati u arciknížete (byl mu
musil
pjil nco penz), zmírní osud svého panství. Nadarmo
býti svdkem, jak všechno, co po Švédech ješt zbylo, ,, nyní jako by

—

peroutkou umetl"
V prvních dnech bezna 1640
18

ležel totiž nejvtší díl

armády

—

—24 regiment — na kostských gruntech. Polní maršálek Picco-

nkolik dní, v Sobotce;
do 16. bezna) prodlel tam delší dobu arcikníže
s hlavním stanem a rozumí se, ml s dvorem svým býti od panství
vydržován. Co zbylo pi dvoích ovího dobytka
a bylo ho na
2000 kus
i rohatého, vše bylo za této vojenské návštvy najednou
pry. Loupež na dobytku, kterou tenkrát provedli císaští ve dvorech kosteckých, má jist v djinách Kosti málo píklad. Vzali celkem vol a krav 37, koní 14, jalového dobytka 60 kus, telat 40,
svinského 30 kus, drbeže 287 kus, ovího ke 2000 kus. Jak kavalomini, vlastní iditel operací, pobyl, snad

brzo potom (od

10.

ARMÁDA
ARCIKNÍŽECl

NA KOSTEKU.

—

—

tomu Švédové, kteí tu pes ti tvrti roku
poítal celkovou ztrátu na dobytku za minulý rok,
poítaje (ale pravdpodobn s nemírnou nadsázkou),

lírsky zachovali se proti

vládli

!

vše prý

Hrab
mírn

si

na 3654 kop gr. míš., t. j. na 255.000 K.
Regimenty se sice hnuly dále, ale pišli jiní hosté: bagáže a
BÍDA
artillerie. Pak až do kvtna vláely se po cestách jízdné partaje vtší
NA PANSTVÍ.
i menší, pepadávajíce kdejaký potah, který v poli shlédly. Za tch
pomr mli ti šastní poddaní, kterým zstalo nco obilí k setí,
27
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konati jarní práce v poli! Všechny potahy panské záležely v 5 špatných volech; kon k nutné jízd vypjoval si hejtman od velitele

V Sobotce po tom smutném postu nezstalo vrtele
obroku a ani otep slámy v celém mst. Tžká kontribuce švédská
sic ustala, ale jen aby osvobozená vlas mohla vztáhnouti ruku po
nové kontribuci: od 16. února naízena kontribuce na každého
usedlého po 1 zl. po 4 msíce. Z Kosti by tak pipadlo 1000 zl.
(za 4 msíce), jak vidno, mnohem mén než chtli Švédové. Ale za
Švéd byl pokoj a pomrné bezpeí na panství. Jak to vypadalo
nyní, o tom píše Hosián 5. bezna: ,,Játakovýho prostedku nevím
jak vynajíti (t. j. k zaplacení kontribuce), nebo krejcaru jednoho
nejní pi druhém a lidi poddaní po lesích jsou, nic nemají a dokokostské posádky

!

."
budou
nco pozdji, ku konci dubna, hejtman Hosián pece pro-

nalý žebráci jsou a

O

.

.

stedek proti kontribuci našel nebo

o svdení
O ŠKODÁCH.

aspo

pipravil dal
:

si

prosted-

úadu boleslavského od dvou osob rytíských,
Viléma Uranoše a Karla Kauce, kteí náleželi mezi rytískou
šlechtu na Kosti bydlící, vydati osvdení o škodách, jež panství
nictvím krajského

p.

utrplo. Takovému vysvdení dvma poctivými echy zpeetnému musil podle tehdejšího práva úad dáti plnou víru. „Osvdení" je zpeetno teprv 29. kvtna na Kosti a praví se v nm, že
svdkové jmenovaní prohlédli celé panství, grunty, domy i dvory
a že vše sepsali. Pi tom shledali pustých grunt 161, spálených 51,

na gruntech zstávajících
osob 39. Ti k svým gruntm na zimu oseto mají 195 korc, na jaro
toliko 19. Však i to na zimu seté obilí, když tu J. M. arcikníže
Leopold s armádou pes ti týhodny v mst Sobotce (artellerie pak
a pagáži po vesnicích) zstávati ráil, jak okolo msta tak po vesnicích jest pošlapáno. Pi dvorech se mohlo prý zasíti jen pi jednom
na zimu 50 korc a na jaro 40 korc. Že r. 1639 prý byla poplundrována, vymlácena a v nive obrácena od Švéd. ,,A prohlédnouce
oit položení všeho toho panství, nic jiného toliko samé pustiny,
domy a grunty popálené, poboené, vytluené (jsme shledali), a lidi
kostely

28

i

se

zvony spálené

2,

faru

1,

DOBYTI KOSTI OD CÍSASKÝCH.
z nich

jinam

tém

všichni

se obrátili

az

grunt

dob

od

se

eho

živiti,

odešli."

píležitosti nahlédnouti do pomr na
dkladnji, sotva by pochyboval o plné pravdi- NESPOLEHLIVOST DAT

Badatel, jenž by

panství v té

vymeli a mnozí nemajíce

neml

poloedního svdectví, jakoby pro historickou pam
složeného. Dokument je však pracován pro potebu berního úadu
a v té vci ani naši pedkové to s pravdou nebrali písn. Víme,
že poátkem bezna 1640 Hosián poítal s 250 poddanými, t. j.

vosti tohoto

JEHO'.

—

250 berními jednotkami na celém panství; zde se jich piznává již
jen 39: v tak nápadný úbytek není možná viti. Víme, že ozimu
pi dvoích bylo r. 1639 vyseto 372 korc: zde se piznává jen
50 korc. Atd. Víme také,
osvdení dotené speetiti

že

nkteí jiní zemane na

Kosti bydlící

potom purkrabí
by patrn konstatovala,

nechtli, víme, že brzo

kosteky bojí se úední revisitace panství, jež
zeje celých poddaných asi znan více než

39. Tak zle to tedy na
Kosteku nevypadalo, jak nám chce namluviti citovaný dokument,
nikoliv asi bez náležité
tebas by bylo zle dost a dost. Ale úele
pímluvy hr. ernína u místodržících
bylo dosaženo: Hosián
opíraje se o osvdení piznal k berni pouze 39 celých poddaných
(v díle druhém najdeš vyloženo, co se ,, celým" poddaným mínilo),

—
—

a panství kostecké odtud v katastru zapsáno je jen
berních jednotek.

To znamenalo,

s

tímto

potem

(nebo jen
zmenšena byla

že berní povinnost jeho

grunt poddanských se pozemková da vybírala)
proti dívjšku víc než na šestinu. Ale pravda je, že lidé poddaní
v kvtnu a ervnu tu a tam „promírali"
to mor táhl za armádou
na malém panství Mladjovském, pímo v sousedství Kosti, vymeli
z

—

MOR.

pánu, Stošovi z Kaunic, všichni lidé. V relacích úedník hrabti
ernínovi, kdykoliv je zmínka o tom promírání lidí, myslí se ovšem
jen na ztrátu finanní: zas ubyl jeden poplatný lovk

Švédové byli zatím vytlaeni ze zem. Jednu dobu pomýšlel
Banér na to postaviti se arciknížeti k bitv proto vytrhl mu vstíc odchod šve]
ZE ZEM.
k Ml. Boleslavi a pak k eské Líp
stoje u Boleslave bydlil (v prvé
polovici února) na Kosmonoském zámku, tedy zcela blízko „svému"

—

D

;
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panství kostskému (odtud

— konen

se

mu

také poslali sud piva na Kosmonosy)

však rozhodl císaským ustoupiti.

Dne

19.

a 20.

bezna

na labské linii, Brandejs, Mlník, Litomice, aby zamil do Míšn a Durynska. Tam u Saalfeldu zemela
pedasn (8. ervna) jeho cho, hrabnka Alžbta Juliana, naše
ÚMRTÍ „BA- „Banýrka", vládkyn Kosti v minulém roce. Zemela srden litoNÝRKY".
vána všemi kavalíry i sprostými vojáky v armád: po šest let, co
provázela hlavní stan prchlivého muže svého po váleném djišti,
dovedla odvrátiti mnoho zlého a mnoho dobrého vykonati. Pochovali ji, ,, matku voják", prozatímn v Erfurtu s velkou pompou
vojenskou a s velkým zármutkem
truchlící vdovec oženil se za
dva msíce po tetí.
Ješt dív než Banér opustil echy, dne 17. bezna, obsadili
císaští i tvrdý zámek a dležitý „pas" na severu Cech, Fridland.
Posádka císaská na Kosti byla od té doby zbytenou. Dne 24. bezna
naizuje maršálek Piccolomini komandantu Kosti
jist k veliké
radosti hr. ernína
aby s posádkou i se Švédskými zajatými vytrhl do Prahy. Rozkaz vykonán byl 2. dubna; hrab Heman sám
DOMÁCÍ MUŠ- k tomu konci pijel na Kost a osadil hrad vlastními mušketýry,
KETÝI.
potem osmnácti. Ku konci msíce se tito musketýi mimo vše nadání vyznamenali: když partaj osmi rejtar (císaských), vedená
kaprálem od regimentu Zahrádeckého, chtla v semtinském dvoe
odehnati 1 9 kus dobytka (kaprál chtl vzíti si náhradu za dobytek,
jejž mu hr. ernín na jiném míst byl odal), odehnali je musketýi
stelbou a jednoho dokonce ranili. Je to, pokud vím, z vojenské slávy
domácích mušketýr kosteckých událost nejvýznamnjší.
opustil hlavní pevnosti své

—

—

30
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SESAZENÍ A UVZNNÍ HEJTMANA HOSIÁNA A PÍSAE ROVENSKÉHO. — HNV HRABTE. — ŽALOBY A OBRANY. — NÁSILNÉ JEDNÁNÍ PÁNOVO. — ROZHODNUTÍ CÍSASKÉ. — NÁKY HRABTE NA

ÁDNÍ VOJSKA. — PENŽNÍ NESNÁZE ERNÍNOVY.

TOU dobouženami

choval hrad Kosteky, po odchodu zajatých

s

jejich

a

dtmi, dva nové

zajatce

Švéd

— hejtmana

Sva-

SESAZENÍ
Hosiána a dchodního písae Tobiáše Rovenského. Dne
HEJTMANA A
26. dubna totiž pijel hrab zase na Kost, správu panství udlil
PÍSAE
(duben 1640).
prozatímn Špacirovi a Svatoše Hosiána a písae Rovenského, kteí
oba zbaveni byli dosavadních funkcí svých, donutil k slibu, že netoše

dokud mu nevydají ádný poet z úadování svého.
Sensaní novina o tom, co se stalo na zámku, prolétla jist ješt
téhož dne malý stát kosteky do poslední vísky jeho.
Tžko povdt, jak mohlo dojíti k tomu, co se stalo. Hrab byl
pece na Kosti již 9. bezna, potom 2. dubna a již díve z dopis Hosiánových byl informován, jak hospodaili tu Švédové. Jak ádili
císaští, mohl vidti na vlastní oi. Byl zpraven jist dosti podrobn,
kam se podl dchod panství za minulý rok i zazdné peníze. Z té
doby však nemáme ješt zmínky o nespokojenosti jeho nebo rozilení proti Hosiánovi. Dne 1. dubna píše pedchdce Hosiánv na
Kosti, bývalý hejtman Vodika, hrabti z Ml. Boleslave (prose zárove o protekci, aby se stal hejtmanem na Strakonicích), že Hosián
má partyky s boleslavskými židy a že ustrauje njaké vci z Kosti.
Uritjšího obvinní v list není, ale od té doby, tuším, to v hrabti

opustí Kosti,

3*

HNV HRABTE.
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velo. Více nevíme než

pesvdení,

že

že

to,

hrabte znenáhla opanovalo vášnivé

ho Hosián okradl o všechen

dchod

kostského pan-

zeje zlodj a podvodník. Slepému jeho hnvu neplatil najednou
pranic poukaz na Švédy nebo na císaské: poítal jen, co bylo várek
ství,

za tu dobu na Kosti, z nichž nedostal ani krejcaru, co bylo vína, za
nž nevidl ani malého peníze. Poítal jen, že za 14 msíc nedostal

drahého a velkého panství nejmenšího dchodu, ba že zazdných
zl. mu jeho hejtman vyloupal! Tak došlo k 26. dubnu, kdy se
hrab ujistil osobami obou vinník, kdy dal zatknouti na Kosti
z

1000

i

poddanou

svou, klínici a sklepnici Uršulu, jako

vinnici obou.
vlastní

domnlou

spolu-

Souasn vzal

dobytek

i

Hosiánovi všechno, což jeho bylo: jeho
jeho kon, jeho obilí v zámku a poruil všechny

vci jeho vbec
že

mu

to

držeti jako v arestu. Psal Spacirerovi (27. dubna),
beztoho je všechno ukradeno a Hosián zeje mu dlužen na

tisíce. ,,Jest

jemu

o krátkej

usedlejší nežli

Kdo zná

žaloby na
hosiAna.

as"

on

(t. j.

dokud hejtman

nesloží

út),

,,jsem

mn."

uhodne, co následovalo. Ti, kteí z jakýchkoliv
nebyli páteli Hosiánovými, hrnuli se nyní na hrabte se
stížnostmi. Rytíský lovk, Hynek Tluxa Bradlecký z Mackova, jenž
ml v jednom sklep kosteckém uschovány v truhlách své lepší
svršky (ale na Kosti neprodléval osobn), žaloval na Hosiána, že dal
otevíti sklep a jeho vci mu pobral. Myslivci hrabcí, kteí vždy
byli jaksi dvrníky hrabte a rádi žalovali na úedníky, patili nyní
také k udavam, zejména myslivec Vít, jejž Hosián asi ped pl
rokem dal pro násilí zavíti. Sobotetí mšané se pronesli, že je
Hosián tituloval šelmami a zrádci. Uršula byla ve vzení v Sobotce
nkolikrát vyslýchána, poddaní byli k svdectví pedvoláváni. Koi mušketýi kostetí podali písemnou žalobu, že jim hejtman
nadal zlodj a loupežník a že není pravda, co o nich psal, jakoby
lidi,

dvod

nen

Pánu Bohu a náboženství katolickému, ale pi tom se
mnichy dlali, v pláštích chodili (t. j. se petvaovali).

byli naproti

jezovity a

Povážlivjší pro Hosiána bylo, že se tmto mušketýrm v kvtnu
podailo zadržeti Hosiánova dvrníka, jenž mu nesl 150 dukát
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z Boleslave (v

tuším, že

odvu

zašitých) a peníze

mu

odebrati.

Tak

se stalo,

hrab, když ku konci kvtna pijel na Kost, Hosiánovi
i vše, co na dobytku a obilí byl dosud pouze zadržel,

zmínné dukáty

pobral definitivn. Bylo všeho v

935

zl.

K),

(56.000

penz na

tedy

summ

(podle poítání Hosiánova)

asi tolik, kolik vzal

Hosián ze zazdných

švédskou kontribuci.

Hrabti

to

daleko nestailo; chtl od Hosiána celkem všechno,

co byl pobral nepítel. Hosián se zatím dopisy utíkal o

píznivc
tolik, že

(tak

u

v ervnu

pomoc svých

i

do Prahy, na kancelá eskou. Místodržící musili však rozkaz optovati (26. ervna) poukazovali na to, že Hosián je lovk svobodný
(byl mštnínem Nového Msta Pražského a k tomu, jak se dnes
esky íká ,,von", ili lovk erbovní) a hrab že ho vzní jako svého
poddaného, což je nepípustné. Hrab, jenž podrobné úty Hosiánovy a Rovenského ml tou dobou již v rukou, nyní poslechl.
Sám zajel na Kost pro oba vzn a rozlícen proti nim ím dál tím
více (tuším proto, že úty obou v niem podstatném jeho nároky na
náhradu neospravedlovaly), pobral jim na Kosti všechny makuláe, korrespondenci a pod., v tom i kusy, jichž k své obran potebovali. Na cest nedaleko Brandejsa vrhl se dokonce na Hosiána
osobn a zbil ho tžce v hlavu a oi. Scén byla, tuším, pítomna
cho Hosiánova, která po jeho pádu pijela na Kost, pebývajíc tam
v
pod zámkem a nyní zajatce provázela do Prahy. Místodržící na naléhání hrabte podali asi po trnácti dnech Hosiána a
Rovenského k právu Starého Msta Pražského, kde oba držáni byli
v arestu.
Hrab dal zkoumati poty obou zajatc v císaské útárn, dal
vypracovati obšírné „Vej stávky" na poty ty a krom toho sepsal
;

krm

žalobu neboli artykule

s

tížné,

kterou místodržící jakožto nejvyšší

soudci zemští pikázali k vyšetení zvláštní komisi ze stedu svého.

Výslech obvinných

ped

komisí touto konal se v

dom

hrabte

ernína ,,U jednorožce" na Staromstském námstí; hrab tam roz5

uvznní

místodržícím do Prahy. Dosáhl rovenského
pišel od místodržících rozkaz, aby byl postaven

hr. z Vrtby), psal
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ilen zase nanejvýš, chtl obvinné bíti. Na noc potom zavel je
(„jako bychom jeho chlapi byli", praví Hosián) do sklepa domu
svého; potom byli znovu uvznni v radnici staromstské. Hosián
i Rovenský zde vypracovali a 1 1 záí odevzdali obšírný spis obranný,
obsahující odpov na artykule stížné i vyvrácení „Vejstavk".
Skoro všechen materiál aktový tohoto sporu se zachoval do
dneška. Probírá-li se jím badatel, neubrání se pesvdení, že hrab
Heman jednal v hnvném záchvatu a tžce kivdil obma bývalým
úedníkm svým. Hrab opakuje stále: „Já své míti chci!" ale
vskutku chce od Hosiána, co vzali Švédové a císaští. Tvrdí beze
všeho prkazu, že hejtman a písa se o jeho peníze rozdlili a rozpartykovali, tvrdí dokonce, že se neprokáže, „aby jak nepítel tak
lid JMC za vlas z zámku vzíti ml!" Pi tom je mu Hosián stále
šelma, zlopovstný, povtrný, bžný lovk, Rovenský liská kalvínská (hrab miloval takové karakteristiky, a to nejen když šlo o jeho
úedníky). Podezívá dále hejtmana, že držel se Švédy, že není katolickým, že velkou kontribuci Švédm svolil sám, kvitance švédské
že jsou pochybné ceny atd. Obrana Hosiánova je celkem úplná a
pesvdivá: je tu udáno dosti podrobné, kam se co ze zásob a dchodu kostského podlo. Hosián vykládá, co zkusil, staraje se, aby
.

žaloby
A obrany.

rozkaz nepítele musil však býti poVykládá, že velká ást dchodu loského není ztracena, že
zstává za lidmi poddanými, kteí za dob okupace neplatili ourok

zachránil statek pána svého;
slušen.

osp ani reštant a kteí dluhují dchodu zámeckému i vše to,
pjil jim na kontribuci, v tom i tch 906 zl., které vzaty ze zazdných penz. Nevyluuji ovšem, že v nkterých vcech podízeani

co

ného významu konstatován byl v útech omyl nebo výdaj nedolopovdl jsem ostatek již výše, že s lecíms se hospodailo
roku 1639 na Kosti mén svdomit. Nezapomínejme však, že pány
byli konec konc Švédové
,,když žádali, již poroueli", praví
o nich jednou Hosián. Také spojení vlastního malého hospodáství
hejtmanova s panským (ml na p. svj dobytek) mohlo býti píležitostí ke zkracování pána, ale ne ješt dvodem pro to, co následožený;

—
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kopa plátna nebo že vydáno mnoho na
papír, že si Hosián dal dlat nové lžko pod nebesy a pod., byla jist
slabým základem pro pronásledování tak vášnivé a všem požadavpráva bijící v tvá.
Podle práva ml hrab Hosiána žalovati na náhradu u mstválo. Fakta, že se ztratila

i

km

Msta a strany mly prkazy listinnými a
svdky hájiti svých stanovisek. O tom však hrab nechtl slyšeti.
Nechtl dopustiti také, aby Hosián vydada za sebe rukojmí (k tomu

ského práva Starého

byl podle zákona oprávnn),

propuštn byl na svobodu. Páni

feudální
JUSTICE.

nej-

ouedníci a soudci zemští (t. j. místodržící) bohužel více dbali
z dobrých pátel a píbuzných svých, hrabte Hemana, než práva. Když Hosián obrátil se se suplikou k císai a hrozilo nebezpeí, že z dvorské kanceláe bude rozhodnuto propustiti
Hosiána, psali místodržící hr. Hemanovi
(n. íjna), aby
pospíšil do Prahy, ,,nedada sob niemuž pekážeti, sic jinae ty dv
osoby z arestu propuštny býti mají". I jediná cesta, dovolati se

vyšší

pání jednoho

dvrn

spravedlnosti, jež Hosiánovi zbývala,
instanci v stát

eském

té

doby,

t. j.

suplikace k nejvyšší soudní

osob králov, mla mu

býti za-

mezena: ku konci listopadu sdlují místodržící ernínovi, že Hodána byla dtka pro nenáležité zanášení kanceláe císaské
spisy svými Pi tom Hosián i Rovenský zstávali stále v arestu, aniž
by jim co viny prokázáno bylo; komisai od místodržících v té
záležitosti ustanovení jednali patrn v dorozumní s hrabtem (referentem byl strýc ernínv, Jan starší z Talmberka), neuvažujíce
otázku viny i neviny a ignorujíce obrany a výklady uvznných.
Žádali jenom prohlášení jejich, jakou summou chtí hrabte spokojiti? Malá ukázka z
Tomáš Rofeudální justice v naší zemi
venský, jenž byl sousedem turnovským, našel aspo nco zastání
u svého ddiného pána, hr. Maxe z Valdštejna. Na intervenci jeho
byl hrab ernín ochoten „pestati na
mírném", akoliv se
bránil pokusu hruboskalského pána ,, takovým podvodníkm a zloposilu dávati
Tudy by se dobí pokazili, kdyby zlejm to
prosby
procházeti mlo!" Rovenský psal hrabti z Valdštejna z arestu rovenského.
siánovi

!

as

.

.

.

nem

djm

.

.

.
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staromstského optovn. Ukazoval na svou nemoc, na svou etnou
rodinu, od Švéd zniené hospodáství své v Turnov, ovšem i na to,
že mu ernín nejmenší viny neprokázal. ,,A to mi nejlítostivjší
pichází, že dítky mé, které by se taky budoucn poctivým lidem
hoditi mohly, žebráci a bhounové budou. V emž na žádného
jiného nežli na J. M. p. hr. z ernína ped trnem božím a nejspravedlivjším jeho posledním soudem žalovati nemohu. A
!"
siln Bohu svému, že té kivdy bez pomsty nechati neráí
V tom pathetickém biblickém tónu prozrazuje se eský bratr.
rozhodnutí Porovnal se vskutku njakým zpsobem s ernínem a byl prázden
CÍSASKÉ
vzení díve než Hosián. Hosián se 25. bezna r. 1641 obrátil s novou suplikou k císai (tenkrát každý ech takovou žádost psal
esky) líil kivdu, která dje se mu proti právu a prosil, aby kobyl prázden vzení a mohl souditi se s hrabtem ped královským soudem komorním. Z kanceláe eské ve Vídni vyšlo rozhodnutí 5. dubna, jež pálo si bližší informace, ale obsahovalo již nepíznivou kritiku celého pípadu, protože se v
poíná ab executione (t. j. s trestáním), bez právního vyslyšení a rozeznání. Dne

vím

.

,

.

;

nen

nm

konen rozhodnutí, podle nhož ml hr. ernín
Hosiána ped ádným soudem žalovati. Marn bránil se hrab ,,pro
23.

ervna vydáno

budoucí zlý píklad" tomuto jediné správnému postupu. Uvázl sám
v léce, již Hosiánovi nastrojil. Byl uvádl v žalob své mezi jinými,
že Hosián byl oumyslu pipojiti se k Švédm
nota bene jist zcela
bez dvodu. Toho se chopila eská kancelá u dvora králova (jež

—

byla tenkrát zárove eským ministerstvem justice a jíž bylo násilné
jednání eského magnáta právem proti mysli) a dedukovala, že spor

tím

zpsobem dotýká

se fiskálního

zájmu králova a musí býti pro-

veden. Proto není možno, aby zstalo

pi

vynesení komise místo-

„Právo jednostejné naskrz jak bohatému
má," pravilo se významn v rozhodnutí
císaském, hr. V. Slavatou podepsaném. Tak konen mlo se státi
Hosiánovi po právu. Podrobnosti konce neznám, ale k procesu nedošlo reversem z 23. ervence 1641 dkuje Hosián hrabti za milost,
držitelské proti Hosiánovi.

tak

chudému udleno

:
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že

mu

odpustil a slibuje respekt do smrti. Byla to asi jediná cesta,

mohla Hosiána

která

vyvésti z vzení, v

Kosti neítaje, více než rok; kdo

ví, byl-li

nmž

ztrávil, vazbu na
by co proti mocnému a

bezohlednému pánu vysoudil? Získal, tuším, jen tolik, že hrab
z nho nevynutil nic víc na penzích mimo to, co mu vzal na Kosti.
Rozilení hrabte omluvíme do jisté míry, víme-li, že byl v tísni
že i jiné statky jeho byly r. 1639 soldateskou rumovány,
víc našimi než Švédy. Hr. Heman stžuje si na toto ádní císaských znovu a znovu hr. Slavatovi, nejvyššímu kancléi (v kvtnu
a ervnu 1639) že Švédové ani desátý díl neádí tak tyransky a nekesansky jako naši. 2e byl taky vojákem, ale nic podobného nezásobována, a ne
vidl. Armáda má táboiti v leženích a býti
Náky tyto byly asi
vláet se po všech cestách, loupit a vraždit
úmysln adresovány prvému eskému ministru císaovu; ale víme,
že pomoci nemohly nic, stejn jako stížnosti pednášené hrabti
Max. z Valdštejna. Tomu naíkal ernín v beznu r. 1641 na hrozné
kontribuce. Statky jeho v Zatecku že jsou vtším dílem popáleny,
a pece se žádá od poddaného
34 zl. 15 kr. (2050 K). „Von
(t. j. poddaný) za to sotva má! Všecko to zutíká a pustinou státi
bude. Žádného dovolání ani pomoci není! Kdo udlá (t. j. utee od
statku?), dobe udlá. Ješt mimo to kde jakej
neb dobytek poberou
a kontribucí pedce
se dá: že nemá (t. j. armáda) se
sedlákem, nežli s pánem initi etc, že jina na jejich porce nevystaí
Od nepítele stále partaje jdou, sem i tam šacuje na peníze
i na díle pálí, bére co chce, jede kam chce, dvacíti ticíti komi
všude obstojí. V kraji žádný nikdež bydleti nemže. Jo jest velká
neest v echách! Rate pro Boha a ten chudej lid brzy šastný

penžní a

NArky na
RAdnI soldát.

:

ádn
.

.

.

msín

—

.

.

a

k

.

pokoj uiniti ..."

Hrab ernín, jehož penžní obchody byly velmi rozsáhlé, byl
nucen pro spuštní svých panství vymoci si v záí 1639 tíleté moratorium proti pouhému placení úrok. Také vitelé, jimž postoupena pohledávka (pvodn 37.000 kop) na panství kostském dosud
37
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váznoucí (byl to hr. Michna), poali býti netrplivi; v ervnu r. 1640
v panvymohl si hr. Michna dokonce soudní zmocnní, že se
ství kostecké pro nezaplacený dluh uvázati. Takovému zmocnní

mže

íkalo

se tenkrát

„obranný

list";

desk zemských; moratorium proti

Purkrabí Špacirer, byv snad

na

statek

s

ním pišel úedník od

nmu patrn nemlo žádné moci.

vas od hrabte

zpraven, dal na rychlo

sthovati zásoby zámecké ve vln, železu a obilí na sousední statek
Roven, aby aspo tyto vci nepadly do rukou nového pána. V poslední chvíli se

hrab

s

Michnou vyrovnal; Špacirer

tím vobranným listem tak

dobe

Ovšem

byl rád,

,,že to

nesmíme ani
v této dob tísn pedstaviti hrabte Hemana jako njakého chudáka; víme na p., že v prosinci 1639 pjil hotov arciknížeti Leos

pAn a jeho

dopadlo".

si

poldu Vilémovi 6000 zl.
Ostatek uvidíme, že smutná historie Hosiánova není ojedinlou
výminkou v djinách hrabcího úednictva. Tch hejtman a úedník, kteí octli se díve nebo pozdji ve vazb nebo vzení, bylo za
hr. Hemana více. Ovšem žádná z tchto afér nevzbudila tolik
ohlasu jako Hosiánova; v tomto pípad totiž vztáhl hrab ruku na
svobodného erbovního lovka. Ale ti z úedník jeho, kteí byli
poddanými jeho, byli v rukou a libovli pána skoro úpln. Hosián
také, pes prosby Špacirerovy, nedostal dlouho nástupce. Nová síla,
již hrab pibral k správ panství, byla vzata z jeho poddaných byl
to Tomáš Bva, jeden z pedních soused bousovských. Dostal vci
:

obroní a tuším
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tžké repartice a kontribuce. — nebezpeí od nepítele. — hrdá slova o síle hradu kosti. — bída a útk poddaných. — panika po porážce císaských ve slezsku. — odmítnuta pomoc. — strach po bitv u lipska. — pepadení kosti od
švéd. — znovudobytí zámku od císaských.

HOSIÁN, jak

víme, byl se bránil tím, že co založil z

dchodu na

kontribuci švédskou, není hrabti ztraceno, že to vše zstává VT^^J*fpnn~

za poddanými, kteí budou povinni to nahraditi.

Hrab jakoby

byl

výklady neslyšel, ale hned po dobytí zámku a po odtažení armády
císaské vidíme, že na poddané dává rozvrhovati všechno,
byl
dchod i dvory jeho pišly a to nejen za okupace švédské, ale i za
ádní císaských. S jak velikými požadavky se tuk poddaným pistuty

o

možno posouditi z jediného pípadu. Nejvtším poddaným na
Kosteku byl rytíský lovk, p. Kryštof Fridrich Kelbich z Ostrichu,
jenž držel dvr v Kdanicích velkosti asi 4 lán (240 korc) a tamtéž
povalo,

pllánový
celkem

selský statek,

ÝU

lán,

krom

ili asi jednu

toho ve

vsi

Trní jeden selský lán,

ptatyicetinu

kálu kosteckého.

Ten

1640, dlužen za

28 týhodn,

(2 '22%)

celého rusti-

byl podle rozvrhu, datovaného 18.
t.

j.

za

pl

bezna

roku, na kontribuci

K)

na penzích, pšenice i žita
(6500
po 25 korcích 2 vrtelích, ovsa 35 korc 2 vrt., másla 108V2 libry,
Švédskou

skopc

i

císaskou 108Y2

zl.

masa hovzího 144 libry, vejce 2 kopy 48 kus,
Násobíme-li to 45, pijdem, aspo pokud jde o peníze a obilí, pravdpodobn k obnosu, jenž vymáhán byl tou dobou
od poddaných celého panství.
14, telat 6,

slepic 14, husí 6.
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v suplice hrabti. Prosí jen o
tanty,

t.

j.

aby na

to,

...

n nebylo naléháno o

o staré dluhy. Poslední pololetní ouroky

i

reš-

kontribuci Cal-

prosby podDA N ÝCH

lovskou (30 zl.) i zemskou (4 zl.), „kteí sme hospodái živi v živnostech", pipovídají zaplatiti. Co mohl hrab initi? Zakázal

písn pidlávati

nových

dluh

a staré

kách, po malých kvótách, je vymáhati.

I

poádn

sepsati a

po

splát-

tak se kontribuce na rejtary

Callovy (kteí zatím z Boleslave pesídlili na Fridland) scházela pomalu; doplacena byla teprv v beznu r. 1641, nikoliv bez hrozeb
vojenskou exekucí. Kvartýrmistr

s

3 rejtary jezdil

od

vsi

ke

vsi

a

pobízel k placení. Zatím na podzim, když ješt staré kontribuce do-

placeny nebyly, naízeny jiné menší kontribuce na kompanie na
Fridlandu ložirující, od srpna po 1 zl. týdn z osedlého (tedy týdn
39 zl.), od 14. listopadu po 35 kr. (22 zl. 45 kr. z panství). Pak
v beznu 1642 nadlena panství podobná kontribuce nová na štáb

A

bychom,

nové a nové kontribuce, ty neodbytné družky války, nebyli dlouho hotovi.
Polní hospodáství u dvor toho zlého roku nestálo ovšem za
mnoho. U Ho. Bousova sklizeno všeho všudy 23 mandel žita
tam pes obilí totiž ,,mli soldáti JMCís. celej marš". Protože nebylo potah, oralo se kravami, ale jen tyry z nich se tomu nauily.
V záí došlo 60 vol, jež hrab pro panství svá, potah vbec zbavená, nakoupil, dílem v Polsku. Ukázalo se, že byl pi prodeji napálen; byla to vtšinou sprostá volata, jež sobotetí ezníci šacovali
po 6 kopách (as 420 K) kus; jen 11 bylo poádných vol po
10 kopách; ale hrab platil vše kus po 15 kopách. Ostatek jich do
msíce 9 pošlo. Poddaní, kdo co koského ml, s tím ani za ves se
okázat nesml, zejména v polovici srpna, kdy nco vojska, jež posíláno bylo do Slez proti Švédm, bralo se pes Kosteko. Ale i pozdji byl strach o potahy tak veliký, že dlouho nebylo možná vypraviti vozy pro nového dkana Soboteckého, prý dobrého kazatele.
Byl odnkud z daleka, dv míle za Táborem. Když ho pece pihr. z Colloredo.

tak

sledujíce tyto

—

vezli, shledal, že

není

možná

nemá býti z eho

živ, že z lidí,

schuzelých nanejvýš,

dostati desátku.
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K

tomu všemu pistoupilo nebezpeí od nepítele.

zájezdy

a Lužici zstalo totiž

zem

inily daleké a

smlé

oddíl Švédský ze

nco

Slezsku

švédských posádek; partaje jimi vysílané

zájezdy do

Zhoelce

V

ech. Tak ku

(Kerlice) zajel až k

Vrchlabí; jak se zdá, jel do

ech

rály císaské, hr. Mortzina a

s

konci srpna jeden

Valeovu; dív

byl ve

uritým cílem zajmouti dva jene-

pana Kapouna. To

se

mu

také poda-

na Kosti byl tím velmi polekán. Psal hned hrabti, že
dva mušketýry v zámku; ptal se, ,, kterak bych se, kdyby co
k zámku pijelo, k nim chovati ml? Též také za milostivé naízení
žádám, kdyby ákej outk byl, také-li bych ml rytíský lidi do záilo. Špacirer

má jen

mku

pijímati?"

Hrab odpovdl

(2.

záí), že chvála

Pánu Bohu

tou dobou není žádného nepátelského ani našeho ležení v králov-

„a štráfy jakékoliv Kosti zámku nic uškoditi, jak silní by byli,
nemohou." Nic mén nech vrátný a ti dva mušketýi drží zámek
zavený. A kdyby se stal pokik, jest slušná vc, aby poddaní s vcmi
svými se do hradu „uchýliti dali"; po opatení jich možno pijmouti osoby stavu rytíského. ,,Mušketýr teba žádnejch víceji
není. Máš ti myslivce a vy sami krom stav rytískejch, aby
tisíc koní pišlo, vysmáli byste je, an prach, volova i lunt dosti.
Hledt toliko, co jísti míti a potravu pro dobytky, neb takové
štráfy na msíce netrvají. A aby mli zámek oumyslu kdy prve
jako i budoucn kdo oblehnouti, sou fabule (t. j. bajky).
ty
v hospodáství pilen a nech Pána Boha vládnouti; toho jest mi
malá starost!"
Pátelé staré Kosti se zadostuinním vyslechnou tento sebeprojev pána vdomý projev pána o tvrdosti kostských opevnní. Litují jen, že
ství,

Bu

obran zámku („aby tisíc koní pišlo, vysmáli byste
nikdy nedošlo. Vskutku když pišli znovu Švédové, rozhodla se statená posádka „moudrostí to obkroiti" a „moci nepítele pro spustošení panství neodporovati". Tak musíme se bohuk takové hrdé

je

.

.

.")

jen hrabcí tirádou o vítzství tvrdé Kosti nad plukem
nepátelské jízdy. Mickiewicz vylíil živ podobnou scénu v svém
Panu Tadeáši: jak pyšný polský magnát, podporován jen plebánem,

žel spokojiti
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dcerou a nkolika sluhy, brání s úspchem starého zámku svého
proti kompanii ruského vojska. Co rána z karabiny, to padlý Moskal.
jako na Kosti.
Bohužel i to je jen „fabule"
Švédové tentokráte Kosti neohrožovali snad práv proto byla
tak kurážná hrabcí instrukce proti nim. Kol Kosti projela pouze

—

;

nkdy

panství

od císaských, pasouc po koni na poli nebo kusu dobytka. Prvý týden prosince ložirovala v Sobotce celá kompanie
Myslíkovských rejtar, o 65 koních. ,,Co kdo ml hrstku žita na
chléb, lidem vytrávili. Nemajíce ovsa, museli jim žita dávati
A nyní pes panství vždycky se soldáti plahoí a toulají" teme
v listu z 6. prosince. Vzdor takovým zprávám z Kosteka chtl
hrab, aby poddaní odvádli ouroní ovsy. Purkrabí nutil je k tomu
musil psáti pánu
vzením, jezdil po vesnicích, hledal ve stodolách
zniily,
nemají,
myši
Prahy,
poddaní
ovsa
to
do
že
že
že na mnoha
místech lidé ani nežali: tak to od myší požráno bylo. „Jaká nouze
mezi ubohými lidmi jest, srdenou lítost nad nimi snáším. Rate
viti, že v Zelenský a Markvartický a Doleního Bousova rycht lidé
již na vtším díle z sušených planých hrušek mouku na chleby
melou." To jsou zprávy z prosince r. 1640 a ledna r. 1641. Ze bylo
opravdu zle, vidno odtud, že na celém panství nevypil se krapet
piva; jen v
pod Kostí a v Sobotce prodalo se ho nco. Nový
dkan Sobotecký, o nmž jsme již povdli, že nemohl býti živ z desátku mu náležitého, protože mnoho lidí sbhlo s gruntu a nco
partaj

.

.

.

—

—

krm

Od Tí
mla
útcha víry, ponvadž nemohl sluhu Pán slušn

hospodá morem pomelo,
král

1

64 1 pestal kázati a

býti skonfiskována
vyživiti.

nebyli

Mžeme

i

zahájil

z

sloužiti mši.

ovšem míti za

to,

že

hnvu

stávku.

Tak nuznému

vící

kraji

stávkou jeho zdšeni

— každý druhý byl beztoho tajným luteránem.

V tch asech vojenských bd nejvíc ze všeho záleželo pece na
obilní

úrod. Vojenské prtahy, partaje a kontribuce dohromady ^BYTEK pod-

nedovedly, tuším, postihnout kraj takovou katastrofou jako špatná

že. Dsledky její

trvaly až

do dobré

žn

píští a jak pochopitelno,

dolehly na obyvatelstvo nejvíc v prvých sedmi msících nového roku.
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Tak

roku 1641 slyšíme jen

náky na

bídu a nouzi.
V lednu 1641 píše Špacirer, že panství piznává 39 poddaných, „ale
kdyby bylo ze dvacíti, tuplem dosti by bylo, nebo od toho asu
(t. j. kvtna 1640) velký umenšení osedlejch jest". A podobn píše
v ervnu: ,,Lidí velmi málo se nachází; mnoho se jich rozešlo a pomelo
Na 10 12 mil pro obilí s trakai jedou a tam zstávají.
Obávám se, aby se jich více nerozbhlo. Nebo v nkterejch vesnicích po 2, 3 osobách usedlých zstává, i ti velice nuzni sou." Nouze
o obilí k setí na jae byla taková, že hrabti nezbylo, než zakoupiti
nco žita (100 korc), aby poddaným aspo ponkud bylo pomoženo. Panské dvory byly ozimem osety pomrn dobe, ale velmi
z prvé polovice

.

.

—

.

spoe obilím jarním.
Nová kontribucí

vojenská, která v

beznu

1641

Kosteku

ulo-

nco

menší než loské udržování Callových dragoun. Chtlo se z osedlého po 9 zl. a ovsa po korci, tuším, tak že
ml dáti 9 zl. dvakrát za dva msíce a za oves dáti 2 zl., takže by
celkový požadavek inil 20 zl. (1200 K). Zdá se mi také, že novým
osvdením podailo se poet poplatných grunt na Kosteku snížiti. Pes to pes všechno nebylo možná ani do žní polovici povinné
žena byla, byla o

summy z lidí dostati. Sama vrchnost již poala zoufati nad situací.
Na jae na krátkou dobu vede správu ernínských panství, nevím
pro, hrabnka Sylvie, cho Hemanova, dáma stejn energická
jako výborná znatelka hospodáství. Špacirer jí (23. bezna) naznaoval, že nezbude, než lidi na kontribuci založiti, jinak že utekou

Nevím tomu jak pomáhati," odpovídala hrabnka.
dáti, a s Pánem Bohem dá, dokud mže; kdo pak
nemá nic, a se Pánu Bohu poruí a vyhledává svý živnosti, kde
a jak nejlépe rozumí. Já tomu nemohu hlavy zlomiti a rozpuivše
T
rve ta k mnon °j již taky nemám ím pomáhati." Tak je napsáno
^Rr^NO^TT P
pvodn v konceptu listu. Je to projev hotové bezradnosti: nemohu
pomoci, tebas celé panství spustlo! Ale paní si pece uvdomila
z

grunt.

,,

,,Mže-li kdo

dosah svých

slov. Škrtla,

vnutily jí rozpaky:
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co napsala, aby to nahradila vtou, kterou

A vždy nco

dají

.

.

.

Poddaní patrn zstali bez
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pomoci, odkázáni jen na soustrast krajského úadu, odkládajícího
vojenskou exekuci. Taková exekuce, jež brala, na pišla, bývala
totiž

signálem k

útku poddaného od gruntu.

Vedle kontribuce je to i roku 1641 náek na partaje císaských
soldát a strach ped Švédy, jenž nejastji ozývá se z dopis kosteckých úedník. Nkdy ku konci kvtna podnikli Švédové z Lužice

strachy ze

eskému Dubu a Turnovu a ob msta donutili
Na Kosteku byl z toho poplach. Poddaní se svými

daleký „štráf" až k

ke kontribuci.

vcmi

do zámku, ze Semtin zahnán tam dobytek.
Asi 10 mušketýr, jež musilo panství nedávno postaviti a vyzbrojiti
utekli se rychle

boleslavskému bylo uloženo postaviti regiment vojska), hoto-

(kraji

vilo se

k

obran

kostecké pevnosti.

Pokik

byl planý; Švédské (a po-

zdji, po obležení Zhoelce od císaských, tuším

od
Zhoelce sice zasahovaly až na Turnovsko, aby po nkolika dnech
zas zmizely, ale nedotkly se Kosteka. Menších partají, po 6, 8,
10 koních, bylo zejména v dubnu dosti; Špacirer jednou, v návalu
bojovné nálady proti tm lupim, navrhoval hrabti, aby mu vymohl dovolení od komandujícího jenerála v echách, hr. Golloreda,
postaviti se jim se zbraní v ruce. Ty menší by prý se svými mušketýry
bylo s marši lidu císaského do Slez v ervnu; ty tžce
zmohl.
stihly kostecké osady, ležící pi silnici z Boleslave k Jiínu, zejména
Sobotku. Dne 16. ervna, když na noc na 300 pších mlo pitrh- marše císanouti ze Stranová do Sobotky, pozdvihla se obec Sobotecká, t. j.
veškerenstvo
a ohlásila rad mstské, že jim co dáti nemají
a že jich nedokají. Sobotetí, kteí, jak pirozeno, byli mezi poddanými nejzámožnjší a nic nebo málo dluhovali na kontribuce,
hrozili tedy také útkem od grunt, opuštním msta! Nový hejti

tyto) partaje

He

mšan

man

kosteckého panství, Vrutický z Prachové, musil

máhati, aby jim vymluvil ten zoufalý úmysl.

Na

mnoho

se

na-

takové „durch-

cuky" stžuje si Vrutický astji na podzim. Zlobí se zejména na to,
že krajští hejtmane nestarají se o to, aby na marše lidu vojenského
pispíval celý kraj (a ne pouze panství ležící na hlavní silnici), aby
45
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pedem

ustanoveny a z Boleslave byl posílán
proviant. „Kdo kde chce jede a se ložiruje, po své vli; proti
patrné ordinaci se ložirují, kde chtí, táhnou, kudy chtí." Slyšeli
jsme již podobné náky na nepoádek v kraji Boleslavském z dodále noclehy byly

pis Hosiánových. Vrutický však
ského líí
pítele

pímo

Kosteka a

hr.

nebude dobe."
Celkem však bylo

HOSPODÁSTVÍ R.

ství

krajského hejtmana boleslav-

jako nejvtšího nepítele kraje a zvláštního ne-

ernína.
r.

,,

1641 na

Dokud on

živ bude,

v tom

kraji

Kosteku pokoj no a v hospodá-

bylo lze lecos dohoniti a napraviti, co v minulých letech musilo

1641.

býti zanedbáno. Tak dovídáme se na p., že hnoje z dvor a ovín
ode dvou let a více vyvezeny nebyly; nový hejtman Vrutický hnojil
jimi v ervnu, když se zorávaly ili krojily ouhory. Velké sucho
v kvtnu a v prvé polovici ervna uškodilo obilí, jež bylo ídké a mlo
drobné zrno; ve žních vadily dešt. Ješt 26. srpna jsou jemeny,
hrachy a ovsy na poli Ale stesk na nerodu neslyšíme zdá se, že
pán i poddaní mohli konen nahromaditi nco zásob obilí a obroku
pro píští durchcuky a kontribuce. Ovšem i nyní jistá ást polností, nejvíc pro nedostatek potah, zstávala ležeti ladem. íslice
to prokáží nejvýmluvnji. U dvor kosteckých mohlo se vyseti na
podzim 680 korc; vskutku vyseto r. 1640 528 korc a na podzim
r. 1 64 1 553 korc. Na jaro mohlo se ošíti také 680 korc; ale na jae
1 64 1 pro nedostatek obilí a potah vyseto obilí i luštnin všeho
všudy 209 korc. U dvoru Vyšopolského oseto bylo toho roku pouze
22 korc.
nebyly rušeny ani ,, durchcuky" ani partajemi; jen
z dáli, až od Zhoelce slyšeti bylo dne 24. srpna stelbu z dl. To
kanonAda lid císaský a kurfita Saského dobýval pevného Zhoelce, kde se
od zhoelce. bránili Švédové: 24. srpen byl dnem nejusilovnjšího útoku. Hudba
dl ze vzdálenosti tak úctyhodné nebyla nepíjemným doprovodem polních prací, ale ona uvádla zárove na pamt, že válka,
hrozná válka stojí stále na hranicích a že najednou mže vstoupiti znovu v nitro ech a urvati kdejaký výtžek namáhavé práce
!

—

Zn

sedlákovy.
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—

když došly zásoby piva
Zhoelec vzdal se po dlouhé obran
30. záí 1641 odtud Lužice a Slezsko byly švédských posádek
na jae r. 1642 hrnula se sem znovu
prosty. Ale na jak dlouho!
švédská armáda, vedená obratným Torstensonem, nástupcem Ba-

— dne

;

—

nérovým. Souasn vracely se císaské regimenty z dalekých bojiš
na Dolním Rýn do zemí eských, a od té doby, od poátku postu
(popelení steda byla 5. bezna) uvázl hospodáský život v zemi.
Pestali jezditi formani. To znamenalo asi tolik, jako kdyby dnes
železnice zastavily vozbu. Ve Slezsku Švédové rychle nabývali vrchu.
Zmocnili se Hlohova, pední pevnosti slezské a 31. kvtna porazili
císaské na svazích hory Sobotky, nedaleko Svídnice, jež se hned po
bitv vzdala. Tu ranili také na smrt císaského vojevdce Františka
Albrechta Saskolauenburského, toho zajímavého dobrodruhaváleníka, jenž vedle hrabat Kinského a Trky patil r. 1633
1634
k hlavním dvrníkm Valdštejnových plán na povstání proti
císai a po vražedné noci chebské upadl do zajetí císaských. Nyní
ztratil mladý život svj v týchž místech, kde byl s eskými spiklenci
plány na povalení moci císaské osnoval. Vdova po nm, „knžna
z Sas", ubírala se po víc než tech msících ze slezského bojišt
do Drážan, a to pes Sobotku. Nkolik dstojník a 50 rejtar bylo v prvodu jejím. Zastavili se v Sobotce jen na pokrmení
koní, ale Sobotecké to stálo pes tisíc K.
Torstenson po bitv s hlavní mocí svou spchal na Moravu asi
3000 jízdy vyslal do severních ech. Okolem jejich bylo patrn vydíti nco kontribuce. Na Kosteko, kde od polovice bezna mli se
na pozoru, nejvíc však ped císaskými (takže všechny kon z dvora
Semtinského v noci musily státi pod zámkem), došla avisa o „roz-

PORÁŽKA

CÍSASKÝCH
V SLEZSKU.

—

dom

;

armády J. M. Cis." u Svídnice dne 5. ervna a zpsobila pirozen poplach, tím více, že provázena byla zprávou, že nepítel
„partýruje" již u Vrchlabí. Poátkem ervna Švédové vyplundrovali Trutnov, navštívili i panství Opoenské, kde vzali nkolik set
ražení

koní a štráfovali až k Hradci Králové. Panští úedníci ze sousedství
prchali; dobytky v stádech

hnány dál do

nitra

zem.

Vrutický na
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tyry regimenty císaských, jež byly
v kvtnu protáhly Kosteckem a tou dobou stály u Nových Benátek.
bylo
Po celý erven nehrozilo vskutku nebezpeí. Ale 3. ervence
Kosti vytrval, spoléhaje na

—

císa vydal manifest proti Švédm, naizuje zemmá Vrutický strach. Píše, že
skou hotovost v Cechách proti nim
a že z Hradecka vybírá kontribuci, Chlunepítel je v Novém
mec zeje vypálen a že hrozí partaje švédské i ze strany opané, od
Lemberka. Nezbude než odehnati dobytek na panství Petršpurské
u Žatce (jež tenkrát jako dosud náleželo ernínm) a to pes Prahu.
„Budou s ním moci," píše, ,,k Holešovicm na pívoz; nebude
potebí skrze Prahu; za zámkem hned se dostanou na Bílou Horu"
to téhož dne, co

—

Mst

„A

nebezpeno, i sám bych
Tímto slibem, jak víme z historie Hosiánovy, se hejtman jist hrabti nezavdil.
Ale téhož dne, kdy hejtman vypravoval dobytky na dalekou
cestu Pišla Kosti neoekávaná pomoc. Podplukovník Lugenwaldt,
jenž byl obsadil vtší posádkou Hr. Skálu, pitrhl 4. ervence pod
Kost asi s 40 50 rejtary a chtl mocí býti puštn do zámku. Ze prý
mu je od velícího jenerála hr. Colloreda porueno pevnost proti
Švédm osaditi. ekali bychom, že úedníci zámetí posádku uvítají
s radostí; vskutku dali se v houževnatý odpor a vojáky do zámku nepustili. Podplukovník prohlásil, že se od zámku nehne, dokud
nedostane z Prahy jiného rozkazu. Ubytoval se se svými rejtary
v chalupách pod Kostí.
Úedníci posílali kvapná psaní zvláštními posly do Prahy hrabti. Prvý píše 5. ervence dchodní Jindich Cerhenský (hejtman
byl nepítomen), že není možná, aby Kost takovou posádku vyživila.
Žita že je po ruce jen 3 korce, ovsa ani zrna. Kdyby pak njaká
partaj švédská pišla a v pevnosti se bránili, je obava, že by pivovar,
dvorové a vesnice k vypálení pišly. ,,Budou-li ti soldáti od p. hejtmana do zámku puštni, nic se dobe nestane; žádný v zámku z poddaných ani rytíský osoby se zdržovati nebude." Podobn píše dne
a odtud k Petršpurku.

bude-li tak

ustoupiti, jako jiní hejtmane, musil."

(

pnMnr

ÍUTA

>

—

následujícího hejtman Vrutický (jejž Cerhenský podezíral, že pod-
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protilehlého návrší na jihu;
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plukovníku chce vyhovti) a téhož dne Cerhenský posílá zas „od
sebe sám" schválního posla hrabti, aby u hr. Colloreda vymohl stj
co stj odvolání rozkazu. Prosí pro Boha, ,,pro ten ubohý schudlý

do zámku schrauje, aby Kost posádky prázdna zUjišuje, že není pravda, že Švédové jsou již v Jiín. Pijelo

lid", který se
stala.

tam jen

6 švédských rejtar a „naši rejtai

vypravili a vzali jim 4

kon osedlaný

vera

z Podkosti se

tam

..."

jsme pozorovali již výše, jak zájmy hospodáské
NERYTÍnabyly bhem doby pevahy nad vojensko-rytískými. Tvrdé hradby
SKOST DOBY.
starého hradu byly vlastn anachronismem uprosted samé války.
Nikdo nechtl slyšeti o tom, že by pevnost mla býti pevností, že by
mlo dojíti k obran její, k boji o ni. Kdo by živil nenasytnou posádku! Kdo by chránil svršky a dobytky poddaných a rytíských
lidí ped výstupky soldát? Než pijdou-li Švédové, co potom? I zde
již máme odpov: Lépe bude se nepíteli vzdáti, než v obran proti
nmu dopustiti zniení panství. Kost krátce mla býti útoištm
okolí ne proti nepíteli, nýbrž proti malým, loupeživým partajím.
Hrab vskutku naléhání svých úedník vyhovl a u pítele Colloreda vymohl jinou „ordinací" pro vojáky Lugenwaldtovy. Podplukovník ml ji v rukou již 7. ervence veer. Opustil Podkost
ihned, jak Vrutický píše, „práv v as, nebo na nj silná partaj
nepítele táhla". Jak se zdá, byli by na Kosti neposkytli útulku
císaským ani v tom pípad, kdyby silnjší partaj švédská je v Podkosti chtla pepadnouti.
Pi tom pi všem byla situace taková, jako by Švédové každé
ŠVÉDSKÉ
chvíle ve vtší síle mli se ped zámkem objeviti. Na Jiín i na
DRANDBRÍFY.
pevném hradu Veliši pijali kol 6. ervence švédské salvaguardy,
což znamenalo, že panství bude kontribuovati nepíteli. Touže dobou

Vidíme

zas, co

pijíždli ke Kosti švédští poslové s obsílkami neboli citacemi. Dne
7. ervence pišly dv najednou: jedna z Vrchlabí od švédského plukovníka Fridricha van Lewen, druhá od podplukovníka Jana Reich-

walda

z Králova Dvora. Nebyla to ovšem milostná psaníka, nýbrž
pozvání k jednání o výši výpalného. Dne 8. poslal Reichwald tetí
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aby neprodlen bylo odesláno do Dvora 5000 íš. tolar. To
v našich penzích 450.000 korun! A neprodlen! Lidé se však
znali a nebrali to tak tragicky na žádné stran. Vrutický vypravil
citací,

jest

tyry osoby
Švédové

,,na

z panství,

v tom

dv

ze Sobotky,

na Vrchlabí, aby

nem mírným pestali". Nejspíše na njakých 200 až

300 zlatých.

nedovedu povdti. Korespondence, z níž
erpám, má hojn mezer, a pokraování historie chybí nkdy práv
v napínavé chvíli. Zdá se mi však, že tentokráte na Kosti neplatili
nic. Do Hradecka a Boleslavská staženo totiž v ervenci na rychlo
nco naší jízdy, jež Švédy tžce vyplatila, zejména 17. ervence

Jak

situace na

to dále dopadlo,

v Broumov.
za

to,

Již 12.

tu bylo málo, víc pro strach než boj,

se dobytky do kosteckých dvor a
všudy doma sou a zase pracují. O nepíteli nic

ervence vracejí

,,Lidé zase

Ta

Švéd

i

mám

že partaje jejich tenkrát tak brzo zmizely, jak byly pišly.

spokojenost dýše

i

z list ze srpna, z

doby

2

1

.

teme

neslyšeti."

žní, tentokrát

znan

lepších než léta minulá.

podobná jako

kdy jeden den zalehla až ke
nyní stály armády švédská
i císaská takka v plné síle na Ode, dále ve Slezsku. Ale ku konci
záí stáhlo se bojišt zas blíž k echám, do Lužice. Dne 29. záí
Situace byla

loni,

Kosti kanonáda od Zhoelce. Jenže

pitrhli Švédové k

skými.

eskému

Fridlandu, v patách následováni císa-

Na Kosti mli zprávu,

že se Fridlandu zmocnili. Již

den na

to

bylo 500 švédských rejtar v Liberci „rekognoskovat" a partaje
švédské pronikaly až k Turnovu. Velká ást bagáží císaských (na

500 voz) byla v echách, v Podkrkonoší; poátkem íjna se položila od Král. Hradce k Pardubicm, a silnice zas byly nejistý pro
loupící partaje. I nyní nevdl hejtman Vrutický, co poíti, zejména s dobytky, ,,nebo zde jeden den tak a druhej jinaí jest". Po desíti
dnech (10. íjna) se dovídáme, že armáda císaská ,,nad Zitavou od
Fridlandu leží" a nepítel ,,s druhý strany Zita vy" a že silné partaje
od císaských zajíždjí až na Kosteko. Jak ádily, líí Vrutický výrazn: ,,Tu v Libošovicích dobytek hovzí zajaly. Obilí berou a kde
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všudy melou. Koho dostati mohou, do nahá s Šat LOUPÍCÍ PARTAJE.
svláejí, lidi sekají a napoád, kde co jest, berou, tak že žádný jich
dokati nesmí. Lidé jak z msta tak z vesnic s dobytky a potahy
v zámku sou; dobytek hovzí, krávy a voly v zámku mám, krom
potahy ze dvora Vosenického, a dobytek oví u Podbrad zstává.
U dvorv síti ani nic dlati nemžeme. Na sádkách již dvakráte sme
je odehnali, nebo tam melou a sádky spustili. Nco i kapr pobrali.
Dnes sem dostal dva rejtary od regimentu Kapounského, zej tra mám
dostati salvakvardii tištnou od J. M. arciknížete Leopolda a více
mušketýr, aby všeho (obilí) poddaným nevymlátili ..." ,,Já sem
tmi partajemi a jinými starostmi tak strápený, že sotva chodím,
a obávám se, složím-li se, abych život svj nedokonal."
Mžeme si pomysliti, co asi za tchto
vydala tištná
ÁDNÍ
salvakvarda vrchního velitele armády! Zde mohla pomoci jen tuhá
JEJICH.
káze a i tajen ponkud. Vrutický poznamenává, že jeneralprofous
(t. j. nejvyšší soudce vojenský) pece nkolik voják dal pro loupení
povsiti. Nejvtší škody utrplo panství na rybnících. Tou dobou
hrozné sucho zbavilo všechny mlýny vody, a hladové partaje, aby
opatily panským mlýnm vodu, nezbytnou k semletí nakradeného
obilí, spouštly rybníky Za to zachránno nevymlácené obilí ve stodolách, kdežto na Svijansku (na panství ,,Svinnském", píše Vrutický) vojáci vymlátili všechno panské obilí. Od polovice íjna se
situace zlepšila, protože ob armády hnuly se z Lužice k západu,
k Lipsku. Sedláci vrátili se k svým gruntm, potahy ke svým dvorm; tak uvolnilo se zámku, peplnnému dosud lidmi poddanými
a dobytky. I tentokráte byli v pevnosti notáblové z okolí; byli tu ze
šlechty pan Joachym Hubryk a Kryštof Fridrich Kelbich, byl tu
dkan sobotecký, byl tu i skalský hejtman s ženou a dtmi.

jen

mohou

mlíti,

pomr

!

O

Byl to oddech na trnáct dní ...
plnoci z 5. na 6. listopad
pišla z Ml. Boleslave na Kost novina, ,,že JMC. armáda jest vokolo
." Bitva stala se dne
Lipska potluena a dokonce zruinýrována
.

2.

.

listopadu: jako blesk létla novina o jedné z nejtžších porážek

5i

bitva u lipg^ut]'
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císaova vojska našimi zemmi. Padlo na 5000 muž, ztracena všechna dla, všechna zavazadla, zajato mnoho dstojník i mužstva.
Co to znamenalo hrz do budoucnosti! Cstup trosek armády do
Cech, zimní ubytování její s dokonalým vyssátím zem, nové kontribuce na reorganisaci armády, vpád nepítele do zem, kontribuce,
kontribuce, loupež a bídu „Takový strach vokolo nás jest a všechno
na utíkání,'' píše Vrutický již 6. listopadu. Hromadný útk lidí a dobytka do zámku Kosteckého opakoval se v tch dnech toho roku již
po tetí. Tentokrát byly dvody jeho nejvážnjší: Vrutický ml od
6. listopadu spolehlivou „avisi" z Zitavy, že tamní švédská posádka
pipravuje nájezd v 1000 koních do Boleslavská. Proto psal hrabti,
jak se zachovati? Má-li se brániti i vzdáti, až pijde nepítel? Hrab
odpovdl kousav, bojí-li se, aby jel do Prahy, že si zámek opatí
dobe. Hrab asi nevil v tak rychlý vpád nepítele, a Vrutický
ŠVÉDSKÝ
upokojen, posílal ,,kundŠafty", t. j. zvdy k Nymburku, je-li tak bezVPÁD DO ML.
peno na cestách, aby mohl povolati zpt oví dobytek. Ale 13. listoBOLESLAVE.
padu stál Jan Reichwald, švédský komandant Zitavy, s plukem své
jízdy již v Ml. Boleslavi!
Byl to náhlý vpád do kraje, který se z prvého zdšení nad zprávou o katastrof u Lipska vzpamatoval, ve, že bezprostední nebezpeí nehrozí. Hned druhého dne, 14. listopadu, dodán do Sobotky ,,výpalný list" Reich waldv, naizující zaplatiti z panství
1500 íš. tolar výpalného na verbování jednoho regimentu koní.
Obvyklá hrozba, že panství, nezachová-li se podle rozkazu, bude
znieno ohnm a meem, ovšem nescházela. Hejtman Vrutický musil
dne 15. listopadu zajeti do Boleslave k ,,akordirování". ,,Lépe nco
dáti, nežli vesnice a dvory dáti vypáliti," psal hned hrabti. ,,Co
jiná panství uiní, taky uiniti musíme. Sme opuštni
.Já tu zstanu, dokud moci budu." ,,Píše bláznov," pipsal na tento dopis
hrab: ,,Já zase odpovídám, aby nebyl babou a nedával nic na ty
!

.

.

pohržky!"
„NEBÁT SE A
NIC NEDAT".

Instrukce tato byla jasná a byla

hlavních
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starostí.

,,

Nebát

se

s

to,

a nic nedat"

aby Vrutického zbavila

—

riskoval-li pán, že

mu
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nepítel vypálí

vsi

a dvory,

pro by

se

hrozeb

man? Vrutický bohužel nedovedl konen
stanovisko svého pána.

—

V

Švéd

lekal jeho hejt-

postaviti se

na vzdorné

listopadu sice výpalného platiti nemusil

Reichwald byl již po tyech dnech z Boleslave vyhnán regimentem krajského lidu, který byl v let toho roku jako ást naízené
ale tím
zemské hotovosti od celého kraje boleslavského postaven
to dopadlo ku konci ledna 1643. Reichwald totiž optoval
smlý zájezd svj z Lužice k Jiínu ješt jednou, v nejtužší zim, kdy
se ho nikdo nenadal. Ráno dne 28. ledna stál najednou s 300 koni
pod hradem Kostí, žádaje, aby mu pevnost byla postoupena. Vrutický chtl vyjednávati, chtl spokojiti nepítele výpalným. I tato
ochota píila se, jak víme, vli jeho pána. Ale Reichwald o výpalném
nechtl slyšeti. Zapisahal se Bohem, že vypálí pedhradí, pak dvory,
pepadení
msto Sobotku i vesnice, ba že poddané zmorduje, nebude-li mu
, 7
KOSTI ŠVÉDY
v
Jj
<(
,.
Tr
JÍ
+ ,v
pevnost otevena. „Vida to, pise Vrutický, „musketyn se schovali
(1643 leden)

—

he

.

.

,

.

.

1

,

t

a brániti se nechtli. Já obávajíce se tak velikých škod a
panství, vida takové nebezpeenství, sou

hém

záhub

toho

do zámku puštni po dlou-

akkordirování."

dostala se Kost po druhé do moci Švéd. Co o tom Vruv zkomolených vtách, jež jsme citovali, vypráví, odpovídá asi
skutenosti. Poznáme ješt jednou, že ti domácí mušketýi, kteí byli
zbrojnou posádkou pevnosti, byli uinné baby. Ovšem i hejtman,
statený rytí Vrutický z Prachové, hrdinou nebyl. Myslím aspo,

Tak

tický

že to byl spíše strach

vci

ped

Švédy, než tajné

pání pispti

ke

císaské, jenž rozhodl o kapitulaci Kosti. Jak rozilen byl

škod
hrab

když etl psaní Vrutického o ztrát pevnosti, mžeme si
si lapidárním regestem
Psaní toho lotra Vrutického o vzdání Kosti.
Reichwaldovi rejtai oslavili dobytí Kosti po štrapacích dlouhé
jízdy v snhu a mrazu poádnou hostinou. Padlo na ni 10 sud

Heman,

pedstaviti. Ulevil

40 vder) piva, nkolik

:

nkolik skopc, jeden vl, jedna
jalovice, krom mouky, žita a obroku. Pak asi hlavní síla hnala se
dál a na Kosti zbyla jen menší posádka. „Avisa" ze sousedních ms(t. j.

telat,
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teek a panství roznášela zprávu o náhlém vpádu a výstrahu ped
Švédy do celého kraje. Jako v listopadu i nyní dostal krajský pluk
pana jenerálního vachmistra hr. Lacka z Valdštejna (vedle nho
jmenuje se velitelem njaký hr. z Kolovrat) rozkaz, aby Švédy vyhnal zpt do Lužice. Kdy pitrhl ke Kosti, nevíme, ale nkdy v prvém

OBLÉHÁNI
KOSTI OD
CÍSASKÝCH. týdnu února,

od

do

Kost obléhal. Posádka se tedy bránila,
a císaští poítali snad s obléháním delším, nebo dali si proviant
posílati z dalekého okolí, na p. i z Turnova. Popis toho obležení
a dobývání Kosti bohužel nám nezachoval žádný pramen (historie
nás nechává pravidlem na holikách ve chvílích nejzajímavjších)
nic nedovedeme povdti, jak vyznamenala se tvrdost zdí kostských,
nic o hrdinných inech oblehatel. Víme jen, že zámek utrpl znanou škodu v bojích tch a dole v pivovae že vypukl požár. Oba páni
hrabata, již veleli sboru oblehajících, ubytováni byli v Semtinách
a v pivovae pod Kostí (tedy první zavení zámku, dolní plac s podhradím nebyl osazen Švédy) a mšané Sobotetí musili jim za tch
nkolik dní obléhání Kosti poslat mnoho všelijakých vcí: na p.
pálené (43 žejdlíky), maso, máslo, koení, 3 táfle perníku, bílý chléb,
sl, jednu sklenici, hrnce a rendlíky do kuchyn, chléb režný pro
mušketýry aj. Z Turnova posílali vci vzácnjší: bílé žemle. Nkdy
KAPITULACE kolem 1 1 února se Švédové na Kosti vzdali, tuším na volný odchod
ŠVÉD (1643, hejtman Vrutický byl však hned vzat ve vazbu nového vojenského
únor).
velitele pevnosti. Byl to (podle dopis jeho soud) nejpoádnjší a nejsympatitjší hejtman ze všech, jež jsme na Kosti poznali a ješt
poznáme. O dalších osudech jeho nezvdl jsem nic; jeden z list
jeho hrabti najde tená mezi pílohami naší knihy v úplném
asi

4.

11.

.

faksimile (u

str.

56)

Osvobození zámku z rukou nepítele švédského znamenalo jako
lety upadnutí do moci nepítele domácího. Menší posádka z pluku valdštejnského, pod velením fendrycha, obsadila pevnost. Fendrych ml klíe od zámku, ba ml i moc vládnouti neobmezen zásobami zámeckých sýpek k úelm vojenským. Rozumí

ped temi
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císaským musilo býti vydáno po vzetí Kosti víc než 300 korc
obilí, že vítzové rozebrali si snad všechny kon, jež v zámku postihli,
že posádka chtla náležitou výživu od poddaných atd. Ale dstojnictvo a mužstvo valdštejnského pluku obrátilo se ješt na kosteckého pána, hr. Hemana, se žádostí, aby jim panství dalo njakou
„diškreci" za to, že nasadili své životy, aby odali zámek nepíteli.
Nevím, jak poídili; zdá se, že nedostali nic a že pomstili se tím, že
nevrátili pobrané kon, jak byli pvodn slíbili.
se,

že
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KAPITOLA

VI.

ZA VPÁDU TORSTENSONOVA.
VYCHOVÁVANÍ CÍSASKÝCH. — VPÁD TORSTENSONV. —
KOST V OEKÁVANÍ ÚTOKU. — ZPRÁVY O SITUACI NA ZÁMKU A PANSTVÍ. — KOST PO TETÍ V RUKOU ŠVÉD? — STRACH ZE ZÁJEZD ŠVÉDSKÝCH. — ÚTRAPY OD CÍSASKÝCH. — ZÁMECKÁ POSÁDKA.

SPRÁVCEM panství
ckého purkrabí
,

na pluky
CÍSASKÉ.

byl tou

dobou na míst zateného Vruti-

Bva a dchodní písa

Cerhenský. Hlavní

sta-

zámek a pivovar v posledních
bojích utrply; také fendrych naléhal patrn na nové „zpevnní"
zámku. Ostatek zájmu vyerpávaly kontribuce. Bhem roku 1642
byly ponkud ulevily, ponvadž se náklady soustedily na naízenou
veejnou hotovost, ale r. 1643 vzrostly ohromn. V Sobotce, která
byla poítána za 3 celé poddané, platili na p. jak na mušketýry na
Kosti, tak na vojsko v kraji rozložené, vedle toho všeobecn naízenou kontribuci obilnou 8 str. žita z poddaného. Kontribuce ze Soroští jich

botky za
ale

od

bylo napraviti škody, jež

1 1

msíc roku minulého do 8./12.
do

již

1642 inila 19 zl. 23 kr.
kraji boleslavském

52 kr.

V

1643
99
byly totiž položeny dva pluky (valdštejnský a Šiferv), jež spote-

bovaly
masa,

8./12.

denn

8./11.

2100

,,

porcí".

2 liber chleba, 2

zl.

!

Taková denní porce

máz

piva a

záležela z

1

libry

pimených

dávek ovsa (pl
otep za týden). Vše

korce týdn), sena (8 liber denn) a slámy (3
se platilo v penzích a to tak, že libra masa platila se 3 kr. (3 K),
chleba 1 kr., máz piva 3 kr., korec ovsa 1 zl. (60 K), libra sena
3 den. (1^ kr.), otep
11 kr.,

s

slámy

obrokem pes 20

2 kr.
kr.

Tedy jedna porce

(20

K), Na

(bez obroku) stála

panství kosteckéjež tou

dobou piznávalo všeho všudy 12 poddaných, pipadlo takových den-
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ZA VPÁDU TORSTENSONOVA.
nich porcí na regiment valdštejnský
asi 2 zl.

20 kr.

nemén než 84,

tedy 7 porcí ili

denn na jednoho poddaného. Za 8 nedl od

1642 poítaje vydalo vše z 12 poddaných 1574

zl.

16 kr.

16. pros.

V

našich

penzích znamenalo to na jednoho poddaného denn asi 140 K.
Je pravda, že poddaných bylo znan více než 12, ale i kdybychom
mohli poítati ke stu platících („celých") sedlák, musil by každý
denn! Kdo to mohl vydržeti?
z nich platiti na porce skoro 17
Pochopíme, že v samé Sobotce „pro veliké nepíležitosti vojenské
lidé v mst na vtším díle zstávati nemohli", ba že ani trhy a poncky se nekonaly. Hrab Heman sám užasl nad kontribuními
požadavky. Psal krajskému hejtmanu panu Stošovi z Kaunic, že
tomu skoro viti nemže, aby se od jednoho poddaného žádalo
7 porcí denn. Dostal v odpov suchý výpoet o poteb dvou plua nepatrném potu osedlých v kraji (mimo místa, kde soldáti leží,

K

k

piznali páni obyvatelé v celém kraji sotva ke 300 osedlých!) s kousavými poznámkami, že tolik neuloženo jen na poddané J. Hrabcí

nýbrž na jednoho každého a že kivda se nestala žádnému.
poznamenal na rubrum toho dopisu: „Ist gar unfreindlicher Nachtbar. Patientie." To znamenalo: Pokej jen, já se ti za to
pi vhodné píležitosti odplatím
Milosti,

Hrab

si

Nelítostná energie, která se jevila v ukládání kontribucí na vý-

pípravami k obran zem
proti vpádu Torstensonovu. Nebo vše, co stalo se dosud, oba vpády
Reichwaldovy ze Zitavy, bylo pouhou pedehrou ke vstupu hlavní
armády švédské do království. Vpád Torstensonv byl oekáván od
bitvy u Lipska; poal se však teprv po pl lét, v dubnu r. 1643,
v dob, kdy císaští byli na jakž takž pipraveni. Proto také nedošlo
nyní k tak snadné a tak trvalé okupaci eského Zálabí skrze Švédy,
jako r. 1639. Švédové pekroili hranice eské 23. dubna u Seidenberka a táhli pes Liberec a Hodkovice k Loukovci u Svijan, kam
hlavní stan pibyl 25. dubna. Torstenson, jenž práv strádal bolestnou podagrou a nemohl ani rukou hnouti, zdržel se tu do 12. kvtna;
chovu císaské soldatesky, souvisela

s
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VPÁD TORS-

TENSONV

(duben, 16 43)

.

DÍL PRVÝ. KAP. ŠESTÁ.
toho dne pesídlil do Hradišt Mnichova; menší oddíly spchaly

ovšem naped všemi smry. Tak Turnov byl obsazen nkolika pluky
pod jenerálem Wittenberkem již 25. dubna; v Boleslavi byli prví
Švédové 27. dubna. Gallas s císaskými stál soustedn u Králové
Hradce (situace byla ponkud podobna oné z r. 1866, kdy Benedek
od Králové Hradce chtl se vrhnouti k Turnovu proti armád prince
Fridricha Karla). Ti hodiny od Loukovce, chránna mohutnou
hradbou Mužského a širokým pásem erných les ležela nejdležitjší pevnost blízkého okolí, tvrdá Kost. Co bylo s Kostí v tch dnech
nebezpeí?
O tom podává nám zprávu purkrabí Tomáš Bva v psaní daKOST V OE- ném 26. dubna 1643, tedy den potom, co nepítel osadil Loukovec
KÁVÁNÍ ŠVÉ- a Turnov. ,,Z pinucené a nuzné
poteby nejschválnji stžn (t. j.
D.
stížn) opt k V. H. M. posílajíc (s) zarmouceným a truchlivým
srdcem oznamuji, že již jako íkaje v záptí smrt i život všech nás,
kteíž v zavení na zámku Kosti sme, pozstaven jest a takm,
ponvadž lidská pomoc mimo božskou pestává, každé hodinky na
sebe nepítele oekáváme. Neb podle dnešního dne sem na Kost
z zámku Skali pinesené avisí
nejvyšší jenerál Wirttmberk s celou
armardou v mst Turnov kvartýrem zstává. Odtud potom na
.

.

.

Skálu, a jakž se jistá správa iní, jeneralmajor Frangel (Wrangel) se

dragonv

pchoty i na toto panství zvláš k zámku commenpravd již jaké raddy sob dáti nevíme, jediné ve
všem se Pánu Bohu poroueti.
commendanta fendrycha zdejšího
úmysl dobrý pi nm chtíti se brániti se poznává, ale zámek (akoliv
nyní uvnit i zevnit dobe opatený) municí špatn zásoben býti se
2000

dirován

jest.

a

V

A

tomu mušketýrv k bránní a odpírání nepíteli proti tak
veliké síle malý poet jest. Obávám se pi tom, aby snad i s kusy
(t. j. dly) nepitáhli, od ehož milý Pán Bh uchovati ra, neb
soudí; k

jak lidé povídají, nkolik velkejch

Z
ŽIVOT NA
ZÁMKU.

kusv mají

..."

rázovitého psaní mluví malá a pokorná duše bývalého pan-

ského poddaného z Bousova, ješt nedoteného
tého

58

úadu.

Byli-li všichni,

sebevdomím naby-

kteí tenkráte útoišt pevnosti vyhledali,

ZA VPÁDU TORSTENSONOVA.
naplnni podobným strachem z budoucích chvil, rozptýleným ponkud fatalistickou nadjí v pomoc boží (která vyznauje tolik tu
schoulenou eskou bezradnost té doby), bylo na hrad, zas jednou

naplnném mnohonásobným životem, dusné a sklíené ticho. Nebo
si zámek pedstaviti naplnný pod krovy a do sklep
ze Sobotky i ze vsí
poddanými
ze zeman tu byli mimo
zásobami,
jiné pan Joachim Hubryk, pan Jan Malej Hubryk, pan Kelbich
s rodinami
dále panským i lidským dobytkem, nemluv o posádce,
i

nyní musíme

—

—

jíž velel fendrych.

Rozestavené stráže jist pozorovaly všechny cesty

vedoucí k Skalám, Turnovu a Hradišti, s oken vysoké vže pátraly
lidské zraky do dálky, zda snad zdvihlý prach silnice neoznamuje
blížení švédské jízdy

.

.

.

Pišli Švédové? Nevím.

Jedna zpráva u Dudíka, jak

se zdá, ze

švédského pramene, zaznamenává, že zámek Skály vzdal

se 27.

na 1643 Švédm, Kost že

3.

Úední djepisec

se

poddala Wranglovi dne

dubkvtna.

švédské vojny v íši, Chemnitz, praví, že jenerál-

major Wrangel s 500 muži a nkolika dly dobyl Skal 28. dubna,
jenerálmajor Mortaigne pak Navarova 3. kvtna. O Kosti nepraví
nic a také v našich

pramenech nenalézáme nejmenší zmínky o do-

od Švéd. Nejbližší psaní Bvovo hrabnce Sylvii je
z 21. kvtna; z nho je nade vši pochybnost jasno, že té doby zámek
byl Švédm uzaven, jako do 26. dubna. „V. H. M. oznamuji," píše
Bva, ,,že již také u nás zle bejti zaíná, nebo dne verejšího lidu
nepátelského jízdného od Hradišt pes panství skrze msto Sobotku
k Jiínu do 15.000 (?) maršírovalo a Jitín jako i okolní sídla naisto
vyšturmovali a dobytky zajímali ... A navrátivše se zase okolo Bousova Hoeního jako i ve dvoe ložirovali, po obilích hrozné a nevypravitedlné škody zdlali. Po odtažení jejich šafá ze zámku s eládkou tam dobhli a rozliné vohn, kde tak topili, udusili. V tom,
když kik se stal, že soldáti jedou, s eládkou zase k zámku pibhli
Po 3 nebo 4 hodinách pišel kik, že by dvr (hornobousovský) hoeti ml. Šafá tam zase s eládkou bželi a navrátí ce se
zvstovali, že dvr do gruntu krom ovínu a ovárny shoel ..." Bva
bytí Kosti

.

.

.

.

.
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zprávy bVOVY.

DÍL PRVÝ. KAP. ŠESTÁ.
dodává, že jest

aby se nestalo na Kosteku jako s Turnovem,
vyhoelo, nebo s Hradištm, jež krom zámku

se báti,

kteréhož ti díly

a kostela shoelo všechno (19. kv.), pi tom i vesnic mnoho jako
i msteko Knžnin Most. „Švédové rybník mnoho okolo ležení
(u

Hradišt?)
na

slovili, ale

vají, nežli

obilí

naše ješt chvála Pánu Bohu v cele zstá-

pasením, žitím a sekáním

se veliké

Škody iní a

nám

též veliké pohržky následují, takže u velikém nebezpeenzstáváme ..."
Potom máme psaní od Bvy z Kosti z 26. kvtna. Pináší zprávu, že nepítel od Hradišt položil se u Boleslave s celou armádou
(20.
22. kv.)
to hlavní stan opustil vypálené Hradišt Mnichovo
a dopluje obraz nám již celkem známý nkterými podrobnostmi
Lidé ani ve vsích ani v Sobotce doma zstávati nemohou (rozumj
ství

—

—

—

:

jsou po lesích nebo na Kosti). Partaje císaských, komandirované
proti nepíteli,

denn

pijíždjí k zámku a tu

ložirují.

Pivovar

sice

posádka zámecká), co se navaí, ve vtším
díle vypijí, ponvadž zlý fendrich nechce vystavování piva povoliti.
Od lidí ovšem ouroku ani krejcaru není, dobytek v zámku zavený
pracuje, ale soldáti

hladoví,

hladem.

(t. j.

pro dost potravy. Bude-li to
Omastku od nho skoro není a ješt to,

nebo

není

i

mocn z rukou šafákám berou a vydírají
nejistota
o osudu
kosti

.

.

trvati déle,

zeme

co se dlá, soldáti

.

Je pravdpodobno, že by Kost, poddala-li se vskutku 3. kvtna
ped 21. kvtnem zase znovu dobyta císaskými?
,.
v„
.,
.,
v
v
Ayr
hlavni
Myslím, ze nikoliv: nezapomínejme, ze do 19. az 20. kvtna U1
síla Švéd stála u Mn. Hradišt, ti hodiny od Kosti! Je však pravd
podobno, že by Švédové, držíce v takové síle jizerskou linii, nechali
blízké Kosti v pokoji? I tu bychom radji odpovdli záporn,
ale zdá se pece, že nepítel tenkráte se o Kost nepokusil. Jedno
jest jisto: zavlály-li v kvtnu r. 1643 Švédské Standarty po tetí
na hradbách Kosti, bylo to jen na krátkou dobu, na týden, nejvýš
trnáct dní.
Torstenson opustil Ml. Boleslav ku konci kvtna, táhna k Mlníku a dále k Praze; tak se mu podailo vylákati Gallasa z posic jeho
Wranarlovi, byla

,

60
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1
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ZA VPÁDU TORSTENSONOVA,
u Kr. Hradce k Brandejsu nad Labem. Hrza, jež svírala Kost déle PO ODTAŽENÍ
NEPÍTELE.
msíce, sthovala se do jiných krajin, a peplnné útoišt zámku
poalo se vyprazdovati. Nikoliv ovšem bez obav: na Skalách a na
hrad boleslavském držely se ješt švédské posádky. Ale v listu
z 3. ervna teme pece, že již zase lidé od Turnova i trakaníci od
Rajchmberka jdou a jedou a obilí kupují, že zlý fendrich, který nechtl dosud dovoliti žádnému z poddaných, aby si své vlastní obilí,
v zámku uschované, odvezl, obilí lidem propouští. Hospodáská
bilance tch posledních 6 nedl, kdy Kost byla na rán švédské
armády i v dosahu partají císaských od Hradce, byla ovšem dost
smutná vypálený dvr Hornobousovský, v Markvarticích vypálená
fara a 3 selské grunty, v rycht Vesecké také 3 statky. Hrab Heman tou dobou, ku konci kvtna, vrátil se z ciziny do Prahy; prvou
jeho starostí bylo uložiti písn poddaným, aby vychování vojenské
posádky na Kosti vzali na sebe, t. j. aby odvozovali potebné porce,
krom toho aby platili staré dluhy ili reštanty. Poddaní odpozvláš Sobotetí, zvláš vesnice
vdli suplikami
aby z tch
:

—

—

porcí

njaký

hrab

díl

ulevil a

svého groše a kusu chleba
volil;

s

s

nemá

dvma tetinami reštant

na výtžek

reštanty sekal, že
atd.

Hrab

mnohý

vskutku v

chtl pokat až

,,do

z nich

nem po-

novýho",

t.

j.

žní.

Ale než došlo k žním, ješt vojenská vichice dotkla

se panství.

Císaští zmocnili se nejprv boleslavského hradu (25. ervna), potom
snad i Skal, kde všude byly švédské posádky. Partaje jejich pi tom

projíždly panství, vymlátily obilí ve dvoích, nedbajíce pranic na salvakvardy, pobraly i jalový' dobytek panský a poddaným nco potah.
Lidé zase utíkali se k zámku. Zprávy o tom všem nejsou dosti jasné;
stalo se to však

po

20.

ervnu. Toho dne dal

komisa nad proviantem,

hr. z

Vrtby, jenerální

zmiti

obilní zásoby
zámecké, k velkému rozilení hrabte, jenž zprávy o tom provázel

poznámkami:

t.

j.

vci proti Pánu Bohu! Hanba!" Taková „visipedehrou k zabrání obilí; došlo k ní však, tuším,

,,Sou

tace" byla totiž
z

,,vizitirovati",

omylu: vojenské kruhy dostaly zprávu, že na Kosti je na 6000
6l

VOJENSKÉ
OBSAZENÍ
ZÁMKU.

DÍL PRVÝ. KAP. SESTA.
korc

a že se odtud prodává nepíteli do Žitavy. Vskutku bylo
málo
pes 300 korc. Fendrich, na njž si Bva i Cerhenský
všeho
tolik nastžovali, byl sice 16. ervna odvolán a velitelem malé poobilí

sádky (jež sestávala z kaprála,
vedle 5

mušketýr

frajtra,

bubeníka a 9

—

12

mušketýr

vlastních) stal se kaprál. Ale ten hlídal obilí zá-

mecké, bez ohledu na to, í bylo, ješt písnji a nevydal poddaným
ani vrtele na mletí. Bva stžuje si 11. ervence, že lidé poddaní
trpí hlad, že nabíhají

na, aby obilí své dostati mohli, též lidé rytíští,

zámku ložirující se asu noního loupají do pokojv
a sklepv, že pi dvoích doleních pro rejtarstvo hospodaiti nemže. Teprv na zakroení u krajských hejtman písný kaprál dal
se obmkiti.

že soldáti v

Za takového

zprAva
SP D R ~
srvf

stavu vci pochopíme, že hospodáství na panství
Nový hejtman, jejž hrab asi v polovici ervence
x ^43 na Kosti dosadil, Markvart Bejšovec z Bejšova, píše o tom

bylo zanedbáno.

30.
jest

Píin hospodáství mohu V. H. M oznámiti, že
stavení jako pedn pi zámku tak také pi dveích na hlavu

ervence:

li

,,

spuštno. Vinsoval bych sob, abyste to ráili mocti sami oit všechno spatiti. Obzvlášt pi zámku všechny krovy odtrhaný a zlý
jsou. Tyto dny, když pršelo, ve všech pokojích plno vody bylo, že
by mohly kachny plavati. Jestli se na to náklad neuiní, tehdy ty
pokoje klenutý všechny se oboí a veliká škoda se V. H. M. uiní.

Ouhorv ani polovice nejní zvoráno, ani se všechny jak by mlo býti,
nezvorají, neb tomu již pozdní as jest a málo potah. Jenom 13 vol
se

všech nachází. Nevím, co sám

mám nej dívej

i

dáti dlati, seno-li

ouhory dáti krojiti aneb obilí dáti svážeti. K stavení opravování nemálo for taky poteba bude, a poddaní na mále potah

voziti ili

mají."

Z psaní je vidno, že Kosteko tou dobou prosto bylo vojenských
švédské zA- útrap a v pokoji mohlo shromažovati ourodu do stodol. Válka zašla
'
daleko
Torstenson a Gallas zápasili na Morav. S obzoru Kosti
žice
však švédské nebezpeí nezmizelo docela Boleslav a tuším i Hrubá

—

:
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dávno zpt získány našimi, ale pevný Navarov byl
stále v moci odvážné švédské posádky a v Lužici poád strašil nejvyšší Reichwald, známý nám svými zájezdy do ech. Císaští oblehli
z Kosti do ležení císaských u Navarova vyvezena
sice Navarov
ale asi 24. ervence, když Reichwald hnul se
všechna munice
blíže k Zitav a výstražná avisa oznamovala možný vpád jeho po
celém horním Pojizeí, nechali Navarova a spchali krýt hranice
proti novému nepíteli. Pi tom mli za nutné proti Švédm Navarovským zesíliti posádky na Kosti a Skále. Tak komandoval nejvyšší
Penczenau 26. ervence z Hodkovic na Kost 13 voják a 4 šarže od
traunského pluku (ty šarže byly: lajtnant Wolf Vít Plankhe, kaprál,
bubeník, frajtr). Bejšovec se sice bránil, poítaje, co to nadlení bude
zas státi, ale srovnáno to tak, aby 1 1 mušketýr, kteí byli na Kosti
od února, odesláno bylo na Skálu. Tak zstalo na Kosti 17 voják
Skála byly

sic

—

—

„vojenských" a 5 mušketýr vlastních.
Bejšovec ml s novým laitnantem

mnohou nepíjemnost.

Nej-

v
v,
•
A *+ia
A
5,
prve o ,, porce
kaprálu
Lajtnantovi melo se dostati
o porci denn,
a bubeníkovi po 2, „kmánm" po 1, celkem 24*/ 2 porcí. Ale Bejšovec
tolik dáti nechtl. Lajtnant stloukl také klínici Dru na zámku, že
mu nechtla dáti vína bez penz. Konen se smluvil s Bejšovcem,
že za 1 porci má bráti 12 kr. (12 K). Celkem stáli cizí i domácí
vojáci 30 zl. 54 kr. týdn. Potom bylo teba z Prahy objednávati
munici a vbec pipravovati se na obranu. Z Navarova totiž švédská
posádka posílala o kontribuci až na Skalsko a Kosteko. Byla sic
znovu obležena, ale když Reichwald po druhé se objevil v Zitav,
odtrhli císaští od Navarova (10. záí). Již 13. záí potom mli v Sobotce psaní od nepítele z Navarova, s žádostí o kontribuci pod hrozbou pálení. Navarovská posádka vyjíždla vskutku plenit okolí;
23. íjna vyplundrovala na p. Novou Páku. Potom po tetí oblehli
císaští Navarov; proti nmu a Reichwaldovi, tuším, bylo poátkem
listopadu komandováno pt pluk jízdy, jež pod velením polního
maršálka Hofkircha ubírala se pes Kosteko. Hofkirch ubytoval se
na krátko v Sobotce; bydlil v dom pana Uranoše z Lazína. Ta

«

T

'

>

,

.
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„vichice", jak rád íkal

poddaným,

,,z

Bva,

zas

nadlala velkých škod a útrap

nichž ješt kdo ten nkterý snop obilíka

ml,

to jemu

do posledního snopu vymlátili". V Obrubech se jeden podplukovník
ubytoval a poslal na zámek o proviant, ,,s pohržkou takovou, jestli
vydírání od nechci nic uiniti, že poruí dvr anebo obilí v stodolách plundroCÍSASKÝCH.
vati a mlátiti dáti. Rozumjíc pak tomu"
píše skroušen Bva
1 1, listop.
,,že jinae býti nemže, musil jsem mu místo masa ryb,
másla, sejra a soudek piva poslati a pi tom semjemu pknými slovy
na míst V. H. Mti vzkázal, aby sob ten dvr, ponvadž V. H. M.
náleží, poruený jml. Což se i tak stalo, krom že šafá místo ovsa
." Tak se musilo jednati s pány
žita na kon 6 korc vydati musil

—

—

.

.

dstojníky!

BOJ O NAVA
ROV.

Ale ani tetí podniknutí proti Navarovu, ,, dosti chatrnému hranežli pro nepístupnost pevnému", se nezdailo. Dne
„retirirovali"
se císaští od Navarova k Boleslavi, když
22. listopadu
zvdli, že Reichwald se svým podplukovníkem, Jiím Sádovským
ze Sloupna, eským emigrantem, táhne Navarovu na pomoc. Žitava

du a malému,

byla odtud stálou hrozbou pro severní echy, Navarov vsak byl
prý ješt v listopadu Švédm vyrván; po roce byl na rozkaz místodržících srovnán se zemí. Císaští, jimž se uvolnilo po odtažení

Nmecka, poslali i k Fridlandu,
nepítel pes to stále ohrožoval
velkou ást Pojizeí, i Kosteko. Dne

Torstensona z Moravy do severního

Švédy obléhanému,

nco vojska,

partajemi, žádaje kontribuci,

ale

17.

prosince vypálil pro nezaplacenou kontribuci Bousovský

dvr.

To

byl tedy druhý požár dvora toho roku!

„Ubohá Kost!"

psala

tenkrát

hrabnka

Sylvie, starajíc se o vojenské posily pro

kostekou

pevnost. Velitel v království, hr. Colloredo, poslal ke Kosti 50 rejse uložirovali pod zámkem; hrabnka sama poslala nco
mušketýr. Musilo tenkrát býti na Kosteku zas velmi zle, jak od
Švéd, tak hlavn od prtah a ložirování císaských. V prosinci
táhl tudy Gallas s armádou k Zitav. Podrobnjší zprávy však se

tar, kteí

nezachovaly.

Nemén než
64

násilím soldát trplo

Kosteko drahým vychová-
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ZA VPÁDU TORSTENSONOVA.

—

váním hradní posádky, tmi ,, porcemi" po 24 36 kr. denn na poddaného. Bejšovec psal hrabti ku konci listopadu: „Jestli to remedirovati nerate, poddaní nechají živnosti státi!"

Hrab

tentokrát

na pevKost hradbou
proti Zitav, vzdálené 6 mil a proti Navarovu, vzdálenému jen dv
míle a že je tudy slušno, aby posádka byla vyživována z krajského
proviantu. Císa vydal dne následujícího místodržícím do Prahy rozkaz v tom smyslu
tím konen mnohonásobné útrapy Bejšovcovy
o kontribuce a porce na vojáky byly zmírnny. Nebezpeí od nepítele z Lužice pominulo pak úpln v prosinci a lednu r. 1644, když
se zatím podailo dobyti nejen Navarova, ale i pevné Zitavy, dosud
hlavní opory Reichwaldovy proti echám.
vskutku pomohl. Vyložil císai v Prešpurku
nosti Kostské záleží

celému

(11. pros.), že

kraji Boleslavskému, zeje

—
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hradní

KAPITOLA VIL

KOST V LISTECH DO CARIHRADU.
NÁKY NA ROBOTY A „WINTRKVARTÝRY". — VZÁCNÉ PRIVILEGIUM KOSTEKA. — PANÍ HRABNKA NA KOSTI. — ZPRÁVY JEJÍ
O ÚEDNÍCÍCH A HOSPODÁSTVÍ. — PURKRABÍ BVA. — NOVÉ VPÁDY
ŠVÉD A KRITICKÁ SITUACE CÍSAOVA. — VELKÁ ÚRODA R. 1645.
1644 byl v Cechách létem pokoje; zniená zem mohla
ROKtrochu
pooddechnouti a nabrati
k píštím útrapám váleným.

si

.

sil

Vypoítavá válka stvoila si takka jakýsi turnus pro své návštvy
v jednotlivých zemích; vydrancovanému kraji popála lhty, aby
zásobil se znovu dobytkem a obilím. Vláda nenechala bohužel takové
období oddechu bez vojenské ochrany
a ty ,,vintrkvartýry" jednotlivých oddíl vojenských staily, aby obyvatelstvo nezapomnlo,
zeje ješt vojna.
Poddaní kostetí byli útrapami minulého roku tžce zasaženi.
Hrab poruil v polovici ledna, aby vypravili 10 for do Rakous, do
Recu, pro vína (která mla šenkována býti na Kosti), anebo peníze
na formany sebrali. Byla to jist nejobtížnjší robota, tyto daleké
jízdy do Rakous pro vína, asté fry do Prahy nebo do Litomic
s rybami, do Jarome s obilím a pod. Poddaní, t. j. „všichni spolusousedé z rychet" (rozumj bez Sobotky) odpovdli hrabti suplikou, aby jim to tentokráte bylo „passirováno" ili prominuto. Že
byli etnými partajemi a durchcuky vojenskými minulého roku na
dokonalou záhubu pivedeni, že pro nebezpeenství od soldát mli
pišli pi
hovádka svá po 8 nedl pi. zámcích, mnozí pak že o
posledních robotních forách do Litomic, že loni na ty fry neb formany dost obtížn peníze sehnali a že minulým rokem zrna mnozí

—

robotnI

n
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„neb pro ty marše
poddaní musili na fry

nesili,

nic,

sedláka).

obtížn

V

ty

síti

možné nebylo".

platiti (tuším asi

suplice jejich všiml

fry

zaplatili.

Podtrhl

toho nic nedostal! Purkrabímu

si

hrab

si ji

i

zl.

Hrab
ili 60

neslevil

K

ze

jen vty, že loni dost

A já jsem
bylo z nejbližšího listu

a poznamenal:

Bvovi jist

pánova horko.

dobou vojenská posádka na Kosti, nevím; zdá se, že
února dostala však nevítanou posádku Sobotka. Dne »zimní byty'
2. února oznamuje krajský hejtman, Václav Bzenský z Prorub Bejšovcovi, že podle resoluce JMCís. je do Boleslavská do zimního bytu
položen pluk nejvyššího Sifera, a že jeho tlesné kompanii (18 muž,
3 kaprálové, 5 frajtr, 2 forýršicové, forýr, firer, písa, felar, bubeník; celkem 33 hlav) je vykázáno panství Kostecké. Rozumí se, že
se Bejšovec bránil, že to poddaní nevydrží, že naíkal na nespravedlnost v ubytování. „Vedle své libosti, komu chtjí, je dávají, a nkteí
osvobozený jsou a tak pl kraje za celý musí vystávati." Stžoval si
a to bylo ovšem nejvýmlu vnjší
že na sousedních panstvích
hr. z Valdštejna (Skála a Svijany), hr. Šlika (St. Hrady), na gruntech Gallasových, p. Berky a j. není žádného vojska. Vlivu hr. ernína se podailo, že vojáci asi po dvou nedlích byli odvoláni
ale
vliv nkoho ješt mocnjšího zpsobil, že poátkem bezna byli v Sobotce znova. „Poddaní již až na nejvyšší jsou ze všeho obráni, a dokudž ti soldáti u nás zstanou, jakož se proslejchá, nejní na svt
možná, nežli že se lidé poddaní V. H. Mti rozbhnouti musejí", psal
Bva hrabti tou dobou.
Kolikrát jsme slyšeli tuto hrozbu, tyto náky
a všechno
pece ti ubraní poddaní vydrželi! Hrab také nedal se mýliti:
dne 3. bezna psal, že je to vc JMCís., jakož i kontribuce, která
byla snmem svolena, „a ta fedrována a k zapravení pivedena
vždyckny býti musí". Zárove poruil „nastupovati" písn na
staré dluhy a nic „nefolkovati". „Dobe tomu rozumím, že jsou
k tomu lidé pivykli, aby nic nedávali, a tudy na
by se nic
Byla-li tou

nikoliv.

Od

—

—

—

—

m

nedostalo."
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Jenže vydržování

té

„leibkompanie" v Sobotce hrozilo vskutku

tžké VYCHO- panství pohromou. Vojáci na svých „porcích" nechtli pestati, násilím vymáhajíce více. Tak zejména žádali mimo každou porci ješt
dat.

K)

,,servicií
kr. (5
denn, a to od sousedv, kteí byli prosti
ubytování voják. Chtli dále porce za dobu, kdy vbec v Sobotce
nebyli a nepochybn i za vojáky, kteí neexistovali. Do 10. bezna

po 5

panství zaplatilo za
me-li

n

1524 porcí a 1232 porcí dluhovalo; poítákr., obnášel dluh 308 zl. Panství

na jednu porci (mírn) 15

bylo tak petíženo, ili jak se íkalo „peloženo"

osedlého

(t. j.

odvésti 12 porcí.

že na

denn

Vzpomeme, jak se roziloval hrab loského roku,
7 porcí denn Bejsovec zas píše (io.bez.)

když na osedlého pipadlo

„Mnozí

tmi soldáty,

celého nebo lépe berního osedlého) pipadlo

!

poddaných již z gruntu ušli a ostatní všichni, že ujdou,
budou-li je (porce) na dlouze odvozovati, se prohlašují." Hrab Heman vymohl konen, že 10. bezna vojáci byli ze Sobotky odvoláni,
ale 29. bezna byli zas v Sobotce a zstali tu asi do polovice dubna.
Tenkrát vycházelo na
246 porcí denn a Bva poítal každou
i se serviciemi po 15 kr. Podplukovník Šifer chtl v druhé polovici
bezna dáti posádku (25 muž) také na Kost. Pravil Bejšovcovi, že
má rozkaz osaditi pevné zámky, protože nepítel jde do Slezska. Beja zdá se,
sovec odvtil, že bez svolení hrabte nic uiniti nesmí
že pán i hejtman spokojili se konen s ubytováním té kompanie
v Sobotce, jen aby vyvarovali se nových náklad na posádku záz

n

—

meckou.

Z dubna 1644 máme rejstík o potu dobytka ve dvoích koso hospodá- teckých. Je ho ovsem málo, ale pece vidíme, že panství, tolikrát
nejnepíznidobytek obrané se namáhalo zachovati i za
vjších nezbytné minimum. Koského dobytka bylo v Semtinách
1 valach, 3 klisny (a pár híbat), tažní volové 4, krav 8. Pi všech
dvoích bylo vol celkem 29, 15 z nich koupil Bejsovec teprv
nedávno na nezbytné doplnní potah. Všech krav pi dvoích
bylo 30, všech telat 20, vepového dobytka asi 37 kus, ovcí i s jeh-

pomr
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aty pes

610 kus. Byla to celkem sotva tvrtina až šestina stavu

normálního.

ervenec roku 1644 pinesl Kosti slušnou úrodu a krom toho
vzácné, drahocenné privilegium panství mlo na rozkaz císae býti
:

osvobozeno všeho ubytování a ložírování soldát.
také zcela

mimoádný kosteky
:

Dvod k tomu byl

OSVOBOZENÍ
OD KVAR-

TYR.

Heman, byl tou dobou
velkým a skvlým prvodem do

pán, hrab

jako císaský vyslanec vypraven s
Caihradu, aby vyjednal pokoj s ddiným nepítelem všeho kesanstva, Turkem.
býti ve službách

Ponvadž
vlasti

tak

aspo na dobu jednoho roku ml
zmínný

vzdálen svých statk, vydal císa

rozkaz místodržícím. Rozkaz platil jen po dobu cesty pánovy. Byl

—

nebo u dvora vdli dobe, že správa
to akt královské pozornosti
statk ernínských bude po odjezdu hrabte opatena znamenit.

Na

hrabnka
úedníci i poddaní, ona rozumla podrobn

místo hrabte vstoupila totiž jeho paní,

ní se tásli

Sylvie.

Ped

nejen povin-

nostem šafáky, pokud šlo o dobytek, omastek, drbež, len a pod.,
ale i hospodáství polnímu, rybníkáství, ba i stavb vysokých pecí
v železárnách, dovedla vysedti celé dny nad outy úedník a vyslíditi kdejakou pletichu a advokátovi vyrovnala se znalostí vcí soudních i politickosprávních. A co temperamentu, co výrazné, energie
plné osobitosti mluví k nám z jejích dopis V druhé polovici ervence ji postihujeme na Kosti; píše odtud 27. dlouhé psaní ,, svému
serci", jak íkala, nebo svému „Hemánkoví" do Caihradu. Hejtman Bejšovec byl po jednoroní služb požádal za propuštnou; hrabnka dosadila nového hejtmana, Michala Stránského. V doteném
listu píše o tom: „Na Kost toho hejtmana sem uvedla. A kdybych
byla vdla, že tak je, jak sem našla, byla bych prosila, abyste ráili
pi tom (patrn pi Bejšovcovi) vostati. Jist že sem nemyslila, abych
tak našla, jak sem spatila. Dvory všechny vopravený, rybníky nasazený, role dobe vzdlaný, pivovar taky dosti dobe de
in summa
bylo mi ho (Bejšovce) líto odundati a bojím se, že bude se škodou.
Poddaní taky s ním spokojeni sou, krom v tom bhu (? vojenském?)
že dyckny neudlal, co ml uiniti. Tak skrovn byl živ, mohu to
!

:

—
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PANI HRA-

BNKA NA
KOSTI.
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by mnohej chlap (t. j. sedlák) na tom nepestal. Ten druhej
(nový hejtman Stránský) má sedm dtí, ti vzal sem. Já sem mu sice
pravila, že nerate žádného hejtmana s tolika dtmi trpti; on mi
pravil, že má 200 zl. (12.000 K, t. j. normální plat hejtmanv na
velkém panství, kromdeputátu) služby od Vašnosti zakázaný. Nevím,
je-li tomu tak. Jist na své svdomí beru to, že
serce bolelo,
když sem tomu (Bejšovcovi) vodpuštní dávala, nebo sem nevdla
aniž nemyslila o jeho pilnosti a dobrot. Po druhý má pán dvoje uši
a tyry voi míti Svý poty, kvitancí strany kontribucí a tch starejch out tak
spokojil; na všechno jest kvitován, jak náleží.
íci, že

mn

!

pkn

Již se stalo!"

Tuto neobyejnou chválu dovede

zprávy JEJÍ

tom

oceniti

tená,

má-li hned po

píležitost ísti zdrcující kritiky paní Sylvie o úednících a hos-

^

na stat ku Velichovkách u Jarome a na panství Šmidecíchahospo-P 0(^^ s
DÁSTVf.
berku ve Slezsku. Tu líí ironicky pana sekretáe, ,,plnomocníka
JMti pana ambassatora", jenž je ,,každej den vožralej jako svin"
a staví nové pokoje pro svou kuchaku, jiného úedníka, jenž je ped
hrabnkou „všecken zelenej, žlutej, suchej, že by hoel, aby (kdyby)
ho zapálil", sládka, jenž je ,,jako vep; na nic není; ten starej dobrý
pivo vaíval, tento jen po dvekách jezdí", forstmistra, jehož úty
A ješt tam ve Šmideznjí vždy: pijal 130 zl. a vydal 127 zl.
berku
tomu ,, neádu" vzpomíná s touhou na výborného Bejse vidí, kdybych mohla toho namluviti,
šovce: „Hejtmana
jak na Kosti byl, nebo se nemohlo na vlas na nho doptati,
aby áký partiky inil nebo krejcar mimo svou službu vzal
Neb jen jednoho kon choval, svý pivo pl druhého sudu zachoval (t. j. snad: ani deputát nespoteboval), na vím díle ídký
pil, dobe na svou hubu aniž šaty nic nevynaložil. In summa
žádný hany nenacházím a hrub ho neradi
ví, že na
.

.

.

vi

mn

.

.

.

nm

Bh

podaní

ztratili.

Právm

dosti rozumí,

hamrm

(t. j.

železárnám)

taky."

Za

to zle pochodil

z Bousova. Píše o

70

u paní Sylvie kosteky purkrabí Tomáš Bva
9. prosince: ,, Musím Vašnosti na toho

nm

KOST V LISTECH DO CAIHRADU.
kosteckého purkrabí žalovati, jakej hroznej šibal

nho poet

je.

Až posavad

nemohu. Dala sem ho do vže, jestliže
mi ho v týmdni neodvede. Všechny šelmovský kousky se pi
našly: pedn ml falešný míry na vobilí, z každý váhy
od

dostati

nm

mu

železa

6 kr. dáti museli

(t.j.

kupující), z prostice (soli) 15 kr.

To, co sem se doptala; co pak, co mi k uším nepišlo!
to

nm

v

hledal!

Kdo by

Já vím, že voni na Vašnosti ekají jako na

mne byli zbaveni! A já bych pi tom znemocnla
velikejmi hnvy!"
Známe již íznost pana hrabte vi úednictvu byl-li u srovMesiáše, aby jen

—

mžeme

pedstaviti, jak energie-

nesnáze

kou byla tato dáma! Bva tedy sedl ve vži; ped ním r. 1643
dchodní písa Jindich Cerhenský byl pro nepoádky v útech njakou dobu ve vazb, aby pak zmizel beze stopy; co se stalo s hejtmanem Vrutickým, uvznným v únoru 643, vbec nevíme. K tomu
pistupují Hosián a Rovenský
tolik uvznných za tyi roky!
O Bvovi proskakovaly ostatek již díve nepíznivé zprávy. Jednak
byl evangelík, ale to by mu snad nebylo vadilo u katolické vrchnosti
ani ne mnoho u politického úadu, akoli to zákon kvalifikoval jako
zloin
vždy r. 1647 si císa sám vybral kalvinistu (Melandra) za
vrchního vojevdce. V ervenci 1644 byl Bva sice povolán ped
krajského hejtmana a vzat do arestu, že nechtl pestoupiti ke katolictví, ale když byl asi po dvou dnech propuštn (proto, že byl na

S PURKRABÍM

nání

s

paní Sylvikou andlem,

si

'

bvou

1

—

—

se beze všeho se žádostí k hrabnce
aby ho „zastoupila a pichránila" v náboženství, v nmž
byl od dtství vychován. Kdož ví ostatek, zda krajský hejtman,
mladjovský pán, Jií Jaroslav Štos z Kaunic, na tolik pro náboženství naléhal. Nebo 18. ervence, dva dny po propuštní
Bvov z arestu, píše mu pan Štos z Kaunic: ,, Slovutný pane,
píteli mj milý! Dochází mne toho jistá zpráva že byste Vy,
pijedouce z Boleslave odtud dom všechny poddané JHMti v tom
popouzeli a posazovali a nenálež t mluvili, jakobych já je k tomu jednání s nekatolíky.
nutiti, aby oni katolití byli, chtl. Proež Vám z povinnosti své

Kosti nepostradatelným), obrátil
Sylvii,

7i

DÍL PRVÝ. KAP. SEDMA.
tom na míst JMGís. porouím, abyste ihned
pod poctivosti a hrdla stracením, tak jakož jste rukou dáním se zavázali,
se zase sem do msta Boleslava Mladého dostaviti pede mne
o

.

hledli

.

.

.

."

List je zajímavý:

„neády" B-

.

na míst JMCís. rozkazuje se evangelíku, aby
nepravdiv tvrdil, jakoby císaský úad

do
poddané chtl nutiti ke katolictví! Vidíme, jak záleželo krajskému
hejtmanu na tom, aby nejitil mysli v zemi, dokud Švédský nepítel
konené vítzství císae a programu protireformace inil pochybným. Bva v Boleslavi patrn hejtmana udobil. Ale hrabtijiž díve,
na jae r. 1644, donesly se stížnosti na Bvu ovšem jiného rázu. Urozený lovk, Voldich Linhart z Vinoe, jenž držel poddanský dvr
kosteky ve vsi Rakov a o kvótu kontribuní se s Bvou nepohodl,
vypsal hrabti podrobn, jak Bva pi robotách šetí zámožnjších
sedlák a vše svaluje na chudé, jak dopouští jim bez náhrady
užívati pustých statk, jak se špatn a pozd pi panských dvoarestu, protože

se postavil

(,,v jedny vesnici více potah mají, nežli z celý rychty
ku dvoru sjede"), jak nedostaten se opatuje pivovar
dívím k palivu, že sládek nkdy kolik dní s várkou na díví
ekati musí, jak se nezabrauje krádeži obilí skrze mlatce pi
mlácení v panských stodolách ,,a jiných moc neádv". To co vypátrala o Bvovi hrabnka, hodilo se dobe do rámce tchto žalob.
Zdá se mi však, že Bva i nyní vše uprosil, nebo je purkrabím
i pozdji. Jeho skroušený, naíkavý, žebravý tón, prosící za smilování pro jeho nedostatenost, odzbrojoval, zdá se, i oprávnné

ích

seje

se jich

hnvy.

Tak nám
do

ten rok pokoje poskytl píležitost podívati se trochu

zákulisí kostecké

domácnosti a uiniti prvou známost

s

paní hra-

bnkou. Bez vojenských prtah, pravda, nebylo Kosteko
léta: ale

jak

se

pluk

nkde na

gruntech položil, vytasil

se

ani toho

hejtman

císaským osvobozením a soldáti již druhého dne musili dál. Bylo
to jist velmi píjemné, a hrabnka mohla dlati poádek na pan-

s
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SKIZZA KOSTI A SEMTINSKÉHO
(z

mapy

katastrální; u

DVORA

z

r.

•

1753

Semtin vpravo nahoe jsou ješt mladé semtinské

lípy)

KOST V LISTECH DO CAIHRADU,
stvích,

—

dokud
výborn hospodaiti, chlubiti se muži do Caihradu
její námahu neohrozil Torstenson. Ten od podzima

všechnu
r.

1644

se zas blížil

echám. Neschopný

Gallas, proti

nmu

po-

stavený, s armádou ím dál více scházející, byl odkázán již jen
na ústup a zoufalou obranu. Bylo zejmo, že Švédové i císaští
ješt jednu ta
zase vstoupí na pdu ddiných zemí
,, Jestli
potopa na nás pijde," píše 9. pros. hrabnka Sylvie, „již nechci
.

více hospodaiti,

aniž Vašnosti aniž

.

.

sob

.

.

Pišla vskutku:

."

oznamuje hrabnka do Caihradu úplné zniení
již je po mým hospodáství, nebo
nebylo
vopt pítele a nepítele v zemi máme! Ješt nikdy
statcích
tch
takovej
istej
udlala,
na
ád
nejky.
sem
jako
Já
ty poty s takovou pilností sama do nejposlednjšího pehlídla, že
byste ráili své potšení nad tím míti. Toto již všechno bude nic;
já sob vo deset let svýho živobytí ukrátím. Ach, co je to za sou-

dne

24. pros.

Gallasových pluk. ,,Mý serce

—

h

NOVÝ VPÁD

ŠVÉD DO

ZEM.

ženej život!"

Švédové pronásledujíce trosky císaských, vpadli

totiž

v posled-

ních dnech prosince do kraje Zateckého. ernínská panství Kysibl,

Petršpurk a Neydek byla nepíteli na

kazy císaské

Švédm

rán

pes písné

a musila

kontribuovati. Boleslavsko bylo ješt

zá-

mimo

nebezpeí proto na Kost dala hrabnka hnáti nco dobytka ze svých
statk na severozápad. „Oznamuji Vašnosti," psala 5. led. 1645,
,,že je tu v naší zemi tak zle, že jak živo
nebylo. Máme nepítele i naši celou armádu tu, a ta je tak mizerná, že po žádný bitv
tak zle nebylo. In summa sme do duše ruinirováni." Plnou pravdivost
tchto nák mly prokázati vlastn teprv události následujících msíc, kdy Švédové zaplavili celé západní, pak i jižní echy a konen
dne 6. bezna zniili císaskou armádu u Jankova. Císa prchal z ohrozené Prahy pes Plze do Bavor, a Torstenson, zmocniv se Jihlavy
a Znojma, zamíil do Rakous, chtje se ve spolku se sedmihradským
knížetem Rákoczym pokusiti o Víde a moci císaov zasaditi ránu
smrtelnou. Osud vlasti naší zas jednou v tch dnech byl na vahách,
Bílá Hora ješt mohla býti vrácena vítzi i s úroky
Ddici poblo;

he

|

I

.

IO

.

.
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NÁKY HRABNINY
'R. 1645).

DÍL PRVÝ, KAP. SEDMA.
k nimž

horští,

„JEŠT SOU

KOSTKY NA
STOLE".

Heman

hr.

i

a koisti. „Ješt sou kostky na

poali se tást o své statky
kdo ví, kdo to užije, co máme,"

náležel,

stole,

výrazn situaci vystihujíc, paní Sylvie. Hrab Heman vskutku
zdarem poselství svého do Caihradu mnoho pispl k záchran
psala,

císae snad v nejkrititjší pro císae chvíli rozhodl (krom nabídky
:

velmi výhodného míru) také

fakt, že sultán

páteli císaovými zakázal!

I

Rákoczymu

alianci

s

ne-

všichni ostatní katolití stavové eští

síly, aby vítzství Švéd a emigrace odvrátili. V beznu naízena zemská hotovost
v kvtnu následkem toho postavila Kost
ze svých 19 poddaných s nkterými sousedními statky, celkem z 30
osedlých, ti mušketýry a 1 kon se sedlem, 2 pistolemi a karabinou
a plným žoldem msíním ve výši 12 zl. (720 K)
snm odhlasoval
velkou pomoc finanní, naízeno vydati chrámové poklady, mustrovány nové pluky, shánny zásoby proviantu. Hlavní bylo ovšem, že
Torstenson nestail na úkoly, jež si vytkl. Torstenson od Vídn odtrhl
k Brnu, jež oblehl: nezdar tohoto podniknutí a zmar aliance s Rákoczym v srpnu a v záí zabránily, že léto r. 1645 nepineslo vci

napjali

—

—

císaské katastrofu.

Zem eská byla tou dobou, ponvadž tíhu války nesly Rakousy
a Morava, vtšinou prosta nepítele, zejména eský sever v Zálabí.

—

—

prtahy císahlavn v dubnu a kvtnu
pes císaské osvobození, ušeteno ani Kosteze Slez k Boleslavi a Praze táhnoucí, bráti mu-

Boleslavsko trplo jen

ských; nezstalo jich,

kterým se pluky,
nevedlo jako Kosti, stále durchcuky,"
,,Zádnýmu statku se
píše paní Sylvie 1 ervence. Ale zárove chválí si kostekou úrodu
požehnání je letos tam více na jednom záhon,
,, Jist obzvláštní boží
než v loni na dvaceti." Po týdnu, když se vrátila z Kosti, píše znovu
,,Mohu íci, že pi jednom dvoe, tom nejmenším, je víc na poli, než
vloni pi všech. Veliký požehnání je tam, než proti tomu stálý marše.
Než purkrabí je Svatošem, než (vsak) posvtím ho místo izopu s á-

ko,

he

sily.

VELKÁ
ÚRODA NA

KOSTEKU.

.

:

kým dubovým kejem." Na Bvu zajisté hrabnka stále se roziluje:
„Na Kosti sem utšen ád uinila, že tak všechno nemže jeden
krást,

74

jako ten bohaprázdnej purkrab. Není hoden, že

ste

ráili tu

KOST V LISTECH DO CAIHRADU.
terplivost

s

ním mít."

O poddaných piznává,

zeje mezi nimi ne-

smírná chudoba, ale mají dobe zašito, že vrchnosti budou moci platiti a sami pi tom vostati. „Bože dejž nám ty ourody užiti, což je
pkná! Já nevím, co letos jak to boží vobilí sklidíme; všady je tak

mnoho

a málo lidí!"
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KAPITOLA

VIII.

POD ŠVÉDSKOU KONTRIBUCI.
—

OHROŽENÍ VELBLOUDI Z CAIHRADU.
ŠVÉDOV NA HR.
SKÁLE.
KOST KONTRIBUUJE NA SKÁLU.
NONÍ ÚTOK ŠVÉD NA
KOST. — EXEKUCE OHNM.
VOJNA MEZI SKÁLOU A KOSTÍ. — KAPITULACE SKAL. BRANDBRIFY ZE VŠECH STRAN. HOSPODÁSTVÍ NOVÉHO

—

—
—
HEJTMANA. — SUMMY POHLCENÉ VÁLKOU.

—
—

BOHATÁ

úroda byla sklizena v pokoji, ale naplnné stodoly
se státi zásobárnami Švéd. Dne 9. záí referuje
hejtman Stránský, že Kónigsmark s celou armádou leží u Budišína
a Žitavy, že hrozí vpádem do ech a že Kost bude teba opatit
vojenskou posádkou a jmenovati komandanta. O šest dní pozdji
slyšíme, že švédský plukovník Reichwald dává otvírati záseky v lesích
u Jablonného, že na Kostekuje poplach, poddaní ze Sobotky i ze
vsí i šlechta z okolí se svými rodinami že se zachraují do zámku.
Stránský je rozilen tžkou zodpovdností, jež mu nastává, chce od
hrabte (který zatím v lét se byl vrátil do ech) pesné instrukce.
Poplach byl patrn pedasný, ale uteenci zstali v zámku. Dne
1. íjna postihujeme na Kosti již vojenského komandanta, njakého
Šimona Wahla; má pod sebou 15 mušketýr a 15 jich ješt žádá. Je
pln kuráže: píše, že bude ve spojení s nejvyšším (t. j. plukovníkem;
c
,,nejvysší je pouhý peklad nmeckého „oberst" echy doby habsburské nemají již na rozdíl od doby husitské vlastní vojenské terminologie) Ungrem, jenž má u Ml. Boleslave nco dragoun a tím zpsobem že ochrání panství od Švéd, kteí usadili se zatím na zámku
Grabštejn u Hrádku (Grottau) a posílali do okolí, i na Kost, výpalné listy. Ale hrab komandanta posílal již ke všem ertm: den
a sýpky

strachy ze
ŠVÉD.

mly

;
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POD ŠVÉDSKOU KONTRIBUCI.
dva dny ped i. íjnem táhlo panstvím 5 pluk císaských (v tom
Hanavský, Remsdorfv a Ungrv) od Boleslave k Jiínu, poínajíce
si

h

než nepítel. Mlátili obilí ve dvoí ch, brali dobytek. Vtšina

dobytka selského i panský dobytek, v tom i oví, byla sice uzavena
v zámku nebo sehnána pod zámek, ale ponvadž tu nebylo pro
dosti potravy, poslána ást jeho pod ochranou nkolika mušketýr
a myslivc, za vedení purkrabího Bvy a písa, v noci do kosteckých
dvor, Horního Bousova a Obrub. Transport byl však pepaden silným oddílem jízdy a 64 kus dobytka selského a 9 panských vol
bylo uloupeno. Hrab ml právem za to, že posádka na zámku, která
notabene týdn stála 30 zl. (t. j. 1800 K), není k niemu, nemže-li
zabrániti takovým loupežím. Od konce msíce velí již na Kosti jako
nový komandant Michal Adlshofer, hofmistr hrabnky Sylvie.
Tak vedlo se sedlákm, kteí schránili svj dobytek pod ochranu
pevnosti. Ani ti, kteí prchali do les, jako sedláci z Markvartic,
uchýlivší se na Starohradské panství, do rozsáhlých les kolem Kižánek, nebyli šastnjší. I tam je partaje císaské poátkem íjna vyslídily a vzaly jim 34 kus dobytka. Na štstí pro poddané tyto drancující partaje zmizely z panství, když Švédové se piblížili. Torstenson vracel se v íjnu z Moravy pes Poliku, Vys. Mýto, Pardubice
k Hradci Králové. Hradce 27. íj. marn dobýval. Pak spchal k Jaromi, kde nabyl spojení se švédským sborem z Kladska. Z dominií
s Kostí sousedících hnali úedníci v ty dny všechen dobytek ku Praze,
aby ho zachránili; i Stránský to uinil (29. íjna). Vzácná, na Kosteku nikdy ped tím nevídaná zvíata nacházela se v stád, hnaném
z Kosti: velbloudi a buvoli. Pivedl je do ech hrab z Caihradu;
byla to trofej, jež obecnému lidu vypravovala nejvýmluvnji o dalekosti a exotinosti jeho turecké výpravy. Hrabnka o nich blouznila
dlouho ped návratem hrabte: ,,Já se tším na ty zvíata; když kdo
dvée vodeve, míním, že již sou tu." „Na ty zvíata se hrub tším,
zeje nco, co sem nevidla. Rozdlím to tak, kde by nejbezpenji
vostávati mohla. Nastane mi vopt nová starost, abych to nezmerhala." Jak dlouho vydržela ta vzácná zvíata, jejichž píchod na
77

LOUPENI CÍ-

SASKÝCH.

VELBLOUDI

NA
KOSTEKU.

DlL PRVÝ. KAP. OSMA.
Kosteko jist svolal udivené diváky z dalekého okolí, švédskou vojnu
v Cechách, nevím. Jak vidíme, nechyblo mnoho, aby caihradská
koist hrabte neoctla se ve
Štokholm.

—

Z Jarome vydal Torstenson dne 29. íjna rozkaz, jímž uroval
POCHOD

TOR-

STENSONV
DO ECH.

adu

dominií v Hradecku a Boleslavsku (v tom

své infanterii.

Rozkaz

davkm Švéd

sliboval

i

Kost) za kvartýry

ochranu všem, kdo

se

podrobí poža-

a hrozil vojenskou exekucí neochotným. Tento

armádní rozkaz dodán byl na Kost dne 31. íjna v osm hodin veer
Hr. Skály. Byl provázen pípisem švédského komandanta pevnosti skalské, Viléma Bonara, podplukovníka Wranglova pšího
pluku, v nmž se Stránskému sdlovalo, že je Bonarovi uloženo vzíti
Kost v kontribuci a opatiti ji ochrannou posádkou. Zárove naízeno pipravit zásoby chleba a piva, protože v nkolika dnech pitrhne celá armáda.
Mžeme si pedstaviti, jaké zdšení zavládlo na Kosti, když
HR. SKÁLA
pijel truba s tímto dopisem z Hrubé Skály. Hrubá Skála v rukou
V MOCI
nepítele! Švédové v nejbližším sousedství! Nebo na Kosti až do
ŠVÉD.
dodání listu o obsazení Skal skrze Švédy nemli tušení! Nový komandant Adlshofer, jenž pibyl na Kost 29. íjna, a hned se vyznamenal zahnáním jedné loupící partaje u Bousova, ujišoval dne následujícího písemn hrabte, že se nepítele nelekne a nedá si nic
vynutiti. Dne 31. veer, po petení listu Bonarova, píše sklíenji:
Nepítel nám již leží na krku a chce kontribuci. Zámek Skála a celé
panství je od Švéd obsazeno. Na dnešek uril nepítel Jiín za
hlavní stan. Prosí o instrukce, co initi? Bude se však starat, aby
nepítel zámku nedostal a poddaní byli ochránni.
K emu instrukce? Komandant ml jist od hrabte, jak jej
KONTRIBUCE známe, instrukci, nic nedat. Také nikdo na odpov hrabte neekal
Z KOSTI NA
a již od 2. listopadu poalo se z Kosti
kontribuovati na Skálu.
SKALA.
Kost mla komandanta, posádku mušketýr, byla dobe k ochran
pipravenajeden tuplhák a dva až ti malé kusy (to bylakostecká pevnostní artillerie) byly dokonce nabity
ale pro Kosteko nadcház

—

pkn

—
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POD ŠVÉDSKOU KONTRIBUCI.
zely

dny

horší než za

okupace švédské

r.

1639.

Nebo

kontribuci

musilo panství platiti jako tenkráte, ale nepožívalo švédské ochrany

jako tenkrát. Každou chvíli bylo se co bát o Štráfy a nové požadavky
švédské jízdy ze Skal. Pi tom pobyt na zámku, peplnném lidmi,
nebyl nikterak píjemný. Adlshofer stžoval si hrabti, že je na zámku mnoho zbytených lidí, nejvtší houf cizích a málo z poddaných.

Kdyby se

co pihodilo, ubozí poddaní nenajdou místeka. Adlshofer

ml nejvíce spadýno na šlechtu, která se byla utekla do zámku.

Psal

svým poddaným v poteb pomoci nedovedou, ale zde poddaným hrabte místa zabírají; stžoval si také, že
pispívají nejvíc k zneištní zámku. Podobnou notu hudl ve svých

pímo,

že

listech

Bva:

ti

urození rytíi

že jsou lidé rytíští

na panství jen k zhoub lidu

ského, že ho zkracují v kontribucích (víme

Kelbich, když se opije, že

pokud

nadává huncfut

nebyli v zámku, utekli v

aspo

Stránský
prchli

mu

i

již,

kam

to bije),

atd. Lidé poddaní,

prvém strachu vtšinou do les.

píše 12. listopadu, že vsi jsou pusté, že lidi

ze Sobotky.

sel-

pan

Tak vypadaly peasto

vtšinou

naše vsi a venkovská

msteka

v tch hrozných asech, kdykoli blížili se soldáti. Pusté
námstí, prázdné domy, chlévy, stodoly. Život lidský zmizel
z míst, kam blížily se násilí a loupež,
již jmenovaly se nejslavnjším regimentem Jeho Milosti Císaské nebo armádou veleslavné
Švédské koruny!
Štstí bylo aspo, že Torstenson s celou armádou nepitrhl na
Kosteko, jak byl Bonar 31. íjna oznamoval. Torstenson vskutku
obrátil se po njaké dob od Jiína do Slezska. Oklikou ze Slezska
teprv v prosinci vtrhli Švédové k Fridlandu, jehož se zmocnili
(16. pros.) a odtud k Jizee a Litomicm. Za takové situace byly
švédské posádky na Skalách a v Jiín zcela bezpeny a pochopíme,
že vládly, vybírajíce tžké kontribuce široko daleko v horním Pojizeí. Kosti uloženo výpalné 900 tolar ili 1350 zl. (81.000 K),
jež se mly odvádti na Skálu; vedle toho porueno dodávati do
Jiína každý týden 3 kusy hovzího dobytka, 1 tele, 1 skopce,
1 prase, 2 husy, nco zviny, 6 kuat, 2 indyány,
1
kopu vajec,
ulice a

a
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PUST^„KOíl'

TEKO.

DÍL PRVÝ. KAP. OSMA.
kopu kapr, 30 štik, 1 kopu „speisfisch" (úední
švédské armády v styku s echy byla nmecká), 18 korc mouky,
9 sud piva, 30 strych ovsa a pimené množství sena a slámy.
tíha KONTRi- Bylo to, jak vidno, horší než ped šesti lety, kdy kostecké panství
poddaných uJala za SVUJ kvartýr hrabnka Banérová. Vše mli ovšem platiti
ubozí poddaní
víme hejtmanu Stránskému, píše-li 12. listopadu, kdy splatná byla na Skálu prvá polovice žádaného výpalného,
že sedláci naíkají nanejvýš, že dobíhají na Skálu s úpnlivými
prosbami o slevu. Vše bylo marno. Sedláci opouštli své grunty
a skrývali se s rodinami a kusem dobytka po lesích, jen aby platit
nemusili. Hejtman Stránský byl patrn dobe zpraven o historii
Hosiánov: jemu nenapadlo zakládati poddané panským dchodem. Aby peníze z poddaných vynutil, dal shledati rychtáe a
konšele z rychet a uvzniti je ve vži na zámku. Nevím, co to pomohlo, co to mohlo pomoci. Hejtman si stžuje, že lidé jsou za20 liber másla,

e

i

—

tvrzelí, také

již

Bva

za tyry lhty,

píše, že nechtí platiti ani
t. j.

povinných

ourok

(že

za dva roky je dluhují) ani osepní oves, ale

vysvtluje zárove, že obilí je laciné a že prodati není komu, protože
formané pro strach vojenský nejedou. Pes to léil i on chudobu
sedlák vzením: Mám plnou vži lidí, píše 12. listopadu ,,a ostatní
také mušketýry dám sebrati, ponvadž se protiví a na poruení se
dostaviti nechtjí; a z vzení žádného nepropustím, až dá, co je

povinen."

do vže, protože vdli, že hrab o té
energii rád uslyší, že poddané „vykoupiti" ze svého nechce. Sami
byli pesvdeni, že to pomže málo nebo nic, ale chtli, tuším,
skutkem doložiti pánu bezvýslednost jím zastávané taktiky. O to
ostatek se starali i Švédové. I tu hrab radil, nedat si od nepítele
nic vynutiti nebo aspo dát mu co nejmén. Tak z Kosti na výpalné
složili jen menší ástku (400 zl.), a jak odvádli viktualie, o tom
pouuje msíní cedule za dobu od 20. list. do 20. pros., sestavená
pehledn od Švéd, takka s rubrikami

Úedníci

pkn
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lípa semtinská
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„Mli dáti"
mouky

„Dali"
72

str.

mouky

str.

ovsa

sud
kus

piva

2

hovzího dobytka

10

slepic

3 kusy

ovsa

120

piva

36

hovzího dobytka

12

slepic

24 kusy

atd.

Švédm došla brzo

1

7

3 vrtele
vrtel

str.,

str.,

1

sudy

kus

trplivost a v noci z 22. na 23. listopad pi-

patrn zmocniti se zámku, nýbrž jen hejtmana o opravdovosti hrozeb vypálením pesvditi. Zapálili stodoly
u dvora v Semtinách a chtli zapáliti i dvr, ovárnu a pod zámkem
pivovar. Komandant jen prudkou stelbou ze zámku pivovar za-

trhli

ke Kosti. Nechtli

chránil.

Kdyby

byl nepítel

sádku, byla by pevnost

tušil,

jak statenou

nepochybn

má velitel

té noci dostala se

v

NONÍ ÚTOK
ŠVÉD.

Kosti po-

moc Švéd.

Když dán v zámku alarm o útoku švédské jízdy, lekla se vtšina
mušketýr tak, že nemohli slova promluviti a mušketu v rukou
udržeti. Komandant je musil ranami pimti k setrvání. Z 19 muž
jen na

8,

stžuje

si

hrabti,

mže

spolehnouti; proto prosí o 15 no-

vých mušketýr z Prahy. Zárove se dovídáme, že poddaní, kteí
sbhli se k požáru, nechtli pomáhat hasit, aspo vtšina nikoliv,
se na
s pevnosti pro Boha kielo, aby pomohli.
Hned dopoledne po ohni došlo psaní ze Skály, nebude-li složeno do tí
dalších 300 zl. (18.000 K), že bude zapálen jiný
panský dvr a msto Sobotka. Stránský odpovdl prosebn, aby
mli strpení a tu nekesanskou exekuci zastavili. Prozatím že posílá
na Skálu 100 strych; zítra pošle žádaný proviant. Udlá, co hrab
poruí. Jak vidno, dlo se toto vydírání
methodicky vypálení
stodol bylo jaksi prvou vážnou výstrahou. Zdá se mi, že úedníci
referovali o tchto událostech hrabti s jistým zadostuinním.
,,Kde nechtjí kolem platit, vskutku hoí," ujišoval Stránský, jakoby zpráva o požáru v Semtinách nestaovala. Úedníci byli
v nitru svém pro to, aby se nepíteli vyhovlo a poddaní aby byli
po pípad založeni dchodem. Tak tomu také chtlo veejné mí-

n

a

dn

pkn

1

:

8l
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v okolí; v tom smyslu mluvili mšané Sobotetí,
nesli-li na Skálu dary nebo platy, tak veejn mluvili nkteí rychtái. Hejtman panství Skalského poukazoval i na bohatství ernínovo: kosteky pán mže ješt nejspíše poddaným pomoci. Hrab
konen, jak z dalšího patrno, musil povoliti a do jisté míry dáti tak
za pravdu taktice nkdy Hosiánov. Pokus Stránského vyprositi
u Torstensona njakou slevu, skonil se nezdarem. Do 6. ledna zaplatili z Kosti Švédm na Skálu 949 zl. Pi tom požadavky švédské
rostly: chtli kontribuci z 1 usedlého po 30 tolaích (2700 K) vedle
toho (19. led. 1646) každý msíc v penzích 126 íš. tolar, 20 nejlepších nádenník, patrn na opevovací práce na skalském hrad,
dále nco koení (muškátový kvt, pep, šafrán, zázvor)
všechno
to nota bene vedle dávek victualií díve žádaných. Vše bylo rozpoteno na základ úedn piznaného ísla kosteckých poddaných,
není na panství

i

—

potem devíti.
Hrabnka

Sylvie píše 6. pros., že švédská posádka skalská

uložila kraji boleslavskému

skoro jeden milion
since pipravili

K)

nco

celkem 11.000 tolar kontribuce

a 4000 že již dostala. Císaští

vojska,

pedevším

asi

který ležel v Ml. Boleslavi, aby Hr. Skálu

staropiccolominský pluk,

Švédm

odali. Ale

žení asi sešlo, když v polovici prosince Švédové z Lužice vtrhli do

a zmocnili se Fridlandu.

náky paní
HRABNKY.

ml

(t. j.

poátkem pros

ta-

ech

Od Fridlandu táhl nepítel k Litomicm,

V tch dnech práv
psáno je zoufalé psaní hrabnky Sylvie, s citovaným výše
výrokem: ,,Nerate nic kupovati
kdo ví, kdo to užije; ješt sou
kostky na stole Pijde-li Frangel, bude nám perostlej jisto bude po
nás
Torstenson nás srovná, na lopatu hodí
Jak živo mi tak
."
naše neštstí k serci neslo, jako nejky
ze Sas

vtrhnouti do Zatecka Wrangel.

(23. pros.)

—

!

.

.

;

.

.

.

Tou dobou již na

.

.

.

Kosti hejtmanoval Markvart Bejšovec. Hra-

bnka tedy pece prosadila svého oblíbence;

Stránský byl propuštn

poátkem prosince. Byl to jediný hejtman tchto let, jenž psal pánu
z Kosti nmecky. Nelíbil se hrabti: „je to prolhaný lovk", napsal
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hrab na rubu jednoho listu jeho.
hrabnka, naíkal na
uvznní. Nevím, jak

S nastoupením Bejšovce, jenž jako

Bvovy praktiky a pletichy, hrozilo Bvovi
mu unikl a jak mohl purkrabovat dále; jeho

systém obrany záležel v prosebném ujišování, zeje nedostateným

zodpovdnému úadu svému, zeje „celej spletenej a zavedenej".
Dojmy Bejšovcovy o kosteckém hospodáství, když se znovu ujal,

k

nejdív prozatímn, správy panství, tlumoí dvrný lístek z 2 1 pro- zpráva o kossince: ,,I tak mohu V. M. oznámiti, že poddaní žádný poslušnosti
podástv!
nechtjí vykonávati a své vle užívají. Dlá každý co chce a on
(patrn Bva) jim to všecko pehlíží a tudy veliká nespráva následuje. Po ty žen, jako jeho (Bvovou) hofmistryní (t. j. hospodyní)
zstává, nic nejní, jenom svýho lepšího hledí, s jejím mužem v zámku na krmníku V. M. sob vepe stále krmí a V. M. žádných lnu
až posavad vytíno nemá. Podobn vinopalka to nejhorší pálený,
který mže bejti, pálí; také po ní nic nejní. Myslivci žádných korotví ani bažant ani žádný zviny nic nemají; jenom jak slyším
." Písnjší režim, který na dosvých foršt (t. j. své kapsy) hledí
miniu zavádl Bejšovec, ml patrn za následek, že 31. pros. purkmistr a ouad msta Sobotky resignovali. Oznámili Bejšovcovi, že již
dv léta trvají v povinnostech konšelských, ale „pro neposlušnost
.

.

a tvrdošíjnost

lidí,

pod správu

.

naši píslušejících", že dále trvati

nemohou.

Co kontribuce na Skálu

a

pomru k Švédm se

Bejšovec také jiné rady, než pomoci
lidé jsou

Dne

17.

poddaným pjkou.

na žebrotu pivedeni, že nejsou

Podobn,

Skálu na kontribuci dluhují.

týkalo,

s

to,

aby

nevdl
Psal, že

sehnali, co

ale více naíkaje, píše

ledna poslali z Kosti na Skálu

na

Bva.

nco penz, zárove

nesli

emeslo mstské)

ševci sobotetí (bylo to již

tenkrát nejslavnjší

Švédm

patrn všechno, co bylo naízeno. Ve-

litel

stevíce. Nepinesli

švédský ti ševe zavel, tvrtého poslal

že chce dáti panství

napoád

zpt na Kost

s

psaním,

hned nazítí od
ková a mlyná na Kosteku, co byl poruil. Tedy stále táž píjemná píse. Ale Švédové pece nepálili tolik, kolik hrozili; za to
spáliti,

nedostane-li
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pepadali vsi a loupili kdejakého kon nebo kus hovzího dobytka.
Hrabti, jako prve, byly všechny listy úedník, doporuující švédským požadavkm vyhovti, nemilé. Že na listy Bvovy pipisoval
Je nedbalá bestie nebo: Od Bvy, lovka lehkomyslného a bohaprázdného; Všecko lotrovství je a bohaprázdnost
a pod., se již nedivíme. Ale i o oblíbenci hrabnin, Bejšovcovi, poznamenával: ,,Drží stále s vokolními stavu rytíského. Zpola plnej."
Kost tou dobou mla zas jiného velitele posádky (hofmistr hrabnin Adlshofer byl v polovici ledna odvolán na jiné statky) byl

karakteristiky

:

—

jména Francouz.
Úedníci si na nj stžují, že jim v niem nejde na ruku, nepropjí
mušketýr k potebám hospodáství a osobuje si trestní moc nad
myslivci i poddanými. Kolem 26. led. byla posádka hradní znkolikanásobena píbytkem jednoho sta jezdc, kterým velel rytmistr
Hennemann. Stalo se to na rozkaz komandujícího jenerála v království, hr. Colloreda, aby prý se proti Švédm na Skalách mohlo
panství i okolí obrániti. Tak ke kontribuci švédské pibyla starost
to již tenkrát, tuším, Francois Reynette, podle

VOJNA MEZI o císaské. Ostatní obavy z nového nadlení shrnuje Bejšovec 29. led.
KOSTÍ A SKAhrabti tak: Rejtai Hennemannovi k Skalám partýrují (zajíždjí)
LAMI.
a na pijdou, všechno berou. ,, Obávati se jest, že podobn nepátelští ze Skal partýrovati a na panství V. H. Mti. mstíti se chtíti
budou. Naposledy nebude-li se jim kontribuirovati, tehdy ohnm to
panství na dokonalou zkázu pivedeno bude."
Náklady na posádku zámeckou zmírnny byly tím, že tentokráte komandanta a mušketýry opatoval proviantem celý kraj. Ze
zámku jim dávali jen oves a svíky. Také na jízdu Hennemannovu
šly

porce z kraje; ale

ZEMANE
V KOSTECK
PEVNOSTI.

nco

i

panství dávalo trochu piva, chléb, seno,

Ku konci ledna naídili krajští hejtmane,

aby
šlechta, jež se utekla do zámku (a pobývala tam s rodinami od
záí 1645 po celé msíce), pispla na vychování císaské posádky
v pevnosti. Páni zemani se bránili, protestovali, že stateky jejich
jsou ,, osvdený" (t. j. za pusté uznány a kontribuce zbaveny), ale
nezbylo než poslechnouti. Byli tu páni Hubrykové, pan Vanura,
slámu a

84
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pan Koranta nebo Kuranta. Krištof Fridrich Kelbich z Ostrichu,
sestra hejtmana Bejšovce a jist ješt njaký poet jiných. Nebydlili
tu, pravda, píjemn, ale lidé tenkrát nebyli ješt zvyklí na velké
pohodlí. Pan Kelbich s dítkami a sirotky svými byl ubytován v sirotím sklep (t. j klenuté místnosti ne sklep v našem slova smyslu)
kde zárove byl uložen vtší poet truhel a jiných vcí se svršky
poddaných ze Sobotky i jiných míst. V zim tu s dtmi ,, velmi
hrub" mrznul. V srpnu ho vysthovali. Prosil hrabte, aby mu jiný
;

.

Hrab na rubru listu mnoho láteí na škodu, kterou
na zámku. ,,Dáleji toho trpti nemohu!" Ale víme, že

pokoj vykázal.

dlá

šlechta

na zámku bydlila i pozdji.
Hennemannovi rejtai mimo nadání zmnili

Šlechta

situaci: na Skále
poali báti. V noci na 5. únor zajel rytmistr Hennemann pod
samý hrad Skálu, ruiniroval tam dva mlýny a pobral mnoho obilí,
vyzývaje pímo posádku, aby na udeila. Ze Švéd se však nikdo
neukázal. Rytmistr zajíždl i jinam po skalském panství; na p. i do
Turnova. Dne 7. února, když odvážilo se na 60 rejtar švédských
ze Skály do Libošovic, kde pobrali lidem dobytek, pustil se rytmistr
za nimi; pobral jim až na jednoho kon vše, co uloupili, dva zajal
se jich

a hnal je až ke Skalám. Energie skalské posádky, tonoucí v nahro-

madné

koisti,

patrn ochabovala. Podle výpovdi zajatých bylo

na Skalách švédských soldát 80 jízdy a 60 pších; vydená jimi
kontribuce v penzích byla odhadována na 12.000 zl. (720.000 K).
Pod dojmem tohoto obratu chlubí se Bejšovec již 5. února pánu,
že Švédm nedává nic, jen dobrá slova. Ješt 28. ledna psal novému
veliteli na Skále, Hausserovi, velmi uctiv a prosebn, jak zle je
ruinováno celé panství Kostecké, že má jen 6 kontribuujících poddaných (vskutku od r. 1646 Kosteko piznává jen 6 berních osedlých!) a jak silnou posádku musí živiti. Aby proto spokojil se mírnou
kontribucí,

posekal pár dní na

menou odmnu,
stala se

odpov hrabte

a laskav, za pi-

lidem pobraný dobytek. Po 7. únoru pekontribuce na Skálu vbec posílat. Bejšovec neváhal Hennevrátil

mannovým dstojníkm,

že panství tak

upímn

zastávali a pro
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dobré komando (t. j., aby rejtai nedobývali se na zámku do komor
a do špejchar, neprolamovali zdí a nesužovali poddaných) pilepšiti nkolika sudy piva. Však za to dostal od hrabte!
Poslední pozdrav ze Skály dostalo Kosteko 13. února: ten den
zapálil nepítel ve Lhot Rytíov 3 stodoly a jednu ves Šlikovskou.
Jízda, zdá se, vbec Skálu opustila; zbyla vtšinou jen pchota, jež
kolem 19. února byla již obležena v hradu od císaských, od pluku
Ungrova. Bránili se dlouho, ale když ku konci února pivezena byla
KAPITULACE nejvyššímu Ungrovi dla, kapitulovali (dne 2. nebo 3. bezna).
HR. SKÁLY
Vzdali se akkordem, jenž jim dovoloval volný odchod do Frid(bezenr. 1646).
landu. Z obilí v dobytém zámku nalezeného dostali Kostetí nco
z toho, co byli na Skály odvezli, zpt. Ukoistnou kontribuci si
ovšem Švédové v bezpeí odvezli. Dobytá Skála byla osazena jízdou

Hennemannovou.

K

NOVÉ ŠVÉDSKÉ BRANDBRIFY.

zdšení kosteckých poddaných nenastal dobytím Hrubé
se v blízkém sousedství na jiných stranách. Dne 16. bezna na p. vyplundrovali Turnov (rytmistr Hennemann jim však odal uloupený v Turnov dobytek), brzo potom usídlili se v eském Dubu. Byly to
patrn oddíly jízdy Reichwaldovy; oporou operací jejich v Pojizeí
byl pevný Fridland. Ti nedle po pádu Skály, dne 23. bezna
Turnova.
veer, došel na Kost švédský výpalný list ili brandbrif z
Brzo potom poslal brandbrify Reich wald od Dubu; podle Bejšovce
žádal nemožné vci. ,,0 zastání od lidu JMCís. nic neslyšíme; jsme
opuštni!" naíkal. Dne 6. dubna posílá Bejšovec hrabti njaké
nové poruení Reichwaldovo o kontribuci; zárove poznamenává,
že každé hodiny eká švédský rozkaz o kontribuci na Fridland.
brandDne 8. dubna poslali Švédové výpalný list z Grabštejna
Skály z moci nepítele obrat k lepšímu. Švédové objevili

—

—

brify krátce lítaly se všech stran.

Nepomohlo

rozkazy o kontribuci Švédm
snad naopak), aby prokázal, že je již „obsazen".
také, že radost z odpadnutí kontribuce na Skály byla

posílal grabštejnské „assignace" ili

na Fridland
Objevilo se
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pedasná. Bývalý švédský komandant

Skály, Hausser, byl totiž nyní

ve Fridland a chtl skalskou kontribuci do posledního krejcaru.
Njaký kolega jeho reklamoval také 80 tolar, které mu slíbila Sobotka. Bylo toho celkem 319 tolar (28.700 K). Na Grabštejn
poslal Bejšovec

nco zviny,

prose o shovní.

Odpov velitele

—

George Gerttner, král. Majestátu a koruny švédkomisa"
znla, že poshoví, zaplatí-li Bejšovec
dlužných 319 tolar na Fridland. To bylo 21. dubna; že za švédskými požadavky je autorita moci, dokázala švédská partaj o 100
koních, která 17. dubna objevila se v Sobotce, aby plundrovala a
tituloval se ,,Hans

—

ské subdelegovaný

hrozila pálením.

Pi tom pi všem

byl rytmistr

Hennemann,

jejž

si

nad panstvím dobrou commendu drží, ze
Skály (snad jen na as) odvolán; na hrad skalském zbylo asi 20 rej„jsou to
tar. Z kostské posádky tou dobou nkolik mušketýr
samí vožralci", píše hejtman
uteklo. Chytili je a strili do arestu.
Poueni historií posledních let, ekali bychom, že tyto hrozné
pomry, kdy nepítel vynucoval z obyvatelstva poslední srroš, klada kontribuce
NA ŠEST
u-J na prsa, netrvaly
1
n
j mesic,
x* snadj dva
a
*
mu ubambitku
dlouho,
snad
mestran
Bejšovec tak chválil, že

—

—

1.

sice.

Tentokráte však nebyl brandbrifm a ,,assignacím" konec.

Dne 26. dub. si Bejšovec stžuje, zeje na šest stran povinen kontribucema (v tom byly 4 assignace od Reichwalda, jehož lid ležel stále
u Ces. Dubu). Zvláš tžké assignace ukládány z Grabštejna. Tak
na p. na msíc duben žádáno 80 íš. tolar (20 dostali), 108 korc
obilí,

denn 8

mlýn,

2

osob na práce opevovací a dva tesae, dále 6 runích

kováe

a dovézt k

zámku Grabštejnu

150

kmen

staveb-

Mimo obilí mohlo se vše ostatní nahraditi v hotových
penzích. Ulevily-li ponkud, jak se zdá, švédské požadavky v kvtnu, dohonily, co zameškáno, velké partaje tí saských regiment,
stojících u Kolína. Slyšíme o nich 16. kv., že vkol na všech panstvích veliký kvalt provozují, lid stavu panského i rytíského do
ního díví.

košile svláejí, tlukou,

nekesansky nakládají. V ervnu týž náek,
pod Kost partaje, císaské i švédské. Dne

že každý týden pijíždjí
9.

ervna

švédská partaj pobrala v Sobotce a vesnicích dobytky pro
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nezaplacenou kontribuci; koist, pes 130

kus

dobytka, hnali ke

Grabštejnu. Rytmistr, jenž partaji velel, vzkázal Bejšovcovi, že jako
poctivý navrátí dobytek nebo nechá ho na cest, dostane-li 50 tolar (4500 K). Bejšovec peníze poslal, ale z dobytka nedostal nic.

Byl to dkaz, že vojenská morálka klesala víc a více; díve zjevy
takové byly sotva možné. ,,Go by se pak J. M. Cis. lidu tklo," píše
Bejšovec, „není jeden den ani íkaje hodiny,
ský, nešly a

bylo

líto,

pijedouc, což by se

kdybych jim

se

líbilo,

spoval

aby

partaje, též

nepobraly. Nic by

i

švéd-

mn ne-

contribuci dávati a je dle mož-

mn

Ani jedné vejstrahy
nedali! Co
sem jim již penz vydal, ani jedné kvitancí dostati nemohu." Hrabnka posílá list práv citovaný hrabti dne 11. ervna. „Jist že
serce nad tma ubohejma lidma bolí, že sou tak sužováni. Prosila sem Colloreda, aby podle možnosti mi k tomu dobytku dopomoh. Psal na Jablo (Jablonné) tomu comendantu."
Jako vždy i nyní po vzatém dobytku byla velká sháka, posínosti kontentirovati (spokojiti)

!

mn

vydírAní od

láni lidí, dopisování. Šlo tu zajisté o loupež rozsahu velikého. Vzal-li
v,* ,
« vr
r,
A u
,
mirna oddobytek
nepítel, nabízel se za vraceni „recompens cm
mna. Žádala se také srážka na kontribuci Švédské (ale marn v našem pípad), poddaní psali supliky ke komandujícímu švédské
armády, jenerálu Wittenbergovi, i tu bez výsledku. Švédský velitel
Grabštejna, podplukovník Strakold, ostatek popíral, že dobytek
vzali jeho lidé. Nco vskutku Bejšovec dostal zpt; 20 kus Švédové
nechali na cestách a v srpnu vráceno 14 kus až z Žitavy. Také se
zdá, že tenkrát v ervnu zmohli se císaští na pokus zastaviti ádní
Švéd od Grabštejna a Fridlandu. Ped 10. ervnem byl obeslán
nymburský kraj Boleslavský do Nymburka, kde krajští hejtmane pednesli resomc i císaskou o kontribuci na 4 kompanie v kraji stojící (po 6 por( erven 1646)
cích z 1 poddaného; z Kosti 36 porcí) a o vychování 200 jízdy a

švéd.

.

1

,

s

.

1

Zde byl patrn
Bejšovcovi sliboval i pan
nejvyšší vachmistr (jméno nevím), že bude míti pozor na dobytek
uloupený na Grabštejn
tenkrát totiž oblehli císaští pod Monte-

mušketýr v Jablonném, kteí mají kraj
ten komandant, kterému psala hrabnka.
70

—
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ochrániti.

2
N
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cuculim jak Grabštejn tak Fridland. Ale nepochodili; jenerál
Wittenberg pinutil Montecuculiho k ústupu. Z Grabštejna chtli
Švédové v srpnu kontribuce jako díve. Dne 13. srpna slyšíme zase:
Nepítel opt velký summy chce; hrozí pálením. A 1. íjna píše
Bejsovec, že je zcela marno, jak radil

Wittenberga polehení kontribuce, že

hrab, žádati od jenerála
marné byly prosby jiných

u samého Torstensona. Dne 28. prosince píše, že se dohodl s nepítelem o zaplacení dlužného restu a že nepítel slíbil, že spokojí se
mírnjší kontribucí. Jak patrno, trvaly tyto kontribuce nepíteli
s krátkými pestávkami celý rok, ba táhly se do let následujících
V ervnu byl Bejsovec poítal, že od 1 dubna každý msíc panství platí
nepíteli pes 600 zl. (36.000 K) Jist z hloubi duše jde náek jeho
„Radji bych ješt jednou takový panství v as pokoje na práci ml,
nežli ty kontribuní vci spravoval, když s to lidé nemohou bej ti a vždy
militarskou exekucí hrozí
Aby jenom jednou po tak prodlouži.

.

.

.

šovcv.

.

lých létech ten žádostivý, svatý pokoj

abysme o

STESK BEJ-

Pán

Bh

nám

dáti ráil,

nm taky vdli nco rozprávti!"

Situace na bojišti v

Wittenberg

i

tch msících

Montecuculi byli

není zcela jasná; zdá

stále, chystajíce se

k

boji,

se,

že

v poblíží

Kosteka. Dne 17. záí vydán v hlavním stanu v Lomnici rozkaz,
aby Kost pipravila neprodlen 1000 porcí chleba, piva a masa
a 100 korc ovsa pro marš sboru Montecuculiho. Hrab prosil, aby
panství jeho bylo prtahu ušeteno, ovšem marn. Montecuculi položil se v Sobotce a dvou vesnicích s dvma pluky a dvma kompa- VYDÍRÁNÍ OD
CÍSASKÝCH.
niemi jen na noc (21. záí), ale co ta návštva pro panství zname-

vtším díle vymlátili, velké škody poddaným uinili.
Dvory byly salvakvardiema opatený. Pod zámek silné partaje jely,
dobytky zajímaly. Sádky spouštli, štiky jenom na mále vylovili,
na salvakvardu nic nedali. Ani vypsati V. H. Mti nemohu, v jakých
zlých termínech (okolnostech) postaveni jsme, že se na tom svt
stejská"
píše Bejsovec 22. záí. A po devíti dnech: ,,Lidé až posavad žádný doma zstávati nesmjí. Ani vypsati nemohu, jaké
veliké škody injí. Žádného regimentu nedrží ani respektu ne-

nala! ,,Zrno ve

—

89

DÍL PRVÝ. KAP. OSMA.
regimenty (Sasko tenkrát pomáhalo císai temi
Pi dvoích sme se tím šustem zdrželi (t. j.
s pracemi polními), a poddaní ješt nic nésili, rybníky nevyloveny
zstávají ..."
užívají, a

ti

saští

pluky) nejhorší jsou.

komandant
REYNETTE.

Vojenská posádka, která na Kost byla uložena, jak vidíme,
nebyla panství k velkému prospchu bez ní by se bylo Kosti sotva
mohlo vésti he. Velitel její opakuje ostatek, že na mušketýry není
žádného spolehnutí. Na komandanta pak, Reynetta, si stžoval Bejšovec, že mu nic není na ruku, že mušketýr k ochran polních prací
a do dvor ze zámku nepropustí. Reynette se bránil, že vojáci jsou
vydržováni od kraje a k ochran kraje, nikoliv panského hospodáství; kdyby mu mušketýra zastelili, že mu hejtman beztoho jiného
neopatí. Reynette byl vbec na Kosti nespokojen. Byla mu uložena
výchova z kraje, a to od Staroboleslavského dkanství; vskutku
odtud nedostával nic nebo málo, takže na krajském sjezde v Nymburce v ervnu uloženo Kosteku, aby mu platilo týdn 15 zl.
(900 K) a obrok na 3 kon. Ale i potom inil Bejšovec Reynettovi
obtíže. Krajské vydržování posádky nestálo asi také za nic. Došlo
tak daleko, že v íjnu Reynette prohlašoval, že bude dlati, co bude
moci nejhoršího, aby jen z toho zámku mohl pry pijíti. Bejšovec
naznaoval hrabti, že Reynette má vtší chu sloužiti nepíteli,
nežli JMCís. Dnes by to bylo obvinní ze zloinu velezrady
ve válce ticetileté znamenalo to pouze, že dstojník chce si vyhledati jiného zamstnavatele.
Purkrabí Tomáš Bva bhem roku 1646 dohospodail. Bejšovec
si na nj stžoval skoro v každém listu z prvých msíc roku: že
lidem velké neády pehlíží,
poádn nedlá, registra sirotí že
má po škartách, že poddané vychoval k neposlušenství a pod. Hrab
svému rozilení úlevo val jen v pípiscích na rubru Bvových dopis;
u
jinak snad rád snášel vzájemné nepátelství obou hlavních ,,oficír
kosteckých. Teprv v dubnu, když z Bvy nebylo možná dostati peníze dchodní, když úet a zaplacení stále odkládal (chyblo mu
424 zl.), rozzlobil se hrab doopravdy: „To již pílišné kejklování.
;

—

PURKRABÍ

BVA.

út
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Musím jina k tomu pikroiti

a konec uiniti."

Co

uinil, nevím;

mu zabral jeho statek v Bousov. Bva se pronesl, že nedbá,
mu hrab všechno pobral, jenom aby ho nevznil. Myslím však,
že byl zaven pece; jeho žena („purkrabka") mla njaké nesnáze.
nejspíš

aby

i

Bvu mezi úedníky hrabcími na
Po
odchodu
Bvov objevuje se v kancelái
panství jeho Mlnickém.
kostecké nová mladá síla písa obroní Jan Parízek, poddaný valdštejnský z Dobrovice, ,, sirotek a mládenec potebný", jak píše hejtman. ,,Není žádnej hrá ani vožralej," dodává. Pozdji se tituluje
panštji Jan Parízek Semtický. Jeho piinní a nadání (a mimochodem eeno i pkné písmo) brzo zajistily mu oblibu hrabte a
zejména hrabnky.
Ale

r.

1647 nalézáme nezmaru

:

:

Hospodáství na panství, pes vojenské pohromy toho asu,

hospodABejšovcov. teme, že
STVÍ NOVÉHO
A
i i
A
dobré oseta
1 na podzim, ,,roli kjaru podvoraný,
hejtmana
mkoty a pro jemeny co náleží zdlaný", vidíme, jak Bejšovec stará
se o „vyzdvihování" sešlých stavení, nových splav v rybnících, jak
dosazuje rybníky, jak zvtšuje cenu panských polností zvoráním
pilehlých kus od pustých grunt selských. S dobytkem to ovšem
stálo špatn, nejh s ovím. Na podzim r. 1645 byly ovce ze strachu
ped nepítelem zahnány do Petršpurka, na jae 1646 ováci pihnali ze 700 zpátky pouze 250 kus. A v jakém stavu! Pes všechno
vydírání od nepítele mohl Bejšovec prodat v dubnu pes 400 korc
obilí, mohl pánovi posílat peníze z Kosti. Je pravda, že pokud šlo
nebylo spuštno
docela, tuším díky
l

/.
pole jsou

,

,*

.

...
najare

enersrii

•

•

>

o kontribuce císaské, platil jen starší dluhy; velkou kontribuci, svo-

snmem kvtnovým

1645, zstávali na Kosti ješt v erposudném a o desátém mandeli. Svolení snmovní z 1645 požadovalo od hrabcí osoby dan z hlavy
200 zl. (12.000 K), od hrabnky 33 zl. 20 kr., z poddaných (celkem
devíti) po 3 zl. (tedy po 180 K) atd.
to všechno nemli po 14 msících kostetí páni i úedníci ješt zaplaceno Za to reštanty a platy
poddaných vymáhal Bejšovec, jak se zdá, s písností neobyejnou.

lenou

venci 1646 dlužni,

z

nemluv

r.

o

—

!
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Soudím tak z toho, že sám hrab ernín mu doporuoval, aby
„hledl poddaným za spravedlivé uinit". Bejšovec se bránil
(30. ervence) ,, Uchovej mne milý Pán Bh, abych jejich krvavou
práci tento tžký a obtížný as, ani co by za krejcar stát mohlo, neslušn žádati jml, neb se hrozného odpovídání ped Pánem Bohem
obávati jest a na to mysliti musím, že by mi to Pán Bh, jinou straJEHO PÍSnou odj mou požehnání svého ode mn, škodliv vynahraditi
NOST K PODráil!"
Touto tirádou nedejme se o nevin Bejšovcov pesvditi.
DANÝM.
Krásných slov o bíd poddaných mívali v ústech dosti nejhorší jeho
vydrai. Ale Bejšovec ml nepochybn pravdu v tom, že lid je zatvrzelý a neposlušný. Pochopíme, že lidé, asem po týdny po lesích
:

se skrývající, obraní o všechno a jen toliko živobytí s nouzí chránící,
v stálém takka zápase s bídou a surovým násilím soldatesky, zesurovli také a takka zdivoeli.
Nebo vypravování naše, na bohatém sic, ale pece kusém materiálu založené, nepodává o útrapách kosteckých poddaných obrazu
úplného. Hejtman Bejšovec posílá ku konci ledna r. 1644 do Prahy
opisy osvdujících list a kvitancí, ,,co se od bitvy u Lipska na
soldáty vydalo rozlin"
asuma toho iní 28. 773 zl.,t.j. pes 1 milion
A to za 15 msíc By i v osvdujících listech leckterá
726 tisíc
škoda poítána byla dvojnásob (a snad i víc než dvojnásob), je to
summa pece ohromná; velikou vtšinou byly pak ty peníze vynuceny z poddaných. A vydírání to trvalo dobe plných dvacet let;
celková bilance jeho na jediném panství vydala by summy závratné.

K

—

!

!

svt dále státi, lidé se podiví a sotva uví!" psal o tom
kroniká mladoboleslavský, Jií Kezelius. Bezdky vtírá se
tu otázka, kam se ty nesíslné miliony, vydírané po celá desítiletí ze
zem, podly? Je známo pece, že válka nejen ochuzuje, že dovede
také obohatiti. Peníze vydené od cizích a domácích sbor vojen,,Bude-li

tehdejší

MILIONY
POHLCENÉ
VÁLKOU.

ských nebyly

pece vesms vyvezeny

ze

zem!

Sprostý voják

valír-dstojník (dstojník války ticetileté byl velký pán a
kavalír prvého

roního platu;
92

ádu

;

i

žil

proto musil míti plukovník na p. na 1 80.000

ostatní dstojníci

pak v

pimeném pomru)

ka-

jako

K

do-
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vedli

vtšinou

utratiti rychle, co lehce nabyli

— kde vyrstala bo-

armády? Vyrstala jist
nedovedla ovšem vyrovnati hospodáskou katastrofu, která byla
zpsobena vylidnním, vydrancováním a vypálením zem, trvalým
ochromením dležitých obor obchodních a prmyslových, v dsledku obého pak hospodáským i kulturním úpadkem. Sedlák pi
vrchnosti za netom pochodil nejhe: dluhy, jež mu narostly
zaplacené inže a dávky, vydávaly jej na píšt ješt víc libovli její
a trvalé poklesnutí cen obilí a dobytka po válce, provázené rostou-

hatství, jež musil zakládati nešetrný život

—

vi

cími kontribucemi, musily z

nho

uiniti chudáka, jehož grunt

pi

všem dení zajišoval sotva holé živobytí.
Napadá mi pi tch vývodech o selské bíd, jež pece nepoznala
zoufalství,

krásná strofa Vrchlického, nadepsaná

Nadj

lidu

Ó nadji ty lidu vn živá
Po mezi pasák tvoji notu zpívá
klas bouí rozmlácených dívá
.

.

.

a z

se rolník

za tebou,

slz

stopu v zraku.
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PANI REJNA NA KOSTI.
PANÍ REJNA. — JEJÍ PRVÉ DOJMY A PRVÉ KRITIKY KOSTECKÉHO HOSPODÁSTVÍ. — JEJÍ ROMÁN A SVATBA NA KOSTI. — BEZOHLEDNOST HRABTE A HNV PANÍ REJNY. — MEZI DVMA OHNI. — PROSBY
A HROZBY PODDANÝCH. — NESPOKOJENOST POSÁDKY KOSTECKÉ.

ZAJÍMAVOU

návštvu dostala Kost

s

jarem

r.

1646: paní

Rej nu. Byla to jedna ze tí dcer nebohatého bratra erní-

paní rejna.

nova, Viléma ernína z Chudenic, tedy ne pánova. Jmenovala se
vlastn Regina, ale ponvadž tenkrát £ etli echové jako j, íkali jí
Rejina, krátce Rejna. Žertem se podpisovávala v psaních k strýci,
jejž titulovala tak roztomile „Mj nejmilejší pantáto!": Vaše ponížená strejna Rejna. R. 1637 žila nkde v cizin, tuším v Itálii;
byla se provdala za njakého francouzského dstojníka, jménem
Soiér a byla brzo nešastna ,,v tom cizím národu". Vrátila se bez
muže
do Mirotic. V listopadu 1643 vyhledal ji v Miroticích
cizí voják. Pišel s novinou, že její muž umel, nkde ve Vlaších.
Pak vdala se podruhé za njakého Kcherna. Ovdovla znovu, majíc
již z prvého manželství dít, syna Ferdinanda. Tu se jí ujal hrab
Heman, ,,ze strejcovské lásky" a poslal ji na Kost, ne tak do služby,
jako za hospodyni a dohlížitelku nade vším, co na tehdejším velkostatku náleželo do kompetence ženských sil. Bylo to hlavn prodávání vína ze sklep zámeckých, výroba páleného, pi dvoích pak
pstování drbeže, zelenin, lnu a jeho spracování. Z 1. kvtna je
prvý její dopis z Kosti, jejž tená najde pi str. 97 v pkné reprodukci: ,,Voznamuji Vašnosti, že sem šasn (t. j. šastn) na tu Kost
pijela. Všechno mi se na ní dobe líbí (to víme), než to že mnoho

dom
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myší na ní. Jak ste mi ráili tšit, že zde všeho dobrýho dost míti
budu, všechno ty myši rozvláily, tak že málo toho dobrýho zstalo.
Vína ti sudy plný, jako voda, vlákový není, než s vodou zbreaKlínice
Vinopalka hrub neistá, málo a zlý pálený pálí
ný
taky na nic nejní ..."
.

.

.

.

.

PRVÉ dojmy

.

A

tak to jde dále. Její hovorný temperament, její naivní tón
kvtnu
práv ženským listm pvabu zvláštního.
dodává

V

tm

ervnu píše: ,,Ve dvoích všech sem byla. Všudy prázno
Krav 28, než krávy tak sou hubený a nedojejí 5 krav žejdlík mlíka.
Šafáky pláí, že nevdí, co budou dlat. Vovce njaký vomrzlý
Co se doteje dvor, žádnejch zahrad nesili. Co šili (zelí sázeli), nic

a

.

.

.

.

.

.

svýmu užitku pivedli
Sou zde lidi pro kritika hosPODASTVf.
." Náky jsou ovšem provázeny sliby, jak všesebe, ne pro pána
chno dá do poádku, jak dobe bude hospodait. „Drbeží všechny dvory sem vosadila a již taky i kuátka mám." Píše, že pálené
pálí jen na jednom kotli (dva jsou polámány), šenkýi že ho nechtí
brát, aby jim to hrab písn poruil. Také víno má špatný odbyt;
každý ,,fuká", zeje drahé. Jo, kdyby vila (t. j. na dluh dávala),
bylo by již odbyto. Jen páni na zámku a komandant (Reynette?)
více vína pijí a komandant ,,dycky hotový dal". Škoda ho nastokrát, že je vocad pry. Podaný ho litují
pláí, že sou sob odpoinuli, co druhýho zbyli (snad jde o nástupce Reynettova; citovaná
zmínka je z ledna r. 1647). Kto to pravil, že v zámku pes noc nebejval, vomejlil se. Co je tu, aniž jednou (z) zámku v noci nebyl.
Škoda ho nastokrát; byli voba dobrý lidi."

neiní; všecko šafái k
.

.

.

.

.

i

Služební postavení paní Rejny není zcela jasné. S
r.

1647 objevuje

njaký

se

v službách hr.

ernína

poátkem

vrchní hejtman,

patrn

(neznám jeho jména) ten naídil, aby paní
Rejna byla poddána písai obronímu a pálené aby pestala páliti.
Rejna si naíká, že nemá nic více než ,,co jinej eledín na ten chlíb
a vaení, pl zlatýho (30 K) na maso a ten trunk piva. Ten mušketýr má zlatej na maso." Uprosted srpna r. 1646 píše ze Semtin
hrabti o kožich, že je již po ránu hrubý chladno, že v sednici necentrální iditel

;
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mže

sedt. „Rašteli ze

mn jakej

užitek mít, rašte

mn vodívat,

abych se neskrila." Rejna mla nco málo vlastního jmní, njaké
menší hospodáství, snad v Miroticích nebo na Veselí. Psala o nm,
patrn podle pravdy, hrabti: „Mj statek za Vašnostiny smetí
nestojí."

Tu

potkAní se

a

tam v dopisech jejích mihne

se

zpráva o vojenských

b-

dách pítomnosti. V ervnu 1646 píše: „Tak mi se zdá, že sem
v arestu, nebo každej tejden císaští anebo nepítel pod samou Kost
jezdí a tm ubohejm lidem, kde co mají, stále berou. Srdce
bolí
jich poslouchat. A já tikrát ve dvoích sem byla; bicho strachy se
skrilo, zdaliž na
pipadnou ..." Nebo v druhé polovici
záí: „Pi tom Vašnosti voznamuji, že se zle dje. Bude-li tak na
dlouze, co dlat budeme? Nic naše hospodáství, žádnej dobrej as
nemá. Takový partaje, marše
nevím než že ert pytel s nima
roztrh. Ty sedláci tak neposlušní a svývolní, samodk vo dobytky picházejí. Co se jim porouí, aby pi zámku zstávali, dokud se to nevodžene, nic pece semotam se s dobytky toulají a samocht jim do
ruky picházejí ..." V lednu 1647 píše o svém návratu z dvor ,,Dy
sem z Vyššího Pole jela, vyjel na
jeden rejthar, všichni praví,
zeje švédskej. Jel se mnou až do Bousova. Potom jel kSobotce mezi
formany. Co semž byla tenká! Myslila sem, že jich víc."
Zdá se mi, že tak píliš tenká, t. j. strachem „skrená" paní
Rejna z toho rejtara nebyla. Byla pece kdysi ženou dstojníka,

mn

mn

mn

.

.

.

:

mn

snad

njaký as s armádou a rejtai nebyli jí jist živlem tak
hrozným jako njaké eské putice zemance. A co je hlav-

žila

cizím a

líbila se mužm a hledala muže.
Nikoho jiného než pana hejtmana panství
kosteckého, Markvarta Bejšovce z Bejšova. Teprv v prosinci 1646
slyšíme o této známosti, chcete-li románu, ale tu již bží o svatbu.
Vidíme, že pan hejtman dovedl v tch hrozných klopotách, v tom

ního byla ješt mladá, plná života,
:

kus románu Také ho na Kosti
NA fCO *iTI

nalezla.

•

návalu zápalných list, assignací, exekucí, durchcuk a ložírování
zamstnati také své srdce a oživiti tu únavnou historii z vojenských
let
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kouskem románu. Paní Rejna

píše o

tom strýci teprv

28. prosince,
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zárove

s

novoroním páním. Nejdív naíká,

že žádnej nic nepije,

ani víno ani koalku a pak pokrauje beze všeho pechodu: Pan
vyhledával a za to mne žádal, abych mu pohejtman to pi
mohl sloužiti. Ale já až posavad, nechtjíce bez vle
volila, aby
a rady VMti nic takovýho ped sebe vzíti, odpov ani povolení
Rašte moci ícti, že sem prve svý hlavy zužívala
žádnýho nedala

mn

mn

.

a dvakrát

.

.

Pravda, ale já zas pravím, že sem

se vdala.

vod

všech

pátel vopuštna byla." Vidíme, že paní Rejna je již rozhodnuta
docela. 2e má Bejšovce ráda, zpovídá jen opatrnou vtou: ,, Já jina
ped V. M. ícti nemohu, než že sem na nho laskavá."

Hrab Heman

byl dalek vší sentimentality.

vymlouvati nechtl, a

vdl

mu totiž plasticky,

asi,

že

by

to bylo

Satek

své neti

marno. Paní Rejna nesentimen-

kep zapálil a obrániti nijakž možné
ženské pohlavní ústrojí; ,,ty
kpe" bývalo i hrubou nadávkou v hádce muž). Hrab jist nepovažoval pro hospodáství za prospšné, aby na nkterém z jeho panství hejtmanoval muž jeho blízké píbuzné. Krátce hrab k satku
svolil, ale obma snoubencm dal hned trnáctidenní výpov.
Bejšovec, pravda, ml bez toho koncem r. 1646 odejíti. Paní Rejny
se tato tvrdost dotkla velmi bolestn. „Poslušn dkuji," psala
28. ledna 1647, ,,že ste
vli svou skrze psaní vdti dáti ráili

psala

,,že sejí

nebylo". („Kep" je našim

pedkm

mn

A toho sem se nenadálá,
ráili a

.

její

atd.

psaní z Kosti

Kosti popál.

—

potom i s panem Bejšovcem
Rašte se na krev svou
do pláe

tu nechati a

vypovídati rašte. Je mi toho

rozpomenout"

.

mn tak hbit panu Bejšovcovi dáti

abyste

mne do dvou nedl

.

hrabte

líto

.

.

.

—

Podobn píše ješt 15. února
je to poslední
aby jí aspo na krátkej as ješt hrab bytu na

Hrab

psal

sic,

že to není

možná,

ale paní

Rejna

replikovala: ,,Já tomu nedávám místa. Vdší vci u Vašnosti možný
sou, vobzvláštn sloužíce já Vašnosti a krev Vašnostina souc." Tak

snad pece svatba byla na Kosti, v staré útulné kapli vrácené na
chvíli vlastnímu úelu svému a naplnné kosteckými hosty z drobné
šlechty z okolí. Jist i svatební kvas byl hluný a bohatý, pes to, že
v dopise hrabti paní Rejna píše, že sestra pana hejtmana vystrojí

13
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njaké

nemnoho, není tomu as". „Já veselí žádného
nestrojím, protože nic nemám." Je tu ješt nkolik zmínek (na p.
,, aby jeho, t. j. Bejšovcovi, pátelé neekli, že sem k nmu jako žebra-

kyn

veselí,

„ale

pišla"), týkajících se tuším velkomyslnosti strýcovy. Ale po-

ním

chybuji velmi, že

hrab

Poátkem bezna

1647 se Bejšovec

neti

pispl do nového

manželství.

s paní z Kosti sthovali do Ml.
písa Parízek a s nákem na Paízka, že on je hlavní píina jejich ze služby hrabcí propuštní. Po
dvou letech zlobí se hrab na paní Bejšovcovou, že mu je ješt 50 zl.
(3000 K) dlužná. Ale Rejna brání se skoupému pánu tentokráte
energicky a vyítá nemilosrdn, co by sama mohla od hrabte pohledávati, ,, kdyby s nkým jinším bylo a neráilitak mj blízký
pítel být
Rate milostiv odpustit, že tak, co pravda je, píši,
neb mi to líto jest, že od žebráka tu poslední hl žádati rate. Já
sem se V. M. v službu namluviti dala a skrze to o své o všechno
jsem pišla. Kdybych já takové statky a ty prostedky mla, které
vy míti rate, nikoli bych toho nežádala, nýbrž radji V. M. pobudiž V. M. milostivjší, než V. M. k nám
moci chtla. Pán
pátelm svým býti rate." Pan Bejšovec byl tenkrát hejtmanem na
panství kosmonoském. R. 1657 má Rejna již Šest dtí a hospodaí
s mužem na vlastním stateku v ižkrajících na Budjovicku.
„Mla plnou moc paní do mé smrti na Kosti bej ti," vzpomíná

Boleslave; velmi neradi, jak píše

.

rozilení
PANÍREJNY.

.

.

Bh

hrab vyítav

(1649), „ale že sejí kep zapálil" atd.
tuto motivaci, kterou hrab tak ironisuje.

— známe

již

V tch dnech, kdy paní Rejna s novým mužem svým opouštla
na vždy Kost, kde sejí bylo tolik zalíbilo, projela Sobotkou a Bousovem zase švédská partaj silná 70 koní (4. bez.). Pijela „ze Slíska
od Hiršperka", „mimo vší nenadálosti". V Sobotce vzala
8 krav a panu dkanovi 3 (na pana dkana partaje vždy nejvíc
mly spadýno) a v Bousovském dvoe jednoho poddaného kostského, dobrého lovka, jenž tam byl poslán jako „kvarda", zaste-

mšanm

lila.
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Partaj ubírala se

pes valdštejnská

panství Svijanské a Skalské,

PAN1REJNA NA KOSTI.
kde pobrala pes 80

kus

dobytka,

zpt k Hiršperku do

Slezska.

Jak vidno, nezmnila se ani r. 1647 nešastná situace vojenská,
Kost byla dosud trpla. Švédové nebyli sic tak blízko jako loni, MEZI
ale drželi stále pevný Fridland a Grabštejn, a ve Slezsku bránili se
v mnoha pevných místech proti císaským. Jednotlivým partajím
cesta k zájezdm do ech a vymáhání kontribucí vždy byla volna
Souasn trply severovýchodní echy od císaských, kteí bud tu
v Slezsku proti Švédm stáli, hned postupujíce v ped úton
hned couvajíce. Již ku konci ledna 1647 došlo patrn k njakému
vpádu Švéd, nebo paní Rejna píše dne 27., že lidé z cizích panst
utíkají kolem Kosti a že každou hodinu ekají nepítele. V polovici
února oznamuje zase: Stále partaje silný jdou, kon berou. V té
dob asi porazil jenerál Wittenberg Montecuculiho a dral se znovu
do ech. Na Kosteku, kde hejtmana zastával Parízek, se pes to
horliv meliorovalo, zejména sváželo díví k znovupostavení spálených dvorv, správ mlejn a rybník. V polovici bezna pitáhly
do boleslavského kraje na zimní byty dva regimenty chorvatské
jízdy (pluky nejvyšších Mirka a PálfFyho). Uherská jízda byla eládka, ped níž šel všude strach. „Zstávají v Boleslavi," píše o nich
Parízek. ,, Partaje silné vyjíždí napoád. Co od dobytka, drbeže,
obilí a k emu jen pijdou, oni z jedny a nepátelští z druhé strany
berou. Jaká loupež okolo nás jest, vypsati možné nejní." Zas poddaní prchali od statk, zas pestali jezditi formani, zas rozesílány
z Boleslave po jednotlivých dominiích kraje „assignace" na výživu
jíž

bu

msín

chorvatských rejtar. Kosteku uloženo
261 zl. 57 kr.
4 denáry, od 1. bezna poínaje na ti msíce. To by bylo pes 43 zl.
z každého piznaného poddaného msín. Kosteko pi(2600
znávalo stále jen 6 poddaných; co pipadalo na poddaného, plati-

K)

vskutku celá rychta, jichž bylo na panství šest, vlastn ani ne celá
rychta, protože mezi 6 berními poddanými byla i Sobotka. Ale
hejtman
v dubnu má Kost nového hejtmana jménem Jiíka
la

—

—

Kunvaldského
i nyní píše pánu, že to z lidí poddaných nikterak
„vydíti" nemže, že ostatek vojáci chtjí ješt na „porce". 2e je
99
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sice

ustanoveno, že porce mají dostávati z boleslavského císaského

magacinu, ale v tom že není nic. Vojáci tedy chtli také porce
chleba, masa, piva a obroku.
dovršení bídy brzo potom uložili
kontribuci Švédové z Fridlandu: 190 íš. tolar ili 285 zl. (171
tisíc K) na dva msíce
Ubohé Kosteko
V té bíd, „kontribucemi jako
osypáni jsouce", obrátili
prosby
se zas ,, vrní poddaní, všickni spolusousedé a obyvatelé z panství
poddaných, kostského" poníženou suplikou k ddinému pánu (6. kvtna). Prosili, aby pán ,,pro odplatu Boží jako milostivý otec a pán, pán náš
ddiný," je znuzilé poddané pichránil a vzáctnou pímluvou pedešel, aby jim z tak velké summy áká ástka passirována (t. j. odpuštna) byla. A jestliby ani to nepostailo, aby jim z vlastního
fiscum (t. j. z dchodu) 600 zl. (36.000 K) zapjil, že ,,v nový"
takovou summu penzi nebo obilím zaplatiti chtjí. ,, Nebo jestli
z toho dvého rychle pomoci nebude, otra ruce, od tch nuzných
živnstek odbhnouti a pustých zanechati pinuceni bychom býti
musili. Ale vždy podle víry doufání ku Pánu Bohu a k Vaší Milosti

K

.

.

.

tém

hrabcí Excellenci majíce,
života Pána Boha poddan

z ty

kesanský

milosti za prodloužení

nepestáném."
a dobe komponována, ale nevím, jaký
Suplikace byla
mla úinek. Pímluva o slevení by nepomohla mnoho; tuším že
hrab dal 100 korc na porce. Ku konci kvtna píše Kunvaldský
znovu o nemožnosti lidí zaplatit to, co se od nich žádá. Byl v Boleslavi prosit o sekání dlužných splátek, ale rytmistr (z Svitkov sluje
jednou, jindy Svistko) dal ho vsaditi do štokhauzu! Hejtman radil,
aby hrab poddané založil. Souasn poddaní (31. kv.) novou suplikou obracejí se k hrabti. Nebo požadavky na vydržování Chorvat
vzrostly ve velké summy. Poddaní píší, že již vydluživše se, 610 zl.
zaplatili, ale že do 1. ervna mají odvésti ješt 2198 zl. 42 kr. 3. d.,
t. j. na 132.000 K. Tón prosby je také rozhodnjší: „A aby hrdla
tolik zaplatiti jim možné
i jmní naše tudy vykoupena býti jmla"
není. Nedokajíc exekucí uteeme z grunt, nepomže-li se námí
Aby pomohl
prositi

pkn

—
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Hrab pomohl potud,
poddaným. Ale

tribuci

aby

se vse

že ješt jednou dal sto

zlobil se

za sedláky zaplatilo

nežádají. Psal také

hnouti nesmjí.

nco

rád podobných velkých

Hrab

žita

na kon-

na hejtmana mnoho, že navrhuje,

— toho prý oni sami v suplice své

o tom, že

Známe již

korc

z historie

mu

soldáti

na panství vlasem

Hosiánovy, že

slov užíval (na

p.

hrab Heman

že Švédové ani za vlas

na císaské privilegium z r. 1644. Musil
vdti, že již neplatí, a hejtman mu to také v odpovdi své pipomenul. V Boleslavi ekli hejtmanu krátce, že ,, soldáti své míti musí"
a nepustili ho z vazby, dokud se nezavázal, že dluh 600 zl. do tí
nevzali).

asi myslil

zaplatí. K tomu pišlo, že panství bylo zase uloženo vydržokomandanta a vojenskou posádku na zámku. Ale od 22. bezna

nedl
vati

nedostali vojáci ani chleba ani piva. Nevím, z

vlastn

s

lajtnant

eho

žili

a jak to

tmi porcemi bylo; teprv poátkem ervence si velitel jejich,
Ondej Vavinec Pleicher, hrabti na to stžuje. Ze jeho

rozkaz, aby

si

mu utekli, od pedstavených že dostal
Hrab patrn odpovdl obvyklým: Nic

ti chlapi že

lidé trpí nouzi,

vzal mocí.

se odhodlal k energickému zakroení: dal 7. ervence zavíti zámek a oznámil hejtmanu a úedníkm, zeje dá vsaditi do vže a dív nepustí, dokud nedostane své peníze (chtl 40 zl.,
patrn plat za 4 týdny) a vojáci dokud nedostanou chleba a pivo.
To pomohlo. Hejtman povolil hned; stžoval si ovšem hrabti na
komandanta a na vojáky, co nadlají škod a jak mu vyhrožují, že
mu stáhnou košili s tla. Ale energický Pleicher zmizel na to z Kosti:
hr. Colloredo, dobrý pítel ernínv, jej patrn komandoval jinam.
Nový lajtnant, Matyáš Pohle, stžuje si 25. ervence, že na Kosti
našel málo munice, všeho všudy 2 centy prachu, 3 libry lunt, 58 granát („angestielte", t.j. tuším runích), 7 tuplhák a 2 runí mlýny.
Pohle volil
vlivnému hrabti jinou taktiku propjoval ochotn
své vojáky k stavebním pracem pi dvoru a zámku, své kon k orání
pi dvoích. Ale výsledek byl stejný: když žádal, aby ml 10 zl.

nedat! Pleicher

vi

týdn

(600

:

K), jako jeho pedchdce (ml jen

6

zl.),

byl odmítnut.

O munici píše Pohle ješt pozdji, v záí. Od nho vbec máme
IOI
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jediné zprávy o život na Kosti na podzim

r.

1647.

Dovídáme

se,

že

poddaní Šastn úrodu dom dostali a že jezdí málo partají, ponvadž má panství salvakvardu od nepítele. To je psáno 12. záí; v té
dob by tedy Švédové stáli zas s vtší mocí v poblíží. V prvé pol.
íjna píše Pohle jen o partajích od císaského pluku Puchheimova.
V íjnu nebo listopadu zajala partaj švédská u vsi Skysic našeho
dobrého známého: Markvarta Bejsovce z Bej sova, tenkrát hejtmana
na Kosmonosích (to panství po roce koupil hr. Heman a Bejšovec
i s paní Rejnou octli se snad znovu v službách paní Sylvie). Švédové
pivezli jej spolu s dchodním kosmonoským v koárku do Sobotky a
chtli vézti dále na Grabštejn. Zajatci sehnali v Sobotce 18. íš. tol.
(1620 K) ,,ranzionu" ili výkupného, aby (po ztrát koní a zbran)
dosáhli svobody. Tak bylo Kosteko stále na rán Švédm Grabtžkékon- Štejnským, ale souasn pod kontribucí císaskou. Šastné žn umožTR TRIJCF HA
dv strany n *ty horlivé vymáhání selských dluh na kontribuci penžité i obilní
na vojáky v kraji ležící. Na jedinou rychtu markvartickou, t. j. asi
na jednoho osedlého, pipadlo zaplatiti na p. (22. ervence) 170 zl.
50 kr. (10250 K), žita a ovsa po 83 korcích. Tžké kontribuce na
kompanie rytmistr Svitky a Kormendy táhnou se až do prosince
r. 1647. Poátkem ledna bylo panství kostecké kontribuce na vojáky
v Boleslavi a v kraji ložirující sproštno; za to mu (ve spolku s dominiemi Loukovec, Dub a Jílové) uloženo vychovávati cele vojenskou
posádku na zámku.
•
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ROK POSLEDNÍ NADJE.
MODLITBY U SV. VÍTA. — SPORÉ ZPRÁVY O KOSTI. — POPLAŠNÉ LISTY Z ERVNA.— BOJ O PRAHU BOJEM O ESKOU BUDOUCNOST.
— KOSTECKÉ ROBOTY ŠVÉDM. — ZLOUPENÍ KOSTEKA OD ŠVÉD. —
NAROZENINY KRÁLOVNY KRISTINY.

—

ABDANKOVÁNl KOSTECKÉ

PO-

SÁDKY.

ml ješt jednou
v echách rozdlili
o statky vyhnanc. Na bojišti stálo to s vcí císaskou špatn, ada
dležitých pevností v echách, na Morav a ve Slezsku byla stále
v rukou Švéd, armády jejich každou chvíli mohly znovu zaplaviti
jedinou záchranu slibovala
království. Penz v pokladn nebylo
modlitba. V únoru naídil císa tydenní modlitby všem vrným
poddaným v kostele sv. Víta. Císa kleel sám modle se hodinu ped
velkým oltáem, po
vystídalo se panstvo, duchovenstvo, lid
tak to trvalo celý den až do soumraku. Modlitby uzavíraly litanie
s hudbou a procesí po kostele, ,, nesouce pan kardinál velebnou svá." To se opakovalo po tyry
tost, J. M. C. za ním a jinší panstvo
pišel rok
TAK
zadrhnouti

1648, poslední rok války, jenž

hrdlo strachy

tm,

kteí

se byli

—

—

nm

.

dny

MODLITBY
U SV. VÍTA.

.

— kolik modliteb, nemén vroucích, dralo

se

souasn

se

rt

tm echm, kteí štstí své

i budoucnost vlasti mohli oekávati jen
od úspchu zbraní proticísaských
Prvá polovice roku uplynula v našem kraji celkem klidn. Z dopis písae Paízka, který tou dobou vedl sám správu panství kosteckého
hejtman Jiík Kunvaldský byl ku konci ledna propuštn
ozývá se jen mimochodem stížnost na partaje od císaské posádky
v Ml. Boleslavi nebo náek na to, že na celém panství se nenajde tolik

—

—

IO3

SPORÉ

ZPRÁVY
O KOSTI.
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penz, kolik hrab si za poddanými na dluzích poítá a kolik na nich
vymáhá; ostatek je vnován výhradn hospodáským záležitostem
na p. prodeji vlny soukenníkm do Liberce, Sobotky a Turnova,
lovu rybník, cen ryb, cen obilí a pod., jakoby na Kosti na válené
asy úpln zapomnli. Vskutku bylo zle jako roku minulého: i nyní
platilo Kosteko tžkou kontribuci Švédm na Grabštejn (ku konci
února jednalo se se Švédy o njakou slevu) a pravdpodobn souasn na vojsko císaské. Mezi tím kmitne se nám list dkana Soboteckého, Jana Caplicia z poátku kvtna, kde je stížnost na njaké
excessy, jež se djí na Kosteku ,, proti Pánu Bohu a proti církvi svaté
a proti patentm JMCís."
jde, není jasno; tuším o njaké projevy
protikatolické, jichž snad písa Parízek nebyl dalek; dkan si stžuje
zárove na Paízka, že mu nechce vyplatiti ioo zl., které byl dkan
pjil poddaným na kontribuci. Dkan je pjil jen ,,na tejden", ale
dosud nic nedostal. Známe hrabte s dostatek, abychom vdli pedem, že byl zajedno s Paízkem v rozhodnutí: nic nedat! ,, Nevím,
co jest on komu pjil", pipsal na psaní dkanovo; „nejsem do
6 kop víc dopomáhati povinen." Podle zákona ruil totiž pán za poddaného až do 6 kop mís. (420 K).

O

poplašné
LISTY.

Teprv dne 12. ervna dány jsou dva poplašné dopisy na zámku
Kosti. Jeden je od kommandanta Pohla podplukovníkovi Schmiedovi od Valdštejnského regimentu, témuž tuším, jenž byl pi korunovaci Ferdinanda IV. na krále eského pasován na rytíe a jenž
pak zastelen byl Švédy v Praze r. 1648. Píše, zeje ,,schwach in der
Posto" a že potebuje munici. Druhýje od Paízka hrabti. Odtud se
dovídáme, že ,,jenerál nepátelský Witymberk (Wittenberg) s lidem,
co v Slezsku ložiroval ... do ech k dobývání zámk svj marš vzíti
míní." Kosteka pevnost na rozdíl od zámk Skal a Veliše je prý
špatn opatena: je málo voják i munice; komandant je nemocen,
žádné komendy nedrží". Ped nedávným
asem utekli mu dva vojáci z Kosti k nepíteli. Švédové tedy mohou
míti dobrý ,,kuntšaft" o Kosti; není vyloueno, že nepítel se o zá-

z pokoje nevychází a
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mek pokusí. Mouky

a díví je v

zámku

teba jiného,

dost, ale

správ-

njšího komandanta, víceji soldát a munice
Tedy jeden z tch etných nám známých list, v nichž oznamoval se hrozící píchod nepítele, žádala se munice a instrukce.
Nevím však nic o tom, že by jenerál Wittenberg byl již v polovici
VPÁD
ervna ohrožoval ze Slezska Pojizeí. Švédských partají menších proŠVÉDSKÝCH
jelo sic v ervnu a ervenci nkolik Kosteckem, ale Wittenberg
ARMÁD
DO ECH.
vpadl do ech teprv 19. ervence a to u Náchoda; odtud spchal
pes Jarom, Hradec a Podbrady k Praze; Kosteka se, tuším,
hlavní proud tenkrát ani nedotkl. O nkolik dní díve vyrazila rychlými pochody od Chebu ke Praze jiná švédská armáda, Kónigsmarkovajížse podailo 26. ervence vlouditi se do msta, zmocniti
se Hradan a Malé Strany, ukoistiti nahromadné tam poklady a
dostati v zajetí velký poet pedních pán a úedník zemských.
V íjnu pitáhla tetí armáda Švédská, ze Sas, od Písenice, vedená
falckrabím Karlem Gustavem. Wittenberg zatím zmocnil se pevného
Tábora a Krumlova konen všechny ti armády vrhly se na bránící
se Prahu, jakoby ješt byla nadje, že opanováním hlavního msta
státu eského, nejvtšího msta zemí císaských, bude moci býti jednání o mír vestfálský, blízké konené dohod, zvráceno ve prospch boj o prahu.
.Jakoby podmanním Prahy mohla býti ješt vybojována
náboženská svoboda a exulantm o statky obraným zajištna býti amnestie a náhrada
echie stetly se tu na hradbách
pražských v zoufalém zápasu: tam za hradbami v posicích švédských echie minulosti, echie Budovcova a Komenského (ale
i Thurnova a Šlikova), vyddná a do ciziny vyhnaná hnvem vítze
uvnit hradeb pak, pod prapory císaskými, echie budoucnosti,
katolická a polocizácká, držitelka urvaného statku vyhnanc
Osud nedopál stranám dokonení zoufalého souboje: kurýr z Lince
ode dvora císaova pinesl 2. listopadu zprávu, že mír je uzaven.
Nemnoho chyblo a djiny byly by obohaceny scénou nanejvýš dramatickou Švédové zmocují se v triumfu msta pražského, echie
vyddná mní se býti u cíle tužeb, jimž žila v temné nadji celé
.
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tvrtstoletí

mírvestfAlSKY.

mo

— v tom teprv pijíždí posel

s

novinou, zeje vše nadar-

uzaven a s ním zeje prohráno všechno! Nebo mír
neznamenal vskutku nic menšího, než že pro echii pedblohorskou jest ztraceno všechno!
.

.

.

zeje mír

vestfálský

Z

Kosti z

dechem

tch

ty msíc zápasu o Prahu, jejž jist

sledovala celá

zem, nemáme jediného

s

utajeným

Víme jen,
dobe opate-

dopisu.

že na opevnném zámku, municí a vojáky, doufejme,
ném, prodlévala hrabnka Sylvie, v modlitbách svých, dcera exulantky, jist orodujíc za vítzství císaských, robotami však a kontri-

švédským armádám ped Prahou.
v severních echách musily
A kosteko. ro b otn í fry selské znovu a znovu dopravovati viktualie a jiné
poteby
do Brandejsa,
pod samé zdi pražské k zásobování
Wittenbergovy armády. Sobotetí na p. v záí i v íjnu najímali
formany, kteí by dovezli na Brandejs naízené potraviny: oves,
500 liber chleba, máslo, vejce, kuata, kachny, husy, kapouny
Nepipadlo toho, pravda, na Sobotku mnoho
(40 vajec,
kuata,
kachny,
husy
a
musilo
jak
si stžoale
msto
vse,
2
4
3
j.)
valo, draho kupovat, 30 vajec stálo v íjnu 15 kr., (t. j. jedno vejce
našich 50 hal.), ili víc než dvakrát nad bžnou cenou. A pi tom
všem poddaní odvádli kontribuci Švédm na Grabštejn! Vybíral ji
a z celého panství peliv shromažoval písa Parízek; nedoplatky
vymáhaly pímo dvoulenné deputace grabštejnských švédských
mušketýr. Švédská správa, jak jsme to již prve tu a tam mohli pozorovati, nebyla tak bezohledná k bíd poddaných jako císaští velitelé: když v srpnu byly robotní potahy kostecké, jež vezly proviant
Švédm k Praze, pepadeny a pobrány od císaských, naídil jenerál
Wittenberg, že sedlákm má býti za každý vzatý kus dobytka nahrazeno po 10 zl. (600 K), t. j. asi bžná kupní cena a to z kontribuce.
V listopadu na rozkaz Wittenbergv odvádjí se potraviny pro Švédy ne již ku Praze, ale na Kost; snad k tomu konci, aby pipraveny
byly zásoby pro odchod Švéd ze zem.

bucemi

boj o prahu

z panství svého sloužíc

Nebo z Kosteka jako

bu

z jiných panství

bu

.

msín

;
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—

r. 1648 máme hojnjší zprávy o Kosteku
tu již
pes Kosteko Wittenbergovy švédské regimenty, aby opus- odchod švézemi naši na vždycky. Dne 13. prosince pibyli na panství kvar-

Z

prosince

vracejí se
tily

ty švédských pluk rozdlovat byty. Parízek proto prosí

týrmisti

jenerála Wittenberga pro Boha, aby zabránil

škodám a insolencím

voják. Nevím, pro hrab na kopii toho dopisu pipsal rozilen:
leda že bláhovo bylo pedpokládat, že
„K smíchu a hanb
k vli prosb njakého pana Paízka uloží si Švédové dobrovoln
reservu. Po šest dní, od 13. do 18. prosince ložirovaly švédské pluky
(dragounský jenerála Kónigsmarka a regimenty jenerálmajora Millera, Planitze, Norv a Kvastv) a kon od dlostelectva na Kosnež za dn vojny; chtly patrn, opouštjíce zemi,
teku. ádily
k níž je nemly poutati již žádné svazky, urvati co nejvíce koisti
nebo aspo nahromaditi zásoby obroku, dobytka a mouky na další
tažení. Podrobné vyznamenání vyítá úhrnem, co pobrali a pobili
dobytka všeho druhu, i drbeže, co obilí vymlátili, „nábytku všelikého, omastky, šactvo, plátna, pediva, vozy, co kde zastihli, pobrali, poteby hospodáské, pluhy, brány, tolikéž hradby okolo stavení, vokna, kamna, dvée roztloukli, kde co bylo vytrávili, ostatek
ládujíce do vozv na cestu s sebou vzali a tak to panství na doko!

—

he

nalou rujinu (ruinu) a zkázu pivedli

Msto
1280

Sobotka samo poítalo

(76.800

zl.

K)

;

si

.

.

.',

ztráty toho švédského týdne

na

co vymlátili Švédové obilí po vesnicích a po-

eelky, bylo odhadováno pes 6000 zl.
K),
ztráty
poddaných
na dobytku a svršcích odhadnuty
(360.000
na 8758 zl. Tato poslední rubrika jen v rycht markvartické iní
brali sena, hrachu, vikve a

3041 zl. z toho si pak jediná ves i lépe eeno dvory v Rakov ítají
škod na dobytcích a svršcích na 1442 zl. Podobn ves Rokyany
v rycht Zelenské udává velkou summu 636 zl., Markvartice 568 zl.,
;

:

Mrchojedy 455
vtší

vsi

zl.,

vsích, nejvíc zas
2 k. 2

Skuina 349

prmrn kolem 200

m.

žita,

1

v

zl.

zl.,

Rakov, pak ve
m. jemene,

k. 7

Dolní Bousov 323

Obilí vymláceno

Vesci

( 1

zl.;

mnoho

ostatní

ve všech

kopa 43 mandel pšence,

41 m. ovsa, vzato 16

voz

vikve
1 oj

zloupení

švéd
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a eelky, 31 voz sena), Libošovicích, Skuin, Oseku, Bousov,
Vochvišovicích a Pepeích. Pekvapuje velká zásoba vikve a eelky, ehož vzato celkem 116 voz, sena 293 voz, hrachu 10 voz.
Obilí

poddaným vymláceného poítalo

se

celkem

žita

2157 korc,

ovsa 1677 k., jemene 987 k., pšenice 260 k. Není, tuším, pochybnosti, že poddaní udávali mnohem více než bylo pravda, ale na

druhé stran je ze seznamu patrno, že

samém

to se

spuštním panství na

konci války tak zle nevypadalo. Všude jsou

vsi osazeny,

všude mají obilí a nco dobytka. Panské hospodáství samo poítá
si škodu pomrn nevelikou na vymláceném obilí (ovsa 246 mandel,
jemene 50 atd.), na dobytku 1 15 kus ovího a 40 kus svinského.
Jiný dobytek byl patrn zachránn v zámku; zdá se také, že dvr

Semtinský ml salvakvardu, nebo škody vykázané týkají se jen
dvora Bousovského, Vyšopolského a Osenického. Osvdující list
z 28. prosince o zkáze panství, jak si jej vyžádal Parízek, poítá všechny škody na víc než 15.000 zl. (900.000 K). Je speetn dvma
zemany z okolí Jáchymem Hubrykem z Hendrštorfu a na dvoe
Václavi a Kryštofem Fridrichem Kelbichem z Ostrichu a na dvoe
v Kdanicích. Kdyby odhady jeho jen z polovice odpovídaly skutenosti, náleželo zloupení Kosteka skrze vracející se pluky švédské
:

v prosinci

r.

1648 ke

dnm nejvtší trýzn v asech té vojny.

Poslední den pobytu švédských

narozeniny

18. prosince,

Kristiny

Pluky

slavily jej jist okázale, a

nouti doby

sbor ve

vsích kosteckých,

den

byl den narozenin mladé švédské královny Kristiny.

ped

9 lety,

nkterý

rejtar

mohl snad vzpome-

své královny pímo
armád i eským exulantm ped-

kdy oslavoval svátek

v hradbách zámku Kosti. Švédské

stavovala mladá královna protestantskou

pannu orleánskou,ddiku

osvoboditelského zápalu otce svého, Gustava Adolfa. Jak je sklamala

všechny tato nositelka velkého jména a velké tradice Dcera Gustava
Adolfa pestoupila k víe katolické ... Je nco siln moderního
v jejím zjevu: uenou mladou dámu (byla malá a tlustá; zjev její
poutal velikýma intelligentníma oima) víra otc, jež sejí zdála stu!
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dnou

a tvrdou, neuspokojila; toužila po italském slunci, po

ímské

víe, sladší a tajemnjší, nesené románskou umní- a pompy milovností. Vzdala se trnu i vlasti, v níž pro ni již nebylo místa, aby se

po chuti v sladké Itálii, prý i v náruí mladého kardinála
pedevším v oddaném obdivu vdy a umní. Byl to
šlo o dceru Gustava Adolfa!
pece triumf íma
Téhož dne 18. prosince se Kost se Švédy rozlouila; sedlák vrátil
se, ujistiv se odchodu jejich, z hloubi les nebo z bezpené ohrady
zámku zpt k prázdnému gruntu svému. Tušil-li v té chvíli, že z blízkosti jeho mizí do nedosažitelné dálky jediná moc, která zdržovala
ruku vlády, že neodvážila se doposud sáhnouti opravdov na zddné náboženství jeho? Vidl, jak opouštjí zemi ti, kteí po celých

vyžila

Azzolina, ale

deset let ve spolku

—

s

císaskými vydírali

car, poslední sousto chleba
z

toho

nezmrného

bolu, v

z

nho násilím poslední krejse nco

— mohlo-li v duši jeho ozvati

nmž

Komenský

švédskou královnou a švédskými ministry

na kolena ped
zoufalou prosbou na

klesal

se

Pro rány Ježíše Krista prosím a zapísahám Vás, abyste nás
pro Krista strádající tak úpln neopouštli
?
rtech

:

.

.

.

Odchod švédských pluk v prosinci 1.648 neznamenal ješt, že
útrapám války je již konec docela. Zem vyprazdovala se od švédských posádek pomalu: ješt v íjnu r. 1649 ubíral se boleslavským
krajem ze zem s posledními Švédy jenerál Wittenberg. Kontribuce
na cizí a domácí neulevila všude, také prtahy císaských upomínaly asto na strádání let nedávných. Tak 23. ledna r. 1649 omlouvá
se zdvoilým vlašským listem dstojník císaský, markýz Sforza-Pallavicini hrabnce Sylvii z Mladé Boleslave, že za to nemže, že jeho
oddílu pi rozdlování kvartýr pipadlo jako byt panství kostecké.
V prvé polovici ervna stžuje si zas Parízek, že ,, soldáti poád dou
a bez komisa," kteí by kontrolovali a urovali tažení a byty jejich,
v ervnu že opt do 300 koní mu tém na hrdle chtlo zstati.
Nkteí lidé rytíští ješt pebývali v zámku, ale posádka vojenská
byla 23. ledna „abdankována", t. j. vyzdvižena. Parízek již díve,
iog

zoufalství

Hq

;
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propuštní

poátkem

posádky

na nra
válených
kou zámeckou zmizel z Kosteka nejpatrnjší doklad
kosteka pevnost v oích poddaných nabyla jist mén písného,
mén posupného vzhledu. Tuplháky a jiná artillerie zataženy nkam
do kouta vže a vojenské komando neozvalo se potom po léta v hradbách pevnosti. Zbyl-li njaký vlastní mušketýr, zbyl jen pro strach

d

sedlák.

110

ledna 1649, naléhal na toto opatení u hrabte, psal, že
Veliši jsou pan komandant i vojáci již kvitováni. S posád-

as

KAPITOLA XL

VSTÍC NOVÝM DOBÁM.
JEN TI PODDANÍ. — GRUNTOVNÍ SOUDY A PÍLE PANÍ HRABNKY. — ZMNY V ÚEDNICTVU. — MELIORACE A INVESTICE. — OSAZOVANÍ PUSTIN. — BILANCE VALKY A POET OSEDL ÝCH. — PUST VSI

A STATKY.

— TRIUMFÁLNÍ NAVRA P. MARIE.

S PUSTOŠENÍKost

panství skrze Švédy v prosinci

r.

1648

mlo

za

r. 1 649 piznala pouze ti poddané a tak sní- jen
následek, že
žila svou berní povinnost na smšné minimum. Celé dv rychty byly
poítány za jediného poddaného! Pes to má hrabnka ku konci

r.

1649 za to že nebozí sedláci
>

s

danmi budou

míti velkou obtíž.

Snm toho roku povolil tyicátý mandel ze všeho obilí

(dosud, od

r. 1646, dávalo se tyikrát tolik, totiž desátý mandel; naturální dávky vstoupily na místo penz) a pak vydržování vojska po krajích
skrze poddané; tato da byla jist obtížnjší než ona. Hlavní bylo,
že žn r. 1649 pinesly neúrodu; podle hrabnky již v prosinci nemla desetina kosteckých poddaných obilí na chleba. Pi tom bylo
zcela vyloueno, aby poddaní zaplatili staré dluhy, na p. 13.000
korc osepného ovsa, jež si hrab za nimi poítal. Hrabnka pece
„pouštla hrzu" na dlužníky, vdouc dobe, že „jedním rokem nemže všechno bej ti, než napomínati je sluší, aby vdli, že to jednou

dáti musí."

dil

ze

Jinak o hospodáství kosteckém zpráv není. Dne 5. února dosahrab Heman na Kosti nového hejtmana, Šalomouna Viktorina
Sole; pi tom, jak píše, našel na panství dost nepoádku. Kdež

—

by on byl spokojen!
v Paízkovi ml pece, pokud z rozliných
zpráv souditi lze, úedníka vzorného. Zajímavo je, že na Kost pijel
111

ti poddaní.
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hrab, staec tou dobou 73letý, komo, jako mladík! K takovému
výletu, pravda, poteboval dva dny: prvý den dojel do Nových BeJÍZDY STARÉ- nátek, kde penocoval, na obd byl v Boleslavi ML, veer na Kosti.
HO HRABTE.
Rozumí se, že bohatý a vlivný starý pán nemusil ani penocovati ani
obdvati po hotelích, jichž ostatn tenkrát nebylo tak vznešení a vynikající cestující byli vítanými hosty v každém zámku, v každém
dom panském, kolem nhož smovala jízda jejich. V beznu zajel
si hrab touž cestou pes Jiín, Páku a Vrchlabí dokonce až do slezského Šmideberka, vše na koni, na výborném koni tureckém
hrab
nejen jako velkoobchodník koni, ale pedevším jako bývalý vyslanec
turecký, s Caihradem stále obchodující, mohl míti nejkrásnjší kon
:

—

v království.

Pes nevyhnutelné dozvuky

bd válených nese se rokem

1649
a ješt více rokem 1650 podobná nálada jako ped 12 lety, rokem
1637: spolenost se zaizuje na vytoužené dny vného pokoje, na
zvýšené výtžky hospodáské, odstrauje trosky, staví a melioruje
i do zmatených a zanedbaných pomr právních snaží se pivésti
nový ád. Na Kosteku velký poádek dlá sama hrabnka. Jde jí
pedevším o uspoádání a zjištní právnmajetkových pomr poddaných a pesné stanovení nárok vrchnosti. Hrabnka vnovala
tomu horlivou práci skoro celého msíce prosince r. 1649. Po celou
tu dobu „držela soudy". Tyto ,, soudy" byly zajímavé zaízení feudální doby, pvodu stedovkého. Úelem jejich bylo obnovit právní
poádek mezi poddanými na celém dominiu, zárove pak zrevidovat
dchody a práva vrchnosti. Konávaly se každého roku, v prosinci
nebo v lednu; na velkých panstvích, jako bylo kostecké, byly rozdleny podle rychet, tedy territoriáln, ale i vcn podle uritých obor
zájmových. Pi nich rychtái a konšelé skládali poet z úadu svého,
nov zvolení inili sliby nebo písahy. Hlavní bylo však revidovati
v pítomnosti rychtá a konšel a celé obce gruntovní knihy jednotlivé rychty, rozhodovati spory pípadné, pijímati splátky na dluhy
na gruntech váznoucí, zejména na podíly sirotk, konstatovati poet

a

GRUNTOVNÍ
SOUDY.
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i

nároky sirotk, asto podle tlesné

i

duševní zpsobilosti sirotk,

lidí neosedlých,
j. nemajících gruntu, vbec uriti,
má státi. Bývala to práce nemalá, zejména v dob války,
kdy na mnohém panství pro nátisky vojenské soudy se nemohly konati po léta. Málo kde také ujala se ízení soud vrchnost sama, ponechávajíc to pravidlem úedníkm; energická hrabnka Sylvie byla

selských

co se

s

dtí a

t.

nimi

v tom vzácnou výminkou. Slyšme, co o soudech
choti z Kosti
,,Já

7.

prosince

vod stedy

(t. j.

píše

sama svému

1649:
od 1. prosince) sudy držím, a jak živa sem

r.

takový nepoádnosti nevidla.

Na

vrchnost tu málo co

píd,

vše-

jednoho na druhýho pipadá, však z voce na dti (na nktetotiž po úmrtí sedláka ást statku pipadala znovu
vrchnosti).
rychty sem již pehlídla, žádnou vdovu bez sirotk
nenašla (to znamená tuším: po vdov bez sirotk by ddila vrchnost; takového píznivého pípadu
hrabnka pedevším myslí pi
soudech na zisk vrchnosti
na celém panství není) Já to tak chci
v ád uvésti, že s tím spokojen býti rašte. Já nemyslím, abych do
svátk hotova byla. Rate mi viti, že vod rána až do 6 veer sedím.
Ten, kdo po
bude sudy deržeti, za den to vyídí, cojá za tejden.
Co se nejky krunt nachová (t. j. tuším co pustých grunt nebo na
vrchnost zpt spadajících opatí novými hospodái), to budúcn

chno

z

rých panstvích

Dv

—

—

.

mn

vrchnosti z toho

utšen

pijde."

Po tech dnech píše znovu, že skonává práv soudy gruntovní.
,,V pondlí (13. pros.) se zanou kostelní (zádušní poádek) a ve
stedu bohdá sirotci se mají stavti." Dne 19. píše: ,,Mohu íci,"
krom svátk že sem ješt zdejším lidem oddechu nedala. Vera
s mstem (t. j. Sobotkou) sem skoncovala. Mlynái, šafái, vováci
tu ješt nejsou, as tomu nepostail, stane se ale do svátk (poádek
s mlynái, šafái a ováky se tedy konal zvláš). Zej tra bohdá kontribuní outy se dlati budu a potom s obroním písaem, kerej tu byl
jen všechen as na nic." Byl to zas asi Bva; pozdji píše o
hrabnka, že do jeho pot nemže žádnej trefiti, zeje „jako vosel; tak
tžko z nho vypresovati, že hlava bolí". Zárove provádí hrabnka

nm
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rozsáhlé

zmny v úednictvu. Dchodního písae

Paízka,

kterým
aby co
sobe udlal; snad když on

byla spokojena — „až posavad sem nemohla na nic

ZMNY
V ÚEDNICTVU.

nespravedlivýho uinil anebo j akej
tu nebude,

ddiná

budu

(lidé)

fortel

mluviti," píše

s

pijíti,

— propouští, ponvadž jeho

vrchnost, hr. Maxmilián z Valdštejna,

pán Skalský a SviHejtmana Šalomouna Viktorina, který ,,má smyslu dosti k podvodu", prozatím
sice ponechává v úad, ale dává mu po bok, jako na kontrolu, nového spolehlivého purkrabího. Není to nikdo jiný než
starý poddaný sedlák Procházka, dosud vrchní rychtá tuším v rycht Zelenské, ze vsi Skuiny pocházející. ,, Rate ho znáti," píše hrabti, ,,je
lovk spravedlivej, moudej, rozšafnej, umí obojí e, možnej, nedal
by se s nkterým tisícem vykúpiti, žádnýho sedláka se nebojí." Kontribuci odvádí poádn a v jeho rycht nedluhuje se za kontribuci

janský, nechtl

jej

déle nechati v cizích službách.

—

tolik,

a

má

jako v rychtách jiných. ,,Toho jim vystavím za purkrabího,
syna istýho (t. j. pkného, hodného), aby mu pomoh obilní

též obojí e. Rate moci toho staeka po roce za hejtkarira sku- ma na tu pedstavti, nerate mu rovnýho tu najíti, a kdyby co udlal

poty; umí

sedláka.

— ak vím, že

se nestane

— rate

Procházkovi pikázala hrabnka
stavení, luka, lesy

(písae) náleží";

—

in

se míti

na

em hojiti." Tak starému

,, obilí, železo,

sl, dvory, rybníky,

summa, co na purkrabího a obroního

Bva asi poslán byl na jiné panství.

Starý Jií Pro-

—

hejtmanem Kosteckého panství
hejtmanem
Procházka je purkrabím a obroním, ale syn
je r. 1652 Parízek
jeho je písaem dchodním. Mladý Jan Procházka udlal potom
v službách ernínských kariéru za nástupce Hemanova, hr. Humprechta, setkáváme se s ním jako centrálním editelem ernínských
statk Má sic skromnjší titul hospodáského a dvorského správce,
ale podpisuje se s panským pídomkem: Procházka Skuinský, a všemocní jinak hejtmane panství ernínských závodí v projevech pokorné poslušnosti k vli jeho. Tak pece i v dob nejtužšího poddanství, ovšem jen v pípadech vskutku výminených, mohl nadaný
cházka

se sic nestal

—

:

!

sedlák se sociáln vypracovati dosti vysoko.
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Hrabnka i jinak uplatovala na Kosti svj organisátorský a
hospodáský smysl. Hejtman Viktorin byl sic pamtliv sám, aby se
tak v ervnu r. 1649 píše
škody z dob vojny co nejdív vyspravily
„U nás potebujeme den jako den mnoho dlníkv, zedník, tesa, A MELIORACE
INVESTICE.
ale hranádenník, forák, vorá, nebo se nikdež nezahálí"
bnka investovala znané summy do meliorací vtšího stylu. Tak
v Sobotce od pana Uranoše z Lazína pro hoskoupila velký
podu, od literát Soboteckých koupila výnosný mlýn v Dolích (šlo
z nho ron 50 kop míš., t. j. 3500
dchodu) a ve vsi Rokyanech koupila selský statek, k tomu konci, aby z nho a dvou pustých
selských grunt zízen byl nový dvr o víc než 300 korcích orných
polí. Mli jsme již výše píležitost poznamenati mimochodem, že
area panských dvor se rozšiovala pibíráním pustých grunt selských a tak rostla na úkor rustikálu. Ale mimo pípad Rokyanský
nepozorujeme v tch letech nikde na Kosteku vtšího njakého
„svedení" (jak se tenkrát íkalo) selské pdy. Vrchnost se naopak
starala, aby pusté grunty byly opateny novými hospodái; zdá se
pak, že sejí to dailo dobe. Hejtman Viktorin píše aspo v ervenci

—

—

dm

K

r.

1649 hrabti, lichot mu pro náš vkus trochu hrub: Z milosti
nám lidí a hospodá pibývá a pustiny se napravují, na

boží stále

n hospodái
ho).

Ani

se dosazují

se tak

a to již chvála Pánu Bohu namnoze

(= mno-

nikdež tu (v okolí) neosazují, jako pod V. Hr. Mtí

sob libují a hrubý slovo všudy, že ráíte bej ti pán rozumnej a dobrej

V

íjnu r. 1650 pochvaluje si
( = jenom) ty slova všudy sou."
Viktorin znovu, že na grunty pichází „namnoze" poddaných. Vrch-

jedny

nov usedlým udlila na ti léta osvobození ode všech plat;
dala jim tedy ,,lhotu", lhtu, jak se to dlávalo ve vtším mítku
pi zakládání vsí v 13. 14. stol. a dje doposud pro povzbuzení stanost

—

vebního ruchu v mstech. Ale statek byl hned novému

držiteli

knihovn zapsán. Ve tech letech od datum „šacuku" (úedního
odhadu ceny, v níž mu byl grunt postoupen) musil všechny povinnosti urbariální z gruntu „zastávati a odbejvati". Lidé, slibovali-li

jen trochu býti

ádnými hospodái,

se

zrovna

lákali,

aby pevzali

"5

pustých
statk.

!
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selský grunt

— grunt bylo

dost, ale lidí málo.

Hrabnka vykládá

na p. v jednom dopise z Kosti hrabti, že je teba prozatím lidí
šetiti, že se „musí nejprve pivábiti". Proto letos nenaléhá na n,
aby platili staré dluhy. Nyní dobe zašili, mají zas dobytky
píštím rokem se jim sebere po kráv na úet dluh jejich a kravami se
pkn dosadí poloprázdné chlévy pi panských dvoích. „Byla bych
já to tím rokem uinila; musí se (však) nejprve pivábiti; druhým
rokem to pjde jako z vody!" Všechna est vašemu dvtipu, paní

—

CHYTROST
PANÍ HRA-

BNKY.

hrabnko

tenáe nemén
byl vlastn

ÚBYTEK
války? Jak
OSEDLÝCH PO
VÁLCE.

osazených

než autora by jist zajímala otázka, jak velký

poet pustých grunt na Kosteku ku konci
se krátce spousty

grunt

a škody války jeví v íslicích, v úbytku

a úbytku obyvatelstva?

podati nemohu. Zachoval se

teckého a to zrovna z

ticetileté

nám

poátku

r.

Pesné

bilance bohužel

podrobný urbá panství kosPaízkem, ale podle
poízený
1648,
sice

nho by na Kosteku tou dobou nebylo ani jediného pustého statku,
ani jediné pusté (t. j. hospodáe nemající) chalupy! Urbá poítá
s kompletním osazením všech míst, statk, dom, chalup, všude
uvádí jména držitel. Celkové íslice jeho: 518 osedlých krom 82
„podsedkv" pi mstech Sobotce a Bousov a

„baráník na
letm panování

70

obci" ve vsích nejeví, tuším, žádného úbytku proti

paní Polyxeny z Lobkovic v prvé tetin války ticetileté. Kosteky

urbá z

r.

1648 je

totiž

soupisem všech poddanských „míst" ili jed-

notek, jak je znaly starší zápisy urbariální a gruntovní, bez ohledu

k tomu, jsou-li osazeny hospodái i pusty u pustých jmenuje, tuším,
držitele dívjšího. Ale z pramen archivu roudnického lze konstaURBÁ
BERNÍ ROLLE. tovati, že již r. 1637 bylo selských grunt pustých na Kosteku 51
a chalupnických grunt 71; poet ten v 1. 1638
1648 jist siln
;

—

vzrostl.

Úední pramen

z

r.

1653,

t.

zv. berní role,

poítá však pus-

tých selských statk jen 25 a na „živnostech zkažených" 23; pustých
míst chalupnických 27, pustých zahradník (domká) 41.

ekali bychom
116
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poddaní, otrouce ruce, musí utéci od živnstek svých

— že pustých

vci blíže, poznáme vskutku, že
grunt a potu osedlých znané, a nikoliv radikální zmny. Vidíme na p., že poet poddanských jednotek v celku je asi o 140 menší než v urbái a že úbytek
ten asi stejnomrn pipadá na sedláky, chalupníky i baráníky. Sel-

grunt

bylo více. Pihlédneme-li k

válka ticetiletá zpsobila v rozdlení

ský grunt ovšem zmizeti nemohl: podle rolly berní bylo

r. 1653 jen
neosazených
statk,
podrobného
hospodái
ale
z
popustých,
t.
j.
25
pisu vsí vidíme, že v nkterých pípadech jsou v rukou jediného pod-

daného dva až ti selské grunty. Tak v Dolním Bousov drží pt
poddaných po dvou gruntech, jeden dokonce spojil ti bývalé statky
v živnost jedinou. Také v Libošovicích drží dva sedláci po dvou
gruntech, v Skuin spojil sedlák (byl to kosteky purkrabí Procházka) dva statky v jednu živnost o 125 korcích rolí a v Pepeích vznikl
týmže zpsobem velký grunt o 100 korcích. Ve všech tchto pípadech vrchnost, nemohouc opatiti pustý grunt zvláštním hospodá-

SPOJOVANÍ

GRUNT.

em, prodala jej sousedovi. Tak válka ticetiletá pispla ponkud
k vzniku vtších selských grunt; ovšem, že zastavila aspo najedno
století dlení grunt v menší jednotky, k nmuž ped válkou, pes
zásadní nedlitelnost statku, tu a tam docházelo.
Pole statk

vbec,

poboených a vypálených,

jež

ležely z ásti ladem, z ásti byly, a to již

sousedy na tetinu ili na „tetí snop".

nemly hospodá

bhem války, osívány

To znamenalo,

že tetinu

obilí ml uživatel místo ouroku a robot odvésti vrchnosti.
Pravidlem však jen malá ást polí pustých statk byla oseta (r. 1646
na p. u 46 pustých statk vyseto na zimu dohromady 196 korc).
Úedníci by byli nej radji povolili vzdlávání pustých živností sousedm beze vší náhrady, jen aby pole aspo ponkud byla vzdlávána a neznehodnotila se docela; bylo-li dost potah po ruce, dali
zorávati tu a tam ouhory sami. Stavební díví z opuštných stavení
domovních bývalo rozneseno sousedy; jednou dal hejtman penésti
chlévy pustého gruntu k panskému dvoru bousovskému. Po jednom
nebo po dvou zboeništích statk a chalup bylo skoro v každé vsi;

výtžku v

117

TETÍ SNOP.

DlL PRVÝ. KAP. JEDENÁCTÁ.
v Sobotce a Bousov vedle toho hojn zboených stavení domká.
Bousov Dolení a vbec osady na silnici od Boleslave k Jiínu ležící,
kudy ubíraly se nejastji vojenské prtahy všeho druhu, utrply nejvíce; v Sobotce bylo r. 1653 18 stavení domkáských pusto a rozboPOET ZBOE- eno (zajímavo je, že žádný
nebo statek mšanský), v Bousov
NÝCH
ti statky, ti chalupy a 8 domk. Lhota Záhumenní, ,,v níž šest selGRUNT.
ských grunt bej válo," byla pusta celá; od tí grunt byla pole prodána sousedm bousovským, ostatní byly „svedeny", t. j. zabrány
vrchností do nové bažantnice. Ku podivu mnoho trpla i odlehlá
chalupnická ves Baálky nad Osenicema; bylo tu 13 rozboených
stavení. Také samota Rychnov, kde býval jeden selský statek a jedna
chalupa, spustla docela. Celkem však teba íci, že kostecké vsi jsou
r. 1653, pt let po válce, ku podivu dobe osazeny.
Jak vidno, nesmíme si pedstavovati, že by spuštní panství válCELKOVÁ
kou bylo tak zlé, jak se to o ticetileté válce pedpokládá obecn.
BILANCE.
Kosteko r. 1649 piznávalo z tí poddaných (rozumj berních jed-

dm

:

mlo jich jist pes

300! Je pravdpodobno ovšem, že to
byli poddaní zmizelí, hospodáství siln zanedbaná, že jen polovika
notek), ale

mla potahy a

vtšinou v jednom koni nebo jednom volu
záležející, ostatní že orali kravami, nezapahovala-li se u chudších
sama rodina chalupníkova. Ale vsí do koen vypálených, všeho obyvatelstva zbavených na Kosteku mimo jedinou výminku nebylo.
Jist zasloužila se o to také ta okolnost, že panství náleželo majiteli

jich

finann

to asi

silnému a politicky vlivnému; mohl

poddaným

nejen po-

moci nebo sekati, mohl nejen pímluvami a styky svými uchrániti
je od vydírání píliš násilného, ale mohl jim v pevnosti zámecké poskytnouti ochranu a dvory své a ponkud i poddané, bylo-li teba,
zásobiti z jiných panství svých, jak obilím, tak dobytkem. Dominia
trpla jist
menší a statky chudších a mén významných

ech

daleko více.

V

prvé polovici roku 1650 byla všechna jednání s nepítelem
zem naše úpln prosty posádek švédských.

definitivn dokonána a
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ervence naízeno vládou slaviti ve všech kostelích zem
Dne 7. záí byl pak ve stkvlém
eské slavné vítzné Te Deum
a hluném processí donesen zázraný obraz P. Marie zpt do Staré
Boleslave. Zbožnný ten idol a ješt snad více jeho okázalá jízda do
eské zem z císaského hradu ve Vídni, na trnu na dvorním voze
postaveném, pod estnou ochranou císaské stráže, kolem tisíc a
tisíc lidí, kteí po vsích a mstech svatou pomocnici císaovu proti
byly nejvýmluvnjsím projevem
kacím na kolenou oekávali
„triumfu z pokoje uzaveného", koneného triumfu císae a protireformace. V echách poaly se rojiti patenty proti nekatolíkm,
odložené od r. 1637, patenty, jež naizovaly, že všichni mají v nejkratší dob pijmouti katolické ímské náboženství, „ponvadž
z toho J. Milost Císaská asem svým k Bohu poet vydati
musí"; po vojenských exekucích k vli kontribuci nastaly vojenské exekuce pro víru. Vtšina poddaných sedlák nebyla prbhem vojny zdivoila tak, aby mravní statek náboženství byl
lhostejným; místy poali prchati od grunt, za hrají
nice; zdšené vrchnosti shánly je s touž horlivostí a vynalézavostí, jako v asech vojny hledaly pobraný dobytek. I Kosteko
prodlalo v letech padesátých útisk náboženský i ono mnoho trplo
desercí poddaných, kteí volili radji bídu a nouzi v cizin než
pkný grunt ve vlasti, kde inili hrubé násilí jejich svdomí. Ale

Na den

24.

.

.

.

—

ním

r.

1682 jsou všechny grunty zas

pln

osazeny,

pohromy války

cele zahlazeny. Z Kosv echách ím dál tím více pibývá
tch, kteí vydávají se k P. Marii Staroboleslavské, aby se jí vyzpovídali z bolesti své duše a vyprosili si podpory, nebo tch,
kteí jdou v processích k P. Marii na hrad Bezdzském
A míjejí léta, na vrcholu Vyske zasvítí do kraje kaplika sv.
Anny, v tajemném okolí hradních trosek valdštejnských zdvihne

ticetileté a

teka jako

zuení protireformaního skoro

z jiných panství

.

.

.

—

stavba kustela Jana Nepomuckého
a potomci tch, které
triumf Mariánský nad nepáteli císaovými byl uinil tak nešastnými, uzavírají dokonalý smír se svátostmi vítz a poínají jim
se

"9

vítzný
marie

.

:
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oddan

sloužiti.

Po

panství kosteckém,

stu letech por. 1650, tuším, nebylo nikoho

komu by

prosba, kterou na statui
tuším,

ddic

sv.

Hemanv, hr.

Václava, pod zámkem Kostí, dal
Humprecht, prosba

rotjgroobob naf
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na

nebyla samozejmou a sympatickou

.

.

vrýti,

KOST

Z

(po

NÁDVOÍ OD PIVOVARU
úprav

z let

sedmdesátých)

KAPITOLA

XII.

HRABE HERMAN A JEHO CHO.
RODNÁ PDA ESKÉHO POVSTÁNÍ.

— BOy DVOU KULTUR NA

HEMANA; PRVÉ CESTY A ÚSPCHY. — VRNOST JEHO ZA POVSTÁNÍ A POTOMNÍ ODMNY. — OBCHODNÍ A HOSPODÁSKÉ TALENTY JEHO. — POVAHA A OSOBNOST JEHO. — HRABNKA

ESKÉ PD. — MLÁDÍ
SYLVIE.

NÍM. —

V

—

POSTAVENÍ

HR.

MANŽEL

V OHLEDU NÁBOŽENSKÉM A NÁROD-

ZÁV A SMRT HRABTE. — DRUHÝ SATEK A SMRT HRABNKY.

TÉ

modlitb

proti

kacím,

vryté na podstavec sochy svato-

václavské, jakoby se ozvala také stará duše Kosti.

Nebo KOST KATOLICKÁ.

v husitské dob byla Kost, jako vtšina hrad na Turnovsku, nesmiiteln katolická a postavila se vzdorn i proti králi-kacíi, Jiímu
z Podbrad, zárove s jinými hrady Zajícovými v sousedství s Troskami a Hrubou Skalou. Pak, pravda, dostala se na krátkou dobu
v ruce podobojích a po nich v ruce nmeckých luterán, pán
z Bibrštejna, jimž náleželo dominium fridlandské. Ti také usadili
mnoho
na panství, tuším, dobrou tetinu poddaných (poeštili se všichni dokonale a brzo, a jen mnoho nmeckých rodných
jmen na Kosteku zachovalo památku toho šlechtní cizí krví do
dneška). Ale s Lobkovici pišli na Kost zase rozhodní katolíci;
v dob, kdy vypuklo povstání
proti králm Matyášovi a Ferdinandu II., vládl tu katolický stranník, pan Vilém z Lobkovic na
Bílin a Kosti.
Fakt ten je tím zajímavjší, že celé okolí Kosti stálo k odboji,
ba že z nho vzešli hlavní vdcové eského povstání. Sousední Veliš RODNÁ PDA
ESKÉHO POpatila tenkrát panu Hendrychu Matesu hr. z Thurnu, vlastnímu
VSTÁNÍ.
náelníku odboje, panství Svijanské s ástí Turnova panu Jáchymu
Ondeji Slikovi hr. z Pasounu a Lokte, témuž, jenž prvý vstoupil na
popravišt ped staromstskou radnicí. Po
pišel na adu v tom
:

Nmc

ech

nm
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velkém deíilé tch, kteí mli umíti, staec yoletý, pan Václav Budovec z Budova, pán na Mnichov Hradišti, rovnž bezprostední
soused Kosteka; a tetí a poslední stavu panského, jenž v to krvavé
ráno složil svou hlavu pod meem katovým, pan Krištof Harant
z Polžic a Bezdružic, sídlel na nedaleké Pecce na Novopacku. Pán na
sousedních panstvích Hr. Skalském a Jiínském a na mnoha velikých zbožích jiných, mladý Albrecht Jan Smiický ze Smiic, také
jeden z pedních pvodc povstání, zemel již díve, r. 1618, stoje
s eským vojskem stavovským v poli. Hr. Thurn jediný pežil padlé
soudruhy; prchl ze zem, aby celá desítiletí zmatk a válek potomních naplnil myšlenkou odvety za Bílou Horu. Revoluci husitskou
vymyslil

eský

jih; o odboji

pedblohorském rozhodl eský sever,
vlivm sas-

nejvíce horní Pojizeí. Sever proto, že nejvíc podléhal

kého luterství ze sousedství; i táborská revoluce na eském jihu
v dob husitské není dobe vysvtlitelná bez vlivu sektáského
valdenství, šíícího se z Rakous. Kdož ví, zda k prvním dohovorm
o myšlenku vyrvati eskou korunu domu Rakouskému, nedošlo pi
pátelské besed mezi Thurnem, Smiickým, Šlikem a Budovcem na
nkterém zámku naší krajiny? Kdybych ml hádati, kde to asi bylo,
i spíše kde by se to bylo mohlo státi, rozhodl bych pro Hrubou
Skálu tam tváí v tvá mrané silhouett Trosek, massou erných
skal svých smle útoící proti nebi, tam v tom divokém objetí rozervaných skal a les by byla nejsnáze mohla uzráti myšlenka tak
:

velké tragické viny.

Pro podlehli naši pedkové? Nenáležím k tm, kteí jsou pePROTIREFOR- svdeni, že podlehnouti musili. Ale pece
jednu z hlavních píin
MANÍ
nemli
toho bezpeného
spatují
v
tom,
že
konené
jejich
porážky
A ESKA
SPOLENOST. vdomí kulturní pevahy a odtud plynoucí sebedvry, té bezohledné až nemravné energie, jako jejich protivníci. Všechno to,
eho se našim jen v menší míe dostávalo, dodala protivníkm v hojnosti kultura a spolenost katolickorománská té doby, zejména

—

renaissanní

Itálie. Itálie té

dnes je nebo

zamá
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doby je kulturní vládkyní svta, jako jí
Ona jako dnešní Anglie imponuje

býti Anglie.
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svým bohatstvím, svými pokroky technickými a ekonomickými,
svými formami a módami spoleenskými. Ale nad dnešní Anglii
zaujímá tehdejší Itálie i první místo v umní, literatue a vdách.
A všechen ten rozvoj a rozkvt mnohostranný byl proniknut a nesen
kulturou individualismu, vlastní to páteí renaissance kulturou, jež
:

každý talent pobadá k plnému rozvoji schopností jeho a nárok jeho
na moc, bohatství nebo slávu, jíž imponuje smlý, bezohledný in,
velký tvrdý muž, již lákají práv nesnadné úkoly a jež nerozpakuje
se ve volb prostedk, krátce aristokratickou kulturou mocných a
tvrdých, skvlých a krutých jedinc-podmanitel. Vytený cíl a
zvlášt státní cíl je jim vším; k nmu jdou bez ohled a pedevším
bez sentimentality; jak vysoko si cení individualitu svou, tak naprosto neuznávají osobnosti v malém lovku, jímž a davem vbec
spíše opovrhují: poddaný je jen k tomu, aby na jeho práci a poslušnosti založil

pán blahobyt svj a neobmezenou moc svou.

S touto spoleností, jež dívala se s trochou pohrdání na polopevaha
vzdlané barbary na severu za Alpami,
v Nmecku a v echách,
r
ITALSKKUL,.„.,
v
v
v
v
v
v
«
zavedene kacístvím, sblížila se duševn, castecne prostednictvím
tury.
dvora císaova, katolická menšina v echách a z pýchy a sebedvry její erpala odvahu nebáti se velké pevahy nekatolík
v zemi. Prohledala dobe, že tito nemají vdc, kteí by soustednosti její vle nebo vybrané strategii její lstivosti dovedli odolati:
nebála se tch Zerotín nebo Budovc, tchto humanist víc formou než duchem, kteí vynikají jen spekulováním náboženským a
i

,

,

.

,

,

spisováním hloubavých traktát a dopis, nikoli

,

vdomím

•

,

cíle

a

inu. Kdežto katolická šlechtická mládež eská ssála do sebe
pi dvorech italských knížat vyšší kulturu italskou se všemi její mi výše
vyloženými tendencemi, posílali nekatolíci eští své syny na nmecké nebo švýcarské akademie, mezi malé lidi a malé pomry,
kde uitelé byli slavní nanejvýš svou vynalézavostí v obhajování
dogmatických rozdíl a vrouných jemnstek protestantských
církví, mezi sebou se rvoucích. Itálie se báli, a nikoliv bez dvodu
zabloudil-li tam nadaný eský student z kacíské rodiny, podlehl
energií
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brzo moci a

svdnému

víe rodiny a tradicím
Slavata, tak jiní a jiní.

lesku té protireformaní kultury, odcizil se

Tak pokatoliil se tam mladý Vilém
Z mladých odpadlík stávali se nejhorlivjší
vlasti.

duchu italském; tam v Itálii uili se
vli vyniknout stj co stj
Slavata a Valdštejn jsou takka typy dvou takových renaissanních
lidí na naší pd, rozdílné ovšem povahy. Heman ernín z Chudenic je jím jen do jisté míry: neohroženou odvahu a prbojnost,
ilou podnikavost vle pinesl si nadaný mládenec zejm již z domova.
bojovníci protireformace v

železné energii, nelítostné dslednosti a

Pišel do Itálie

Hemanovo
MLÁDÍ.

r.

:

!

1590, jako trnáctiletý hoch, sirotek bez

na tvrzi Nedrahovicích u Selan z nezámožné rytíské rodiny, náboženství patrn katolického. Rodie
záhy umeli, zanechavše nkolik syn a nkolik dcer. Heman,
nevíme í protekcí (nejspíše rodiny pana Vratislava z Pernštejna;
jeho jedna dcera byla vdána za Františka Gonzagu, bratra sv.
Aloise), doporuen byl skvlému knížecímu rodu Gonzagv
v Mantui italské a v Montferratu, snad jako páže, a tam v Itálii
nasel ve Vespasianovi z Gonzagy otcovského protektora. Po roce
tak mladí
nebo po dvou letech vidíme jej ve službách vojenských
a to v Nizozemí pod
vojáci nebyli tou dobou žádnou vzácností
proslulým vojevdcem katolicko-španlské velmoci Alexandrem
Farnese, vévodou z Parmy; mladý Heman úastní se tažení do
Francie, pak bojuje proti Holananm; je zajat a jako zajatec
otce

i

matky. Narodil

se

—

—

pevnosti Breda v severním Brabantu.
R. 1594 až snad 1596 válí s eskou zemskou hotovostí v císaských
plucích v Uhrách proti Turkm. Jeho mladá chtivost svta a inu,
která mu dala poznati již tolik cizích zemí, pudí je po skonené válce
znovu do svta, do tajemných konin orientu, kde žil kdysi a trpl
Kristus Pán s apoštoly. Byl to tou dobou výlet, po nmž zbožná,
u Krista stále prodlévající víra mnohých toužila, ale jehož pro nebezpeí cesty i nákladnost její jen nemnozí mohli si dopáti. Dva-

internován v holandské
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advacítiletý

Heman se vydal

(r.

1598) na dalekou cestu v

prvodu

pana Krištofa Haranta z Polžic, jednoho z nejzajímavjších talent
pedblohorské eské spolenosti. Harant byl znamenitým hudebníkem a hudebním skladatelem, byl chválen jako kreslí, jako hrá
tennisu a

byl

ueným

jákem;
obléhal

Za

vbec jako

to

r.

mistr v

umních

sportovních, lovu a zápasu;

dvoanem

spisovatelem, oblíbeným

1619 jako vrchní velitel eské

Víde, dovedl ku podivu

pak také odpykal na
do sv. zem vypsal

pkn

popravišti.

POUT DO
SVATÉ ZEM.

i

artillerie,

dokonalým vokdyž

hr.

trefovati císaský

Harant

Thurn
zámek.

to byl, jenž historii

echm v obšírném spise a tím známost

té jízdy

a slávu svého a

Hemanova podniknutí

rozšíil

do všech

kout eské

zem.
než dnes! tvrt roku musili
píhodnou lo; na cestu musili míti
zvláštní šaty poutnické, na zpsob hábitu františkánského, na lo
pinésti si musili vlastní lože a vlastní zásobu potravin. Jeli pes

Jak jinak

se tenkrát cestovalo

poutníci ekati v Benátkách na

Krétu a Cyper; odtud k Joppe na malé lodi (sedm sáh dlouhé,
nahoe úpln otevené, zatížené kamením a pískem,
ovšem ve spolenosti krys. Svatou zemí, kterou, vstoupivše na pdu
její, v mocném dojmutí líbali, mnoho nadšeni nebyli: svatá místa
jerusalémská již tenkrát byla podnikem výborn zaízeným na vydírání cizinc, a noclehárna poutnika v zavení kostela hrobu bo2V2 široké),

žího byla pro své bohatství ošklivého

lehem

jejich

na

celé cest. Ale

ím

hmyzu snad nejhorším

noc-

byly všechny ty nepíjemnosti

mohutným náboženským dojmm vících, kteí mohli vstutlesn v šlépje Kristovy a svatých jeho Spatili Jericho,
koupali se v Jordánu, pak se plavili do Egypta a odtud vydali se pes
Rudé moe a daleké poušt až na horu Sinai. Pi návratu do Kaira
pepadeni a oloupeni byli od Arab
tedy pece dobrodružství,
pi nmž nota bene pan Harant svléknut byl do nahá. V polovici
listopadu opustili Egypt, ku konci prosince byli zpt v Benátkách.

proti

povati

!

i

—

Pan Harant spchal dom, ale mladý Heman ješt z Itálie
vydal se na novou dalekou pou, do Španl. Pipojil se k dvorní
1*5

PÍHODY
CESTY.

:
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výprav, která vedla králi španlskému, Filipu III., nevstu mladou
arciknžnu rakouskou, sestru Ferdinanda II., Markétu. I tu snad
španlské styky rodiny Gonzag urovnaly Hemanovi cestu. Teprv
r. 1599 vrátil se do vlasti, aby si tu založil kariéru. Císa Rudolf
PRVÉ
jmenoval jej svým komoím nad stíbrem, tedy lenem dvora (byl
HODNOSTI
A ÚSPCHY. prý vítán i jako spoleník u stolu Rudolfova) a po nkolika letech
nejvyšším hejtmanem královských statk komorních v echách. To
bylo jist místo z nejtunjších ve dvorské služb: šlo o správu nejvtších a nejkrásnjších panství v echách, jako byl na p. Brandejs
n. L., Perov u Brandýsa, Lysá, Benátky, Pardubice
a šlendrián
úednictva na nich byl neuvitelný. R. 1615 mže si Heman koupiti panství Zlebské za 120.000 kop mís., t. j. asi pl devátá milionu
korun. I když poítáme, že nco vyženil (oženil se r. 1606, s vdovou,
která mla nkolik dtí) a nco zstal dlužen, byl to na nezámožného rytíe kup jist pozoruhodný. Rytíem, pardon, ernín tou
dobou již nebyl; na pímluvu císae byl r. 1607 pijat mezi stav
panský. Jak dlouho byl pan ernín vrchním editelem královských
dominií, nevím; od r. 16 14 drží již jiný, také vlivný a výnosný úad
je hejtmanem Starého msta Pražského. Ale léta, vnovaná správ
statk komorních, rozhodla tuším definitivn o rázu budoucí jeho
kariéry: bude obchodovat a hospodait, bude rychle bohatnout.
Pro vojenské služby neml mnoho opravdové záliby; pro vyšší
kariéru úední neml, tuším, dost literárního vzdlání. Nebyl studoval zajisté na žádné akademii nebo na universit, jako to inila
vtšina mladých šlechtic doby jeho; jeho touha po cizích horizontech a snad i nedostatek prostedk vrhly jej hned do tvrdé praxe
života. A v té také ml to pivésti daleko; služba dvorská pi tom
mla mu spíš býti pomckou nebo píležitostí než cílem vlastním.
Tak myslím i pro vedení vyslanectva císaova do Gaihradu
VYSLANCEM r. 1616 1 61 8 rozhodl se hlavn z úvah finanních. Císa Matyáš
DO CAIHRA- hledal vhodného kavalíra, který by v imposantním poselství naDU.
vštívil Caihrad a uzavel se sultánem tureckým dlouhé pímí.
ernín zdál se dvoru nejvhodnjší osobou, a to jak pro zkušenosti
:

—

—
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Harantem, tak patrn pro jeho známý
V kvtnu r. 1616 vydal se mladý
na cestu. Byla to výprava vskutku neobyejná:

jeho nedávné cesty
obchodn-jednatelský
vyslanec z

Vídn

s

talent.

patilo k ní na 400 osob, jež naplnily 26 lodí dunajských. Nebo
ernín ml v prvodu svém na 20 šlechtic, velkou vtšinou národa
eského, vše s pážaty a sluhy, dále na sto úedník a zízenc speciálních, obyejné služebnictvo nepoítaje. Výprava mla svou hudební kapelu, nkolik kucha a jídlonoš, nkolik krejích a jiných

emeslník, svého

lékárníka, lazebníka,

dva malíe a dokonce i spivtšinou Nmci z íše

sovatele, historika cesty. Tito zízenci byli

—

vtšinou eši
tak to jinak tenkrát
ernín
vezl s sebou množství
u nás chodilo nežli v starém Rakousku.
drahocenných dar sultánovi, jeho žen a celé
hodnostá
tureckých, od pášete Budínského poínaje; sultán sám dostal dar
as za dva miliony korun. Dne 17. srpna vjel ernín slavn do Caihradu, jejž opustil teprv po 11 msících, v ervenci r. 1617
poznav jako málo kdo z kesanské Evropy turecké pomry a veza zpt
do vlasti hojn dar i vzácných koupí, s nimiž ovšem dovedl doma
dobe obchodovati. Dne 1. kvtna r. 16 18 byl slavn uvítán v Praze
od rady Starého msta Pražského. Pan Heman úelu poselství dosáhl,
mír s Turkem vyjednal; komoe císaské mohl za to pedložiti úet,
podle nhož ješt 18.000 zl. (pes jeden milion K) ml mu císa
a ze zemí

ddiných, páni

byli

ad

—

doplatiti.

do ech nkolik nedl ped vypuknutím revose, že by byl na vahách, ku které stran se pidati: je
myslím významné, že tento praktický, vypoítavý obchodník ne- jeho osudy
vil ve vítzství stav. Byl se již r. 161 1 exponoval v zápasu stavov- za povstání.
ské oposice proti Rudolfovi pro Rudolfa a i nyní psobil v Praze
a v šlechtické spolenosti proti choutkám odboje; dvru píštího
císae, Ferdinanda Štýrského, získal si již díve. Starší bratr jeho
Diviš,
také katolík, šel s odbojnými echy. Heman zstal vren
císai. Dovedl dosti dlouho uniknouti stihání direktor; když byl

ernín

luce.

vrátil se

Nezdá

a

i2y
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úad

s jinými stranníky svými v beznu 1619 škrtnut z nápadnictví
v království po všechnu budoucnost a zbaven úadu hejtmana staromstského, bránil se smle, že pi služb J. Mti císaské zstane a
zpronevilým synem vlasti že není. V srpnu musil prchnouti do
Sas
prchl z Prahy na vzácném arabském koni, jejž si byl koupil
v Caihrad a jejž v té divoké jízd (18 mil za 8 hodin) strhal
k smrti. Pak vstoupil do vojska vévody Maxmiliána Bavorského,
táhnoucího na Prahu
s plným vdomím, že chce pomáhat ,, rebely
potrestati", ale i k „dobrým prostedkm raditi"
a na Bílé Hoe,
jediný z pán eských, stál v bojovném šiku vítzov. Po bitv pálo
mu štstí, že získal za fatku od prostého vojáka vzácnou trofej,
nalezenou pi vstupu vojsk císaových na Hradany: brilianty posetý podvazkový ád Fridricha, Zimního krále. Heman ernín
daroval jej vítzi toho osudového dne: vévod Maxmiliánu Bavorskému.

—

—

Od

té chvíle

mže

—

ernín pln

sanního podnikatele. Stává
jako hejtman,

PI
ervnových

t.

j. asi

rozvinouti své talenty renais-

se zase

hejtmanem Starého msta a

jako zástupce krále a policejní editel pražský

—

Diviš

popravám z 21. ervna, popravám, pi nichž byl sat i
ernín. Jen na tch nkolik minut, kdy vstoupil
na popravišt, vzdálil se pan Heman od hrozného divadla.

Vidl

tedy a pozoroval, jak padla

assistuje

J e ^° bratr? Diviš

s

popravního špalku hlava jiného

pana Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic, soudruha cesty jeho do Svaté zem. To jsou, ekl bych, nejsilnjší, nejitalštjší chvíle v jeho život. Nevíme, že by byl Heman

píbuzného a pítele

jeho,

za bratra intervenoval; o Harantovi

byla

si

poznamenal, že

trest za-

tyech letech pojal vdovu po nm za manželku, když
í
od let mrtvicí ranná, r. 1624 ze "
prvá jeho cho ,,Marjána

sloužil.

Po

,

v tom majetkovém rozvratu po Bílé Hoe, kdy
krásná panství byla lacino na prodej, kdy se draho platila pímluva
u vítze, kdy se schovávaly u pátel klenoty a peníze a kdy ze zdšených rebel bylo tak snadno vymoci pokuty nebo úplatky, získal a i-

mela. Co

nil,

všelijak

bylo by nesnadno sledovati. Staí íci, žer. 1622 kupuje za 76.000
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Od neznámého
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(pl pátá milionu

K)

panství Petršpurské

odhadnuté za 98.000 kop mís.

(6 -86 mil.

(s

zisky

pilehlými statky),

K),

tedy

znan

pod

potomní.

cenou; téhož roku panství Žihle za 48.000 zl.; nemluvím o domech
v Praze a o pohledávkách za erárem, táhnoucích se ješt k jeho
jízd do Caihradu. Panství žlebské smnil r. 1622 za dominia
Kysibl,

Andlskou Horu, Bochov

a Šenov (skonfiskované

revoluce Linhartu Colonovi z Felsu

;

sousedily

s

vdci

Petršpurkem)

druhou paní získal velký díl statku Pecky. Po skonení války dánkdyž mír zase zdál se zabezpeen, nakoupil za jediný rok 1628
nových panství asi za 130.000 kop (Kamýk, Dubkovice, Miloves,
Sedice a j.), r. 1630 za 40.000 zl. (Dlažkovice, Oujezd), r. 1631
za 30.000 zl. (Vroutek) a 25.500 (doplatek na Kostomlaty). Nová
éra kupování náleží pak letm pokoje 1637
1638: prodav Kostonáhradou
za Pecku, kterou se
kop)
a
mlaty kupuje Kost (160.000
mu podailo celou dostati do své moci, dostává Šmideberk ve
Slezsku (pod Krkonošemi) v cen 216.000 zl., dosud nejvtší z dos

ské,

—

minií jeho.

V pozdjších

letech jeho života pistupují k tomu, uvá-

koup, dominia Mlník (jež držel zástavou) a
Kosmonosy. V našich penzích lze ty koup odhadnouti z hrubá na
85 až 95 milion korun.
Nahromaditi tolik velkých panství v tak krátkém ase bylo
možno jen muži bez ohled a jen v dob, kdy z ruiny tisíc budo- stížnosti na

díme-li jen nejvtší

•

.

nkolik málo šastných jednotlivc. Na
statku Pecce na p. náleželo 100.000 kop (7 mil. K) dtem popraveného Haranta, po matce jejich, Ann Salomen, druhé manželce
ernínov. Ale synové jeho penz svých od pana Hemana dostati
nemohli. Nejstarší z nich vymohl proto na otíma jednou zatykai

valo

si

knížecí bohatství

rozkaz, nejmladší, jenž byl ke konci války ticetileté
tera augustiniánského v

Táboe,

píše

mu

r.

pevorem

otec jeho, popravený Krištof Harant, snad z ponuknutí

hrdlo

kláš-

1648 hrozné psaní, že

ernínova

nž

mezi nimi je spor, že ,,v poslední den na duši V. M. shoeti musejí". K listu tomuto nepipsal
hrab Heman proti svému obyeji nieho, proti zatykai však proztratiti musil,

17

a ty peníze, o
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Harantovi vyplatil víc, než teba
bylo a spílaje mu ,,untreuer Bósewicht". R. 1628 píše jedna šlechtická dáma list císai, v nmž pímo naznauje, že z truhel s klenoty
a penzi po jednom rebelu císai propadlé a v uschování hejtmanu
Starého msta dané, zmizelo 12.000 kop mís. Podobná stížnost, ale
pokladu vtšího se týkající, byla proti ernínovi pronesena i s jiné
strany, od Adama ze Švamberka, jak o tom na základ akt vypravuje Bílek ve svých Djinách konfiskací (v lupu ml prý podíl
i králv místodržící v echách kníže
Karel z Lichtenštejna)
v obou pípadech se však Heman bránil rozlin, vyzývaje udavae, aby ho žalovali. teme sice, že císa se na ernína tenkrát
velice rozhnval. Ale o císai víme, že dovedl ochotnji své vrné
odmovati než je trestati.
testoval, dokazuje, že nejstaršímu

—

Nesmíme
cházelo jen z

si

však pedstaviti, jakoby bohatství ernínovo po-

lup

a kivd.

Nesmíme zapomenouti

také, že zlé

klady velkých koistník jako byli Valdštejn, Lichtenštejn a

píjiní,

mravy ostatních. Logika doby a událostí usoudila z požadavku bezohledného zniení rebel požadavek bezohledného
obohacení a odmnní vrných. Hlavní bylo pece, že pan Heman
byl šetrný, ano lakomý hospodá, výborný obchodník a finanník
to je nejdležitjší pramen zámožnosti jeho. Druhý, také vydatný,

kazily dobré

prameny

ernínova

—

záležel v tom, že dovedl tžiti z vojny, která tenkrát daleko nejvtší

ást mobilních prostedk národních pohlcovala: vzdav

se (r. 1623)

hejtmanství staromstského, dal se jmenovati „proviantmistrem",
t. j.

zásobovatelem armády (v

1.

1625 a

I

^ 2 ^ a tuším

obas

i

po-

Albrechtem z Valdštejna, jenž s ním jako
proviantmistrem byl spokojen; jednou peje si brzkého návratu
jeho, vysvtluje to vtou „Kde není sokola, nutno živiti seskrkavci."
Je možná, že povýšení Hemana do stavu eských hrabat (z kvtna
r. 1627; byl to titul, jejž odmítl jen pan Adam z Valdštejna, pyšný
na vyšší karakter eského pána; vtšina eské panské šlechty po
zdji). Tenkrát se

sblížil s

:

nm
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dychtila) bylo

zárove odmnou za jeho

služby vojenské a
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že

za Heman dkoval doporuení Fridlandského. Konen

r.

1632

Heman, když Valdštejn ujal se znova velení armády,
i s verbováním pluk pro Valdštejna. K tomu konci byl jmenován
nejvyšším i obrstem; postaviv pluk a velev mu nkolik msíc,
zkusil to

vzdal se hodnosti, ale pedložil císai

ouet na

1

14.000

zl.

Víme, že

je to suma, která dnes znamená bezmála 7 milion a tudy represen-

hodnotu celého panství. Rozumí se, že hrab také pjoval
pozstalé papíry jeho jsou z velkého dílu korrespondence a pe o dluhy a nedodržené smlouvy; mezi listy najdeme
i psaní dvou nezámožných sleen ernínek, aby pan strýc jim zaplatil úroky, aby se mohly na zimu ošatiti. R. 1643 poítá Heman
své dluhy aktivní skoro na 100.000 zl. (6 milion); mezi dlužníky
jeho jsou i knížata v íši, i jeden arcikníže, i císa.
vtší byli
platili; jednou píše proto hr.
páni, kteí mu dluhovali, tím
Heman, že s velkými pány nechce již nic míti. V dobách vojenských, po r. 1639, kdy nkdy všechny statky ernínské byly zruinovány císaskými nebo nepítelem, ocital se bohatý pán velmi snadno
ve finanní tísni; jednou mu bylo povoleno tíleté moratorium.
Konen byl hr. ernín obchodníkem a to obchodníkem styk
na dobu jeho dost úctyhodných; v tom asi léta uení v Itálii a cesty
obchodní
v zámoí mly nemalý vliv výchovný. Obchoduje pedn o rozliné
zboží s Benátkami a pozdji i Caihradem, do Kolína n. R. a Drážjeho
an vyváží máslo, pro svá panství kupuje ve velkém sl a vína, jež
rozprodává poddaným, v Petršpurku a na Šmideberku vyrábí a po
panstvích prodává železo. Má veliký chov koní (v Petršpurku ml
jich jednou na 700!), potebu vol pro panství svá kryje až v Halii
nebo v Uhích. R. 1644 45 ubírá se po druhé jako císaský ambassátor do Caihradu (zmínili jsme o tom poselství již výše na druhé poselstr. 69)
ale výprava jeho je zárove obchodní cestou. Vypravuje stvídocaise s nádherou ješt vtší než r. 1616: sám na p. má na sob sobolí
kabátec v cen 4000 tolar, dolman (daliman) je z bohatého zlatohlavu (obojí vidíme peliv vymalováno na originálu jeho portrétu
v zámku jindichohradeckém (srv. fotografický snímek pi str. 128
tuje

i

dlužil se

—

h

ím

i

—

—
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výše).

odvem
žata,

k

jeho

prvodu

uniformováno jednotným
drahého šarlatu, k tomu si pedstavme uniformovaná pálokaje, drabanty a ostatní služebnictvo, pedstavme si, že
60 osob

jest

z

peprav

poselstva a zavazadel jeho z

Blehradu do Caihradu

ty-

a trojspežních voz, že bylo vítáno od paš
a posádek tureckých na cest stelbou z dl a vojenskými parádami

bylo teba 110

— a nabudeme teprv pibližného obrazu o representativní povaze

této expedice.

sláva

radí na p.,

obchody
'

Nkterým pátelm jeho v echách

ernínova do hlavy: pan Jindich
aby

stoupla turecká

Libštejnský z Kolovrat

mu

od sultána jmenovati knížetem sedmihradským ,,na míst toho šibala Rákoci ..."
Hrab ernín i tentokráte vezl sultánovi velké dary (ješt vtší
než prve), i tentokráte prodlal nepíjemnou proceduru, spojenou
s audiencí u sultána (hloubku poklon osob pedvedených sultánovi
normírovali totiž dvoané jeho vlastníma rukama, zacházejíce pi
tom na p. s ernínem „jako kati", až mu prsten veliký s ruky
strhli), ale co hlavní: i tentokrát dostal nebo nakoupil množství
se dal

pedmt, jimiž se dalo doma obchodovati.

I ty,

jež byly

ureny

za

mly v mnohých pípadech býti základem píštích obchod.
Hrab operoval nejvíc arabskými koni nebo velbloudy; arcibiskupu
solnohradskému poslal na p. velblouda, ale chtl za nj 400 beek
dary,

soli

ze salcburských soliváren.

Mnoho

z

takových koupí bylo,

zpsobeno touhou Evropan po zvláštnostech Orientu.
Hrab nejen že od mnohých milých a známých v tom i od samé
císaovny
petížen byl zakázkami všelijakých koupí, ale sám dal
pravda,

—

—

se v obchody s Turky, se židy a s vlašskými a anglickými firmami
v Caihrad o rozliné zboží, zejména hedvábí a kon, až to Turci
sami neradi vidli. Zprávy o tom se rozšíily po echách i íši, ješt
když hr. Heman byl v Caihrad; pocházely patrn od len poselstva jeho, kteí si stžovali, že pan vyslanec na nich nepkn šetí,
že 125 tolar denn (11.250 K) od císae dostává, ale 25 vydává.
„Srdenú lítostí Vašnosti oznamuji, že tak se píše do všech zemí
o Vašnostiným legerním život, jak mizern svý lidi rate chovati,

132
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mstce rate hnáti, že žádný posel (vyslanec)
Z Drážan mi to poslali; in summa ze všech úst to jde
Pro Boha nerate sob posmch dáti initi; raci dobrý mino, než stížnostijta
SKOUPOST
psala o tom paní Sylvie, tetí cho ernínova, nanejvýš
miliony"
JEHO.
že peníze všechno do
to neinil.

.

.

.

—

podráždna, svému muži do Caihradu. Ale i císa to ernínovi
v listu do Caihradu vyetl.
Hrab se ovšem bránil, popíral (co odpovdl své žen, paní
ale mám
Sylvii, najde tená v piloženém faksimile pi str. 144)
za to, že v zprávách z Caihradu bylo pece nco pravdy, nebo
o jeho dlouholetých obchodních stycích s Caihradem jsme zpra-

—

veni

doby

bezpen.

Nco obchodního

zájmu, ale odpovídajícího názoru

o postavení šlechtice ke králi, bylo

i

v

pomru jeho

k císai:

pipomínal na p. císai, že on
jediný z pán eských bojoval pro na Bílé Hoe. A v stycích s kurfitem Bavorským Maxmiliánem, kdykoli mu šlo o to, aby kurfit
slevil clo ze soli pro pana ernína skrz Bavory vezené, neopomenul
mu uvésti na pamt onen drahocenný ád podvazkový krále Fridricha, který po pražské bitv byl kurfitu daroval
S lety se
šetrnost jeho promovala v skoupost, v mamonáství, myslící jen
na peníze. ,,Co to za jeho skúpost, nelze vypraviti," píše o
paní
Zuzana ernínova, matka pedureného ddice bohatství Hemanova, mladého Humprechta. „Na pana strejce se bezpeiti pebídná
vc," píše jindy synovi; „nercili nkterým zlatým, ale malým penízem by ti nepomohl; po smrti snad, nezmnili kšaftu, ti dá, ale za
živobytí, kdyby ty mu dal, srden by rád vzal."
Ostatek slyšeli jsme doklady lakomství hrabcího, když jsme
v žádostech za povýšení a

titule

.

.

.

nm

hnvu pro ušlý píjem
mohli jsme studovati v pípadu Hosiánov. Tenkrát svolával uvznný dchodní písa kosteky, Tobiáš Rovenský, vzpomínaje své
rodiny, na hrabte pomstu nebes. Dožil-li se roku 1648, dkoval jist
Bohu, že ho neoslyšel: nebo když Švédové tenkrát pekvapením
zmocnili se Malé Strany, vyloupili hr. Hemanovi v jeho dom zazdný poklad 200.000 zl„ klenoty a peníze (vytrhali i zlaté peeti
mluvili o paní Rej n, a bezohlednost jeho
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z jeho diplom), to jest vše, co ml hrab na hotovosti. To je
summa, která má dnes kupní sílu 12 milion K. „Což on
hrab naíká na své pobrání; praví, že o všecko pišel," psala
o hrabti tou dobou paní Zuzana. A po dvou letech mohl
hrab koupiti (nemluv o jiných statcích) Kosmonosy a zaplatiti za
100.000 hotov! Také v obchodu s Caihradem utrpl
ped r. 1648 velké ztráty, na 36.000 zl. (obchodoval s Caihradem
a Benátkami do své smrti), namáhaje se marn všelijak, aby od
zpronevilých obchodník své peníze dostal zpátky. Mezi jiným
poslal r. 1648 k tomu konci do Caihradu Jiíka Egra, kosteckého
poddaného (patrn zvláš spolehlivého a nepochybn vlaštiny znalého lovka), spolu s listy k vyslanci benátskému a císaskému resi-

n

dentu v Caihrad a zajímavou instrukcí, v níž mu podrobn napsal, jak si má poínat, koho se držet, koho se varovat, jeho vcí
neroztrubovat atd. Uložil mu také celou adu koupí turecké boty s poduškami uvnit, hedvábné pasy, apraky, mundštuky, jednoho hebce a j. Ale ani Jiík Egr nepomohl; o peníze pišel hrab definitivn.
Obchodní nadání hrabte by bylo musilo na vysoký stupe povznésti pedevším výnos jeho statk, kdyby léta válená nebyla prospchy jeho meliorací a kombinací tak bezohledn v nivec uvádla.
Ale i z toho, co o správ statk jeho v asech tak nepíznivých víme,
je zejmo, že by se hrabti dnes, teba to znlo paradoxn, ne každý
hospodá vyrovnati mohl. Zemdlství i hospodáský prmysl byly,
jak snad ješt poznáme podrobnji, v echách té doby na znaném
:

hrab jako
ekonom.

stupni;

hrab nad to ml nkteré speciality:

své železárny, rozsáhlý,

jak se zdá, chov koní, obchod vínem, solí a kdož ví co ješt všechno.
Vrchním hejtmanem si byl sám, všecku korrespondenci vedl a vše-

Vdl

chny úty pehlížel sám.
o každé hromad obilí na sýpkách,
a jak dovedl zatáeti s úedníky svými, jsme povdli. Léta mládí
jeho, kdy byl vrchním hejtmanem komorních panství v echách,
seznámených v mnohém ohledu s nejnovjšími tou dobou pokroky
techniky zemdlské a hospodáského prmyslu, byla jist také
školou jeho.

*34
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V rodin

v hospodáství svém byl samovládcem, který nesnesl
odporu, a který dovedl, po pípad energickými prostedky, podro- povaha jeho.
biti okolí své vli. I v tomto smru karakterisují jej listy paní Zuzany
i

(Povídal),
hrab byl u mne ped verejškem
raditi
ním
a vše
všecko
s
že
se
máme
a
my
o
námi
míní
že tak dobe
mne
nechal
mu dobe íci: by prý mi všecko pobral, v spodní sukni

zajímav. „Náš pan

.

.

.

s

a statek zapálil, „všecko dobe" abych ekla. Mlela jsem na to, jen
." „Bode o hrdlo jel, moct nebo nemoct
nic
jsem se zasmála
on se nezeptá," teme o hrabti v jiném listu jejím. Man pi takových karakteristikách vzpomeneš podobn bezohledné, jen vli svou
znající povahy: Albrechta z Valdštejna. Jeho nedvru k úedníkm, ásten asi dobe odvodnnou, již známe; všude tuší „fortelné zpsoby", „falešné kusy", „ouskoky"; listy jeho úedník, ale
i osob ze stav jemu adressované jsou bohatý originálními karakte.

—

.

si hrab pipisuje k datu praesentata. Zajímavý píklad toho mže tená spatiti na snímku zvláš kousavého
dopisu hrabnky Sylvie (pi str. 64) adresovaného panu z Kolovrat

ristikami toho druhu, jež

—

hr.

Heman jedovaté

psaní nejen zadržel, ale pokáral svou paní

energickým „Hanba!", pipsaným na rubru. Tak ulevoval svému
a tak nám asto poskytl píležitost
hnvu, vyláteil se v krátké
odposlouchati jeho nejintimnjší myšlenku. Zdá se, že železnou vlí
jeho, plnou nárok, a zlobivými chvílemi trpla pedevším žena jeho.
Ta stžovala si na to s pláem, patrn ne po prvé, paní Zuzan.
„Snadno toho trápiti, kdo v moci jest, ale taky pánu Bohu poet se
musí vydávati tžký ..." Nesmíme, pravda, peceovati takové ženské stesky; paní Sylvie, jak již víme, byla v mnohém ohledu íznjší
svého chot. Jist aspo v pomru k poddaným: hrab tu byl sic
písný a stále upomínal a hrozil o své resty, ale zlobivost jeho nebyla
celkem poddaným nebezpená; ml dokonce chvíle porozumní pro
bídu jejich a
s láteením, pece pomáhal. ekl bych, že v
tkvlo mnoho ze starosvtského nazírání na pomr poddaného k pánu,
mnoho staroeské loyality, kdežto hrabnka Sylvie, po otci Vlaška pvodem, byla až píliš ochotna promovati sedláky v robotné otroky.

vt

a

nm
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...

Také zevnjškem, aspo v pozdjších letech, pipomínal hrab
daleko víc staroeského vousatého zemana než vlašského elegána

jeho osobATO 97""

—

brada
to snad spolehliv lze
jehož reprodukce jest piložena (pi str. 128). Drsnost, neuhlazenost, neforemnost je i v jeho
bžném stylu jeho list je opakem formáln dokonalé práce humanisticky vzdlaného vrstevníka. Píše tak, jak se prost mluví a jak se
mu myšlenky hrnou, nechtje to upravovati peliv stylisticky; nkdy
v dopise takovém je tolik výšin z vazby a nedodlaných vt, že
sotva lze porozumti. Tuto neohebnou drsnost lze snad spojiti v myšlence s tlesnou neúmorností jeho. Zachoval si ku podivu dlouho
svžest a zdraví: r. 1648, když bylo hrabti 72 let, píše paní Zuzana:
ten pán je tak erstvý jako ve 30 letech a ješt mi se zdá, že
,, Jist
by mnohý lovk ve 30 letech nebyl tak erstvý a stále jako v kole."
Po roce píše ovšem „Velice chudinka starý schází," ale téhož r. 1649
bylo 73letému hrabti, té staré chudince, malikostí jeti komo
z Prahy na Kost, ano pes Kost až do Šmideberku ve Slezsku a pak
zpt do Prahy! Dokud byl mladší, to jest ješt šedesátník, potrpl si,
zvlášt v okolí císaov ve Vídni, na trochu luxusu a trochu veselého
,,Píše mi hrab Vratislav," podotýká kousav paní Sylvie,
života
„jak se rate stattlich u Vídni chovat, že rate každej den pánky ty
strojit, na tisíce hrát, v tak pkným dom že rate bejt, 2 cuky koár
tam chovat a 3 jízdních koní. Je mi dosti líto, že pi tak velkým
prachtu taky nejsem ..." Jindy píše, že slyší, že hrab na tisíce
živé oko, energický nos

vyísti

ze

starého

i

ústa, silná

portrétu

jeho,

—

železné
'

:

.

.

.

v karty prohrál. „Jen

se

nerate asto

vopíjeti ..."

Hospodárná hrabnka Sylvie byla sotva na krejcar mén po„pro svj špás sem jist 20 zl. (1200 K)
její muž
podobné zprávy z Vídn nebo Prahy ji
neutratila," píše jednou
dráždily tím více, že nkdy hrab na její nevyhnutelné poteby nedal
penz. Když r. 1639 na podzim uchýlila se ped pražským morem
do Strakonic, na statek hr. Colloredo, spolu s jinými damami šlechtickými, psala marn muži o peníze, „abych mla na živa bejti."
„Já nežádám více na den, jen co Vašnostiný lokaji mli; já se nejky

zorná než

—

—
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íkaje nenajím. Již po druhý Vašnosti prosím, po tetí
smíti,

musím již

stud stratiti."

již

nebudu

hnvy jeho

Na hrabte ani tento list neml úinku

na nj od paní

Sylvie, že je zdravá a nemá peníze.
neodpovdl, leda nco v tom smyslu, že tam
v Strakonicích Sylvie hlady neume. Paní Sylvie tedy psala zetelnji, že to nezapomene do nejdelší smrti. „Pan Marijeme (jenerál,

(poznamenal

Já

si

:

taky!), snad ani

cho jedné dámy, jež

K)

(60.000

žen

také uchýlila se do Strakonic) svý

posílá, ježto je

iooo

zl.

žebrák proti Vašnosti! Bože, dejž mi,

abych Vašnosti do mý smrti v niem nepotebovala Pro psa nebo
poddanýho Vašnosti nebylo mnohdykráte tžko mnoho mil jeti, než
mne tu navštíviti, to by bylo proti Vasnostiný reputací ..." Hrab
4 dukáty (12 zl.), nepochybn úmysln tak málo,
jí konen poslal
aby dokázal, že rozilení ženy na nho nemá žádného vlivu. Hra!

—

bnka

se stížnostmi

umlkla. Spokojila se jen vtou:

„Mn je

a karty byly

líto,

že

Ty bankety

svýho požehnání za svýho života nerašte moci užívati."

patrn pec jen vzácnou výminkou v život hrabte.

však, že jednou prohrál summu velikou: 10.000
a již kop
nebo zlatých (700 nebo 600.000 K). Byla to prohra jist kavalírská
ale platil ji teprve ddic Hemanv, hr. Humprecht, po smrti
strýcov
Vlastn i satek Hemanv s paní Sylvií byl podle všeho dsledkem odhodlání po letech odíkání a šetení dopát si luxusu povaha paní
SYLVIE.
krásné ženy. Prvé dv ženy jeho byly vdovy bohaté dtmi z prvých
svých manželství; po tetí oženil se hrab r. 1633, když chybly mu
do šedesátky ti léta; nevst Sylvii bylo 27 let. Vzal šiji pro krásu,

Vím

.

.

.

—

.

.

.

ne pro peníze. Sylvie, jež byla dcerou Štpána

hr. Caretto-Millesi-

mo, njakého vlašského dstojníka v císaských službách, oženivšího
se u nás s eškou, Majdalenou Kostomlatskou z Vesovic, mla po-

mrn

nepatrné

vno

(2000 kop).

Hrab

je doplnil

neobyejn

štde: na 100.000 zl. (6 milion K), jež pojistil na panství kosteckém (zajímavo je, že svdkem nevstiným byl pi svatební smlouv
hr.

Adam Trka, zavraždný po necelém roce s Valdštejnem v Che-

bu).

Jak již víme,
18

dostal

Heman

s

paní Sylvií hospodyni, jíž by po-
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hledal široko daleko, ženu nesenou také skoro veskrze snahou zbo:

hatnout! „ Pála bych, abych Vašnosti mohla na sta

tisíce

penz

na-

mnú býti spokojen. Co má nešastná chudoba Vašnosti nepinesla, to má pilnost Vašnosti zejská." S doklady
dlati, jen abyste ráili se

její horlivosti

a její odborné vyškolenosti ve

seznámili (výše
jeví se

rok

správ statk jsme

se již

69 a 113); také o její energii a íznosti, v níž snad
její, jsme leccos povdli. „Kéž já jen mám
nad nimi," t. j. nespolehlivými úedníky panství petršpurstr.

vlašský

i

moc

pvod

r. 1639: ,,já bych je jinae esala a k poslušenství
pivedla." Po desíti letech vypravuje, jak pustila strach na mstskou
radu v slezském
Šmideberku ,, rate mi na mý svdomí viti,

ského," píše Sylvie

mst

že se tásli, že

:

neumli mi

odpovídati."

,,

Strany

tch

Kysibliskejch

sedlák sem jim to tak natáhla, že se v hlav derbají.' S tmi sedláky
zatoila opravdu poádn (jako pozdji s Petršpurskými) vnutila
jim roboty, jichž jejich pedkové neznali, vedouc dlouholetý spor
o to ped ouady a rebelanty posílajíc do sklep kosteckých do
;

vzení.

I

,,Já nic

nevrnu ped

právní stránku otázky vyhradila vlastnímu rozhodování:
sebe, co

žalována, než nerate se

Vy

bych nemohla
(psala mužovi)

vyvíst;

budu

do toho

.

.

klásti;

.

vobjá to

vyvedu!"
Její

nžnosti
dence

pomr k drsnému muži ml, jakjsmejiž poznali, dosti napjamu píše dokonce: Vidt, že Vašnosti milejší

tých chvil; jednou
'

,,

dobytky než žena." Proítáme-li však listy její z posledních let života
Hemanova, tak asi od r. 1643 poínaje, poznáme, že mu byla
opravdu oddána. Názoru doby o pomru žen k muži odpovídá
ovšem cizí nám tón list jejích, v nichž se podpisuje „oddanou" nebo
„poslušnou služebnicí", v nichž muži ruce líbá, ponížen dkuje a jež
i ostatkem obsahu svého pipomínají spis dopisy hospodáského úedníka pánova, chvjícího se o splnní jeho rozkaz, než listy paní jeho.
Ale vedle toho najdeme plno nžností, jež by svdily o zvláš oddané
a milující žen,

kdybychom nevdli,

že byly

zárove bžnou módou

dokonce i: mj nejmilejší
pane, pane Sulimánku! To je patrn narážka na tureckou slávu mu-

v

dob

i3 8

baroku:

mý serce, mj Hemánku,

HRABE HERMAN A JEHO CHO.
echách hrabti

íkali žertovn také „Turecek". Starý hrav dobré nálad, kvitoval tyto nžnosti titulaturami z let
líbánek: má koziko, má díviko, má crciliko. Nkdy jí íká také:
salátko, a Sylvie se tu a tam také podpisuje: Salatie; nerozumím, co

žovu; v

b,

to
s

byl-li

má

znamenat. Když byl

hrab

v Caihrad, píše

mu

Sylvie

emfasí: aby nebylo do Turek, po štvermi bych za Vašnosti lezla,

kdyby mla jistotu, že se hrab již vrací, ,,ráda
bych ratolesti metala." Jednou píše dokonce „Proklínám tu hodinu,
že sem kdy Vašnosti zarmútila." Formulovat psobivou vtu a patrn i v ei mluvené najít silné, výrazné slovo umla výborn. Nad
to má eština její pikantní zabarvení lidové, snad z njakého náeí.
Paní Sylvie píše vždy: do smerti, skerze, na herdle, na kerku, roza jindy zase

dí,

že

:

verhnu, berzy.

O

paní z Martinic, choti nejvyššího purkrabího, po-

znamenává: „Jak se von (purkrabí) na
Sama z tch, co „melely", jist nebyla!

ni vofoukne,

vona

mlí."

V ohledu náboženském nepozorujeme ani u paní Sylvie ani u hr.
Hemana pražádného fanatismu protireformaního
vie byla

patrn

nekatolická, jež pro víru opustila

;

matka paní

echy; zdá

Syl-

ERNÍNOVÉ

mi

boženském

se

úvahy hospodáské by byly u obou rozhodly proti
násilnému obracování nekatolík a proti jejich vyhánní ze zem.
Ale nezbylo než podrobiti se císaské vli; hr. Heman po r. 1650,
když protireformace vlastn poala se provádti, propustil i jednoho
nekatolického píbuzného svého, rodem ernína, jenž byl njakou
dobu správcem jeho panství Petršpurského. Slíbil také císai, že na
slezském panství svém Šmideberském z ech prchajících nekatolík
pijímati nebude. Založiti nový klášter nebo uiniti velké nadání
ústavm duchovním mu nenapadlo (a v tom na p. i Valdštejn vyšel
mnoho vstíc mód své doby) postavil všeho všudy dv kaple na
Petršpurku, jednu na vyplnní slibu, jejž uinil boje se o svj život,
když prchal r. 1619 z Prahy do Saska. Dary nkterým patronátním
kostelm jeho a nkterým klášterm v závti urené nepesahují
míru skrovné slušnosti. Zbožná pou hrabte k modle vznešeného
také, že praktické

:
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svta protireformaního jeho doby, Pann Marii Loretánské do Itálie,
do Spoleta a odtud do íma (na jae r. 1648) vyplynula také ze
slibu uinného ve chvíli úzkosti, když hrab na druhé cest do Caihradu byl tžce onemocnl. Ze v závti své nekatolické potomky
z ddictví vylouil, odpovídalo zákonm zemským. Po zpovdnících
nebo mniších, po exerciciích a rozjímáních náboženských, po rozilování vrouném nebo povrivém modláství nenajdeme u nho
stopy

— životní

obzor jeho naplnn byl skoro veskrze starostmi

praktickými, starostmi z tohoto svta:

knz,

Bh

i

musili ustoupiti do pozadí. Pekvapující

oficielní jednatel jeho,

výminku v tom obraze

1627, když sloužil ve Valdštejnov armád, vyžádal si hr. Heman (tak vypravuje Kalista) od jednoho nmeckého hvzdáe svj horoskop. A zárove i horoskop Valdštejnv. Je možné, že v tom byl poradcem Hemanovým ValdŠtejn sám
ale jist nedovedl toho stízlivého praktika a potáe zmásti svou
nešastnou povrou.
Bhem života svého sloužil hrab tyem ímským císam (Rudolfu II., Matyášovi, Ferdinandovi II. a III.) a jak jsme vidli, dovedl toho užiti k nahromadní vlivu a bohatství. Pedních
zemských ovšem nedošel, ale po tch podle všeho zpoátku ani netoužil; teprv r. 1645 byl postaven v elo dvorského lenního soudu
(zemský sudí) a teprv na konec života, jako staec 761etý, byl jmenován nejvyšším sudím zemským, po roce nejvyšším komorníkem
zemským (to byla hodnost o stupe vyšší než nejvyšší sudí) a konen
v únoru r. 1651, msíc ped svou smrtí, nejvyšším hofmistrem, tedy
v poadí druhým (vskutku však tetím) z nejvyšších hodnostá státu
eského. lenem kolegia nejv. úedník a soudc zemských ili sboru
místodržících byl již díve a to po léta, ale bránil se tomu, aby musil
v urité hodiny pobývati v kancelái; r. 1628 dostává se mu ostré
dtky, že vždy, vymlouvaje se nemocí, na kancelá najíti se zanedbává. Pi všem pece, zdá se, ml dojem, že dvr neodmoval ho
s dostatek za velké jeho služby; mnoho toužil na p. po ádu zlatého
rouna, ale marn. Ten byl totiž vyhrazen (a od Španlského krále

postihneme jen jednou:

r.

—

pomrk cíSASKMU
DVORU

úad
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udlován) jenom nejlepším z nejlepších. Z list paní Sylvie je patrno,
že u ernín považovali to zkracování eské šlechty v hodnostech
ti, kteí
vbec mluviti, ale vili v
a titulech (nevím, lze-li o
byli zklamáni) za následek ešství jejího, její pináležitosti k národu
rebel. Tak aspo vykládám slova listu jejího, kde referuje o zmnách v ouadech a stžuje si, že „doleji (do Rakous?) všecko pichází": ,,v echách niemu pijíti nedají, dokud ta pokuta nás nevbec
mine." Stížnost prozrazuje patrn, že jde o trestání

nm

n

ech

a o vysoká dvorská (íšská) vyznamenání, jako bylo tajné radovství;

mám

tom narážku na hnv císav za dov revoluních pletichách Fridlandského

za nemožné spatovati v

mnlou úast Hemanovu
(víme, že

s

jedné strany byl

ale pochybuji, že

by

ty

i

Heman oznaován za spoluvinníka,
mly vážný podklad; snad jen

kombinace

Hemanovo s hr. Trkou mohlo býti zídlem podezení)
Ze by hr. Heman jakkoliv zakolísal kdy v své vrnosti k domu
Rakouskému, toho není známky nejmenší; rozhojnný znak jeho
rodu (od r. 1627), v nmž v tech bílých pruzích skvla se v poadí
nad sebou písmena R
F, jména císav, s jejichž službou spojil
hr. Heman svou existenci a kariéru, ml býti zpovdí toho pro všechnu budoucnost. Hrab titul tajného rady, o njž dlouho stál, kopátelství

M

nen
jeho

pece

se shostiti
s

dostal (1647); ale opakuji, že z korrespondence paní

rozhodní stoupenci panující dynastie nemohli
dojmu, že v pojímání dvora se na echy vbec hledí

se zdá, že ani tito

nedvrou.

Nenedostává se vskutku známek, jež potvrzují, že v podobných
úvahách bylo mnoho pravdy. Pedstava echa v mysli vítzné ^toú-DVr a
reformaní spolenosti splynula namnoze s pedstavou rebela a kacíe. Píklad máme na Albrechtovi z Valdštejna. Jak stala se svtu
zejmou jeho zrada, zaznlo v nepátelském táboe: Ecce Bohemus!
Ale ta doba, kdy vtšina eské katolické, t. j. v zemi zstavší šlechty,
mla takka národn vyhynouti, byla ješt daleko. Veejný život
státu našeho i šlechtické spolenosti naší byl v ticetileté válce stále
velkou pevahou eský. Cizí živly, jež ped povstáním dostaly se do
141
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eské spolenosti, echisovaly se velmi rychle (mžeme to vidti na
rodin Caretto-Millesim, z níž vyšla paní Sylvie), bhem války byl
píliv cizích rod bohužel tak mocný, že poeštní jejich znemožnil.
Styky rodinné s touto novou šlechtou, služba dvorská, funkce úední
a vojenské, zakládají nejdív dvojjazynost našich pedních rod,
pozdji teprv je ponmují spoleensky skoro úpln. Hr. Heman je

a

tch, kterým pomry vnutily mnoho nminy,
jist nedal
nikomu pochybovati o svém pirozeném ešství. Hrab strávil tolik
let v dvorské služb a v cizin, statky jeho ležely vtšinou v nmeckých krajinách proto musil užívati nminy a vlaštiny dosti asto.
Ale jeho soukromé písemnosti, jeho úty a denníky (v tom i denník
druhé cesty do Caihradu) jsou psány esky; do liberce píše vždy

již z

:

^^í »Í?£H

~

TA A JAZYK

ESKÝ.

esky (Liberetí odpovídají nmecky).
zrovna tak
listy

nebo naopak. Kultura

italské renaissance

nismu, povyšujíce za módní jazyk

pípad

Nmina však byla mu patrn

bžnou jako eština; nkdy pí se nmecká regesta na eské

vzdlanc

jako kultura huma-

a kavalír vlastinu, po

latinu (dva vlastenci naši, Žerotín a Budovec, dopisovali

si

porozumní pro význam
individuality národní: eské jako nmecké bylo v oích jejích stejn
méncenným. Odtud pedevším teba vykládat jistou lhostejnost
nikoliv esky, nýbrž latinsky

ech 17.

!),

byla oslabila

v ohledu národním; u protestant našich pak
psobila k tomu i jednota zájm a sympatií s nmeckými protestanty. V ohledu národním tedy hr. Heman v závti své výhrad neuinil žádných; jen eský jazyk toho dležitého dokumentu, jímž
našich

stol.

poizoval o rozsáhlém ddictví svém, základu bohatství a moci ernínského rodu pro celou budoucnost, ukazuje potomkm (jako ostatní
listinná pozstalost jeho), že jmní a postavení jejich je výsledkem

eské práce a eské

Záv

mysli.

Hemana

ernínský

1646) je nesena myšlenkou založiti
tomu konci
asy.
skvlé postavení rodu ernínského na

fjdeikomis.

zídil netoliko se svolením královým fideikommis (patily k

hr.

(z r.

vné

K

nmu

panství a statky: Petrspurk, Kysibl, Najdek, Miloves, Kost, Vele-

ly
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chovky u Jarome, Šmideberk ve Slezsku, dvr v Unhošti, 95.000 zl.
zapsaných mu císaem na panství Mlnickém a ti domy v Praze),
ale naídil v závti, že

ddicové jeho mají ukládati každoron

3000 kop mís. (210.000 K) do kasy, „jenž poklad celého našeho rodu
slouti má." Jak ohromná by to dnes musila býti suma, kdyby vle

závti byla bývala plnna!
navrácení) v

K

pokladu

se

dob nouze; mohlo z nho

i

mlo

jiným

sáhnouti (ale proti
býti

pjováno. Hr.

Heman zavázal dále ddice, aby k fideikommissu pikoupili panství
Chudenické, starou kolébku rodu ernínského (Chudenice patily
tou dobou jiné ernínské, dosti zámožné a velmi pyšné linii), aby
nedopustili starých maleb v Chudenickém kostele, na djiny rodu

ernínského se vztahujících, ani rušiti ani obnovovati, ,, nýbrž v své
podstat a starožitné památce zanechati" (tedy zcela moderní stanovisko!). Mám proto za možné, že pée rodu o archivní zachování
všech ernínských písemností dkuje za své základy také vlihr. Hemana.
chce konené, aby ddicové Hemanovi dluh žádných
nedlali, k žádným žalobám a soudm pijíti nedali, dobe hospodaili, každému ve všem víru zachovali, dobrejch lidí se drželi
vše pod ztrátou fideikommissu. Život je ovšem silnjší než taková
zbožná pání; nejvíc to na sob poznal ernín sám. V celku však je
mravn ušlechtilý duch jeho závti s to, aby zeslabil nepíznivý dojem, který o povaze jeho tvoilo si tu a tam jeho okolí. V kodicillu
k závti vzpomnl hrab i na poddané odpustil jim na všech panstvích svých dlužné obilí osepní. Vedl ty resty z válených let, jak se

Záv

ZÁV HR.

HEMANA.

—

:

samo sebou rozumí, nedobytné, v evidenci
odhadoval na ohromnou summu 200.000 zl.

neustále; v
(12 mil.

penzích je

K).

Hrab Heman, jenž

v posledních letech života svého bolestn
na kámen, hledaje astji úlevy v Karlových Varech, zemel
stár 75 let, dne 7. bezna r. 1651 v Praze. Nedlouho ped smrtí svou,
jakoby chtje se zbaviti všech starostí hospodáských, pronajal všechny své statky své choti za roní summu 50.000 zl. Smrt hrabte
ovšem tuto smlouvu rozvázala; fideikommis ernínský dostal se ddici v závti ustanovenému; hrabnce Sylvii zstal jen statek Ka~
stonal
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mýk,

jejž jí byl

hrab

daroval, statky Oujezd a Dubkovice, které

1650 byla od nho koupila (za 30.000 kop) a ješt dva menší statky
(Chotimi a Blšany), jež byla koupila díve. Krom toho mla užívati do smrti své nebo do provdání panství Mlnického, dvora v Unhošti a jednoho domu na Malé Stran. Užívala také, a to až do smrti,
panství Kosteckého, na nmž mla pojištno 100.000 kop vna. Hospodaila ovšem a vydlávala po smrti mužov dále; tak r. 1655 koupila panství Lovosické. R. 1659 se podruhé vdala, a to za cizince,
markrabího Leopolda Viléma Badenského, vysokého dstojníka
další osudy v císaských službách. Ženichu bylo pi svatb 33 let, paní Sylvii
53. Když byla o dv léta mladší, psala žertovn ddici mužovu,
hr. Humprechtovi, který by byl rád ml její podobiznu: „Když
bohdá budu mladší, a pknjší, ráda se Vašnosti malovati dám; než
takovej vchet nejlépe pod lavici !" Ale na ten vchet, zlatem bohat
podložený, chytil se jeden z prvých ženich ímské íše. Podobizna
její se nám pece zachovala (srv. str. 136), ku podivu v zámku hruboskalském.Aletujiž nejde o hrabnku ernínovou, nýbrž markrabnku Bádenskou. A nejde naprosto o njaký vchet, nýbrž o tvá,
v níž rysy sebevdomé energie jsou vtesány ku podivu výrazn.
Nedokala se ani vojenské slávy mladého muže svého na bojištích uherských ani dosednutí jeho na markrabcí stolec v Badensku;
zemela bezdtná, již po pti letech, poátkem r. 1664 v ezn.
Panství Lovosické odkázala muži svému, ostatní statky svému bratru
Karlu Leopoldovi z rodu Caretto-Millesimo. Nejrozsáhlejší odstavce
r.

—

závti (je z r. 1660) týkají se onch 100.000 zl. (6 mil. K), jež
v den svatby vnoval nebožtík Heman a jež zajistil na panství
kosteckém: zakládá z nich (hr. Humprecht peníz hotov vyplatil)
fundaci na zpsob fideikomissu pro potomky z rodu Millesim. Ten

její
jí

cizí rod,

cího

jak již

století.

I

in hrabince

povdno,

Mágnový"

seste a jejímu choti
(sluli
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splynul cele

s

eskou

šlechtou následují-

menší odkazy Sylviiny závti „paní Olympii Katea

de Magni a pisthovali

se

—

Mágnovi
t. j. vlastní
nkteré nové vlašské rody
do Prahy v dob Rudolfa II.

Maxmiliánu

— prozrazují, jak

hr.
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HRABE HERMAN A JEHO CHO.
z Milána; zásluhou

jednoho

z bratí, proslulého

v své

dob kazatele

kapucín na Hradanech, P. Valeriana
Magni, dosáhli všichni pozdji hrabcího titulu) vnikaly satky
v eské prostedí. Nejdražší svj klenot, prsten „diamantový tabulkový", který koupila za 600 zl. (36.000 K), odkázala paní Sylvie
hr. Maxmiliánu z Martinic, nejv. hofmistru, že byl vždy jejím
dobrým pítelem. Ten ml také vést její poheb, kdyby manžela
ani bratra v zemi nebylo. Malý odkaz je i pann Lidušce Gernínce, „pro poctivost, kterou ke
prokazovala." Obšírná
opatení o špitálu pro sedm chudých v Lovosicích, jejž založila
a zajistila pro všechnu budoucnost, odkazy služebným a eládce
zavírají záv, notabene s ustanovením jako v závti Hemanov,
že poddaným odpouští vše, co jsou dlužni do panského dchodu.
Pochybuji, že toho za jejího písného režimu mohlo býti mnoho.
Paní Sylvie pochována byla podle poslední vle své vedle prvého
manžela svého v kostele sv. Víta na hrad Pražském. Vstoupíš-li
vchodem na severní stran do kostela sv. Víta, najdeš hned na levé
ruce ve zdi kostelní dva náhrobní kameny z bílého mramoru, steja diplomata, provinciála

mn

ným zpsobem

upravené. Hlásají v latinských zlatých nápisech, že

pod nimi oekávají vného vzkíšení hrab Heman ernín
denic a Sylvie Kateina, markrabinka bádenská.
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MLÁDÍ DDICE HEMANOVA. — JEHO CTIŽÁDOSTIV IDEÁLY
A NADJE. — ZKLAMÁNÍ JEJICH. — POVAHA HR. HUMPRECHTA. — JEHO
LÁSKA K UMNÍ. — STAVBA ZÁMKU HUMPRECHTA. — POŽÁR HUMPRECHTA A ZNOVU ZBUDOVÁNÍ JEHO. — SVATOPLUK ECH NA HUMPRECHT. — HR. HUMPRECHT A ESKONÁRODNÍ VDOMÍ. — ZBOŽNOST
DOBY BAROKU. — CÍSASKÉ LISTY HR. HUMPRECHTOVI. — OTÁZKA
SELSKÁ A MOR R. 1680. — SYN A VNUK HR. HUMPRECHTA. — PRODEJ
KOSTI.

HRAB Heman,
ddicem
uinil

jenž

pes

to,

že tikráte byl ženat,

dtí neml,

fideikommissu vnuka bratra svého, mladého

Humprechta Jana ernína

listy paní
ZUZANY.

z Chudenic, syna paní Zuzany erníkdyž bohatý strýc umel, sotva 23 let. Léta mládí
jeho, tak od 17 do 26 let vku jeho známe velmi dobe z peetných
list jeho matky, paní Zuzany, jež mu posílala do ciziny, nejvíce do
Itálie a do Francie, kde hoch dlel na studiích (pobyl tam pltetího
léta od podzimu 1645 poínaje). Každý z nich je pravou zpovdí
nžné mateské lásky, pi tom dokladem ušlechtilé, mkké povahy,
ženy bohatých životních zkušeností a zdravého soudu, oddan zbožné
a dobré ešky. Proítati ty listy znamená pobesedovati si v intimních návštvách u teplého krbu staroeské šlechtické rodiny vzác."
ných vlastností. ekl bys ,,tam se lovk napije, nadýchá ojizny

nové.

Tomu

„Mé

rozmilé, nejmilejší dít!"

bylo,

.

:

„Mj

rozkošný, nejmilejší

.

Hum-

—

prechte" (ale v oslovení úvodním vždy: Urozený pane, pane!)
kolikrát v rozliných variacích vrací se nám to zvolání lásky v kaž-

list Jednou teme dokonce vera byli u mne u jídla J. M.
pan hrab ernín, páni synové oba dva (t. j. zeové paní Zuzany),

dém
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„hrub na

tebe zpomínali,

mohlo

ti

v

tch rozmilých

.

.

.

uších tvých

V tch rozmilých uších tvých!
Ale nebyly vždy ty listy neseny jen dechem obdivu a touhy. Zd.
Kalista seznámil nás ve své monografii podrobnji s léty Humprechtova mládí, zejména dobou jeho pobytu v cizin
ím dál tím více
pronikají v nich starosti, jak opatiti tžké peníze, jež taková cesta
mladého kavalíra, provázeného ovšem professorem-hofmistrem a slu-

pozníti ..."

—

hou, pohlcovala (a bohatý strýc, rozumí

se,

nepispl

ani krejcarem),

rozpaky matiny, vzbuzené až fantastickými plány
Humprechtovými do budoucnosti. V tom smru jsou pro mladého

hlásí se

v nich

i

mu tenkrát 21 let) nejkarakteristitjší jeho nadje z druhé cesty do Itálie (1649 1650), že by se mohl státi
kardinálem.
A to hned nebo co možná brzo, aby pedstihl konkurenta, jímž nebyl
nikdo jiný než tehdejší císaský vyslanec v Madrid, František Caretto, markýz de Grana, týž, jenž r. 1634 obvioval hr. Hemana,
že souhlasil se zrádnými plány Valdštejnovými. Do vzniku plánu
nevidíme pohíchu jasn
v listech paní Zuzany teme i obavy,
mže-li ech vbec státi se kardinálem (Humprecht odpovídá, že
ano, že kardinálem mže se stát i Turek i Mouenín, ,,dyž je jen
snílka (bylo

—

—

—

katolík"), ale

neteme

ani slovo o tom, že

Humprecht

je

pouhým

laikem, ba ani snad vysvtlení, že studuje nebo dostuduje theologii

nebo vstoupí do kláštera. Je pravda, že zlé píklady z nejbližšího
sousedství mohly mu zmásti hlavu: kardinál Harrach byl zvolen
pražským arcibiskupem, když mu bylo 24 let, kdy teprv dokonoval
svá theologická studia v
když mu bylo 28 let, byl již kardinálem; olomoucký kardinál Dietrichstein stal se proboštem kapituly
litomické o pt let díve než se stal knzem, ani jemu nebylo ješt
30 let, když byl jmenován kardinálem. A motiv toho blouznivého
rozletu studentova? Patrnjen, ,,aby pomohl jménu svému k sláv".
Tak vybiovala doba jeho ctižádost. Není pochyby, že tím vnukala
naší aristokracii nemalou dje- a kulturotvornou sílu. V pípad
Humprechtov vidíme, jak barokní prostedí jeho výchovy dávalo
již magnificenci povahy církevní pednost ped mocenským leskem

ím;
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svtským. Ale i v tomto smru, po rozplynutí krátkého snu kardinálského, nesly se touhy kariéry Humprechtovy co možná nejvýše. Nesmírné bohatství, jehož byl ekatelem, bohatství samo o sob, bez
titul, stavících jej na nejpednjší místa spolenosti, mu nestaovalo.

Tenkráte

již

ddictví PO nován ddicem
strýci

záv, kterou Humprecht byl jmeHemanova. Paní Zuzana, tuším, ne-

byla napsána

fideikomissu

shostila se dlouho nedvry, je-li odhodlání bohatého strýce, jí
v gruntu srdce málo sympatického, nezmnitelné; psávala o tch

nadjích

obavách synovi, ale vždy s ušlechtilou noblessou, která
byla daleka toho tásti se touhou na strýcovo ddictví. Zdá se, že
to byla paní Sylvie, která vlivem svým rozhodla pro mladého Humprechta
„avšak vle boží v tom pedevším jest nejprve", psala
synu do Paíže paní Zuzana. Po pání matin dal syn ihned, jak ho
radostná novina došla, sloužiti mši svatou na podkování Bohu a rozdlil chudým hojnou almužnu. Vydal se potom na podzim r. 1648
(práv tenkrát, kdy na Prahu útoili Švédové) ješt jednou do Itálie;
teprv na jae r. 1650 vrátil se do vlasti. Stáí strýcovo a nemoc jeho
„pantáta pece vždycky stn a pece zlobivý jako štír", píše jednou paní Zuzana
dovolovaly tušiti brzký konec jeho života; pochopíme, že mladý Humprecht astji v myšlenkách svých prodléval
se káral sám: ,,není se dobe na cizí
u budoucího bohatství svého,
smrt tšiti". Po vli strýcov vstoupil do služeb dvorských; pidlen
byl k služb mladého, tenkrát desítiletého prince Leopolda. Tak
dosáhl r. 1653 hodnosti komoího, mimochodem eeno s platem
i

—

—

—

a

40

zl.

(2400

K) msín.

Nikdo netušil, že arcikníže Leopold, ten slabý hoch, urený
k stavu duchovnímu, bude jednou císaem; ddicem trnu byl tenkrát starší bratr Leopoldv, korunovaný již králem eským, Ferdinand IV. (zemel r. 1654). Služba Humprechtova byla tžká, také
nadje dvo- proto, že si mladý princ pana komoího zamiloval a chtl býti co
H SLU~ ne vlc v jeho pítomnosti; „troufám ale," psal Humprecht matce
J
ýEB°
r. 1650, „že nedlouho také to trvati bude a to zameškání nynjší
148
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mých vcí a

ta obtížnost se

promna

mi dobe

hodí.

Neb

.

.

.

pedn kdykolivc

starým panem strejcem, hned se taky se
mnou zde stane. A potom sem, ím jen chci a budu moci initi, co
sám budu chtít! Neb již tento svt a všechny dvory jsou tak pokaženy, že ani cnost ani rozum ani dobrá povaha bez bohatství nic

jaká

A

neplatí.

a po jeho

se stane s

proto jako

vli

(však

as muším, abych
za to mají, msíc)

hedvábím

s

s

mejm panem

tátou zacházeti

dovolením V. Mti) kráeti ješt jen nkterý

s

pro ten nkterej rok (nechci íct, jako všichni jinší

sob mého od Pána Boha

pedn

a potom skrz

tak velké prostedky budoucího štstí nezmrhal ..."

Když to budoucí štstí po nkolika msících se na mladého muže
hnvy bohatství. Zemelý strýc,

usmálo, poznal pedevším starosti a

aby

ušetil, nebyl

ml

k ruce žádného sekretáe, nýbrž jen nkolik

hoch-písa v spletitých právních pomrech tolika statk a závazk se nikdo nevyznal. Poheb strýcv a uvedení v ddictví stály
;

16.000

(skoro milion

zl.

hotov,

platiti

rozliné

K);

ddici bylo vypláceti nkteré legáty

úty kdyby hrabnka
:

Sylvie nebyla

Hum-

zapjila 20.000 zl., byl by, jak píše, neml za koupiti
arch papíru. K tomu pistoupily nepíjemnosti s tetou Sylvií pi
postupu statk mladý hrab (zárove s fideikomissem ddil Humprecht titul hrabcí paní Zuzana oslovovala od té chvíle syna v lis-

prechtovi

:

;

tech svých:
se

v tom

dailo

„Mj penejmilejší synu,

pimti jej

tžku statk
1000

dukát

pímo

na

co

(t.j.

nou

180.000

s

tetinými slabostmi.

Chtla

z vý-

zachrániti pro sebe; nad to žádala

K) „klíného"

od ddice, odvolávajíc

se

zeje píinou, že Humprecht poddil ,,za nkolikráte
Hr. Humprecht byl synem pomrn zámožných rodi

Zuzan

a Kostomlaty)

vání

k shovívavosti

možná mnoho

to,

sto tisíc".

(matce

pane hrab erníne!") choval

vi tet dost energicky a jen naléhání paní Zuzany se po-

náležela panství Radonín, Choustník, Mitrovice

— nesmíme v nm tedy vidti chudáka, který najed-

boháem, nýbrž naopak šlechtice, kterého rod i vychozámožnost vzdlaly s dostatek k velkému umní žíti a jednati

stal se
i
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jako bohatý kavalír. Že chtl váhou jmní svého uplatniti se pedevším u císaského dvora, jsme již slyšeli. Také ženitba jeho mla
podle všeho sloužiti tomuto cíli.

matka by byla ráda syna již díve
slenu „pedních rodiAle syn nejevil žádného zármutku, když jedna po druhé z vybraných, zdá se, matkou nevst jeho, se zasnubovala a vdávala. Byla
mezi nimi slena Bta Berko vna, dv dcery hr. Maxm. z Valdštejna,
Pochopíme, že

šastn

starostlivá

oženila, že chystala pro

".

vlašský

HumprechtA.

nho ešku,

n2i hniboskalského. To byly, rozumí se, ešky ,, isté a pemilé",
jak psávala paní Zuzana, ale mladý Humprecht vybral si k zármutku
paní Zuzany cizinku, sndou Vlašku, již poznal u císaova dvora,

dvorní

dámu

císaovny, nezámožnou Dianu Marii markrabinku

z Gazolda; svatba byla slavena

ovšem za

nádhern ve Vídni v kvtnu

r.

1652,

matka nedovedla synov
volb se opíti, ale tete-li její dopisy o tom, máte pece dojem, že
ty projevy souhlasu a radosti s oženním synovým jsou psány se
slzami lítosti v zraku. Paní Zuzan zdálo se tak nepirozené, aby syn
její pivedl jí do domu snachu, s níž by si ani porozprávti nemohla.
A proti satkm eské mládeže šlechtické s cizinkami, „ákýmiNmkykami", byla zaujata vbec. Na svatbu nepijela; také asi z obavy,
že by se ona ,, stará eška a prostá žena" v té cizí nádhee necítila
doma. Nepijela ani paní Sylvie. Také v kruzích eské šlechty vzbudil
satek Humprechtv mnohou nepíznivou kritiku. „U pán z Martinic i od víceji eských pán jsem velký hnv získal a ocet rozlil",
píše v té souvislosti Humprecht sám matce. Mladá snacha paní Zuzany, aby tchýni radost zpsobila, skomponovala jí eský lístek. „Již
assistence císae a dvora. Milující

ist umí,"
pán Bh,

odpovídala Zuzana, „paní dceruška esky

aby taky mluviti

Nauila
nkolik

psáti, dajž

umla!"

se? Sotva; nešlo to zajisté ani

s

uením nminy. Když

msíc po svatb navštívila snacha paní Zuzanu v Radonín,

.pipadl Humprechtovi jist úkol tlumoníka. Satek s mantuánskou
kráskou sblížil mladého Humprechta ješt víc s císaským dvorem
císaovna Eleonora, cho Ferdinanda III., která vykonávala velký

—
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vliv

pi dvoe Leopoldov,

pocházela také z

Mantuy

— a otevel

kariée jeho vtší horizonty. Starosvtské názory paní Zuzany, její
nechu k cizot, její ideál teple domácího, pirozen eského, tebas
prostého krbu, nehodily se do doby, kdy mladá šlechta eská o pítrž
chtla se, lze íci, odeštiti, chtla si osvojiti vlašský, t. j. evropský
kulturní nátr a prokázati tak zárove svou oddanost panující víe

matin

a panující dynastii. Ostatek bylo v patrné nespokojenosti
s

vlašskou svatbou synovou

šastného manželství

se

:

hrab Humprecht

loval v listech svých: Vita
rozešel.

nco pedtuchového po
mia

s

chotí,

s

carissima, Živote

trnácti letech

tou, kterou titu-

mj

nejdražší!,

Paní Diana žila odtud u svých píbuzných v Mantui

nemýlím-li

se,

bylo manželství ve vší

form

ROZLOUENÍ
SATKU.

;

r.

1

674,

rozvedeno. Paní Zuzana

ovšem toho smutného konce nedokala; zemela již v druhém roce
Humprechtova manželství, v stáí pouze 54 let.
Také sny Humprechtova mládí o velké kariée dvorské nedo-

se

znaly splnní. Dvr ho sic užil k nkterým politickým posláním a jednáním v íši; r. 1660 byl jmenován plnomocným vyslancem císaským k republice benátské. Bylo to poselství, jehož hlavní akty provázeny byly neobyejn pompésním ceremonielem a jež hr. Humprechta stálo mnoho penz. Hrab strávil v
ti roky, prose vsak
již v lét r.
66 1, aby byl odvolán. Velmi záhy stal se písedícím
zemského vtšího soudu v království eském, r. 1660 byl jmenován
jedním z místodržících eských. Ale když r. 1665 byla nadje na

nm

1

—

úad

nové obsazení nkterých zvláš vynikajících
dvorských
hraucházel se, zdá se, nejdíve o místo nejvyššího hofmistra po kn.
Porziovi, pak o hodnost nejvyššího maršálka (tu nešlo o hodnostáe
státu eského, nýbrž íše nmecké, císaství ímského)
a hrab
užil všeho vlivu svého, aby dostal se do kruhu nejpednjších dvoa státník císaských, potkal se s nezdarem. Dosáhl jen, jako
na usmíenou, hodnosti tajného rady, tenkrát ovsem ješt velmi
vzácné a praktický význam mající. R. 1676 byl jmenován rytíem
zlatého rouna: bylo to nejvyšší možné vyznamenání v tehdejším katolickém svt; zajímavo je, že obdržel je také pro velké zásluhy

b

—

an

I5 1

ZKLAMAN
NADJE
DVORSKÉ.
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Hemana. Císa Leopold sám v psaní velmi srdeném služby strýce synovce, domu jeho prokázané, královn španlské k odmn doporuil. To byl nejvyšší úspch Humprechtova,
ideálem svtského lesku naplnného života hrab se
piinil nepochybn i tím, že ochotn vyhovl žádosti císaov o pjku
30.000 zl. (i*8 mil. K). Nebyla to ostatek poslední pozornost císaova toho druhu.
Nezdar úsilí o postavení aktivního ministra oželel hrab asi postrýce svého, hr.

i

o

;

zdji dokonale (pozoruje na p. na kn. Lobkovicovi a j. vratkost té
ministerské slávy), také snad proto, že mohl najíti zadostiuinní ve
vdomí, že stojí trnu velmi blízko a není bez vlivu na ízení vcí
HR. HUMstátních. Císa Leopold vyvolil si jej totiž od poátku panování svého
PRECHT Dza jednoho z dvrník svých, vypisuje mu v obšírných hovorných
VRNÍKEM
CÍSAOVÝM. listech historii svých dní, drobné události dvorského života i starosti
velké politiky. Odtud, ale i politickými posláními hrabte v dob
jeho dvorské služby si vysvtlíme, že politický zájem jeho byl velmi
živý

— svdí o tom pedevším jeho rozsáhlá korrespondence, jež je

organisována

cílevdom

tak,

aby adressáta soustavn informovala

o politickém život souasné Evropy.

KOMISAEM

U ESKÝCH

SNM.

Od

polovice

let

šedesátých na-

lézáme hrabte pravidlem již doma, v echách, v Praze nebo na
Kosmonosích, kde pobýval nejastji (panství kosmonoské, jež koupil
hr. Heman r. 1650, hraniilo s kosteckým), pozdji i na Landštejn.
Rodné zemi náleží také nejdležitjší politická innost jeho: hr.
Humprecht byl obyejn královským komisaem, t. j. zástupcem panovníka pi stavovských snmech eských. Tehdejší snmování záleželo v podstat v tom, že královský komisa pedložil snmu finanní
požadavky královy a namáhal se pimti pány stavy, aby je povolili.
Nesnadný a nevdný úkol ten zastával hrab nemén než u desíti
eských snm. Bránil se tomu; psal císai, že zastávání požadavk obyejn velmi nepopulárních je s to, aby jej uinilo v zemi

nenávidným,
císaových.
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Povahou nezapel
paní Zuzany.

hr.

Humprecht, že zddil nkteré

.

.

.

vlastnosti

Ml její dobrotu, její rozšafnou šlechetnost, její prostou

pímost. Zvláš

jej

povaha hr.

karakterisuje sklon k moralistní hloubavosti,

kazatelským, trochu staroesky

rozvláným zpsobem pednášené.

V letech studií vytýkali mu soudruzi „melancholii", uzavenost, neporozumní pro radovánky jejich; smávali se mu, že bude kapucínem. To souviselojest s povstmi o touze studentov dosíci klobouku
kardinálského. Pozdji vytýká
ler,

mu císaský zpovdník, jesuita P.

že žije víc jako poustevník a asketa, než politik a

Miil-

dvoan. „Vím,

vci ponkud kuriosní a uené", píše mu jednou císa;
smyslu té narážky porozumíme lépe, víme-li, že hr. Humprecht poslal
že milujete

císai horoskop jeho (t. j. proroctví o jeho píštích osudech, sestavené na základ postavení hvzd v hodinu narození jeho) a že stýkal
se rád a mnoho s proslulým lékaem a pírodozpytcem pražským,

Dobanským, který hlavní úsilí své sousteoval na nalezení „kamene mudrc", t. j. tinktury zázrané, hojící všechny nemoci. Hrab jednou poslal Dobanského k císai. Císa byl zjevem
hosta opravdu pekvapen, ale ne píjemn. „Vypadá víc jako italský
bandita než eský léka", psal hrabti Humprechtovi.
professorem

Tu samotáskou hloubavost, ten moralisující tón mysli jeho mžeme vysvtlovat nemén vlivy vroucí náboženské výchovy než vrozenou povahou když bylo Humprechtovi sedmnáct let a rozstonal
se, shledával jeho léka, zeje „od pírody melancholiophlegmaticus."
Nedostávalo se mu jist nkterých vlastností, na kterých zakládala
si dvorská barokní spolenost doby jeho, zejména onoho talentu
vtipu, té dtsky naivní a prost pirozené radosti ze života, kterou
je naplnno ovzduší dvora Leopoldova. Nevím, smíme-li v tomto
rozporu mezi povahou jeho a duchem dvora spatovati kus neúspchu jeho aspirací dvorských a snad i koneného nezdaru jeho manželství. A pece jen nemnoho kavalír dobyjeho bylo oddáno kultue
souasné práv v tom, co pinášela nejcennjšího, tak oddan jako
hr. Humprecht; jen nemnoho, pes citovaný výše úsudek císaského
zpovdníka, bylo kavalíry v tom vyšším slova smyslu, jako jím byl
:

20
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práv on. Svdí o tom pedevším záliba hrabte v nákladných stavbách, hodná ducha opravdu osvíceného, jeho láska k výtvarnému

umní vbec,
JEHO LÁSKA

K UMNÍ.

titjších

láska, která je

znak

knížecí bohatství hr.

vášni

mrou

jedním

velikou,

lesku

výrazných a spolu nejsympaVíme, že

Humprechta dovolovalo hovti
ale pece sluší se podiviti tomu, že

stavby tak imposantní, jakou byl

vodním

z

aristokratické barokní kultury století 17.

r.

1667

stavitelské

odvážil se

—8 založený a dnes v p-

obnovený palác ernínský na Hradanech. Šlo

i

tu

jist o to petrumfnout všechny. Byla to nejvtší stavba v Praze

vbec, pekonávající velkolepou prostorností všechny potem tak
hojné paláce eských magnát. Hrab stavl skoro až do smrti na
této budov, jež pohltila znané summy penz a jejíž vnitní výzdoba pipadla jeho potomkm. Sály její naplnil z ásti sám jiným
plodem své vášn umlecké: galerií obraz mistr italských, nizozemských i domácích, která pozdji ítána byla k nejpednjším
sbírkám toho druhu v echách. Hr. Humprecht ml svou galerii
v letech sedmdesátých v dom Rožmberském na Hradanech;
v korrespondenci jeho s císaem je o ní zmínka nkolikráte.

A podobn

UMLECKÉ
STYKY JEHO.

jako o architekturu a malíství zajímal se hrab
o hudbu a divadlo také asi k vli císai, který hudbu miloval nade
;

vdeckým problémm

své doby vnoval mnohou pojsme povdli. Probíráme-li se jen letmo pozstalými papíry jeho, nabudeme pece, a to nikoliv bez podivení, dostateného
názoru o hloubce a rozsahu jeho umleckých zájm. Korrespondence obsahu politického je hojn prostoupena hned opisy vlašských básní (v tom tuším básní samého Humprechta z dob mládí;
jednu z nich otiskl Kalista ve své výše dotené knize) nebo opisy
vlašských libret, dramatických prací a komedií, hned smlouvami
s architekty a jinými umlci stavitelskými, nebo dopisy o objednávku nových i koupi starých obraz vynikajících mistr, dopisy se
zpváky dvorní kapely, listy o koupi nebo opsání njakého vdeckého pojednání a pod. Relace jeho korrespondent z Itálie v dob
jediného roku zmiují se o postupu prací malíských na nádherném

všechno že
;

zornost,

154
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stanu jím objednaném, o postupu práce na portrétu choti, o portrétu

hrabte samého, o koupi perlového šperku v Benátkách (za 6000 zl.)
a j. Itálie pedevším, ale i jižní Nmecko (to zejména ezbáskými
pracemi), Holand, Francie, slouží vedle zemí ddiných jeho umleckým objednávkám a ovládány jsou souasn jeho umleckým
i politickým zájmem. Jaký to rozdíl proti pozstalým papírm
strýce

Hemana! Tam mají pevahu vci obchodní, spory soudní
hnvy s úedníky, ovšem vedle dležitých vcí

o peníze a statky,

intam páchla plebejskou prosou

politických a vojenských. Ale nezapomínejme, že hospodárná

nost neúnavného strýce,

teba

života, položila spolu základy

teprv

mohl

Humprecht

hr.

že tu a

k

té vyšší

úrovni hospodáské, na níž

rozvinouti svou bohatou innost

um-

lecko-kulturní.

Souasn

palácem pražským stavl hr. Humprecht velmi
mnoho i po panstvích svých. Nás zajímá pedevším jeho stavební
ZALOŽENÍ
ZÁMKU
innost na Kosteku: jejím památníkem je zámek humprechtský. HUMPRECHTHrab chtl si na nejpednjším eském panství svém založiti poSKÉHO.
hodlný obytný zámek, po vkusu vlašském, urený pedevším asi
k letnímu pobytu. Stará gotická Kost nehodila se k takovému úelu,
ale mohla sloužiti dobe potebám centrální správy panství a ubytování úednictva. Hrab netoužil nad to po stedovké zamraené
pevnosti, skryté mezi divokými skalami a lesy životní názor baroka
chtl hodn slunce a vzduchu, výhled do líbezné, úsmvné krajiny;
s

:

veselé, prostorné a elegantní

hrab

mly

býti

zámky jeho. Tak

k stavb pahorek, kuželovité návrší nad

Sobotky,

s

nhož do

vsí

vyvolil

celého kraje, zejména na velké plochy

okolo Dolního Bousova byla rozkošná vyhlídka.

rybník

Tam poal

(tedy jeden rok po tom, co ujal se panství kosteckého) stavti

—

si

Beznem u samé
r.

1666

zámek

„Humprechtsberk"
tak totiž po vli hrabte mlo se nazývati
nové sídlo jeho a tak také zámek sluje v úední korrespondenci
kostecké i veejné až do poátku 19. stol. Lid si však záhy zkrátil
tvrdé cizí jméno v prosté „Humprecht". Není pravdou, že stavba
155
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njak s osobou hr. Hemana a poselstvím jeho do Caihradu,
pravdou,
není
že zvláštní formou budovy ml napodoben býti minaret turecký i nco podobného. Plmsíc, který dnes rezaví na
špici vže humprechtské, dostal se tam mnohem pozdji, když pao založení zámku byla již prostoupena tureckou legendou. Zámek Humprechtský je založen podle vlašského vzoru; podle jedné
souvisí

m

pravd

odpovídající, je stavba napodobením buHumprecht jako císaský vyslanec v Benátkách
r. 1 66 1 ubytován. Znatele památek stavitelských naší zem, které
jsou italského pvodu, upomíná Humprecht ponkud na letoverse, ale sotva

dovy, v níž byl hr.

hrádek Hvzdu na Bílé Hoe, vystavný arciknížetem Ferdinandem
v polovici 1 6. stol. Jenže ten je založen v pdorysu hvzdy, Humprecht v oválu; Humprecht je také znan vyšší, ale pvodní stavba
zámku nebyla tak vysoká, jak ji spatujeme dnes.
Stavitelem

Humprechta byl

nejproslulejší tou

dobou

architekt

pražský Carlo Lurago, týž, jenž zbudoval v Praze krásný kostel

u

Kižovník a honosnou loggh u kostela sv. Salvátora v Klementinu.
s ním uzavel hr. Humprecht v Praze v ervnu r. 1666.

Smlouvu
stavba

^

Plán stavby byl velmi jednoduchý: na oválovém pdorysu zbudo-

HUMPRECHTS vány dva kruhy
BERKU.

zdí,

vnjší a vnitní.

Onen vyhnán byl do výše dvou

vlastn pízemí a jednoho poschodí) a uzavíral v kažosmi pokojích kolem vnitního kruhu paprskovit založených; pokoje pízemní byly sklenuty. Vnitní kruh zdi obsahoval v pízemí klenutý sál, vysoký 8 loket, v prvém poschodí pak
vlastní ,, palác" zámecký, t. j. sál vysoký 20 loket. Ponvadž pokoje
prvého poschodí, ležící ve vnjším kruhu, byly jen 7V2 loket vysoké,
vyrstal stední užší kruh nad stechu pokoj tchto dosti vysoko,
a to tím více, že nad ním nalézala se ješt jedna místnost (svtnice
nebo mezzanin) pvodn projektovaná ve výši 4V2 loket, ale bhem
stavby zvýšená na 6 loket. Tento nejvyšší pokoj ve vži zval se také
hoením palácem", hlavní sál pod ním „prostedním palácem". Ve
výši podlahy prvého poschodí zízen byl ochoz kol dokola zámku na
poschodí

(t. j.

dém pate po

kamenných
i5 6

krákorcích.

KDYŽ SE STAVL HUMPRECHT
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.

.

Ostní všech dveí a oken a krby provedeny byly z kamene;
ostní oken mlo býti z jediného, nanejvýše dvou kus kamene,
krby v paláci mly býti zvlášt umlé. Veškeru tuto práci kamenickou provedli misti kameníci Fr. Torre a Jan Passarini; smlouva
s nimi byla uzavena v srpnu r. 1666. Stavební materiál všeho druhu
dodalo panství; zedníky (mlo jich býti
platil

si

architekt,

pidavae

10, ale

vskutku bylo 6

obstarala vrchnost.

—

8)

Honorá Luragv

K)

a jeden sud vína. Kameníci byli
stanoven na 1750 zl. (105.000
placeni od kusu [za lepší dvée nebo okno po 7 zl. (420 K), za

menší po 4; za krb po 1V2 zl., za krákorce po 1 zl. 45 kr., za desky na
po 1 V« zl.]. Stavbu ídil polír Luragv Fr. Ceresola, jejž hrab
zvláš povolal z Itálie do ech (Ceresola však býval již díve v echách, nebo uml esky i nmecky); s polírem obou kameník,
Janem Sartorinim uinna v ervenci r. 1667 zvláštní smlouva
o stavbu schodišt a o dláždní sálu. Za schod, pravidlem jeden loket
viditelné šíky obnášející, dostal po 1 zl. 10 kr. (70 K), za desku
k dláždní v rozmru tvereního lokte po Ví zl. (t. j. 30 korun).
Bhem r. 1667 byly hlavní práce zednické dokoneny, na jae
r. 1668 byla stavba pod stechou. V lét toho roku tu pracovali ješt postup stavY
kameníci a zejména štukatéi. Šindelová stecha byla obarvena na
NA NI
erveno. Špice její mla jiný tvar než dnes: uzavena byla
bání, jež i s patkou vážila 31 Ví libry; pod ní bylo 11 mdných
„Zinnen", jež vážily dohromady 144VÍ libry (jakási korunka, z níž
trela bá) vše to stálo skoro 86 zl., t. j. pes 5000 korun. Na podzim
r. 1668 se již zavšovaly rámy do oken a podkostský sklená piln
zasazoval sklenná koleka do olovných, dobe pocínovaných rámek. V ervnu r. 1670 vyneseny na stavbu cele dokonanou dv
figury, od ezbáe na rozkaz hrabte zhotovené, bohužel, nevím,
jaké povahy. Stavba vyžadovala od kosteckého dchodu do 9. ervna
r. 1668 celkem 4204 zl. (asi 250.000 K) nákladu, neítaje, tuším,

n

mdnou

;

Z toho na práci zednickou vyplaceno bylo 1306 zl.,
606 zl. a na schody v šneku a malé dlaždice 149 zl. Za
vápno do Tatobit
z Tatobit braly vápno snad celé severovýchodní
stavební díví.

kameníkm

—
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echy

— vydáno 556

zl.

(džber vápna platil se po 9

kr.,

t. j.

9

K),

lamam kamene se dalo 70
za sáh kamene po 15 K, podavam mzdy 305
tesai na lešení a krov 52
mlynái z erzl., t. j.

zl.,

CENY HMOT
A PRÁCE.

zl.,

nevím dobe za) 735 zl.,
kovái hornobousovskému 56 zl. Železa se spotebovalo v udané
dob 103 váhy, celkem za 216 zl., hebík do prken 192 kop po
32 zl. (1920 K), cihel 98.200, každé sto po 24 kr. (t. j. 24 K),
snad budou tenáe-stavitele ta data pocelkem za 392 zl. atd.
nkud zajímati. Sádru shánli štukatéi daleko, nkde „pl osmý
míle od Žitavy"; velký provaz o 85 loktech s dvma devnými
kladkami stál 8 zl. (480 K) tesam, co dlali lešení, se platilo
venského mlýna od celé stavby

(ale

—

;

denn

6

—8

kr. (6

platila obilím.

360.000

—8 K), podle délky dne; polovice mzdy

Celkový náklad odhaduji

asi

na 6000

zl., t. j.

se

však

našich

K.

Dnes by to
sklep ani

mla

stálo jist více (ale

nezapomínej, že budova ne-

zv. installace, jež

dnes pohltí velkou ást ná-

t.

kladu stavebního)

— v prvém vydání jsem pevádl jeden zlatý na

pedválených korun a dospl tedy k celkovému nákladu
72.000 K; stavitel v Sobotce mne tenkrát ujistil, že mé pevody shodují se zhruba s dnešními (t. j. pedválenými) cenami. Kdybych
dnes jednu pedválenou korunu postavil podle bžného pevodu
12

dnešního na roven 10

K

(a nikoli jen 5

K, jak jsem uinil), snad by

odpovídalo lépe dnešní úrovni cenové. Ale bál jsem se jíti tak
daleko
v jiných smrech by takové hodnocení jednoho zlatého
to

—

druhé pol. 17. stol. budilo nemalé námitky. Ostatek má tená
v údaji cen pvodních všude možnost kontroly a pípadné opravy.
Kolem nového zámku založena byla obora. Byla to již druhá
obora na panství kosteckém; stará byla kolem Kosti; stedisko její
bylo údolí dnes zvané Plakánkem. Hr. Humprecht náležel patrn
ke kavalírm, kteí myslivost eskou, nepoznavší do druhé polovice
16. stol. mnoho racionelního pstní, chtli povznésti po píkladu
krajin západních. Pozemky, na nichž stál zámek i okolí jeho, hrabti
z
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pdy,

dvr

v
Hendrštorfu

zakoupivši velký

.

.

.

Bezn, na nmž sedla zemanská
nco koupeno od soboteckých mš-

rodina

Hubryk

an,

pes 50 korc pak smnno se sedláky z Vesce a Nepívci
pozemky. Pozemky dvora hubrykovského pojaty ásten do

z

;

asi

za jiné

obory; ostatek

promnn

Ze obory stavna byla
Agostoni z Menšího

pt tvrtí lokte

r.

msta

tlustá.

v nový panský

Humprechtsberský.

1670 (i tu byl stavitelem Vlach, Dominik
Pražského) mla být dva sáhy vysoká a
;

Sáh její

dala materiál a nádenníky.

sedm kapliek; jedna

dvr

Ve

K)

kr. (35
; vrchnost však
zdi obory ili parku umístno bylo

stál

jen 35

z nich byla

ponkud

vtší a

vyšší.

V oboe

vystavl hrab po nkolika letech rozsáhlé stáje pro kon (jednu
pro 50, jinou pro 12 koní) a domek zahradníka (sluje též oborníkem
nebo ,,cimrvartrem ) u nho, u cesty z Kosti k Sobotce byl njaký
;

rondel ve zdi obory. R. 1678 postaveny v
ze všeho patrno, že

oboe ješt dva

sklepy

—

hrab chtl zaíditi zámek tak, aby mohl podoasnému pobytu celého dvora jeho.

skytnouti pohodlný útulek

Když

zámku zdomácnla již v obraze krajiny
mladým, svžím lesem, pišla
katastrofa. Odpoledne v den svátení Petra a Pavla, dne 29. ervna
r. 1678 strhla se tžká boue nad Kosteckem a hrom, uhodiv tyikrát po sob do vysoké stavby zámku, jej zapálil. Nejdív shoela
stecha vže a krovy pehoevše, spadly na pdu hoeního paláce
(hoením palácem míní se zde nízký sál nebo „mezzanin" v úzké
cizorodá stavba

a pahorek kolem

nho

zazelenal se

vrcholné vži), pod kterou byl
bený.

Ten

se

pkný

strop štukatérským dílem zdo-

propadl do prostedního paláce. Druhá dolejší stecha

do pokoj, jež kryla, t. j. do pokoj vroubících kolem
do kola hlavní sál palácový se ohe nedostal. Byly tu škody jen na
oknech, rámech a kamenném obložení oken; ostatek se podailo
uhájiti. Kamenná ze, která v sob oba paláce, hoení a prostední
obsahovala, vytrvala sic, ale byla od ohn hrub pokažena. Erby
hrabcí, jež byly nade dvemi hoeního paláce, spadly a rozbily se.
Hejtman panství kosteckého, Matj Blatenský, poslal ješt
též shoela, ale
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.

.

.

Je to list, jenž dává nahlédnouti dobe do duše a povahy hrabte, jak jsme ji výše karakterisovali. Ten dobrák, jenž k svým karakterispoddaným mluví tónem laskavého kazatele a uitele, jehož
je vy hrabte.

e

naplnna poueními

a

prpovmi, erpanými z etby náboženské,

i zkušenosti životní, hlásí se nám astji z list
Hejtman kosteky ptá se ho na p., co initi s poddaným, jenž
vyhoev byl na ti roky osvobozen od kontribuce, ale nemá se k stavrn a práv, nevoslejchej se císae
vení vyhoelého statku?
ani krále!" odpovídá hrab. ,, Dobe iníte, že duši vaši v tomto

ze studia knižního
jeho.

„i

píbhu

mn

nezavozujete, nýbrž slušn vedle vaší povinnosti
toto
pipomínáte.
mu se tedy v známost uvede" atd. Nebo jindy ptá
se hejtman, zda se má všechno plátno prodati nebo zda ást se má pro
domácí potebu zanechati ? Hrab nedovede odpovdti krátkým rozkazem musí konené naízení odvoditi logicky ze všeobecné úvahy,

A

:

uen

rovn jako všichnijinší hospodáský nábytkové k tomu konci se shromažují, ne aby leželi, než aby se, kdy ededukovati je

ho

zas,

:

,,

Plátno

s ímž já taky vždycky
taky o tyto plátna spokojen jsem. Jen abych se ni-

jak nejužitenji možná, spenžovali,

spokojen budu a

i

kdež nedoptal, že okolní svý vci dráž prodávají nežl já, ponvadž
bych nevdl, pro bych já sám na své vci kledbu míti ml."
Hrab hned druhý den po požáru vydal rozkazy o jednání

—

tesaem Samsiákem a zedníkem Spango
to byly dv domácí
znovuna panství kosteckém
o dostavní vyhoelého zámku. Ale vskutku se poalo pracovati na požáišti teprv humprechta
s jarem r. 1680. Hrab patrn si vc rozmyslil a obíral se myšlenkou,
zda by pestavbou nemohl býti zámek zvtšen nebo jinak pozmnn.
Zstáno konen na tom, (návrh na pestavbu, reprodukovaný níže
s

autority architektonické

—

pi str. 1 68, nebyl proveden) aby stavba se zvýšila o jedno patro, tedy
vlastn o druhé poschodí, v nmž mlo pibýti nových sedm pokoj.
Prostední palác pi tom tuším byl nco zvýšen dnes má výšku 1 6'6 m,
šíku io*8, nejvyšší sál výšku 4/2 m. Ochoz na krákorcích musil býti
penesen z prvého do druhého patra. I tuto stavbu ídil v zastoupení
stavitele Luraga mladoboleslavský zednický polír František Ce,

;

21
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resola.

V

smlouva.

listopadu

r.

1679 byla

Ml za summu

1990

zl.

s

ním na Kosmonosích uzavena

(a

nco

železa, ovsa a

vdro

vína)

obstarat všechnu práci zednickou, aby podle nákresu a za výminek

podobných jako r. 1668 ,, zvýšení zámku a vyzdvižení ješt jednoho
patra, totiž nových pokoj k bydlení se hodících kolkolem" provedl.
Tentokrát platil si stavitel nejen zedníky, ale i pidavae. Dílo tesaské projednáno za 240 zl. (14.400 K) Janu Samsiákovi (Ceresola
íkal mu ,, maestro Sawssynak") mlo býti ovšem ,, dobe, bytedln
a istotn, na schválení dobrých mistr" zhotoveno; bezmála tolikéž
;

(224

dokonán!
STAVBY.

zl) stálo

poražení a pipravení díví stavebního.

Bhem roku 1680, toho hrozného léta, kdy ve vsích kolem
Humprechta strašil hlízový mor a dále v zemi zuila selská rebelie,
byl zámek Humprechtv znovu dostavn. Již v ervenci byla šindelová stecha pokryta erveným nátrem a v druhé polovici záí
vstavil Samšiák na špici její báni a kíž
tedy kíž a nikoliv pl-

—

msíc. Do bán vložena ped oima hejtmana Blatenského škatulka,
peetí hrabte zapeetná, obsahující patrn njaký záznam pro
pamt budoucím. Dne 2. záí poal Ceresola pracovati na štukatue
stropu ve velkém sále; ml zhotoviti kolem zdi silnou imsu a
uprosted silný pimený vnec, a to dobe umlecky: ,, ponvadž
sál vysoký jest, aby se vse dobe vyjímalo a vidti bylo". Za to dostal
12 zl. (720 K), pl sudu piva a potebné díví k lešení. Ku konci
íjna teme, že polír Ceresola je se vším dílem zednickým hotov.
Touže dobou se do oken zasazují pocínované pruty, ale sklená podkostský Václav Adam, zasklívá okna teprv v beznu r. 1681. Dostává za okno 3V2
4V4 zl. (210 280 K), podle velikosti; máje
sestaviti nešete olovem ani cínem, z koleek poloprohledacích, istotných a stejných, zvaných „Briiderkuchen". Sklená chodil je kupovat do Jiína.
Tak byl na jae r. 1681 zámek Humprechtberský dohotoven
úpln. Nezdá se, že by stavba byla bývala provedena veskrze solidn: r. 1 69 1 aspo bylo teba zesíliti základy. Vystavli k tomu
konci kolem vnjší zdi v pízemí kamenný pás široký pt loket,

—

162

—

KDYŽ SE STAVL HUMPRECHT
dnešní terasu.

Maderna

I

pi

té práci intervenovali

dva

pražští architekti,

.

.

.

Jan

a Alio.

svým veršem i nkterá proslulá pout- Svatopluk
nicka místa eského ráje. Nejhezí sloky a úvahy vyloudil mu poe- humprecht.
tam poklonil se památce Hynka Máchy a zatický Valdštejn
recitoval nám v lesích valdštejnských v efektní echovské úprav
slavné passáže Máchova „Máje". Nejdéle podumal si ech pod
vží Humprechtskou a tu také sáhl do minulosti, aby povdl své
mínní o bolestném problému dneška, o postavení eské šlechty
Svatopluk

ech

oslavil

—

k

eskému národu

Te pozd

již. Již hasne, co se skvlo
vnuk oráv mž' hrdej vypnout elo
než králv syn
te práce šlechty znak.
My neekáme na rytíské ety,
.

.

.

—

hru lidu Blaník náš, kde spása dlí

V
proti

.

staví

ech

a syna: paní Zuzanu, tu starou ešku-vlastenku,

tak po našinsku rozmilou a

srdenou a

syna,
s

pivádjícího
cizím

si

na

se nelíbí

nov

neeským okolím

na novém, po vlašském vkusu vystavném

jejím. Nelíbí sejí ani

hradu mužov; jí

.

zámku

meditacích svých na stupních pustého

sob matku

postavený Humprechtsberk ženu cizinku,

zem

.

leto-

echy vbec, touží jen k jihu, „pry z této
A pan Humprecht poslušn pizvukuje:

tesknoty a chmur!"

mne již tísní zem ta zasmušilá
s muk, blud zašlých teskným odkazem
Ta minulost je mrtva; v rum a rovy
I

kles

na

Pry s
té

.

.

.

vky ten starý pedk svt —

troskami Jen v cizím tvaru nový
!

zem synm kyne kvt a vzlet.

Nuž odtud spjme
to vládci sídlo

!

Bu mi vlastí novou

u dunajských vod

.

.

.
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Víme dobe,
eské a

šlechty

také, že

by

že v

tom srovnání syna

poblohorské

echv

je

mnoho

s

matkou, šlechty

bolestné pravdy.

staro-

Nezdá

se

pedstavitel toho oslabení myšlenky a tradice

píkladem docela nevhodn zvoleným.
v jednom teba syna Zuzanina proti echovi vzíti v ochranu:
'po Vídni jako nové vlasti hr. Humprecht jist netoužil: svj nádherný palác stavl pece v Praze, a jen Prahu, nikoliv ješt Víde, tu
Prahu, která stále byla nejvtším a nejskvlejším mstem císaských
národní, hr. Humprecht, byl

k obran hr. Jen

eská novými palácovými domy svými. Státneské vdomí šlechty nebylo ješt doteno nejmenší pochybností.
Bylo by lze namítnouti také, že hr. Humprecht se považoval za
dobe eského šlechtice. Ale to, na klademe dnes draz zvláštní pi
posuzování síly národního vdomí, žárlivý zetel k platnosti národstát, zdobila šlechta

ního jazyka, zabezpeení jeho posic, nezdálo
poskytoval-li

mu

cizí

se

mu míti velkou cenu,

vlašský jazyk požitky kulturní a spoleenské

nmecký) výhody úední a
echové doby jeho byli tak vnímavými

daleko vtší hodnoty nebo (jako jazyk
praktické.

Kdyby

všichni

služebníky a vyznavai
se

dnes v

cizí vyšší kultury,

echách esky; osvtou

k záhub.
„Své nechal zemi jen syny

hump-

zyk eský.

bychom

znmilé

.

.

." dí

rychle dospli

ech o hr. Hump-

v ochranu oba hoši Humprechtovi
(jmenovali se Hemánek a Tomášek, plnými jmény Heman Jakub
a Tomáš Zachaeus) byli v mládí dobe vycvieni v jazyce eském,
tou dobou stále v úadech zemských velkou váhu majícím. August
Sedláek uveejnil nám nkolik rozkošných list jejich z doby mládí,
psaných otci, „jemnost pantátovi našemu milostivému" a to tak
bezvadnou eštinou, že musíme míti trochu podezení, že pi redakci list pomáhal pan uitel. Jedno z nich prosí jemnost pana tátu,
„aby ráili se u sv. Mikuláše pimluviti, aby v milostivé pamti mne
ráil míti". Ale když jeden hoch po druhém ubírali se po zvyku doby
na daleké jízdy do cizích zemí, píše jim otec instrukci po nmeku
a listy nmecké; deníky, jež si studenti musí vésti, jsou psány vlašrechtovi. I tu lze

hr.

hrabte

jako byl on, nemluvilo by

byli
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sky. Listy

otcovy jsou

jsou bohatý

nemén láskyplné než byly listy paní

poueními

.

.

Zuzany;

a radami daleko vtší zkušenosti životní a

mnohem dokonalejší znalosti cizích zemí, než byly listy paní Zuzany
ale po eském zaujetí statené té ženy není v nich památky. Potom nepekvapí nás, slyšíme-li, že hrab dal novému zámku svému

—

jméno „Humprechtsberk". Cední jazyk na eských panstvích

dob Humprechtov je sic ješt veskrze eský, sekretáem jeho je
ech Hruška, centrálním iditelem ech Procházka; ostatek je dvr

v

nmecký. V rodinné korrespondenci ustupuje
eské listy v té spoust vlašských a trochu
také nmeckých dopis pocházejí jen od chudších len rozvtveného rodu ernínského, nejvíce pak od dam a sleen ernínek
z ásti vlašský, z ásti

eština

ím dále tím více

:

—

ženy byly v jazykové otázce mnohem konservativnjší.
Kam toto nenáhlé vylouení eštiny z korrespondence a spoleenského hovoru vedlo, vyznává jednou hr. Humprecht sám v listu
k císai: Dnes dopoledne byl ukonen snm. Poslední mou funkcí
bylo uzavíti jej nkolika slovy v eské ei. Je to má
mateská,
a pece ,,ve vážných vcech pro mne mnohem nesnadnjší než
leckterá cizí". Pochopíme, že po takovém vyznání císa ustal ve své
pozornosti k eskému jazyku, kterou byl v nkolika starších listech
ernínovi s patrnou snahou zalichotiti eskému vdomí adressátovu

e

projevil. Byl totiž uzavíral

pisem:

Zstávám

nkteré

listy

své

eským datem

váš jako vždy nejmilostivjší

(to

a pod-

vše je ješt

,,Panu Zisarzi et Kralij. Dan Widni dny 9 Myesitze
Prasince 1662". To byla tedy císaská eština, provázená ješt

vlašské)

ClSA
LEOPOLD
A EŠTINA

omluvou nevím, je-li to tak dobe esky. Složil jsem to z pamti,
jak jsem to psal v aktech expedovaných z eské kanceláe
Stará echie ustupovala nikoliv bez pokus o obranu a nikoliv
:

.

bez

vdomí

protest
to dalo

hrozícího nebezpeí

Balbínv
v

dob,

—

ale

— jedním

z

doklad

.

je vášnivý

nedovedla odolati pívalu, a to proto, že

která individueln národní zájem

turní, ne-li za protikulturní, za

eském venkov na

.

statcích

nco

mla

se

za nekul-

skoro barbarského. Ale na

ernínových, na p. v kruzích úed165
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nictva a drobné šlechty v sousedství Kosteka, neustupovalo ná-

rodn-eské vdomí kosmopolitickému cítní tak rychle. Po r. 1683,
tom roku, co Turek oblehl Víde, hájenou panem Kaplíem ze
Sulevic a hr. ze Stahremberka, píše pan Rašín, držitel statku Domousnického, kosteckému hejtmanu Greinerovi, vzdávaje mu díky
za zaslané noviny: ,, Nevdl Stahrenberk, kdyby toho staeka
p. J.

Kaplíe nebylo, kterak by

se

tam

pán, že Cech byl, ani v novinách (ani
o

nm se zmínka neinila

!"

Jako by

byl choval.
sic,

to bylo

že

tam

Než

týž

dobrý

presidiroval!)

psáno dnes

.

.

.

V jednom smru liší se hr. Humprecht velmi nápadn od strýce
zbožnost hr. Hemana: v pomru k církvi a k náboženství. Paní Zuzana byla již
dotena onou barokní zbožností, která v její dob drala se k nám
z katolických románských zemí. Její dti ji v tom daleko pekonaly.
Hr. Humprecht chlubí se jednou císai, že o velkonocích vykonal
svou pobožnost nemén než u Šedesáti pražských božích hrob To
staí ke karakterisování tohoto druhu zbožnosti. Rekordje i tu cílem
té ctižádosti pekonat a pedstihnout všechny v dosažení hodností
a ponkud i zásluh. Rozumí se, že hrab pomýšlel na to založiti
sob a potomkm rodinný klášter, jenž by skytal i poslední útulek
mrtvým tlm rodu jeho
klášter ml býti v Kosmonosích a hrab
jednal o to s módním tehdy ádem kapucín; když pak jim, co
nabízel, bylo málo (v Kosmonosích prý by se neuživili), vyjednával
se Servity. Ale teprv syn jeho Heman Jakub splnil pání otcovo,
založiv Piaristm v Kosmonosích klášter s gymnasiem, týmž gymnasiem, jež potom za Josefa II. bylo peneseno do Ml. Boleslave a na
'

!

:

—

nmž starý latinský nápis,

slavící vítzství

milostnjšího katolického

nad školou kací, vypuzených do vyhnanství,
tolik zajímal historickou zvdavost našich mladých let. Tak vzniklo
hlavní gymnasium, z nhož vycházeli studenti z Pojizeí; druhé,
jiínské, založil nám Albrecht z Valdštejna. Hrab Humprecht dopisoval si také s císaským zpovdníkem P. Mullerem a dal se pemluviti a pak pochváliti od nho i od císae, že provádl protirefor-

Boha a
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mai na slezském panství svém Smideberku pod Snžkou.
s

Složil

.

.

.

tam

úadu luteránské konšely a radu osadil katolíky. Jednou (r. 1665)
hrab P. Múllerovi, že je hotov opatiti si pímluvu svatých,

píše

aby dosáhl žádané hodnosti a „dáti ke cti sv. Ignáce 1000 imperiál ..." Šlo tenkrát o hodnost nejvyššího maršálka dvorského;
víme, že ani 1000 imperiál (dukát) nepomohlo. O podivnmocné pímluv svatých teme vbec v listech té doby mnoho;
tu vynikají ovšem ob velké madonny eské, Starov prvé
boleslavská a Svatohorská, k nimž hr. Humprecht nejednu zbož-

ad

nou

pou vykonal.
Tyto

v

dv eské

dv

echách

i

svtice eské imponovaly, zdá

císai Leopoldovi.

se,

nejvíce za všeho

Když po vyhnání nebo

obrácení

kací
ství,

císaové zas zaveli do srdce svého milované eské královbyly oba eské idoly Mariánské jednou z podpor královské

lásky.

Ferdinand

II.

ml jedinou velkou pomocnici v modlitbách a

bolestech svých, P. Marii v Zellu; ta zajisté vyslechla nejednu

prosbu proti

císaským

eským kacím;

nyní sloužily

oddaným prosbám

eské svtice Mariánské. Mladý císa po

léta byl znepojemu, bezmála poslednímu z dynastie císa,
nedostane potomka. R. 1667 na den sv. Václava narodil se mu
z prvé choti jeho, tou dobou sedmnáctileté, syn. Císa psal ješt
téhož dne radostné psaní hr. Humprechtovi, oznamuje, že syn docísa
stane jméno Ferdinand Václav. Po msíci psal o ddici trnu ernínovi znovu: ,,Syn je opravdový ech, protože když se dobe a eští svatí
napije, lépe spí. To, íká se, je eská nemoc." Ale po dvou msících
princ umel, sotva že doznl jásot po státech císaových z narození
jeho. Když r. 1673 mladá císaovna zemela (porodivši ješt ti
dti, jež zmíraly po nkolika dnech), vyžádal si císa také od hr.
ernína dobré zdání, kterou princeznu by mu doporuoval za
manželku. Nevím, jak tenkrát znl návrh ernínv; zdá se, že stejn
jako r. 1676, když císa po druhé ovdovl, nepojav za cho tu, kterou,
tuším, již r. 1673 ernín navrhoval, t. j. Eleonoru, dceru falckrabího
Neuburského. ernín ji doporuoval r. 1676 pro nadji plodnosti,
i

kojován obavou, že

se

i6y
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píklad v rodin její. V íjnu odpovdl mu císa:
Neuburgu bude moje! Z ní konen r. 1678 na den sv. Anny
uzavírat z

již lze

Ta

z

ímský císa a eský a uherský
Císa, oznamuje to ernínovi, píše o svém úmyslu vypraviti se
do milého svého království eského a podkovati osobn u nohou
narodil se císai syn Josef, pozdjší

král.

zázrané bohorodiky
o

dm jeho

.

.

staroboleslavské, která tolik se zasloužila

.

Vidíme, jaké

dve a oblib tšil

Žádný kosteky pán neml

se hr.

Humprecht u

píležitosti nahlédnouti

císae.

v duši krále

svého tak hluboko jako on, nikdy jindy nedocházely na ernínské

POVAHA

zámky

tak intimní císaské

listy.

CÍSASKÝCH
LIST K ER-

korrespondence, kdy císai bylo

NÍNOVI.

pis jeho dojem, jakoby
denta, sdlujícího

probíral se

dojmy a

kamarádovi. Nenajdeš

Zejména v prvých

nco pes

mnoho

listy

dvacet

let,

letech této

má tená do-

mladého hovorného

události posledních

dn

stu-

dvrníku-

rozdílu v tónu a v zájmu, píše-li o ne-

souboji dvou dvoan, o své výhe v kartách pedevírem
nebo o událostech velké politiky, o bestie Ungare nebo o pletichách

dávném

francouzských.

Zane

o basistovi, který se

mu

dost nelíbil, a pokra-

Zámk

uje o obléhání Nových
v Uhích, zane o konklave a koní
o karnevalu. Poslední román v dvorské spolenosti, njaká velká
lovu, uherští rebellanti, nemoci císaovny,
vražda ve Vídni,

prbh

pou

do Zellu, eský snm, výborné
kázání mnichovo, poslední dvorský vtip nebo dvorský klep, ale
to vypedevším hudba, zpv, nová komedie nebo nová opera
pluje v pestré smsici pravidlem dlouhé, tžko itelným, chvatným
písmem psané listy jeho. Císa byl vášnivým milovníkem hudby a

vídeský a pražský karneval,

—

divadla:

obas

prozrazuje, že složil prolog k

nmecké

komedii,

jindy slibuje komponovati operu k narozeninám císaovny.

ernína,

nmž

byl

snm",

t.

s

nímž pozdji korresponduje nejvíce o eském

hrab prvým
j.

jeho zástupcem), chce pravidlem

,,

Od
(na

dobrý

takový, který by dlouho netrval a povolil, co žádáno.

,,Bude-li," láká

168

snmu

hrabte, ,,brzo konec, uvidíte velkou komedii, která
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ervence." Podaená opera nebo vtipná komedie zdá se
mu býti vrcholem životní radosti co je mezi tím starostí vládních
(a svdomitý a pracovitý císa nevyhýbá se povinnostem s tím
spojených) je jakoby nevítanou pausou mezi akty divadelního pedstavení. A asto zdá se tenái jeho list, že celý ten veliký svt
shromažují se
s mnohotvárným djstvem jeho, jak zprávy o
v pracovn jeho, snaží se císa pojímati jako velkou komedii života.
Hledá komické, zábavné stránky osob i událostí, baví se jimi, vtiptu

bude

12.

—

nm

kuje o nich a to nikoliv bez vtipu.

Císa

byl zbožný

listu vyplniti

a dovedl celou passáž

výlevy o moci a milosrdenství božím, ale jak jej tšil a

njaký podaený

bavil

podobn jako ernín
vtip

na papeže nebo kardinály!

V jednom

VTIPY
O PAPEŽI.

u

dv

takové ,,pasquinate na1675 sdluje ernínovi hned
jednou, ob o papežovi Alexandrovi VII.
ei, kterou
papež
listu z

r.

ml

V

pi jmenování nových kardinál,

mluvil prý

o knížatech, málo o církvi a nic o Pánu Bohu".

,,

dobe

o sob, zle

Nebo jiná:

Kristus

zemel pro híchy naše a pro naše híchy žije Alexander! Proti duchovenstvu pes zbožnost svou dovedl se postaviti, bylo-li teba,
velmi rozhodn. Když na dlouhém snmu v zim r. 1679, návodem
mladého arcibiskupa hr. Valdštejna, odpíral stav duchovní povoliti
žádanou da nápojovou, roziloval se císa nad smlostí eských
prelát v každém listu ernínovi. ,,To je pespíliš! To je pespíliš," opakoval;

„nedám si

sahati svými vasaly v práva svá

!"

pomr

poddanských, vyslovoval rád pání, aby
to, pravda, tónem navyklého pokynu, jehož šetení sotva lze oekávati), ale i v sdleních
o selských deputacích k trnu dovedl najíti materiál pro pobavení
Dotýkal-li se

vrchnosti byly laskavé a spravedlivé (inil

adressáta. Kysibelští sedláci

od dob hrabnky

Sylvie, která je ob-

daila nebývalými robotami, žili v sporu s vrchností ernínskou a
astji rebelovali. Tak bylo zejména r. 1669; tenkrát pišli osobn
stžovat si císai. Císa líí ernínovi, jak se vracel z Ortu od lovu
kanc a jak na most vídeském vidl kleet ti sedláky s rukama
k nebi vztaženýma, v jedné ruce memoriál. „Ponvadž okna koáru
22
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byla zavena, nemohl jsem se zeptati

o bží, ale ekl jsem našemu

Gundakarovi (t. j. knížeti z Lichtenštejna) To jsou poslové z KyPoruil jsem lokajovi, aby pijal memoriál a hned jsem našel:
Die gesambten Unterthanen der 25 Dorffschaften zu der Herrschaft
Gisshibil gehórig ..." Nelze íci nikterak, že by císa proto o stížnosti komických sedlák ani neuvažoval
píše naopak, že ji pro:

siblu!

—

sám a že shledal, že sedláci jsou ,,male bestie' Víme také,
že bylo o vci jednáno i v jeho rad (rozumí se však, že vyízena ve
smyslu ernínov), ale v korrespondenci pece císa hledá pedevším
zábavné stránky vci. Tší se zejména, že sleny kompanie jsou ve
velkém respektu u pán rebelant", jinak prý musili bychom zpívati od zuivosti sedlák vysvobo nás, o Pane
Když r. 1661 v Benátkách vzbouelý dav vyplenil villu dóžete,
píše císa hr. Humprechtovi (do Benátek) „Bda vám, vy eští páni,
kdyby tak ábel poštval vaše poddané, aby dopustili se podobných
4

studoval

.

,,

:

císa
a

O TÁ7T£ A

poddanská

:

insolencí !"

Jemu

a

dob jeho

byla ješt

cizí

myšlénka, zeje tu po-

poádek. Projevy císaské lze vysvtliti jen
z ryze feudálního pojímání státu: císaovými poddanými jsou jen
svobodní, jen páni; sedláci jsou poddáni pánm, a je to vcí tchto
upravit svj pomr k nim; záhodno by bylo, aby pi tom bylo šeteno kesanské shovívavosti. Nejdále šel císa v projevu o poteb

vinností vlády udlati

této shovívavosti

r.

1680, když v

ukázala celou bídu poddanských

V

echách hrozná

pomr.

rebellie selská

Psal tenkrát

ernínovi:

ponkud
zacházeti, nebo

tchto zlých asech je opravdu potebí udržovati sedláky

v spokojenosti (un poco contenti) a dobe s nimi
konen lidmi jako my." Ostatek však, jak z jeho patent
z r. 1680 známo, díval se na selskou otázku oima své šlechty.
R. 1670 píše eský nejvyšší kanclé hr. Humprechtovi z Vídn, že
ernínští poddaní, obtžující stížnostmi císae, byli hrozbou vzení
donuceni Víde opustiti. To prý se stane i píšt, budou-li jiní v té
vci chtíti odvolávati se ke dvoru
Hr. Humprecht byl jist laskavým pánem svým poddaným.
Z poddanských djin Kosteka lze to doložiti s dostatek. Zachoval se

jsou

iyo
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nám také dopis hrabte císai (z r. 1668), v nmž stžuje se výmluvn na ádní vrchnostenských úedník proti poddaným, na
nespravedlivosti jejich

podáských zájm

vi vdovám a sirotkm a zanedbávání hos-

pán

svých. List tento, pravda, vypadá spíš jako
pokus odvrátiti pozornost od pravého vinníka. Na tyech panstvích
ernínských pece r. 1680 vypukla rebellie, nejzuivjší mezi nmeckými sedláky kysibelskými a neudeckými. To bylo ddictví

V Neudeku rebepvodci tu potrestáni smrtí
(pvodn odsouzeni k smrti všichni mšané!), v Kysiblu a Petršpurku odsouzen k smrti každý desátý. Tak o tom aspo referuje
hrab sám v listu švakru svému markrabímu Hektoru z Gazoldo
z r. 1680. Z eských panství ernínských pozdvihlo se jen mlnické
hrabnky

Sylvie, nikoliv vina hr.

lovali víc

mšané

Humprechta.

než sedláci. Hlavní

SELSKÁ
REBELIE
R. 1680.

hrab píše, na popud velmi nadaného a bohatého sedláka,
jenž mu byl mnoho oddán, rychtáe Cikána ze vsi Vraan. Cikán
byl obšen. V echách bylo poboueno víc než 260 panství; na
a

to,

jak

Kosteku a Kosmonosku bylo však úplné ticho.
Císa prodléval toho roku ,,ve zvláš milovaném svém království", morem a rebelií naplnném.
Ml je opravdu rád, vdl
djin jeho (najdeme u nho na p., když r. 1669 polský král
Jan Kazimír dlel v Praze, narážky na ,, spojení echa s Lechem",
zmínky o Husovi a j.) a litoval, že nemluví jazykem jeho. Pozdji,
r.
1698, píše hr. Sternbergovi, že by se jist jakž takž s carem
Petrem Velikým domluvil, kdyby uml esky. V listech ernínovi
teme astji njaký císaský kompliment království a národu eskému, obyejn ovšem v souvislosti s berními požadavky vládními
nebo s eskými svtci a Madonnami. Jak jsou rebelující Uhi, zejména v letech šedesátých, v nemilosti (., bestie Ungare" slují velmi
asto), tak jsou ,, signoi chechij", nebo „panu cheski" vyznamenáleccos z

V kruzích
dvry —

váni pozornostmi.

k pízni

té dosti

r.

šlechty eské, zdá se, nebylo všude

1665

aspo

píše hr. Fr. z

Vrbna

hr.

Humprechtovi, že neví, že by Václav z Lobkovic stal se nejvyšším
hofmistrem a to hlavn proto, zeje ech, ,,což je jakoby byl stižen
171
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híchem ddiným". Jak známo,

Lobkovic pece prvým milistech jeho
vzbuzují vbec dojem bezelstné upímnosti, opravdové dobroty a
velkého bohatství citového. Jedním z pážat pi dvoe císaském byl
od r. 1 66 1 synovec hr. Humprechta, vnuk paní Zuzany, mladý
stal se

nistrem císaovým. Projevy chvály

Kapoun

hany císaovy v

i

Humprecht Kapoun

(Karel

ze Svojkova), spanilý hoch,

jak píše císa a

,, nevinný jako
andílek". R. 1664 „Caponetto"
císa vnuje celý list chválám jeho, líení posledních
okamžik jeho,
pro osud jeho. Nic tentokráte o dvorských
zábavách, nic o politice. A ješt v pozdjších listech vrací se císa
k svému ,,Caponcinno". „Ach Bože! kdyby žil, stal by se jist vel-

umel

—a

nákm

kým mužem!"

POTUTELNÝ

Listy a zmínky takové vzbuzují velmi sympatický
dojem o povaze Leopoldov (prvý dojem z poznání jeho ješt jako
hocha vyjádil Humprecht vtou: ,, Ty nejvtší vci mu z voí
hledí.") Ale i v této souvislosti neodepe si císa nco škádlivé
upímnosti. Píše hr. ernínovi na jae 1661 Váš synovec Kapoun

OBLIEJ.

je velmi hezký hoch, ale

ESKÝ

:

má eský

obliej, jež jsou

jímaje Vás a nkolik málo jiných) ,,haimbtúckisch".

obyejn
To

(vy-

slovo „po-

tlumoeno nmeckým terminem ve vlašském list; na
eskou ,,Heimtúcke" najdeme v 17. stol. stížnosti i v jiných listech
tutelné" je

z

MOROVÁ
RÁNA

R. 1680.

vídesko-dvorskéno prostedí.

Císa pibyl s celým dvorem v záí r. 1679 do cech, aby tu
bezpeí ped morem, jenž zuil v Dol. Rakousích. Ale r. 1680
rozšíila se morová rána i v echách. Neušetila ani Kosteka, kde
zemelo celkem na 400 poddaných. Mor postihl nejvíce vsi Nepívc
a Stéblovice, v menší míe Rokyany. V Sobotce to šestkrát zaalo,
píše hr. Humprecht (v prosinci r. 1680) mladšímu synu do ciziny.
nalezl

Hrab vykládá podrobnji,

na panství jeho mlnickém zahynulo
na 600 lidí, ve Lnáích k 500, Vinoi 500, Kosmonosích k 300; zde
nejvíc v Línech, Bukovn, Hrdloezích, Obrubech, Skyšicích a Bezdín; krásný velký mlýn na Jizee prý celý vymel. Mor poškodil
velkou mrou hospodáský život zem v srpnu r. 1 680 píše hr. Humže

:

IJ2
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do vánoc, bude míti škodu 100.000 zl.
(6 mil. K) a možná 100.000 tolar (9 mil.). Nic nelze prodati, lidí
k pracem, na p. lovení rybník, nelze dostati, le za trojnásobný
plat, vývoz ze zem je znemožnn, protože sousední státy hranice
uzavely, pivo nejde na odbyt, inže a dávky se neplatí
precht, že, potrvá-li to

.

Na Kosteku

byly

ob vsi, jež

a Stéblovice,

uzaveny

vovati, nikdo

ven vycházeti.

.

byly nejvíc nakaženy,

.

Nepívc

nesml jich navštUmel-li kdo morem ve vsi ješt nena-

tak, že

nikdo z panství

smli umít,
Zprávy kosteckého hejtmana Blatenského Šíí se dosti podrobn o každém pípadu.
Píklad z msíce ervna: „Oznamuji velmi smutn, že opt ve vsi
Nepívtcích v nedli minutou dv osoby umely a to jedna, totiž
u Jiíka Orlta dveka, kterážto toliko jen jeden den na hlavu nemocná by] a, avšak dostanouce velkou bouli ernou nad kolenem
pravé nohy, pede dnem na nedli posadíce se, sed umela; druhá
pak u Matje Hortlíka, totiž dcera jeho, pijdouc na ni horkost
a hlavy bolení, málo též poležela a taky ten den, když se roznemohla,
umela. Pi kterýž podobn též jedna boule na stehn pravý nohy
se spatovala a vynašla". V záí píše, že metla boží se již v Sobotce
okazovati poíná. Pachole Jana Zelibskýho ,, dnes již v noci umelo a
pi
znamení morové rány, totiž boule zmodralá co vlaský oech
velká v stízlích a jeden pryskej na ruce pravé (což felar, kterejž
k spatení k témuž umrdlému pacholeti od úadu Soboteckýho odeslán byl, vysvtil) se vynašlo". Hejtman dal ihned tu chalupu zatlouci
a naídil vartýe, aby žádný do chalupy ani z chalupy nechodil
V záí umelo v Sobotce ve dvou domech pt osob morem. To
postailo, aby na okolních panstvích byly vydány zápovdi chodit
do Sobotky. Jarmark ervencový byl ješt dosti hluný, ale václavský nebyl vbec konán. Také pou svatoanenská na Kosti nebyla pro
strach z moru držána. Pozd na podzim mor ustal; v prosinci ptá se

kažené, byl statek nebo chalupa zatlueny obyvatelé její
:

ale

nesmli vynášet morovou nákazu do

sousedství.

nm

.

hejtman, mohou-li
býti rozepsáni k

již zbylí

obyvatelé v Stéblovicích a

.

.

Nepívci

robotám?
173
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z

r.

1680 a stavba Humprechtsberka jsou nejpozoruhod-

njší události z vnjších djin Kosteka v dob panování hrabte
klidný život Humprechta. Ostatek archivního materiálu z doby té, dosti úpln
ICO S1TFCKA
zachovaného, týká se jen hospodáského a správního života na panství. Po hrzách, rozilení a promnách doby válené je to období
.

hlubokého míru, tiché práce hospodáské, patriarchální, skoro idyllické urovnanosti a jednotvárnosti. Za hr. Hemana byl bezmála
každého roku na panství nový hejtman; za hr. Humprechta, po
celou dobu jeho vlády, stojí v ele dominia jedna a táž osoba: hejtman Matj Blatenský, a dopisy jeho po celých tch 17 let zaínají
zvlášt laskavý!"
touže formulí: ,, Urozený pane Procházko,
Panství, jež bylo dív tolik trplo vojenskými prtahy, byty a kontribucemi, je nyní ubytování voják vbec sproštno: každý skutený tajný rada ml totiž privilegium, aby jedno z dominií jeho
mohlo býti osvobozeno ubytování voják. Tenkrát ml král eský
již stálé vojsko, ale žádných kasáren pro jednotlivé bataillony jeho;
vojáci byli ubytováni po panstvích a obyejn rozlosováni po vsích
a mstech. Hr. Humprecht oznail r. 1666 Kosteko za panství,
jemuž má platiti jeho výsada, a to proto, že Kosteko u srovnání
s jinými panstvími jeho bylo stiženo vtšími kontribucemi.
Hr. Humprecht, jenž byl dobrý hospodá, rozmnožil pes své
nákladné stavby a umlecké záliby rodinné bohatství. Mimo jiné
koupil také Chudenice, kolébku rodu ernínského a splnil tak vli

mn

smrt

hr.
'

kšaftu hr.
r.

Hemana.

Nedožil

se

velkého

vku;

1682 na Kosmonosích a pochován byl v kapli

tele sv.

Víta; srdce

monoském.

skonal již v
sv.

beznu

Zikmunda v kos-

zemelého pochovali po vli jeho v

kostele kos-

Obma synm, Hemanu Jakubovi a Tomáši Zachaeovi,

zanechal krásná panství rozšíená novými dvory,

s

kvetoucím hos-

podástvím, ozdobená novými stavbami zámk a kostel, palác pražský s jeho
hr.

heman

umleckými sbírkami

a klenotnice

naplnné penzi i

um-

leckými pracemi všeho druhu. Syn jeho Heman Jakub, jenž byl
ddicem fideikomissu a velmi záhy stal se nejvyšším purkrabím praž-

ským
*74

—

nejvyšší to hodnost, jíž

do

té

doby žádný ernín nedosáhl

—
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duchu otcov a poddaným svým pánem podobn laskavým. Satkem s ddikou hrabat Slavat získal rodu svému velké
panství jindichohradecké, které je dodnes hlavním panstvím ernínským a sídlem rodinného archivu. Zemel r. 1710, zanechav syny
byl kavalír v

ješt nedosplé.

Poruenská vláda nad majetkem ernínským pipadla seste
zemelého Markét, provdané za Frant. Josefa hr. z Valdštejna. Za
ní poalo se hospodaiti špatn, také proto, že vrný ústední iditel
Jan Procházka, syn skuinského sedláka, nebyl již mezi živými. Když
syn Hemanv, František Josef, ujal se otcovského ddictví, pevzal
je zatížené ticeti miliony (K) dluh, v pokladn bylo jen 7000 zl.
(420.000 K), hospodáství bylo zanedbané, sýpky a sklepy prázdné,
žádný zámek nebylo lze obývati, v stájích nebylo koní, ba i stolní
stíbro scházelo. K tomu pistoupilo, že ddic byl nezkušený jinoch,
vyrostlý v knížecí nádhee a v domnní, že dchody ernínských
panství jsou nevyerpatelné. Dlal dluhy nerozvážn dál, až r. 1723
si uvdomil, že stojí ped katastrofou. Zavedl ,, velkou dietu", redukoval veliká vydání dvorská (tak na p. vydání na dvorskou kapelu,
na parforcní hony, na stáj), koje se nadjí, že pece se podaí celek
zddných statk zachránit. Ale ukázalo se, že ta nadje je velmi
pochybná. Proto vymohl si od krále Karla VI. r. 1730 majestát, jímž
panství Kost, Kosmonosy, Vino,Velichovky, Kysibl a Neudek a dva
menší domy v Praze vyaty byly z fideikomisního svazku a prohlášeny za allod; za to pojaty do fideikomissu nov nabyté statky Jindichv Hradec, Chudenice (mimo nkteré jiné menší statky) a palác
hradanský. Šlo o to, aby tato posledn jmenovaná panství (jako
držitel Jindichova Hradce a ddic Slavatova rodu obdržel František Josef titul „vladae domu Hradeckého" a hodnost nejvyššího
íšníka král. eského) byla rodin zachována; co prohlášeno za
allod, mlo patrn propadnouti vitelm. V kruzích právnických
vyvolalo toto opatení nepíznivé kritiky; vysloveny byly obavy, že
vitelé budou zkráceni.
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Hrab
Zemel

r.

František Josef se rozprodeje allodních statk nedokal.

1733, jak se zdá,

obšírný memoriál, jejž sepsal

vyerpán tlesn
poátkem íjna r.

PROJEVY
HR. FRANT.
JOSEFA.

duševn. Zajímavý
725 na obranu svou,

aspo stopy jisté duševní pedráždnosti mimo jiné znovu a
znovu vrací se stížnost na skryté nepátele, kteí jej chtjí zniiti
povýšením do knížecího stavu nebo nákladným vyslanectvím v cizin.
Za nho je správa Kosteka již úpln nmecká a pece zdá se, že
v nadaném magnátu tom, pravnuku Zuzanin, vdomí eské bylo
dost živé. Synm dal jména eských patron (Václav a Prokop Vojtch; starší Václav umel jako hoch), ve Vídni založil nadaci pro

jeví

ESKÉ

i

1
:

mli ernínové palác ve Vídni). V donaíká na hrozící zhoubu zem eské, na
nevážnost k vlasti u
a chlubí se, že píše pamti, ,,0 nichž se
jednou bude mluviti a jež zemi víc prospjou, než kdyby jako schudlý
kníže byl po léta pedním komisaem pi ezenském snmu" (pohíchu nedopídil jsem se stopy po nich). Také rozsáhlé instrukce, jež r.
eské bohoslužby

(tenkrát již

teném pamtním

spisu

ech

1

719

a 1 720 vydal pro panství svá a pro všechny obory hospodáství a

nad úrove, jevíce stopy jistého velkého rysu, vyznaujícího vbec povahu jeho. Správu statk ernínských po smrti
hr. Františka Josefa vedla vdova jeho, rozená markýza z Westerloo
a hrabnka z Merode za ní teprv došlo k prohlášení konkursu. Dluh
bylo podle jednoho záznamu z r. 1735 na 1 milion 368.000 zl. (t. j.
asi 65
70 mil. K; v té dob zmenšuji již hodnotu 1 zl. na 50 K),
vedle toho byla znaná suma dlužných úrok roní dchod allodních statk byl r. 1733 páen na 66.000, statk fideikomisních na
85.000 zl., celkem pes 150.000, t. j. pes 7V2 milionu K. Dnes by
vtší banka sanovala takovéto hospodáství bez nesnází za primitivních pomr úvrních v dob Karla VI. pišly allodní statky na
buben. Tak ztratili ernínové i nejkrásnjší své eské statky: Kost
a Kosmonosy. Kost koupil v listopadu r. 1 738 Václav Kazimír Netosprávy, vynikají

KONKURS.

;

—

;

:

lický,
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rytí z Eisenberka za 377.000

zl.

(pes 18

mil.

K).

POHLED NA ZÁMEK HUMPRECHT (OD SEVEROZÁPADU)
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V ruce ernín bylo tedy kostecké panství zrovna jedno sto le.

V

podrobném odhadu panství, jenž byl r. 1738 úadem zemských
desk pedsevzat, aby na základ jeho mohla býti Kost prodána, najdeme i inventá „lepších mobilií" na zámku Humprechtském. Není
toho mnoho: „dv malý zrcadla; dv postele na dv osoby se zelenejma tykytovejma fíihrhanky, 4 malý s erveným suknem potažený
kvítkovaným plyšem potažených, 2 malý sesliky takový, bílej Šreibtiš, 3 pobitý almary s 5 šublato je tak všechno, co ukazuje na
dy, z kterých dv s kozí pobitý"
nábytek panských pokoj. Krom toho se vyítá rozliných postelí
32, stol a stolek 24, stolic 68, hojn cínového nádobí v celkové
váze 107V4 libry (v tom 36 talí, 21 lžic, vtších i menších mís
kotle, cedidlo a ohívadlo v ku23, slánky 4, svícny 4),
sesliky, 12

seslí s

lány (opradly?)

s

—

mdné

pes 60 prostradel, 21 servit, ubrusy,
pokrývky a j. Vidíme, že zámek byl svršky opaten do té míry, že
mohl hostiti pes 30 osob ve zdech svých, že tu tedy bývalo
chyni, matrace, polštáe,

hluno

a živo.

Vše zaniklo
Veselá vžovitá stavba zámku Humprechtova,
sic dosud krajin sobotecké, ale v sícení blízkých sálech
a pokojích jejích scházejí se k besedám jen stáda kavek, pustými
prostorami prohání se vítr. Skoro pltetího sta let je originelní zjev
Humprechta majetkem dalekého kraje
pozdravujeme jej s Chlumu nad Ml. Boleslavi, jej a lípu Semtinskou vítáme s vrcholu Vyske,
vyhledáváme jej až s erné Studnice nad Jabloncem
a celý kraj
by se naplnil lítostí nad zkázou jeho. Hr. Humprecht chtl si v
na pdu eskou penésti kus vlašské elegance a vlašského umní, jež
tolik miloval, vlaští stavitelé a misti to byli, kteí mu v horském
kraji eském postavili italský „palazzeto". Když jsem psal svou Knihu
o Kosti, byl pánem dominia kosteckého vlašský kavalír, opravdový
milovník umní i minulosti
doufal jsem, že nedopustí, aby starý
zámek ernínský, který je i zámkem vlasti jeho, propadl zkáze
.

.

.

vévodí

—

—

nm

—

úplné

.

.

23

.

Nestalo

se.

Pozemková reforma

dala

Humprecht
7 77

inventá
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pilehlým parkem mstu Sobotce. Zachrání nový domácí pán
zámek budoucím, vdk sob a všemu okolí? Okres by mohl pomoci
a mstské museum s obrazy a památkami z celého nkdejšího dominia kosteckého nalezlo by v obnoveném dom útulek
i s

—

ideální.
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NA KOSTI ZA STARÝCH
CELKOVÝ DOJEM.

—

AS.

PLÁNY KNÍŽETE FRIDLANDSKÉHO

VÝZNAM KOSTECKÉ PEVNOSTI. — ZACHRÁNNÍ HRADU PED
ZBOURÁNÍM. — BUDOVY V PODHRADÍ. — VELKÁ KANCELÁ. — ZLATÉ
POKOJE A ZMAR JEJICH. — SIROTÍ SKLEP. — ROZSÁHLÁ AGENDA KLÍNICE URŠULY. — NA BÍLÉ VŽI. — KAPLE. — STARÉ INVENTÁE. — BOŽÍTLOVÉ PROCESÍ NA KOSTI. — KRMA POD ZÁMKEM.
S KOSTÍ. —

CELKOVÝ dojem hradebního zjevu staré Kosti byl ped temi
sty lety, tuším,

netml

se

do údolí

:

posupn a zamraen
krom vlastních hradeb byly

takový jako dnes. Jen tak

vže

a

stny hradu

pokryty omítkou, v níž rustika kvádrové složení stavby naznaovala;
velká vž byla obílena nebo blostnou rustikou pokryta. Sluje aspo
v starých zprávách „bílou vží", a i jméno ,, Bílého rybníku" pod
zámkem odvozuji odtud, že velká plocha vže bílými tóny svými
odrážela se v hladin jeho. Hrad vypadal tedy mnohem veseleji,
nevinnji a chcete-li, trochu šosátji nežli dnes. Ty asy, kdy byl
založen a myšlen jako nedobytná pevnost mocného feudálního pána,
byly dávno minuly; století Šestnácté potebovalo ne hrad, nýbrž
zámek, zámek zaízený k pohodlnému bydlení pánovu a k umístní
hospodáské správy panství. Na kvádrové struktue hradu mohlo
ovšem sotva co mniti; spokojilo se tím, že staré pevnosti dalo nový
vzhled po vkusu svém, pokryvši stny barvou a malbami, že rozšíilo
a upravilo obytné pokoje v zámku, vystavlo byty pro úednictvo
a podhradí naplnilo stavbami, sloužícími hospodáskému prmyslu
velkostatku: pivovarem, sladovnou, mlýnem a vinopalnou.

S válkou ticetiletou pišla doba, která

význam hradu. Když kníže

si

zas

uvdomila vojenský

Fridlandský, povstný Albrecht z Vald-

179

celkový
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1632 koupil Kost od paní Polyxeny z Lobkovic, pojal plán
Kost pestavti na pohodlný zámek obytný, ale zárove jej nov
opevniti. Chtl patrn, aby k dosavadním dvma hradním pevnostem jeho knížectví, Skalám a Veliši, pibyla Kost jako nezbytný doplnk pevnostního trojhranu ve stedu státu jeho. Bohužel nevím,
zda se bhem tch necelých dvou let, kdy Kosteko tvoilo ást jeho
knížectví, stalo nco na Kosti ve smyslu jeho rozkaz (Valdštejn
naídil v ervnu 1632 rozsáhlé opatení stavebních materialií a užití
robotných sil kosteckých k zamýšleným pestavbám) zdá se mi, že
nestalo se nic. Že však r. 1633 byly stavby a místnosti zámku v dobrém poádku, usuzuji z toho, že poátkem íjna r. 1633, když morová rána zuila v hlavním mst fridlandského knížectví, v Jiín,
svolil Valdštejn k tomu, aby zemský hejtman jeho, spolu s komorou
stejná,

PLÁNY
FRIDLANDSKÉHO.

TRNÁCTÁ.

r.

;

a, ,regirunkem

CÍ

knížectví (dnes

bychom

ekli:

s

ministerstvem finan-

na Kost. Tak snad na njaký as byla
Kost vládním sídlem fridlandského státu. Ale pak, po zavraždní
Valdštejnov v Chebu (25. února 1634), nastaly smutné asy. Do
cí,

vnitra a justice) uchýlili se

kvetoucích krajin „šastné

zem"

fridlandské, skonfiskovaných tres-

tajícím králem, vtrhly císaské regimenty; Kost vyvolil

si

pozdji za

zámku
kvten r. 1635, neopatrností eládky
plnoci v jednom pokoji („v pokoji, kde

kvartýr jenerál hr. Colloredo. Pobyt jeho pinesl krásnému

VYHOENI
ZÁMKU.

katastrofu.

V noci z

na

19.

práv o
ohe, jemuž v brzku padlo

jenerálovy, vznikl

pážata byly")

18.

za

ob vše,

co nebylo

kamene. ,, Pokoje povrchní krom velké vže, káply, marštale a dvou
pokoj, kde písai bydlejí, s krovy i podlahami dokonce shoely."
Pi vtším vtru byl by shoel i pivovar v podhradí. Tak o tom spšn
referuje kosteky hejtman Jan KriŠtof Brodský z Laboun císa, komisai nad skonfisko vánými statky fridlandskými, mladjovskému
pánu Jiímu Jaroslavovi StoŠovi z Kaunic.
V tom stavu zámek petrval válku ticetiletou. Když hr. Hez

man ernín

1637 zámek koupil, provedl sic nejnutnjší opravy,
dal zejména znovuzíditi znaným nákladem nkolik pokoj, snad
i ást krov, ale slyšeli jsme již výše k r. 1643, že kryt byl nedosta-
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tený, že

pi

mohly. Bída
tržité

v pokojích stálo tolik vody, že by kachny plavati
válených nedovolila opravy; naopak skoro nepe-

dešti
let

obsazení

zámku

bu

od

Švéd

bu

od posádek císaských

a asté návaly poddaných, utíkajících se do útoišt pevnosti

ped

ruin zámku. Tak se nedivíme, teme-li ješt r. 1650 v popisu zámku: ,,Je spálený. Málo se
vynachází. Krovu také žádného nejní; jen toliko
pokoj v
násilím soldatesky, pispívaly jen k vtší

nm

rákosím a slámou pikrytý jest."

Tak si tedy naši Kost musíme pedstavit v tch letech, v nichž
jsme v kapitolách pedchozích na ní pobyli: pod provisorními doš- pohromy let
VÁLENÝCH.
vvt
j»
v/
y
/«.vi
'''i
kovy mi stechami zdi ocazene požárem, vez zbavenou dávno jejího
blostného roucha, jinde otluenou nebo zernalou rustiku. Ale pece
to byla pevnost, opatená vším, co pro obranu bylo nezbytno. Patily
k tomu, tuším, i šance ven mimo zámek na vhodná místa posunuté,
opatené Štakety, t. j. trámovými palisádami a šraky. Ale vyznám,
že z ojedinlých zpráv o tchto opevovacích pracích nedovedu si
skonstruovati obrazu jejich; vím jen, že na „zpevnní zámku", jak
tomu íkali, padlo vždy mnoho stavebního díví.
Že Kost i pes spuštní své byla pevností vynikající, poznali jsme
s dostatek z historie její v dob švédské vojny. Slyšeli jsme hrdá slova
pánova: „aby tisíc koní pišlo, vysmáli byste je," a víme z jiných
zpráv, že tento zámek „na tvrdé skále na zpsob pevnosti starobyVÝZNAM
lým bytedlným zpsobem z kamene kvadrátového pevn vystavený"
KOSTECKÉ
imponoval souasníkm a tvrdostí kvádrových zdí svých neml daPEVNOSTI.
leko široko soupee. Ve velkém nmeckém illustrovaném díle, zvaném Theatrum Europaeum, t. j. divadlo Evropy, kde tenástvu
17. stol. byly soustavn vykládány djiny tehdejších as, je v map
ech zaznamenána i naše Kost (pod jménem „Košty"), ale nenajdeme tam ani Ml. Boleslave, ani Turnova, ani Hr. Skály. Vojenský
význam Kosti byl však pece nevelký, protože hrad neležel na žádném „pasu", t. j. na míst strategicky zvláš dležitém, na p. v hraniním prsmyku (jako zámek Fridlandský) nebo na dležité silnici.
1

•

/

i

/

l8l
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Pes

V

to

nechyblo mnoho a válka

ticetiletá

by ho byla

stála život.

našich kruzích vojenských ku konci války ticetileté tžce

že pevné panské

zámky v echách snadno

lovou, že posádky švédské dovedou se

nesli,

nepítena nich brániti msíce, ba léta
stávají se koistí

a podrobovati širý kraj okolní tžké kontribuci. Proto pišli na myš-

—

by bylo nejlépe takové pevnosti
srovnati se zemí a zdonebo zíditi menší poet pevností opravdu dležitých. Po
vyhlášení míru vc usnula, ale když r. 1 658 hrozil za války Švédskopolské vpád Švéd do ech, poal se program z r. 1648, bez ohledu
na majetková práva vrchností, provádti. Také Kost, Hrubá Skála
a Veliš byly na indexu. Ortel smrti pro nejkrásnjší hrady Pojizeí
znl píkopy zasypat, vže a hradby snést Hrabnka Sylvie napjala
všechny páky, aby ddictví své uhájila. Alarmovala všechny prolenku,, že

konaliti

:

NAÍZENÉ
ZBOURANÍ
KOSTI.

!

tekce, synovec

Humprecht podal císai zvláštní memoriál. Tak se po-

dailo Kost vyrvat z rukou vojenských inženýr. Zásluhu o to ml
také inženýr Pieroni (stavitelé a architekti byli tenkrát u nás samí
Vlaši), který sic dovozoval, že hrad musí býti srovnán se zemí, ale
motivoval to njak chab, že neleží na pasu, nýbrž v kotlin, ovládané okolními návršími a zdi že prý lze snadno rozstíleti. Všeho se
chopila hrabnka a dokázala z toho nad slunce jasn, že Kost je
pevností bezcennou, pramizernou, ale že je výborným útoištm
ubohých poddaných v dob váleného nebezpeí. Také panu Maxovi z Valdštejna se podailo zachránit Hrubou Skálu (r. 1659 tam
již zasypávali píkopy!)
jen Veliš, mohutná a krásná Veliš na
strachu ped vpádem
Jiínsku, padla v našem kraji jediná za
Švéd. Tak malé pevnosti srovnali se zemí a velkých, rozumí se,

—

ob

nevystavli.

tená

—a

by nám zbyly jen zíceniny, a hradní ruiny Turnovská by byly obohaceny troskami hradu
Hrubé Skály. Turistické spolky spekulují radji v malebných zíceninách než v zachovaných hradech
a trosky Kosti, smutnící
v zasnném údolí mezi lesy, nad vodami zadumaných rybník, by
byly jist velmi pitažlivé. Ale bojím se, že by oi naše ruin Kosti
Jak

vidí:

maliko

z Kosti

—
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—

kvádrové zdivo by se bylo rozvezlo k novým
nikdy nespatily
stavbám a jen prorvaný pahýl mohutné skály by asi oznaoval místo,

kde druhdy stávala tvrdá, slavná Kost.

Než vrame
v

asu

k vlastnímu úkolu svému,

se

švédské vojny. Nejde

nám

o popis

t. j.

zámku

návštv

Kosti

ani o stavební his-

PROCHÁZKA

ZÁMKEM

nýbrž jen o letmou procházku, pi níž lze pouiti se o všem, V XVII. STOL.
co se v archivech podailo nalézti. První branou do zámku, vlastn
jen do podhradí, od strany západní (a to asi teprv od vystavní pivovaru pod zámkem v 16. stol.; díve tu sotva byla brána) byl
klenutý podjezd dole od erného rybníka, pístup k hradu od západu otvírající; z placu ped pivovarem vedla cesta jako dosud pes
hráz pod Bílým rybníkem jednak z podhradí ven k východu, jednak
stoupala vzhru k hradu vlastnímu. Na poátku toho vzestupu
vzhru byla pvodn nevysoká jednoduchá zes branou a brankou
postranní; vidti to jasn na kresb hr. Ludvíka Buquoye, nejstarším
to našem obrazovém dokumentu (pochází z prvých let 19. stol.; viz
jej
výše pi str. 112). Socha sv. Jana Nepomuckého s letotorii jeho,

potem

malebn tu pi
pi str.

tak

1728,

umístná, (viz
Buquoyovým),

fotografii

vstupu do vlastního zámku
120

a

srovnej

obrázkem
1875; díve

s

na tomto míst teprv asi od r.
stran cesty, nad behem Bílého rybníka.
Odtud ji vytlaila novostavba pivovarské spilky. Najdeš ji na starém
míst na obrazu Kosti, jejž kreslil r. 1833 otec Josefa Mánesa, Anto-

stála naproti,

nín (píloha

stojí

na

pi

levé

str.

152).

Vbec nesmíme zapomenouti,

že zámek, pes to že nebyl vrchasto za ,, velmi zpuštný" se oznauje, podléhal menším promnám stavebním a etným opravám.
Takovou a to novodobou promnu mže návštvník na p. postehnouti na vysokém kvádrovém tarasu hradním práv proti soše Jana
Nepom. celá partie té zdné mocné hradby, pokud je obrácena
k pivovaru dole (srovnej snímek pi str. 120), je nov vybudována RESTAURACE
Z LET 1874
r. 1874
1875. Jak to tu vypadalo díve, je ponkud patrno z výš
až 1875.
ností

obýván a v

17.

—

18. stol.

:

—
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doteného obrazu Buquoyova;
stará

srv.

i

pílohu pi

str.

56

nýbrž výše na skále a na její pat smrem ke dvoru opírala se o skálu
dv drobná stavení. Hoení prostranství, jež boky svými ohraniovala, neslo dv dost úctyhodn vypadající budovy s vysokými šindelovými stechami. Byly to stáje a kolny; byly strženy r. 1874: odstranním
jich povstal snad nejpatrnjší rozdíl v podob Kosti dnešní a Kosti starodávné. VI. 1 874- 1 875, za nové italské vrchnosti, prodlala vbec
stará Kost malou restauraci; leckteré cimbuí tam nahoe, o nmž
byste ekli, že vidlo Zižkovy houfy, bylo tenkrát moderním kameníkem zasazeno; staré rytiny z doby ped opravou pouují nás však
pecejakž takž o starém úboru hradu.
Podhradí patilo k prvnímu „zavení" hradu. V
jako dnes
stál od r. 1576 od kamene vystavný pivovárek, pikrytý šindelem;
pi
spilka, na míst moderní budovy dnešní (,,nco málo kleostatek
ze skály vytesaná a ješt za ní jeden sklep ze skály vytenutá,
saný"), „vlevo dol humna klenutý s dvma kamennými stoky, doleji
hvozd a valeky klenutý". Smrem k západu, zpt k prvé brán byla
bevárna a velká maštal pro 24 koní nad ní a nad bevárnou byly
až asi do konce 17. stol. sýpky, jež mohly pojmouti 1800 korc obilí.
Pozdji byl tu, tuším, byt pro sládka (sednice, komora a kuchyn)
bevá bydlil ve svtnice nad prvou branou; sládci v starší dob
zstávali v svtnice ,,nad druhými vraty", jak se íkalo. Je možná,
že tím míní se zmizelá brána, která zavírala cestu do vlastního hradu
od Bílého rybníka, j ak poznáváme z obrazu Buquoyova brána v pravém slova smyslu to nebyla pes to níže rozumím druhou branou
bránu za prvým mostem. Proti pivovaru, patrn ve skále, byla lednice a nkde v poblíží pekárna. Studnice ,, vážná" (tuším za pivovarem) poskytovala dostatek výborné vody. Prostoe ped pivovarem
pod zdmi vlastního hradu íkalo se ,,dolení plac".
Druhá, t. j. vlastní brána do hradu byla pvodn (jak lze
pohledem na formu budovy k ní pistavené, vidti dodnes)
sesílena mocnou kulatou vží; píchod k ní vedl pes zdvihací

nm

podhradí.

II. dílu):

ze pnula se kolmji, netkvíc základy cele v dvoe pivovarském,

nm

;

;

;
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veer zdvihán; blízké zdvižení jeho a tudy zavení
zvonkem visícím u bytu vrátného.
V druhé polovici 17. stol. týž zvonec je umístn vysoko na vži a vyzvání se jím Ave Maria ... V dlouhém toitém prjezdu druhé brány byl pedevším byt vrátného. Inventá z r. 181 1 vyítá v jizb
jeho sedmero pout na ruce a nohy i s etzy: vrátný byl totiž zárove
žaláníkem hradním; pouta byla mu patrn dležitými pracovními
pomckami. Za bytem vrátného byla t. zv. velká kancelá s bytem
hejtmanovým
tedy v týchž místech a týchž zdech jako dnes. V ní
most. Most byl na

vlastního hradu se oznamovalo

—

návštvy v dob poddanství byl zrak náš upoután odznakem trestní moci vrchnostenské: na zdi visel „úední kožený karabá". V nevelké místnosti kanceláe sousteoval se skoro všechen
by také za

VELKÁ

KANCELÁ.

úední život kosteckého státu a to po staletí. Tam bylo (chceme-li
význam úadu vyjáditi dnešními termíny) okresní hejtmanství kos-

úad okresní soud (nadízený
soudm po vesnicích), tam ovšem bylo sídlo
správy hospodáské. Tam konány výroní soudy purkrechtní s jednotlivými rychtami, tam snad i ješt lépe na nádvoí hradním (pimysleme si do nho starou lípu) slibovali poddaní lovenství novému pánu. Co rázovitých selských obliej, postav a kroj prodlelo
v místnostech tchto! Co s nimi proseb, nák, hnv, co zoufalství
teckého dominia, okresní berní

i

rychtáským selským

i

a dušeného vzteku! Teprve v první polovici msíce záí r. 1848
pestal sem rychtá nebo sedlák z Vesce i z Markvartic docházeti
jako poddaný milostivé vrchnosti, teprv tenkrát poala se u nás likvi-

dace stedovku. Poslední právní akty vrchnostenského soudu panství kosteckého, zvaného tenkrát také „sídelním soudem" kosteckým nebo „pravomocí" kostekou, podpisoval tu justiciár Schneider na den sv. Jana Nep. r. 1850. To byl poslední den feudálního stedovku na kosteckém zámku
Poátkem ervna 1850
otevel své kanceláe ,,c. k. okresní soud v Sobotce", moderní ddic
soudu patrimoniálního. Soudní pravomoc po pti stech letech KONEC STEDO VKU NA
vysthovala se z magnátské pevnosti do prostého mšanského
KOSTI.
domu. I v tom jeví se názorn ráz nové kultury, nové sociální
.

24

.

.
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epochy v evropském lidstvu. Staré zámky panské ústavn odumely.
Stavení hospodáské nad prvým zdvihacím mostem zvýšeno
byloteprvasiv i6.stol. (ne-li pozdji) oprvé patro. Je mi aspo nápadné, pro o prostorných místnostech v tom prvém pate není v starých spisech zmínky; Jednou (r. 1686) nalézám ve spisech zmínku
o „malé kanceláce"; hejtman píše, že tam má „své odpoinutí".

Rozumím tomu

tak, že tu

jde o pokoj v pízemí vedle „velké"

kanceláe.

—

Pejdeme-li druhým ili hoením zdvihacím mostem
kamenný most byl tu zízen teprv nkdy v 18. stol.
k tetí brán hradní,
staneme na prahu tetího „uzavení" zámku. Prostora ta plošnou
výmrou svou a celkovým vzezením vypadala tenkrát jako dnes.
Nepravideln založená a zdá se po kusech v rozliných dobách stavná budova na levo v parkánu již tenkrát tu byla a již tenkrát tu
byl upraven v prvém poschodí jeden pokoj pro hrabte; blíže k brán,
také v prvém poschodí, zstával obroní písa. Obytné pokoje vrchnosti byly pvodn v protilehlé hlavní budov zámecké neboli paláci,
kde dnes jsou sýpky, ale od požáru r. 1635 byly patrn tyto pokoje
poškozeny tak nebo tak nevlídný, že hrab ernín,
i je dal vyspraviti, zaídil si pece „panský pokoj" venku na parkánu. Ty pokoje
v prvém poschodí hlavního paláce byly podle všeho pkn, snad
nádhern zaízeny. Dva z nich sluly „zlatými pokoji", dva smrem
ke kulaté vži sluly „malovanými pokoji". Tyto posledn jmenované
byly v ticetileté válce ješt na obývání zaízeny; v zlatých pokojích

—

ZLATÉ
POKOJE.

a

byly však (jako ve vtšin ostatních neobydlených místností) uloženy
obilí. Jen v pevných zdech zámku zdály se tenkrát poklady
bezpenými ped partajemi vojenskými. Tak stalo se, že ve
válce ticetileté vtšina obytných místností v zámku byla naplnna
obilím, panským i selským.
Dne 18. ervna r. 1690 velká ást vnjší stny hlavního paláce

zásoby
obilí

SRlCENl
PALÁCE.

oknm

obroního
písae. Spadly zdi vedle zlatého pokoje, u malovaných pokoj nad
bytem dchodního, od stechy 23 loket dol a od zlatého pokoje
se sítila
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24 loket do šíky. Stavitelé (byli tu na podzim r. 1690 Jan Maderna
a Alio z Prahy a v beznu r. 1691 Petr Antonii de Bianci) radili, aby
se snesla chatrná a krovu postrádající ást budovy nad sirotím sklepem dále k severu a aby se z bývalého paláce pánova udlaly sýpky.
69 1 je kosteky palác hradní promnn v prosaickou sýpku, která ovšem mnohým rysem ješt dnes prozrazuje
pvodní své urení. Sem náleží snad i dutý pilí, pistavený k vnjší

To se také stalo od r.
:

zdi

smrem k

1

západu. Byl to

asi

záchod paláce;

nmecky

sluje jed-

nou „Heimlichkeit".
Veliká prázdná plocha za tvrtou branou vznikla teprv

ped

35 lety. Dív tu stály kamenné budovy stájí pro kon a zdná klenutá
kolna; tato byla v polovici 19. stol. remisou pro povozy pána a vrch-

ního hejtmana. Vysoké stechy budov tchto je vidti

Haunov (str. 56, II. díl) zdná
;

kolna,

r.

pkn na rytin

je kaple ; v koln byla

PIVOVAREM.

1805 rozšíená (vystavna

tenkrát nová kolna 24 loket dlouhá a 1 8 loket široká) piléhala

pímo k té zdi hradní, k níž

STÁJE A

KOLNY NAD

bokem

ve vnitním nádvoí hradním pistavna

malá stáj pro krávy pana vrchního v jedné z ko;

len byla,, úední kalesche".

Pvodn

i

stáje

pro

kon úedník,

dále

na parkánu na západní stran stojící, ureny byly asi pro kravský dobytek (stáje pro kon byly dole v podhradí u pivovaru)
v zámku se
mohlo chovati až 12 krav, byla tu krmena také prasata a nco drbeže. Kolna byla pvodn, tuším, stodolou; krátce na hrad bylo
k poteb pána a úednictva malé hospodáství, jež spravovala za
Lobkovic (asi 1550 1632) šafáka; dobytek na pastvu vyhánla
z hradu pasaka.

—

—

Pátou, poslední branou, vejdeme do vnitní prostory hradní,
zvané dív hoením placem (aleje také možno, že tak byla nazývána
plocha mezi pátou branou a stájemi). V právo pnula se tu smrem
od jihu k severu mocná budova paláce, z nhož dnes v pvodní
podob zachovaly se jen spodní ásti a díl vnjších zdí. Ostatek pro-

mnn,

jak

povdno,

zacpána zdivem

(za to

r.

1691 v sýpku; velká renaissanní okna

pkné okno

téhož tvaru vedle kulaté

vže
187
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Ze staré
stavby, asi z prvé polovice 16. stol. pocházející, zbyl tu pedevším
sirotí sklep se železnými (pvodn dvojitými) dvemi. Sklepem zvali

k jihu vyhlížející bylo zasazeno teprv v

sirotí

2. pol.

19. stol.).

pedkové klenutou místnost vbec; sirotí sklep byl tedy sklep
povrchní (na rozdíl od sklepa podzemního) a byl od poátku uren
za bezpený úkryt sirotí pokladny, do níž se ukládaly sirotí podíly

naši

v penzích z celého panství. Byla tu uložena i registra sirotí a, tuším,
i cenné svršky sirotkm náležité. Ve válce ticetileté, kdy poddaní
s

lepšími

v zámku

vcmi

svými, asto

i

s

dobytkem

tolikrát hledali

útoišt

a o místnosti byla nouze veliká, byl sirotí sklep odcizen

vlastnímu

úelu svému. Nejdív

byly uschovány

ped

tu byl

hospodáský

sklep,

pozdji tu

hrabivostí partají truhlice se selskými svršky;

mezi nimi bydlila po léta zemanská rodina Kelbichova, jíž náležel
tenkrát kdanický dvr. Uchýlila se sem jako jiné zemanské rodiny,
ped násilím soldatesky. V sklep vedle sirotího sklepa, snad tam,
co dnes je archiv, bylo ve válce ticetileté

O

ostatních místnostech paláce,

a ješt více pokud ustoupily sýpce, a o

velmi nesnadno

obilí.

pokud

se

zachovaly do dneška

pvodním urení jejich je

Na míst sýpky, jak se zdá v nejvyšpovdno, u kulaté vže zv. malované

se orientovati.

ším poschodí, byly, jak již

t.

nad sirotím
hoení palác" (palácem rozumli naši pedkové vlastn hlavní sál, mohli bychom íci representaní salon burystkomora. do vy) tam asi r. 1639 za švédské okupace scházeli se švédští dstojníci a šlechta zámecká k spoleným besedám a pitkám. Nkde v poblíží byla „rystkomora", tedy hradní zbrojnice. Ale v letech tyipokoje, vedle nich zlaté pokoje; dále k severu, snad

sklepem, vtší

sál ili

,,

;

—

všude
17. stol. nebylo tu již žádné zbroje, nýbrž obilí
„zahnala Marsa Geres hospodárná". Pod malovanými pokoji byl
klenutý vtší pokoj, kde bydlil dchodní písa. Také purkrabí bydlil
pvodn v posledním zavení zámku; astji se pipomíná purkrabcátých

komora a purkrabský sklep, v obou však bylo ve válce obilí
komoe pes 100 korc), takže se zdá, že purkrabí
bydlil jinde. V druhé klenuté pízemní místnosti (od kulaté vže

ská
(v

purkrabské
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smrem k severu poítaje),

kde dnes je

stáj,

byla prý (tak tvrdí starý

Studn jist v hradu byla; urbá
jest v témž zámku hluboká, z níž

vrátný) hradní studn.

z

praví o ní: „Studnice

se

r.

1648

STUDN.

kolem

velikým k tomu pipraveným voda táhne a pro zámek dosti vody
dáti mže." Tedy jako na Karlštejn. Kovaný okov a velký etz té
studnice pipomínají se ve všech inventáích.

V pízemních místnostech v sousedství studn byl vstup ke skle-

pm hradním. V

17. stol.

nebyla tu ani hluboká podzemní vzení
naplnny vínem, jež prodávala klí-

ani „hladomorny"; sklepy byly

hospodáského života opanovala
Dív se víno piváželo z Ra1650, kdy ernínm patilo panství Ml-

nice UrŠula nebo Dorota. Prosa

tedy

i

SKLEPY
HRADNÍ.

tajemné podzemí starého zámku.

kous a z Kamejku; od

r.

naplnny poctivou mlniinou. Hlavní
palácem
slul
„hluboký"
sklep pod
a bylo tu místo pro 42 sedmivderní sudy. Nebyla to místnost jednotná, nýbrž skládala se z vtšího sklepu a nkolika sklípk; tam, „kde klínice k šenku víno a
pálený má", mohlo býti umístno 10 sud, „v jednom tmavým sklípku, do kteréhožto skrze klíniin sklep se chodí", bylo sedm sud.
O tch klínicích jsme již leccos slyšeli výše; postihujeme je v zámku
po celou dobu ernínskou. Ped tím se tu asi víno neprodávalo; za
Lobkovic jmenuje se v zámku za to šafáka. Ale i klínice z doby
ernínské, jak se mi zdá, byla vlastn hradní šafákou a nemýlím-li
nické, byly sklepy kostecké

se,

i

kuchakou; v její vinárn byla,

tuším,

zárove i kuchy

hradní.

Jen jednou (r. 1641) teme o zvláštním kuchai, od vrchnosti ustanoveném. Klínice mla snad pod mocí i t. zv. hospodáský sklep.
Byl ve válce ticetileté njakou dobu, jak jsme povdli, umístn
v sirotím sklep (nevím, kde pozdji) a bylo to bohaté skladišt
poteb všeho druhu nejen kuchyských, nýbrž i stavebních. Inventáe z druhé pol. 1 7. stol. tu aspo vyítají adu nejrozmanitjších vcí, na p. 7 vder páleného, 19 kus uzeného vepového, uzené štiky
a kapry, tlustou konopnou koudel, len, konopí, plátno, sejra (17 kamen), vlnu, loj, sl, kolomaz, pryskyici, oví koze (212 kus!),
železo, hebíky, šindel, prkna atd.
:

189

ÚAD KLÍNICE.

DÍL PRVÝ. KAP.

TRNÁCTÁ.

Pod svtnicí písae dchodního byl povrchní sklep s dvma,
byly kantnýe pro 18 sud (ale že
byla místnost velmi mlká, nemohlo v ní víno pes léto ležeti) Sklep
pod sirotím sklepem, tuším ona k severu nejdále posunutá místnost,
z níž jde okno na cestu nad tvrtou branou, byl r. 1681 zanechán
sládku pro pivo; bylo tu místo na 6 sud. Zámek nebyl stavn pro
tak rozsáhlý obchod vínem a pivem; v druhé polovici 17. stol.
sklepy jeho daleko nestaovaly. Nco pece musilo býti ponecháno
pro tžké zloince vzení takové bylo nkde pod druhým zdvihacím
pístupné okno, mli vzení s jedním
mostem; bylo-li tu

nm

„drahn hrubými" okny; v

.

;

vzení.

vzm

nejutšenjších pohled eského ráje, t. j. s vyhlídkou do „obory",
se íkalo tenkráte krásnému údolí smrem k Plakánku. O kulaté
vži u brány nad druhým zdvihacím mostem nenašel jsem zmínky
žádné; jedna noticka ze starší doby (z 15. stol.) zná na Kosti vž
„ervenou", jiná zmínka z r. 1775 vž „mincovní" (Miinzthurm),
ale nevím, možno-li nejasná oznaení ta vztahovat na kulatou vž
ili nic. V ní podle laického úsudku potomka neodborníka byly by
nejpíhodnjší místnosti pro tžké žaláe; starý vrátný, rozumí se,
ukazuje v hlubin její návštvníkm „lidomornu". Prostá vzení
byla umístna v bílé vži.
z

jak

bílá VŽ.

Bílá vž byla nejtvrdší, nejmohutnjší ástí hradu. Je jist velmi
málo tak massivních a pi tom tak umlých hradních vží v naší
zemi. Již urbá z r. 1648 dí s pochvalou o ní, zeje „z samých štuk
dílem mistrovským vystavená, takže se z jednoho místa všickni tyi
uhlové její dobe spatiti mohou". Vchod k ní byl patrn po devných pavlaích, do dveí umístných ve výši prvého patra. V ní se
v starých zápisech rozeznávají místnosti: dolení sklep a hoení
sklep; v obou bylo r. 1639
1640 obilí. Jeden z tch sklep nebo
místnost nad ním sloužil za vzení poddaných. Bývalo tu vznno
(nejvíc pro nezaplacení inže nebo obilí) nkdy až 60 sedlák najednou; nezídka posedli si tu sami ouedníci-žaláníci, jako na p.
purkrabí Bva. Ovšem nevyluuji, že mnohá zmínka o vži, není-li

—
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e výslovn

o

vži

bílé,

mže

týkati se kulaté

vže

výše

zmínné.

Ve

velké vži, nejspíš v dolním sklep, byly uschovány nejcennjší
písemné doklady panské správy: byla tu purkrechtní registra (t. j.
gruntovní knihy celého panství), nkdy i truhlice sirotí, registra
zádušní, vej hosty, kvitance a j.

Na vži u
kus

(t. j.

malý

KOSTEKA

Konen tu byly ,,dva

ARTILLERIE.

stílen byla kosteka artillerie, pár tuplhák,

dlo) na kolesách a nkolik mušket.

i

mlejny jednoruní kamenný". Mlýny takové byly dležitou ástí
hradního výzbroje: obránci mohli si z vlastních zásob obilí namlíti mouky podle poteby. Dosud zbývají po nich silné krákorce a
trámy. Nejvyšší sál, v nejstarší dob patrn representaní salon hradu,
takový,

jakým pochlubiti se mohly v echách 15. stol. jen princezny
rod (je zajímavo, jak doby gotická tíhla všude

z nejbohatších

k nebi

blíž,

do vzdušných

výšin!), byl v ticetileté válce

vykazován

Tak v srpnu r. 1641 tam (tuším)
hrabnina. Když se rozstonal,
musili ho dáti dol, ,,nebo tam na vž pro sešlost tch pavlaí
žádný choditi nechtl pro velkou nebezpenost". Musíme si vbec
stny vže a i linii cimbuí ve vnitním dvoe hradním pedstaviti
v staré dob lemovány malebnými pavlaemi a chodbami devasi

jen za obydlí píležitostné.

ubytovali pražského komorníka

nými; podle Bernaua (v Krakonoši 1885) zachovala se devná
obranná chodba podél cimbuí na stran východní (k Bílému
rybníku), zajímavá to památka staré hradní výpravy, na Kosti
ješt do let sedmdesátých 19. století. Její stíšku, nemýlím-li se,
vidíme na Haunov rytin Kosti i na kresb Mánesov a celou po-

dobu
str.

její

vec (v

2 kreseb

nám

jiná kresba

Mánesova

(srv.

vyobr.

pi

kterou z Mánesova nártníku vydal tiskem Fr. Záka-

Pekaov

navštívil
1

zachovala

96, II. díl),

sborníku II).

Kost — jak

mocn

Mánes nkdy ku konci
ho hrad zaujal,

jeho cestovního skizzáe,

s

let

šedesátých

svdí nemén

nimiž všemi (a tím

i s

než

detaily

ped restaurací) nás peliv slovem i obrazem
Žákavec v uvedeném lánku seznámil; reprodukoval také celkový
pohled na Kost, jejž r. 1833 nakreslil otec Mánesv, Antonín (srv.

jeho architektury
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krancle"

NA
velké vži.

pílohu výše pi str. 152). Pod samou stechou vže byly smrem k jihovýchodu hodiny na pl orloje, t. j. s ciferníkem rozdleným na
12 hodin. Bicí zvonec jejich je tam vidti doposud. Správu hodin
obstarával v pol. 17. stol. hodiná Martin Skivánek, náš dobrý
známý. Byl to týž Skivánek z Podkosti, jenž za švédského panství
r. 1639 až 1640 Švédy na zámku muzikou svou tak zrádn obveseloval (srv. výše na str. 23). Spravoval také sobotecké hodiny na
vži kostelní a to aspo dvakrát až tikrát každého roku. Rozuml
patrn svému emeslu mnohem lépe než konšelé sobotetí. Na zámku byli úedníci chytejší: smluvili se Skivánkem za práce jeho
na hodinách celoroní paušál 7 zl. (420 K).
Vrchní ímsu vže lemovala až do r. 1686 njaká galerie nebo
cimbuí, nebo spoívala na ní ímsa ješt jedna znan ven posunutá. V lednu r. 1686 píše hejtman, že ,,dal skrze Spánku (t. j. stav i te l e Vlacha Spango) na krancle vže zámecké se dívati, znamenajíc z duli, že by se na hoe trhati a odstupovati mly. Kterýž vynalezl, že na velkou pí mužskou od vže zdi odstoupily a vrchní
díl na pl lokte dol nahnutý visí, tak že velmi nebezpeno jest."
Je nutno ty krancle sebrati, protože je ohrožena zejména kancelá,
ponvadž najvíce tím rohem a stranou k kancelái (vž?) tržena
,,
jest a

všechno mezi ty krancle a

všeckno na kancelái
že

i

ze vže

zatýká.

I

ídíce já nyní

také svý odpoinutí v malý kanceláce

nahoe nco ouzko je."

V ervenci píše zas,

že byl

mám,

na vži sám,

jeden píní kámen, na kterým ta všeckna tíže leží,
nkde najeden coul ve zdi leží, ten ale dosti maliký
díl, který ve zdi jest, se všecken uštípil a málo ped tím vrátnej
sloupeek pod nj podstavil. Nyní sem dal silnej sloup pod týž káNahoe již pes ti tvrti lokte od zdi
men postaviti a podepít
odstoupilo, a se dol nahnulo. Pán Bh ochrauj od neštstí! Je
vc nebezpená a není jisto do nebo ze zámku jíti nebo jeti. Kdo
a vynalezl, že

,,

ne více nežli

.

.

.

V

—

íjnu konen se ty krancle
dol sbírají. V Praze chtl centrální úad, aby se
byly to kvádry
kvádry spouštly vnitrem vže, ale stavitel vyšetil, že trámy ve vži

nahoe

192

toho nespatil,

—

neuví."

1

+
urozená paní paní,

má

[i4Márz

1651]

nejmilejší paní strejna.

s tmito zarmúcejnýma ádky
dokonce porouím a ponížen dkuji s toho
upímýho uter pní, kerý rašte se mnú míti.
všechno vzal, co sem na tom svt
mla i tomu celýmu rodu. když se tak jeho svatý
milosti líbilo, musím se do toho dáti, co sem
nikoli odvolati nemohla, bohdá vašnostiný
milý dít, pan Unprecht, na ten stupe nastúpí
a toho celýho rodu svíce bude i svýho pana bratra,
pana Hemana, tak poruenýho míti bude, že na
bude voce míti. já pak jako jeho druhá
máte mu ve všem sloužiti pipovídám.
mezitím pak, má nejmilejší paní strejna, prosím,

vašnosti se

bh m

v

nm
že

mi sob poruenu

míti rašte, já se zakazuji,

že jist vašnostina poslušná služebnice

umru
s

Prahy 14 Marti

Sylvie hrabinka

65

ernínova.

1

[Adressa]

Urozené paní paní Zuzance ernínovy rozený z Harasova, paní strejn
milejší

Psaní

hrabnky

mý

nej-

k dodání.

Sylvie paní Zuzan
bezna 1651.

d. d. Praha, 14.

ernínové

*v Jfr^/ésy

•

*—r
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jsou

vesms

by

že

setlelé,

té tíže nesnesly.

v truhle po provaze na kladce. Hejtman

Tak

píše o

se krancle

tom:

spouštly

„Vž zámecká

se pomalu sbírá. A podle zprávy, jak sem v tom kolikerý
nádeníky examiniroval, že se jako lo na vod klátí, jaké nebezpeenství vystáti musejí. To nejvíce Španko zedník, Samšiák za pokutu (t. j. pracoval z trestu) a jeho tovaryš, kteí štuky na zdi fasují,
dol pouští. Dnes museli v tom vokn, kde sem já tu
potom se
jednu podporu dal, ješt dv silný podpory dáti." Uvedl jsem zprávy
snad
o tom, jak zbavena byla vž „krancl" svých, co nejúplnji
tu vlastn šlo, lépe než já dovedu.
nkomu podaí se vyložiti,
Pravdpodobn šlo o cimbuí. etl jsem kdysi v tištném njakém

kamená

pkn

—

o

pojednání, ževžkostecká byla

sena (také vrátný na
ale

nemohl jsem

hrad

zjistiti,

pvodn vyšší

a že ást její byla sne-

vypravuje, prý z tradice,

co je na

nco

o tom)

vci pravdy.

Ve vnitním dvoe hradním

jako dnes stála kápla sv. Anny.
íkalo v kaple, do káply. Byla pvodn
patrn vyšší; prý mla i vž. Ale o stavebních promnách jejích
nenalezl jsem nikde slova; její dnešní úprava pochází patrn z restaurace z let 1874
1875, stavba sama, jako nová výstavba Kosti
vbec, náleží podle zjištní znalce Zd. Wirtha do let 1400 1420.
V dob pedhusitské byl to kostelík farní, pvodn P. Marii za-

Kápla

— tenkrát

totiž se

:

—

—

svcený a jist bohatým píslušenstvím, v tom pravdpodobn

dvma

lány

polí,

Urbá z 1648 praví o kapli, že jest
vyzdobená. Inventá z r. 1664 vyítá
1 2, obrazy v rámích prost malovaný 2,
svícny cejnový starodávný 3, antipendium

vypravený.

pknými oltáíky
v ní obraz svatých apoštol
klenutá a

krucifix alabastrový

ervený damaškový

1,
1,

kotlíek cínový pro vodu svcenou

Zdá

byly v kaple tyry.

nezachovalo pranic,

se,

Jií a P. Marii

s

ovšem památky nejcennjší, kterou

Ježíškem, která

kladem umleckého zájmu,
25

Stolice

že z toho všeho bohatství se do dneška

krom

inventáe vesms ignorovaly, malby na okenním
sv.

1.

jejž

pes

skle, zobrazující

chybící ásti je dosud do-

pedhusitský budovatel Kosti
*93

kaple.
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(vlastn druhý budovatel; hrad sám postaven byl

Wartenberk

— 70

mocným rodem

díve) vnoval svému panskému sídlu.
(Srv.o té malb na skle sta Z. Wirtha v Pekaov sborníku II. a
reprodukce v díle II., str. 448.) V dob vojny kaple sloužila za skladišt vlny a železa. Jednu dobu byly tu také nahromadny dobytí a
oví koze - i sv. Anna musila k vli vojenským
oko pimhouiti.
Pízemní kolna mezi kaplí a vží je zkomoleným zbytkem
nkdejšího bytu „rentmistrova", t. j. dchodního. Zprávy o
o 50

let

asm

BYTY

ÚEDNÍK.

nm

dvou pokoj a pokoje pro
písae (s rákosovými stropy) a z klenuté kuchyn s bytem byly spojeny i ob klenuté sín v pízemí vže. Jeden z kvelb v pízemí
protilehlé hlavní budovy byl tenkrát skladem a prodejnou soli, jiný
skladem železa. Tam, co je dnes archiv (a ve vedlejší místnosti)
bydlil, jak se zdá, v 18. stol. purkrabí; v 1. pol. 19. stol. již obroní;
purkrabímu byl dán prostranný byt v bývalých panských pokojích
v prvním poschodí budovy v parkánu nad druhou branou stojící.
Tam nkde v pízemí byl tenkrát také archiv. R. 1830 praví se
o této budov, že tu bydlí výbrí kontribuce; ást místností obytných slouží tu prý za hostinské pokoje.
V zámku nebo nkde pod zámkem byla také „myslivecká
BUDOVY POD komora", patrn místnost nebo byt pro jednoho z myslivc; u ní
ZÁMKEM.
asi byla bažantí komora. Tenkrát totiž chytali jen živé bažanty a
jsou teprv z

2.

pol. 18. stol. Záležel z

;

koroptve; ty pak krmeny na

zámku v bažantí komoe. Pod zámkem,

tuším, v parkánech na západním svahu nad cestou u erného rybníka, byla „koenná zahrada", stály tam i tyi špalky vel; za války
zahrada zpustla a i veliky patrn vyhynuly; v pozdjších inventáích není již o nich zmínky. V zámku byla dále vinopalna; podle
urbáe z r. 1648 byla pi hluboké studnici v zámku, ,,k emuž voda
píhodná jest", podle popisu z r. 1738 byla pod zámkem a byla devná. Pod zámkem, pod splavem z Bílého rybníka, stál panský mlýn
podkostský, od kamene vystavný, o dvou kolách mouných. Budova jeho stojí doposud. Ke konci války ticetileté byl mlýn opuštn;

užívalo se

*94

hojen k

mletí sladu.

Nkdy

v

18. stol.

ob

sousední ty

NA KOSTI ZA STARÝCH AS,
budovy zamnily

své

urení: kamenný mlýn pronajat byl židu za

vinopalnu ili flusovnu; stará vinopalna pestavena na mlýn k mletí
sladu; devná budova ta rozkošných forem stojí pod zámkem
doposud.

Nkde

blízko bývalého mlýna, kde se íkalo také

byla olejna a

kam
dnes

nkde na toku vody od mlýna

„v záboji",

byly prostranné haltýe,

as poteby kladly ryby pro potebu zámku. Baráky, jež
lemují cestu od erného rybníka ke krm Helikarov, tenkrát
se

v

OKOLÍ
ZÁMKU.

se, že tu byly vysázeny Štpné stromy. Prostranství
pod zámkem, mezi severním koncem erného rybníka a silnicí
k Turnovu slulo „tumlplacem"; v letech války ticetileté bylo tu
obyejn složeno stavební díví. Pímo pod zámkem, kde je dnes
zelná zahrada se sochou sv. Václava, byl malý rybník, jenž slul

tu nestály; zdá

Labutní.

Patrn

as

tu páni za starých

podívanou ze zámku. Dnes musíme

mli

se spokojiti

labut, pro

pknou

husama v

erném

policejních

orgán

s

rybníku.

K

panským realitám náležely také byty

vrchnostenských. Byli to mušketýi.

Nkdy

je

e

o tech, jindy

791) jen o jednom; za to objevují se v seznamech zízenc ti
„flurschiitzen", nebo „nachsteher" (r. 1830), tedy polní hlídai,
(r.

1

jak patrno, ozbrojení. Bydlili v Podkosti v

domk

.

17 a

n; jeden

z

tch

druhý na stezce k Zájezdu. Dvanáct
od nho se nalézala (podle popisu z r. 1830) kolna na vodní
roury, na skále na kamenných pilíích postavená a k vrtání vodních
rour urená. Jsou to asi ty pilíe, jež stojí tam dosud a v nichž jsme,
snad neprávem, vidli zbytky zaízení, které zásobovalo dvr v Zájezd vodou z erného rybníka.
byl u silnice k Sobotce,

sáh

Pokoje a komory na zámku, soud podle inventá z let 1638
67 1, byly, pokud byly k obývání zpsobilé, opateny jen tím
nejnutnjším nábytkem nebo zcela prázdny.
pokoji pro hrabte
až

1

V

r. 1638 upraveném, byla kamna, podobn u hejtmana; v hlavních
klenutých pokojích ostatních patrn jen krby, v komorách a po-
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kójích menších ani to ani ono.

Co

si

tam

uložili truhel

a jiných

svršk poddaní a zemane z panství, chtjíce to zabezpeiti ped
loupežemi soldát, inventá ovšem nevyítá, ale nápadno je, že
nábytku na p. v pokoji hrabcím neví nic, kdežto jinde vyítá
každou motyku, každou železnou kozu na ohništi. Inventá zámecký zaíná pravidlem šaty ložními a prádlem. Je toho ku podivu
málo: r. 1638 40 prostradla 2 (1 paesný, 1 tenký), konopný
prostradla 3, servit 11, 2 runíky, 3 peiny hrubý, 3 podhlavniky,
k tomu 7 koberc; r. 1664 však všeho všudy prostradlo 1, ubrusy 2.

—

Tenkrát, ke konci

let

šedesátých, již

si

vrchnost stavla zámek

Humprecht a na Kosti nenocovala nikdy; proto
jen jedno prostradlo. Všecko nádobí stolní

r.

asi

na zámku zbylo

1664 pestává na 12

s jménem „nebožtíka starýho pana hrabte" (t. j.
ernína) a 11 talíích cínových (r. 1646 jich bylo
ješt 18). K tomu možno piísti 2 svícny, rovnž s jménem hr.
Hemana, a cínové umyvadlo s nálevkou. To je tak celkem úplný
soupis hrabcích svršk na zámku Kosti.
Nejdéle prodlévají inventáe v kuchyni u klínice a u vrátného
u klínice najdeme ovšem konvici pinetní, žejdlík, plku a tvrtku
vše po jednom exemplái (zdá se tedy, že kupec vína si nádobu
pak moždý mosazný, rože železný pro
k pití musil pinést sám)
peené, kotlík mdný pro vaení ryb, kozy železné na ohništi,
mandl velký s válci pro mandlování šat (rozumj prádla) R. 1 638 až
1640 pistupovalo k tomu 11 plechových lžic, 3 svícny drátový,
1 puclicht. U vrátného jsou rozliné poteby jako sekera, pila, vidle
motyka (vše po jednom exemplái!), rybníkáská koleka (ta byla
na vži), cejchy na cejchování díví a dobytka. Starší inventáe
z doby ped spuštním zámku jsou bohatší obsahem; onen z r. 1638
až 1 640 vyítá i zbran a výzbroj zámeckých mušketýr 8 patrontaší,

mísách cínových

hr.

náadí
A ZBROJ.

Hemana

—

—

.

:

14 pantalír,

1

svazek lunt, 12

kord

starých, 21

khink

starých.

rozumí asi emení, potebné k zavšení kord na
tlo („Gehánge"). Zde jsou také nkteré zprávy o nábytku
ve velké kancelái a bytech úedník: 1 tabule (t. j. dlouhý

Khinky

i9 6

se

NA KOSTI ZA STARÝCH AS.
stl) ze Kdanic, 8 stol nových

i

pro registra, truhlice pro peníze a

j.

starých,

Ze

15 stoliek, 2 almary

zvláštností jiných

zmiuji

ješt o velkém zámku u Bílé vže, o kotli pro zavaování plátna,
štuky neb
když se bílí, o rumpálu hrubém, kterým za starých
šroubu
klíem
pi
bylo,
s
železným
taháno
o
na
Bílou
vž
díví
bažantí komoe a o formách rozliných pro dlání cihel. To je vše
myslím, že jsem tenái z poklad hradu Kosti nezamlel pranieho.
Patrná chudoba a jednoduchost zámeckého inventáe kostského
vysvtluje se tím, že v dobách, o nichž píšeme, tu již vrchnost vlastn
nesídlela. Jinak bylo ješt v 2. pol. 16. stol., kdy Lobkovicové tu

se

as

—

vskutku

bydlili,

jinak ku konci ticetileté války, v

a vojnou všelijak utrpvším,

kam pán

ZNEIŠTNÍ
ZÁMKU.

zámku vypáleném

pijel jen na den, dva dny.

Z nkterých zmínek zdá se, že si musíme zámek tou dobou pedzaneádný neistotami všeho druhu, tak že pobyt tu nebyl
píjemný. Kdo si umí pedstaviti, jak dovede zneistit okolí vojenská
stavit

i

posádka, zejména nedržená, co se istoty týe, tak

písn jako

dnes,

kdo pováží, jak asi vypadal zámek po nkolikadenním nebo i nkolikanedlním pobytu množství lidí poddaných, žen i dtí a pár set
kus dobytka, sehnaného sem ze strachu ped nepítelem ten nabude teprv pedstavy, jak to asi na Kosti v letech vojny vypadalo
a co potravy mly po zámeckých dvorech a sklepích krysy a myši.
Ze na Kosti je mnoho myší, stžovala si, jak víme, paní Rejna r. 1646
(a mla na mysli hlodavce dvounohé) že tu bylo velmi nepíjemno
penocovat, víme z r. 1668. Tenkrát pijela na panství revisitaní
komise krajská za úelem revise katastru. Byl jí vykázán byt v zámku komise to jednu noc zkusila, ale druhým dnem pesídlila do
Sobotky; v zámku žádným zpsobem zstat nechtla.

—

;

:

Ale nesmíme se rozlouiti s Kostí s tímto nepíjemným dojmem
v mysli. Pedstavme si ji radji v den sv. Anny, kdy od nepamti
bývala pou v zámku, a kdy Kost patila jednou do roka opravdu

poddanému
tísníc se

zejména mládeži, která naplnila prostory hradní,
kolem bud kramá a prodava. Anebo ješt lépe: pedlidu,

i97
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stavme

šiji

na p.

r.

1652 ve velký svátek jarní, v ochtáb Božího

Tla, kdy dozrálé jaro kolem usmívá

vyšoeny k nepoznání svží zelení

se

nejsvdnji,

staré

brány

bíz, dvory a parkány zaplaveny

muž

živými barvami lidových kroj selských: žen,
i dtí, kteí
s velkou zbožností úastní se slavného processí boží tlového. Vede
je pan dkan sobotecký s kaplanem, ped ním
v páru seadni

pkn

jdou páni literáti sobotetí, s kantory a kostelníky, mezi družikami
v jedné
s dceruškami úedník a soboteckých pán mnohá pešastná dívenka selská. Nebesa nad svátostí nesou vrchní rychtái
z rychet (mezi nimi Matj Paul i Pauler z rychty doleátské a Kašpar Dufek z hoeátské), provázeni konšely; za nimi kráí Její Milost
paní hrabnka Sylvie, pak hejtman Parízek s pány oficíry v ele
dlouhého zástupu pobožných. Staré tarasy a zamraené zdi hradní,
mezi nimiž tím mohutnji nese se sborový zpv literát, dojem té
výšky vzdušné nad lesy a vodami, jak bezdky povznáší návštvníka
hradu
vše to dodává tomu radostnému processí tónu zvláš malebného a zesiluje jist pohnutí úastník. Jen v posledním nádvoí
hradním, u tvrtého oltáe, zcela blízko kuchyni zámecké, nedovedou nkteí z pán literát a mezi nimi zejména kantor Koínek,
odolati cele svtským myšlenkám. Nebo po pobožnosti, jako minulá
léta, bude pan hejtman hostit pana dkana a pány literáty:
krmí chystaných nese se již z kuchyn do nádvoí, derouc se svtácky
v posvátnou vni kadidla. Což divu, že ábel pokušitel zapuzuje
chvílemi Krista z myslí pán soboteckých a dává jim kochati se
v híšných myšlenkách, jaká asi bude zvina a bude-li mlnické tak
výborné, jako bylo minule

ad

BOŽlTLOVÉ
PROCESÍ NA
KOSTI.

—

vn

.

hospoda.

.

.

Ze všech stavení, jež bhem staletí nakupily se znenáhla v úpatí
mocného zámku, je nejstarším pravdpodobn hospoda. Vypadá doposud („doposud" pohíchu jen na fotografii,viz ji ustr. 200; dnes je
na jejím míst dost okázalý hotel) se svými roubenými devnými
zdmi, pavlaí, komorami a doškovou stechou dost starosvtsky a dost
roztomile. Je také pyšná na svou minulost chlubila se velkými litera:
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Vskutku je mnohem starší, pravdpodobn tak stará, jako zámek sám. Krma byla podle všeho první a stáí krmy.

mi nápisu,

že pochází „z

r. 1

5 1 6".

teba v podhradí zámku hned od zaátku;
v ní tedy musíme spatovati jaksi mateskou chalupu ce" Podkosti.

jediné stavení, jehož bylo

•

v pravém slova smyslu; nebylo tu
Nebo
žádného statku selského. Teprv znenáhla vzniklo tu nco barák a
chalup, kterým asi postoupeny kusy horší pdy panské. Zejména od
16. stol., kdy v podhradí založili páni pivovar a jiné menší hospodáPodkost nebyla nikdy

vsí

kdy vrchnost na hrad sídlila, mohl najíti v Podkosti
obživy ková, peka, ezník, sklená a jiní emeslníci; mohla krátce
vyvinouti se tu ves. V 18. stol. je tu dokonce již škola, patrn k vli
ské podniky,

dtem úedník.

Krmou v

Podkosti, dnes Helikarovou, poínají se také vnitní

v ele nejstarší zachovalé gruntovní knihy panství kosteckého. Tenkrát
bylo to

djiny Kosteka:

r

tržní zápis o ní

najdeme

totiž

— koupil krmu njaký Michal Bedná od sirotk po Simonu

* 575
Zimovi.

O

právo

domysliti, že v ní stavl se a pokrmil

-

—

si

starší historii její

tedy nevíme nic, ale

kon

máme všechno
tebas Zižka, že

vidla voje Jiího z Podbrad, dobývající Kosti a vbec prožila
v tsném spojení s hradem dobré i zlé asy jeho. Od r. 1575 známe
všechny držitele její do dneška, ale není poteba, abychom jmenovali
všechny. Michal Bedná koupil ji za 65 kop eských; r. 1635 kupuje
ji Matj Jený o 20 kop dráž, za 85 kop. Jený držel ji tyicet let;
on tedy prožil v hospod dobu, kterou jsme výše probrali podrobnji
kdyby žil, dovedl by jist doplniti a opraviti moje vypravování mnohonásob. Leccos však z historie Kosti své doby nevdl tak dobe,
jako vím já. Vím také leccos o
samotném a to ne zrovna pkného: nkolik msíc v 1. 1645 4^ byl zaven na zámku, proto, že
o své ujm jezdil do panských les a kácel si díví. Hejtman Bejšovec,
který chtl petrhnouti ,, neády" v lesích panských, dal jej za to
šibalství vsadit do vzení, žádaje pokutu 40 tolar (3600 K). Vytýkal mu také, že vede výnosné handle na sta (t. j. zlatých) a žádnému
z toho nic nedá, že nechce panských sejr kupovat, že pálené bere

krmá
^

nm

—

*99
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odjinud, že od zámeckých

mušketýr kupuje komisní pivo a je na

škodu hrabte prodává, zeje vbec „protimyslný a trucovitý". Aféra
ta byla by bezmála Jeného pipravila o hospodu. Byla mu už prodána. Zámožnost a obratnost jeho zvýšila (ale nevím, jakým zpsobem) cenu krmy jeho na 260 kop. míš. (18.200 K).
Slyšeli jsme již výše, že v dob války, když bylo zle ve vsích
kosteckých a pro velkou nouzi lidskou neprodalo se nikde za krejcar
piva, jediná krma v Podkosti nco vynášela. V ní jist stavly se
astji vojenské partaje, pobyli vojáci z posádky zámecké; ji navštvovali rychtái i ostatní poddaní z panství, mli-li co initi na kancelái. tvrt století po válce, r. 1675, prodává se krma v Podkosti již
jen za 140 kop. Koupil ji tenkrát Petr Ulrych z Oseká; jeho otec,
Martin, jenž byl šenkýem v Píchvojí, byl krmu podkostskou držel
ped Jeným, v 1. 1629 1635. Petr Ulrych vzpomínal pozdji,
r. 1692, jak jako hoch za
knížete z Fridlandu chodil s jinými
tajn z Podkosti do Kamenice, do njaké chalupy na kraji les,
,,k správ boží", navštvovat kázání knze pod obojí, jménem Match vpád kurfitských, „když
tje. Bylo to, vypravoval, za
Starý
obrácení víry bylo".
Ulrych prodal hospodu zeti Jiímu
Chrpoví (r. 1688) za 135 kop (8000 až 8500 K). To je nejnižší cena

—

as

as

gruntu, tou dobou za tvrtlánový,

t. j.

i5korcový oznaeného

asi

(tenkrát se ješt stále velikost statk v knihách udávala jen tak

dynastie^

HEL IKAR.

— potom poíná

od

znenáhla stoupati. R. 1695 kupuje krmu
Petr Kadeávek za 155 kop míš. Syn a vnuk jeho, oba Janové, drží
12
ji do r. 1750; toho rokuji kupuje (s /64 lánu) Václav Vidršperger za
230 kop a r. 1774 konen Jan Helikar za 340 zl., t. j. asi našich
1 5000 korun. Jméno Heligar, Hiligar, Helkal vyskytuje se v knihách
oka)

kosteckých již díve (je odvozeno

v Podkosti

se

patrn

z

nmeckého

chalupník Karel Helykar uvádí zejména

krma

r.

Hilliger)

1738.

Od

v rodu Helikarov do dneška: 1799 postupuje ji
otec synu Janovi, r. 1844 otec Jan zase synu Janovi (za 1320 zl. st.)
a r. 1882 otec Jan synu Karlovi (za 4200 zl. r. . (pevádím na
45.000 K). Plocha polí k chalup pináležejících bhem panování
té

doby
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Helikar o nco vzrostla (r. 1844 bylo všeho 8 jiter 280 sáh), ale
tak, aby rozdíl cen (ostatek vždy na nejnižší stupe stlaených,
ponvadž šlo o prodeje mezi píbuznými a ovšem o statek povinností
k vrchnosti ješt neosvobozený) neukazoval nám, jak rostla bhem
posledního století cena realit, eventueln jak klesala cena penz.
V zápisech gruntovních knih vyítá se pi prodejích pravidlem
také „píslušenství" gruntu na náadí, dobytku a j. R. 1575 je píslušenstvím i „zbroj k tomu gruntu náležející" (uslyšíme víc o tom
ne

druhém), konen dosti dobytka (4 krávy, 5 sviní) a tkalcovský stav. R. 1635 vyítají se ,,táfle 1, stoly 3, vely troje," r. 1647
špižírna dole v síni. Ta táfle (t. j. dlouhý stl) vyskytuje se v tržní
smlouv ješt r. 1799; místo tí stoluje tu stl jeden, ale „stolice
dlouhý 3, židle 4, police 1, jarmárka v kout" a
8 pivních sklenic!
Starší trhy o sklenicích nevdí ješt nieho: r. 1675 uvádí se jen
1 šenktyš a 1 korbel hrubj a 8 korbel menších. R. 1844 má hospoda
k disposici již 25 sklenic; toho rokuje také zmínka o kancelái pi
svtnici. Petr Ulrych byl si vystavl pi
chaloupku, v níž pak
žil ješt jako výminká, užívaje i zahrádky a v ní šesti strom švestkových s jabloní vinnou. Když prodával r. 1675 Jený, vymínil si
mimo jiné komoru, byt volný ve svtnici a zahrádku za stodolou.
Nezdá se, že by šenkýství v dob poddanství bylo živností
zvláš výnosnou krma v Podkosti neprodávala se aspo dráž než
jiný tvrtlán chalupnický na panství. Šenký byl spíše podsudním
vrchnosti; pivo její musil odebírati; byl také považován jaksi za zízence a proto byl osvobozen roboty (v prvé polovici 19. stol. Helikarové jsou za hospodu sic roboty prosti, ale jako držitelé chalupy
robotují 130 dní runí roboty do roka). A krma podkostská patila
pece k nejvýnosnjším na Kosteku: vytoilo se tu podle odhadu
z r. 1738 za rok 43 tyvderních sud piva (asi 86 hektolitr). Ze
vsí kosteckých vycepovalo se více v jediné hospod hornobousovské,
která ležela na živé silnici „rajchemberské". I Markvartice spotebovaly jen 42 sud, Libošovice a Dobšice po 24. Zdá se tedy, že se
pece
v Podkosti špatn nevedlo; jen tak si vysvtlíme,
v

díle

PÍSLUŠENSTVÍ KRMY.

—

krm

:

krmám
26
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že chalupník Švarc

TRNÁCTÁ.

poal

stavti

si

r.

1807 v Podkosti

vrchnosti hospodu novou, konkurenní. Ale krajský

s

dovolením

úad

ujal se

výsady Helikar a hospoda Švarcova musila býti stržena.
O hosta nebylo v hospod v dob poddanství postaráno veskrze
jindy A nyní. špatn. Zámetí úedníci vedli dozor nad šenkýi: starali se o neporušenost a poctivost nápoj, stanovili ceny, dohlíželi na istotu sklep,
a nebylo-li nco v poádku, byl milý šenký hned v pokut nebo ve
vzení. K tomu si pedstavme, že se tenkrát vailo poctivé silné pivo

krm pod zámkem mli na prodej výborné

na svrchní kvasnice, že v
mlnické víno z ernínských

vinic

na panství mlnickém, že dobrá

erným povalovým

stropem byla vyplnna
mohutnou stavbou starobylých kamen s pecí, tedy nedotena ve
svém staroselském pvabu. Ta kamna ješt pamatujeme a stará
šestina velké svtnice

s

šenkovna v Podkosti byla

vbec po

léta mile

intimním tradi-

ním rámcem našich obasných besed. Dnes sedíme již v jídeln
„hotelu"
a jen výroní posvícenská oslava Kosti, jíž nikdy nevynecháme (je vždy v íjnu tu nedli po druhém Františku) a jen

—

soudržnost naší spolenosti dává nám zapomenouti, že pítomnost není zcela ve shod s minulostí. Nezmiuji se o tch zájezdech na kostecké posvícení nebo na kostekou pou nebo vbec
na jiné kostecké znamenitosti nadarmo: z tch návštv a z té
turnovské výletní družiny odvozuje svj pvod i tato kniha.

vrná

KONEC DÍLU PRVÉHO.
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SEZNAM PÍLOH
1.

KOST.

VYSVTLIVKAMI.

MDIRYTINA

Pohled

2.

S

HORNÍ POJIZEf NA
Výsek

U titulního

se silnice sobotecké.

z

MAP

mapy Vusínovy

listu.

Podle fotografie.

CECH Z VÁLKY TICETILETÉ ... Pi
z

r.

na kresb Pavla Aretina

1665, založené

mst

str. 8.

hrad

tam
na p.
Trosky; na Kosti ovšem nic z toho nevidti. Mapa stanoví tekovanou
arou hranici kraje boleslavského a hradeckého; topografie její pestává
jen na sídlech dominií a mstech a mstekách.
z

r.

1632.

nkterý

3.

Rytec snažil

se

v obrázcích

karakteristický rys jejich

a

znázorniti tu a

nebo vystihnouti silhouettu

KOST (OD ZÁPADU) V LETECH PADESÁTÝCH

19.

—

STOL

srv.

Pi

str. 16.

H. Mathaey. Vydal „Kunstverlag Carlsruhe" (nepodailo se mi
zjistiti dílo, do nhož kresba náleží a dobu, kdy vyšlo). List ve sbírce rytin
dvorské bibliotéky ve Vídni.
Xa rytin lze studovati staré zastavení
prostranství za tvrtou branou kolnami a stájemi. Srv. zejména naklonnou chodbu do vikýe budovy nad tetí branou. Stecha velké vže má tu
ponkud jinou formu než dnes (srv. i níže pílohu . 15) z budovy sýpky
trí vysoký komín. Zajímavá je i úprava plochy pod hradem na cest
k Turnovu. Socha sv. Václava je asi skryta za plotem (v pravém rohu
obrazu dole nalevo od dvou stojících muž).
Kreslil

—

;

1.

KOST SE SILNICE SOBOTECKÉ

Pi

str.

24.

Kresba Bedicha Havránka z let tyicátých i padesátých 19. stol.
S realismem Havránkovi vlastním zachovala nám nejzetelnji podobu
Kosti

5.

KOST

S

ped

restaurací z let sedmdesátých.

LETADLA

Pohled jakoby

z údolí

Pi

str. 32.

Plakánku. Ves vzadu jsou Libošovice.
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6.

KOST SE STRANY JIHOVÝCHODNÍ

pistr40.

Podle fotografie (M. Bureše v Sobotce) z doby
pedí kus Bílého rybníka.
7.

KOST V

ZIM

Pi

Fotografováno
8.

ped 25 lety. Vpravo v po-

s

str.

48.

protilehlého návrší na jihu.

LIST HEJTMANA VRUTICKÉHO

HRABTI Z KOSTI Z 12. ERVNA

Pi

1642

str. 56.

Fotografické faksimile celého dopisu z archivu jindichohradeckého. Pepis

novodobý piložen (podobn jako u reprodukcí dalších) List je zajímavý
podivuhodným mícháním drobných starostí hospodáských s vojenskými.
.

9.

LIST
s

HRABNKY

pípiskem

SYLVIE PANU FERDINANDU Z KOLOVRAT
Hemana, d. d. Praha 9. íj. 1639
Pi str. 64.
v pv. velikosti podle originálu v ernínském archivu jindi-

hr.

Fotolitografie

chohradeckém.

10.

ÁSTI KATASTRÁLNÍ MAPY OBCE PODKOSTI A OKOLÍ Z R. 1753 Pi str. 72.
Zmenšeno
ticích

fotograficky z originálu, jenž

(dnes v

mstském museu v

chován byl na fae v Markvar-

Sobotce).

Mapa, ponkud poškozená,

je dílem

zemmie Ing. Hótzla, který poátkem let padesátých

vymil

a do

map

zakreslil celé panství kostecké.

18. stol.

(Celková velká

mapa

jím zhotovená, je piložena k druhému dílu této publikace.)
Na map Podkosti je zajímavá kresba zámku Kosti s ptaí perspektivy,
nejstarší dosud známý, bohužel ne zcela jasný, obraz hradu. Zdá se
z nho vysvítati, že prostoru mezi velkou vží a kaplí vyplovala cele
vyšší budova, z níž dnes zbyla pízemní kolna; na „hoením pláce", kde
do r. 1874 stály kolny a stáje s vysokými stechami, vidti tu, zdá se, dv
vžovité stavby, jednu na skále nad branou do podhradí, druhou v protilehlém rohu ze dole k druhé brán (od sochy Jana Nepom. vzhru)
nese cimbuí. Pod zámkem je ješt rybník Labutní.
Podkost má tu asi polovici ísel co dnes. V druhém výseku mapy vidti
sí starých cest ped založením nové silnice; stará silnice šla dvorem Semtinskýrn a z dvora k Vesci; zde na levé její stran (dnes jsou ty stromy na
pravé stran nové silnice, která ovšem již nevychází z dvora jako díve),
stály kolem sochy Jana Nepomuckého dva stromy (srv. tu skupinu v severových. cípu listu). Jsou to lípy semtinské, ješt mladé a málo vzrostlé.
Pvodn totiž byly tu dv lípy; jednu z nich vyvrátil úder vichru
panství,

;
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v srpnu 1858. Sochu sv. Jana Nepomuckého ku podivu nevidti, le by
byla naznaena jakoby vztýeným vyšším kmenem (stromem?) mezi
obma lípami; podobn aspo na jihozápad, stran Kosti v rohu zahrádky
u Labutního rybníka je vkreslen stejný sloup nebo stožár (snad socha
Václava, která tu vskutku stojí?). Znatel terrainu rozezná z kresby
tónu zabarvení, kde barevná mapa naznauje rybník, louku a sad,
kde les nebo pole; hned u Semtin, kde dnes jde silnice, je zakreslena
chmelnice. Písmena latinská znamenají rustikální pole podkostských
chalupník, švabachová (5( 1 atd.) panské parcely dvora semtinského.

sv.
i

11.

LÍPA SEMTINSKÁ
Se sochou sv. Jana Nep.
z nichž

okolí

12.

13.

(i

Pi
z

r.

1728. Bylo již

jedna byla vyvrácena vichrem
z

r.

80.

str.

povdno, že tu byla dvojice lip,
1858.

Lípu je vidti z dalekého

hbetu Krkonoš od Snžných jam); patí k slávám Kosteka.

POHLED NA KOST OD ZÁPADU
V popedí je erný rybník.
LIST PANfREjNY HR.
d. d. Kost,

1.

kv.

Pi

HEMANOVI

— Svtlotiskové faksimile

1646.

Pi
v

pvodní

str.

88.

str.

96.

velikosti.

Originál v ernínském archivu jindichohradeckém.
14.

KOST OD ERNÉHO RYBNÍKU (OD ZÁPADU)

Pi

str.

104.

Pi

str.

112.

Podle fotografie V. Vokurky z Králova Dvora.
15.

KOST Z NÁDVOÍ OD PIVOVARU

Kolorovaná kresba hr. Ludvíka Arnošta Buquoye z po. 19. stol. (Hr.
L. Buquoy, žák Puchernv, nar. 1783, zemel 1834.) Obraz nás seznamuje zajímav s podobou Kosti ped víc než stoletím se strany severní.
Srv. co o

16.

pouení jejím

povdno

níže v poslední kapitole tohoto dílu.

KOST Z NÁDVOÍ OD PIVOVARU DNES
Z mé fotografie ped 25 lety. Vidíme, jak promnila

Pi

str.

120.

nová úprava
hradu z let sedmdesátých. Tenkrát také sem pemístna socha sv. Jana Nep.

17.

HR.

situaci

HEMAN ERNÍN Z CHUDENIC (PORTRÉT)

Pi

str.

128.

1644 v Jind. Hradci, pedstavujícího hrabte v slavnostním úboru jako císaského vyslance k sultánovi.
Jind. Hradci v archivu mají i kopii toho obrazu v barvách, poízenou
Fotogr. snímek starého portrétu z

r.

V

H. Schwaigrem,

jež byla

pílohou k prvému vydání.
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18.

PORTRÉT HR. SYLVIE KATEINY ERNÍNOVÉ, JAKO MARKRA-

BNKY BADENSKÉ

Pi

str.

136.

zachován na zámku hruboskalském. Podivným zpsobem pedstavuje prvý erbovní obraz v levém rohu znak
hrabat Valdštejn (druhý znak snad náleží markrabatm badenským). Ale
nápis jmenuje hr. Sylvii Kateinu zcela jasn. Hádám, že malí, jenž byl
poven na Hr. Skále pozdji restaurovati staré obrazy v zámku, pipojil
znak valdštejnský v mylném domnní, že dáma náležela také tomu rodu.
Srv. text výše

19.

str.

144.

Obraz

je

LIST HR. HEMANA HRABNCE SYLVII
d. d. Caihrad 1. bezna 1645.

Pi

str.

144.

Svtlotiskové faksimile podle originálu v archivuj indichohradeckém v pvodní velikosti.
20.

KOST

R. 1833.

AKVAREL ANTONÍNA MÁNESA

Srv. výše kresbu

Havránkovu

Pi

str.

152.

téže strany, asi o dvacet let mladší.

Je
zájmu výtvarného vnoval
staré Kosti, má podíl v tom malíském kultu. Obraz Antonínv reprodukoval po prvé Fr. Žákavec (z akvarel ve Vídni, zakoupených r. 1846
cis. Ferdinandem) v Pekaov sborníku (1930) II.
zajímavo, že

21.

i

s

otec Josefa Mánesa, jenž tolik

KARLA ŠKRÉTY PORTRÉT

HR.

HUMPRECHTA ERNÍNA

Reprodukce podle originálu v lobkovickém zámku v
22.

JEDEN Z

.

.

Pi

Hoín u

NÁVRH NA PESTAVBU ZÁMKU HUMPRECHTA

.

str.

160.

Mlníka.

Pi

str.

168.

nádherného schodišt; projekt nebyl proveden (srv. výše str. 161). Ale stáje po stranách byly r. 1691, když se zajišovala terasa, odbourány. Z archivu jindichohradeckého.

Po požáru

23.

z

r.

1678. Srv. návrh

POHLED NA ZÁMEK HUMPRECHT (OD SEVEROZÁPADU) ... Pi

str.

176.

Podle fotografie J. Šimona v Turnov.
24.

25.

KOST Z ÚDOLÍ PLAKÁNKU
Fotografováno MUDr. Zemanem
pi str. 32.

LIST HRABNKY SYLVIE PAN f ZUZAN

ERNÍNOVÉ

Pi

192.

Svtlotiskové faksimile originálu (v archivu jindichohradeckém) v
vodní velikosti.

p-

bezna

1651.

STARÁ HELIKAROVA HOSPODA POD KOSTÍ
Zboena na podzim r. 1926.
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str.

d. d. Praha, 14.

26.

Pi

v Turnov. Srv. výše letecký snímek

Pi

str.

200.
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