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Souhrn

Bakalá ská práce se zabývá rodinnými vztahy císa ského maršála a náchodského knížete

Francesca Ottavia Piccolomini v Itálii, p edevším korespondencí s jeho synovcem

Francescem, patricijem florentským v letech 1650 – 1656.

O pozdní fázi života Ottavia Piccolomini a jeho rodinných vztazích není známo tém nic.

V rámci analýzy vzorku 150 dopis z dochované korespondence mezi t mito dv ma

p íslušníky rodu Piccolomini se chci zam it na interpretaci Ottaviova postavení v rodin ,

jeho vztahy s Francescovými potomky, které bezd tný Ottavio adoptoval, aby zachoval

rodovou kontinuitu, na zkoumání ekonomických vztah obou korespondent a zastoupení

tématu restituovaného rodového panství Amalfi v jejich korespondenci.

V další ad se zabývám prost edím Florencie v polovin 17. století, kde Ottavi v synovec

strávil v tšinu svého života. Zajímá m Francescova reflexe každodennosti medicejského

dvora a jeho zahrani ních vztah , stejn jako postavení historiografii neznámého Ottaviova

synovce na toskánském dvo e.

Klí ová slova:

aristokracie, Itálie, Piccolomini, Toskánsko, 17. století



Abstract

Bachelor thesis is dealing with family relations of imperial marsal and prince of

Nachod Ottavio Picolomini in Italy, and first of all with correspondence with his nephew

Fracesco, patrician of Florence, in years 1650 – 1656.

Late life period of Ottavio Piccolomini and his family relations are almost unknown.

Within the scope of analysis of the sample of 150 letters from preserved correspondence

between those two clan members, focus is mainly set on interpretation of Ottavio’s family

status, relationships with Francesco’s children, which childless Ottavio adopted to preserve

genus continuity, further on examination of economy relations of both correspondents and

representation of the subject of restituted family estate Amalfi in their letters.

Second attention is paid to the urban environment of Florence in the middle of 17th

century, where Ottavio’s nephew spent most of his life. I’m interested In Francesco’s

reflection of dailiness of Medici’s court and its outland relationships, and also his position of

historiographically unknown Ottavio’s nephew on Tuscany’s court.

Keywords:

Aristocracy, Italy, Priccolomini, Tuscany, 17th century.
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I. Úvod - Cíle bakalá ské práce

P estože d jiny pob lohorské šlechty v sou asné dob stojí v centru zájmu badatel v období

raného novov ku, stále pat í k historiografickým témat m, která si žádají podrobn jší

zpracování. Život Ottavia Francesca Piccolominiho (dále jen Ottavio Piccolomini) je jedním

z nich.

Sou asný stav bádání ovlivnil nejen marxistický historický diskurz p ed rokem 1989,

který nepodporoval soustavný výzkum d jin šlechty, ale i p edchozí národnostn zam ené

d jepisectví. Najdeme zde sice fragmenty publikovaných výzkum , nej ast ji však edi ního

charakteru nebo ve vztahu ke hmotné kultu e a kultu e lidové.1

Po roce 1989 dostala eská historiografie možnost znovu objevovat rozsáhlé archívní

fondy šlechtických archiv a aplikovat na n s odstupem asu metody tení pramen , jaké

evropská historiografie znala již n kolik desítek let. Velký vliv na eské d jepisectví po

sametové revoluci m la p edevším škola Annales, ale i poststrukturalistické proudy,

postmodernismus a historická antropologie. V sou asné dob se na aplikaci t chto metod a

výzkum d jin ran novov ké šlechty soust edí p edevším badatelská centra v eských

Bud jovicích a v Praze. Pob lohorské d jiny však stále pat í k mén zpracovaným témat m.

Jeden z výrazných krok sm rem k poznání šlechtického sv ta této doby u inil v roce 2004

historik Petr Ma a ve své publikaci Sv t eské aristokracie (1500 – 1700).2 Podobn se

rozr stá po et badatel , kte í se tomuto období v nují. Problematikou výzkumu o d jinách

17. a 18. století a vyšší šlechty v tomto období se v širší perspektiv zaobírá Ji í Kubeš ve své

studii Vyšší šlechta z eských zemí v letech 1650 – 1750.3

Sou asné bádání o ran novov ké šlecht se zam uje p edevším na oblast jejího

kulturního a sociálního života. Badatelský výzkum se zam uje na množství dosud

neprobádaných archivních dokument ve šlechtických archivech.4

Velký potenciál k poznání sv ta šlechty, diplomatických vztah a vojenských d jin

1 Jednou z nesporných autorit, p ibližujících d jiny každodennosti i v rámci studií o hmotné kultu e byl p ed
rokem 1989 profesor Josef Petrá . Ovlivnil celou adu badatel a v rámci možností doby zprost edkovával
zahrani ní výzkumné trendy svým žák m. Z jeho publikací nap íklad: PETRÁ , Josef. Poddaný lid v echách
na prahu t icetileté války. Praha: SAV, 1964; Týž. Starom stská exekuce. N kolik poznámek z d jin povstání
feudálních stav proti Habsburk m v letech 1618 – 1620. 4. vydání. Praha: Mladá fronta, 1972.
2 MA A, Petr. Sv t eské aristokracie (1500- 1700). Praha: Lidové noviny 2004.
3 KUBEŠ, Ji í. Vyšší šlechta z eských zemí v letech 1650 - 1750. Úvod to tématu. In: KUBEŠ, Ji í (ed.). Vyšší
šlechta v eských zemích v období baroka (1650 - 1750): Biogramy vybraných šlechtic a edice typických
pramen . Pardubice: FHPP 3, 2007, s. 9 – 33; Srovnej: HOJDA, Zden k. „Idola" barokního bádání aneb Jak se
vyhnout Skylle a neupadnout v osidla Charybdy. In: HOJDA, Zden k (ed.). Kultura baroka v echách a na
Morav . Sborník p ísp vk z pracovního zasedání 5. 3. 1991. Praha: Historický ústav AV, 1992, s. 15 - 26.
4 KUBEŠ, J. Vyšší šlechta, s. 24 -33.
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v sob uchovává i Rodinný Archiv Piccolomini, uložený ve Státním oblastním archivu

Zámrsk (dále jen RA Piccolomini). RA Piccomini obsahuje soubory osobní korespondence

jeho významných len , ú ty, listiny a další normativní prameny, které lze využít v mnoha

sm rech bádání.5 Archívní fond RA Piccolomini na své plné využití ješt stále eká. Jednou

z p ekážek m že být jazyková bariéra pramen italské provenience, tvo ící zna nou ást

fondu. V tšina badatel , kte í publikovali informace o fondu nebo o osob Ottavia

Piccolominiho, vycházela p edevším z pramen psaných v n meckém jazyce.

Mezi základní p ísp vky o Ottaviu Piccolominim pat í publikované záv ry bádání

Arnolda Weihe - Eimke6, resumé obsahu fondu od Karla Hromádky7, biografie Ottaviova

života, kterou nastínil regionální historik Karel Hraše ve svých D jinách Náchoda8 a nov jší

medailon Ottaviova života od Aleny Pazderové. 9 Další cenné p ísp vky, týkající se Ottavia

Piccolominiho napsali Heinrich Bücheler,10 Hermann Hallwich,11 Thomas Barker,12 S. M.

Richter13 a Elisa Standberg. 14 Soubor osobní korespondence Ottavia Piccolominiho

s rodinnými p íslušníky a vysoce postavenými sou asníky však zpracován nebyl.

Arnold Weihe – Eimke, coby archivá náchodského archivu a významný initel

v rámci zapsání RA Piccolomini jako Národní kulturní památky, m l k obsahu archivu

p irozen nejblíže. P i svém p vodu a jazykové vybavenosti se nejvíce v noval normativním

pramen m a korespondenci, psaným v n meckém, místy i latinském a špan lském jazyce. Ve

svém bádání však pe liv vyty il základní mezníky Ottaviova života, jako byla jeho vojenská

kariéra, participace na zvratech v politickém život habsburské íše, náklady spojené

s restitucí panství Amalfi i s atek s princeznou Marií Benignou Sasko - Lauenburskou.15

Ottaviu Piccolomini byla v dosavadních historických pracích v nována pozornost

5 HROMÁDKA, Karel. Pozoruhodná památka - Rodinný archiv Piccolomini (1431- 1881). In: Sborník prací
východo eských archiv VI, 1986. S. 283- 300.
6 WEIHE - EIMKE, Arnold. Octavio Piccolomini als Herzog von Amalfi, Ritter des goldenen Vließes, deutscher
Reichfürst und Gemahl der Prinzessin Maria Benigna Franziska von Sachsen - Lauenburg. Pilsen: Steinhauser
und Korb, 1871.
7 HROMÁDKA, Karel. Pozoruhodná památka, s.. 283- 300.
8 HRAŠE, Jan Karel. D jiny Náchoda : 1620-1740. 1. Náchod : Státní okresní archiv, 1994.
9 PAZDEROVÁ, Alena. Francesco Ottavio Piccolomini v archivních dokumentech. In: PAZDEROVÁ, Alena -
BONELLI CONENNA, Lucia (edd.). Siena v Praze. D jiny, um ní, spole nost. Praha: Národní galerie, 2000, s.
26-30.
10 BÜCHELER, Heinrich. Von Pappenheim zu Piccolomini: Sechs Gestalten aus Wallensteins Lager.
Sigmaringen: Thorbecke, 1994, s. 123- 143.
11 HALLWICH, Hermann. Piccolomini. In: Allgemeine deutsche Biographie 26. Leipzig, 1888, s. 95 - 103.
12 BARKER, Thomas, M. Army, Aristocracy, Monarchy: Essays on War, Society and Government in Austria,
1618 - 1780. New York: Columbia University , 1982, s. 61 - 111.
13 RICHTER, S. M. Die Piccolomini. Berlin: Habel, 1874.
14 STANDBERG, Elisabeth. A General Piccolomini in 1628. In: Ad honorem Josef Polišenský 1915-2001.
Olomouc: Univerzita Palackého, 2007, s. 259-263.
15 WEIHE - EIMKE, A. Octavio Piccolomini, s. 3- 51.
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pouze jako vojenskému maršálovi, diplomatovi a d ležitému initeli v kauze Albrechta z

Valdštejna. Osobnost Ottavia jako p íslušníka „cizí šlechty“ v zemích Koruny eské i v

intencích osobního života a rodinných vztah dosud nebyla p edstavena.

Vzhledem k t mto výše zmi ovaným témat m chci ve své bakalá ské práci osobnost

Ottavia Piccolominiho p edstavit v kontextu kulturních a diplomatických d jin, v intencích

jeho rodinných vztah a ekonomických zájm , které se vztahují k myšlenkovému a sociáln -

politickému sv tu šlechtice poloviny 17. století.

Cílem mé práce je pohled na zájmové sféry Ottavia Piccolominiho po roce 1650 až do

jeho smrti roku 1656. D vodem tohoto chronologického zam ení je absence

historiografických prací, které by se zabývaly dobou, kdy Ottavio Piccolomini p estal být

vojensky aktivní a mohl se více soust edit na ekonomické, diplomatické a rodinné záležitosti.

O této životní etap není známo tém nic. Zájmy penzionovaného polního maršála jsem se

snažila rekonstruovat pomocí jeho korespondence, uložené v SOA Zámrsk ve fondu RA

Piccolomini. Pro tematickou analýzu jsem vybrala jeden z nejrozsáhejších ucelených soubor

korespondence pro sledované období – Ottaviovu korespondenci s jeho synovcem

Francescem, patricijem florentským. Soubor korespondence, který se týká sledovaného

chronologického období, obsahuje 409 dopis .16 Na základ výpov dní hodnoty jednotlivých

list jsem vybrala vzorek 150 dopis . Výb r ovliv ovala obsáhlost dopis a jejich tematické

zam ení. Nelze s jistotou tvrdit, že se v RA Piccolomini dochovaly všechny dopisy, které si

v daném asovém úseku Ottavio a Francesco Piccolomini vym nili.17 P edpokládejme však,

že vybraný vzorek pokrývá v tšinu st žejních témat jejich korespondence.

Jedním z témat bakalá ské práce je otázka Ottaviovy participace na ekonomických

záležitostech rodiny a charakter jeho vztah s Francescovou rodinou, která v kontinuit rodu

sehrála klí ovou úlohu.

Dále m zajímá, jaké bylo Francescovo postavení na Ferdinandov dvo e, jakým

zp sobem reflektoval události s ním spjaté a jaký význam tyto informace mohly mít pro

Ottavia. Snažil se Francesco tyto zprávy n jak ov ovat? Mohl mít Ottavio z Francescova

p ípadného blízkého kontaktu s medicejským dvorem rovn ž hmotný zisk? V tomto kontextu

m zajímá, zda – li v bec mezi t mito aktéry existoval n jaký ekonomický vztah.

Další otázkou, týkající se tématu rodinných záležitostí je Ottavi v vztah k

Francescovým potomk m a frekvence i povaha informací o nich ve Francescových dopisech.

16 SOA Zámrsk, RA Piccolomini, VI. Odd lení: Zprávy o Ottaviu Piccolomini, kinofilm. . 33 – 34, inv. . 7046
– 7815.
17 O tomto tématu více v kapitole 4. Formální znaky korespondence Francesca a Ottavia Piccolomini.
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S tím souvisí otázka Ottaviovy strategie p i zachování kontinuity rodu: Jestli a jakým

zp sobem se podílel na finan ním zajišt ní svého adpotovaného d dice Enea a jak asto byl

zpravován o jeho život . Zajímal se Ottavio o další Francescovy potomky? Participoval

n jakým zp sobem na jejich dalším osudu a karié e?

Soubor Ottaviovy korespondence se synovcem Francescem má i další polohy, které

nelze opomíjet. V roce 1643 byl špan lským králem Ottaviovi ud len titul vévody z Amalfi18.

S tím bylo spojeno i op tovné získání tohoto panství, které rod Piccolomini kdysi vlastnil.

Panství se však nacházelo v zuboženém stavu, zatížené dluhy a navíc spadalo pod Království

neapolské, kterému musely být odvád ny dan . V souvislosti s tím se nabízí ada dalších

tematických otázek: Jakým zp sobem se rod Piccolomini snažil rodové panství zajistit, jaká

role v otázce správy Amalfi p ináležela Ottaviovi a jaká Francescovi, jestli m li možnost na

panství pobývat a jestliže ne, jakým zp sobem probíhala správa panství na dálku.

Diplomatické vztahy Toskánska v polovin 17. století jsou rovn ž jedním z témat,

která nelze v analýze korespondence florentského patricije se strýcem Ottaviem minout.

Francesco prožil v tšinu života ve Florencii. Kdysi slavná „kolébka renesance“ se v polovin

17. století ocitala na hranici období úpadku. Ferdinando II. byl posledním „osvíceným“

medicejským panovníkem, jehož politika však v rámci interních italských boj o hegemonii

ve výsledku nebyla úsp šná. Ottavi v otec Silvio pat il k p edním dvo an m velkovévody

toskánského.19 D ní na medicejském dvo e byl, jak vyplývá z korespondence, p ítomen i

Francesco. Jeho konkrétní postavení však zatím z stává nejasné a proto se jej budu snažit

rekonstruovat skrze analýzu vybraného souboru korespondence. Zajímá m dále, jaká témata

z toskánských zahrani ních vztah v korespondenci zaujímala nejvíce prostoru a pro se o n

oba korespondenti zajímali.

V následujících kapitolách nejprve p edstavím genealogii rodu Piccolomini a životy

obou korespondent , budu se zabývat analýzou formální stránky korespondence a posléze se

zam ím na jednotlivá vyty ená témata.

18 PAZDEROVÁ, A.. Francesco Ottavio Piccolomini v archivních dokumentech, s. 28. Weihe – Eimke píše o
tom, že panství Amalfi katicky p ipadlo Ottaviovi již v roce 1639: WEIHE – EIMKE, A. Octavio Piccolomini, s.
3 – 5.
19 MA A, Petr. Sv t eské aristokracie (1500- 1700). Praha: Lidové noviny, 2004. 1. vydání, s. 148.
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II. Genealogie rodu Piccolomini

Rod Piccolomini pat í ke starým italským šlechtickým rodinám.  Zakladatel rodu, Piccolomo,

žijící v desátém století našeho letopo tu kladl po átky rodu do antického íma.

Piccolomovými potomky Gugliemem, Ingilbertem, Alamannem, Chiaromontesem, Ugem,

Rustichinem, Bartolommem, Aldighierem, Oltramontem a Megalottem, se rod rozrostl na

n kolik linií, spojujících jméno Piccolomini s dalším p íjmením. Byli to nap íklad

Piccolomini – Rustichini, di Mandolo, Salamoneschi, Carli, della Triana, di Modanella a di

Castiglioncello, které jsou i p es rozv tvení chápáni jako jedna rodina Piccolomini Conti di

Modanella e Signori di Castiglioncelle, d' Alma, d' Amorosa, di Rocca Aibegna, di Perrena,

della Triana, di Batignane e di altre Castella nel territorie Senese, originati da Piccolomo.20

P vodní zam ení rodiny bylo p evážn hospodá ské. Piccolominiové pozd ji našli

své úto išt v Sien a jejím okolí.21 V p li 13. století Piccolominiové stáli ve sporech mezi

ghibellini a guelfy na papežské stran jako jedni z jejích v dc .22

V roce 1461 získal Antonio Piccolomini od špan lského krále vévodství Amalfi a

rovn ž titul „de Arragona“ (pozd ji zkrácen d’Arragona), který rod užíval po celou

zbývající dobu své existence.23

Roku 1464 sienský rod vym el Aeneem Silviem Piccolominim, který jako papež p ijal

jméno Pius II. Ješt  p ed svou pontifikací adoptoval své synovce, aby zachránil rodovou

kontinuitu. Dal tak vzniknout dv ma hlavním liniím rodu: Piccolomini – Todeschini a

Piccolomini – Pieri.24

Z obou rodových linií se pozd ji etablovali významní kulturn – politi tí initelé,

vojev dci a církevní hodnostá i. Z rodu Piccolomini- Todeschini to byl nap íklad Francesco,

pozd jší papež Pius III., který zvolil jméno pro sv j pontifikát na pam strýce, nicmén

zem el již za 26 dn od svého zvolení.25

V tev Piccolomini – Pieri, pán ze Sticciana a vévod z Amalfi si udržela rodovou

kontinuitu na základ  p íbuzenských svazk .

Adoptovaná pranete Aenea Silvia, papeže Pia II., Vittoria si vzala svého prabratrance

20 GALVANI, Francesco - PASSERINI, Luigi (edd.). Sommario storico delle famiglie celebri toscane. Vol.3.
Firenze: Salani, 1864, s. 97.
21 Tamtéž, s. 97.
22 BARKER, Thomas, M. Army, Aristocracy, Monarchy: Essays on War, Society and Government in Austria,
1618 - 1780. New York: Columbia University, 1982, s. 65;
http://www.britannica.com/Ebchecked/topic/459342/Piccolomini-Family, 23. 5. 2010.
23 WEIHE - EIMKE, A. Octavio Piccolomini, s. 3.
24 PAZDEROVÁ, A. Francesco Ottavio Piccolomini, s. 26.
25 GALVANI, F. - PASSERINI, L. (edd.). Sommario storico, s. 103.

http://www.britannica.com/Ebchecked/topic/459342/Piccolomini-Family
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Enea Piccolominiho, z druhé ásti rodu, v tve Piccolomini - Pieri. Z tohoto svazku vzešel

Silvio Piccolomini, otec Ottavia a vysoce postavený šlechtic na dvo e toskánského

velkovévody Ferdinanda I. Krom Ottavia m l Silvio ješt  t i historii známé potomky. Enea

Piccolomini byl generál armády císa e Ferdinanda II., Ascanius, arcibiskup sienský proslul

p edevším v kauze Giordana Bruna jako jeho vrchní dozorce od roku 163326. Dona Vittoria,

jediná uvád ná Ottaviova sestra prožila v tšinu svého života v Bologni, ale vedla s Ottaviem

etnou korespondenci.27

Rozv tvený rod Piccolomini po polovin 17. století pobýval jak v zemích Království

eského, tak i ve Vídni a v Itálii. V tev Piccolomini – Pieri vym ela posledním d dicem

Náchodského panství, Ottaviem Eneem Giuseppem, zaznamenávaným pro snadn jší orientaci

jako Ottavio II. roku 1735.28 Rod Piccolomini - Todeschini vym el roku 1783 Giuseppem

Piccolominim, sídlícím v Neapolském království.29

26 HROMÁDKA, K. Pozoruhodná památka – Rodinný archiv Piccolomini (1431 – 1881). In: Sborník prací
východo eských archiv VI, 1986, s. 239.; CHIUSOLE, A. La genealogia delle case piu illustri, s. s. 536 - 537.
27 SOA Zámrsk, RA Piccolomini, VI. Odd lení: Zprávy o Ottaviu Piccolomini, kinofilm . 35- 36, inv. . 7871 –
8277.
28 CHIUSOLE, A. La genealogia, s. 536; PAZDEROVÁ, A. Francesco Ottavio Piccolomini, s. 29.
29 PAZDEROVÁ, A. Francesco Ottavio Piccolomini, s. 26
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III. Ottavio Piccolomini d'Aragona

Ottavio Piccolomini se narodil roku 1599 v Sien . Coby druhorozený syn nem l velké

vyhlídky na dvorskou kariéru a proto se rozhodl pro dráhu vále níka. Již ve svých sedmnácti

letech vstoupil do armády špan lského vojska v Itálii. Posléze se s plukem toskánského

velkovévody ú astnil 8. listopadu 1620 bitvy na Bílé ho e30. V bitv , která se významnn

zapsala do eských d jin, Ottavio projevil vojenské nadání, kterého si povšiml hrab

Pappenheim a jmenoval ho podplukovníkem, postaveným do ela svých kyrysník . Roku

1625 byl, již ve službách císa e Ferdinanda II., jmenován císa ským plukovníkem.31

Jedním z významných moment Ottaviovy kariéry byla bitva u Lützenu roku 1632, v

níž se mimo ádn vyznamenal, ale byl též zran n.32 Na základ svých zásluh byl r. 1629

jmenován plukovníkem a Albrecht z Valdštejna jej zvolil za velitele své osobní stráže. 33

Ottavio Piccolomini se brzy stal Valdštejnovým oblíbencem. D v ra, kterou v n j

Valdštejn vložil plynula mimo jiné ze shody jejich astrologických profil . Již brzy se  m lo

ukázat, že m l být Valdtšejn obez etn jší. Na základ Piccolominiova a Gallasova udání

adresovaných císa i, byl Valdštejn roku 1634 zavražd n v Chebu. Skrze tuto aféru se jméno

Piccolomini pevn vepsalo nejen do eské historiografie.34 Piccolomini m l v této dob adu

odp rc , p edevším ze špan lské strany. Mezi nimi to byl nap íklad vysloužilý generál

30 HROMÁDKA, K. Pozoruhodná památka, s. 283.
31 HRAŠE, J. K. D jiny Náchoda, s. 45.
32 PAZDEROVÁ, A. Francesco Ottavio Piccolomini, s. 26.
33 HRAŠE, J. K. D jiny Náchoda, s. 45; HROMÁDKA, K. Pozoruhodná památka, s. 283.
34 Problematikou odstran ní Valdštejna, neboli tzv. valdštejnské zrady a role Ottavia Piccolominiho se zabývala
ada eských i zahrani ních historik : PÁNEK, Jaroslav. Prom ny obrazu Albrechta z Valdštejna (Evropské

téma v eské perspektiv sedmi desetiletí: 1934 - 2007). In: FU ÍKOVÁ, Eliška - EPI KA, Ladislav. (edd.).
Albrecht z Valdštejna: Inter arma silent musae? Praha: Academia, 2007, s. 23 – 37. Josef Peka chronologicky
zkoumal okolnosti, které zap í inily Valdštejn v pád a netajil se antipatií v i generalissimovi: KRISTEN,
Zden k - PEKA , Josef. Odhalení o Valdštejnov zrad a smrti: eské zn ní relací Jaroslava Rašína a Ottavia
Piccolominiho. Praha: Historický Klub, 1934; PEKA , Josef. Valdštejn 1630- 1634: D jiny valdštejnského
spiknutí. Praha: Academia, 2008. Kalista se zabýval psychologickým profilem císa ského vojev dce i postav,
nacházejících se v jeho blízkosti. Kalista rovn ž v RA Piccolomini objevil dokument, z n jž vyplývalo, že m l
být obsah Piccolominiova dopisu upravován jeho písa em Fabiem Diodatim a m l tak zpochyb ovat
proklamovaný zp sob ú asti Piccolominiho na valdštejnském spiknutí. Své záv ry již Kalista nestihl publikovat
a byly za azeny do editorské poznámky: KALISTA, Zden k. Valdštejn: Historie odcizení a snu. Praha: Vyšehrad,
2002, s. 12. O Piccolominiov  ú asti na valdštejnském spiknutí ješt píše Lothar Höbelt, který nazývá podílníky
Valdštejnské zrady, tém padesát d stojník , kte í podepsali plze ský reverz, „váhavými Hamlety.“ V tší podíl
na zrad však spíše než Piccolominimu p iznává Matyášovi Gallasovi, který získal v tší podíl na valdštejnských
zkonfiskovaných statcích: HÖBELT, Lothar. "Hrát na valdštejnovu notu" bez Valdštejna: Císa ská generalita po
roce 1634. In: FU ÍKOVÁ, Eliška - EPI KA, Ladislav. (edd.). Albrecht z Valdštejna: Inter arma silent musae?
Praha: Academia, 2007, s. 282 - 286. Ottavi v medailon nejen v souvislosti s valdštejnským spiknutím poskytuje
rovn ž Thomas Barker. Barker rovn ž upozor uje na možnou iniciativu Ottaviova agenta Fabia Diodatiho
v záležitosti plze ských relací, které proklamovaly zrádné plány Albrechta z Valdštejna: BARKER, T , M. Army,
Aristocracy, Monarchy, s. 81 – 82.
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Marradas ale i další lenové víde ské dvorské vále né rady. P í inou sporu bylo, že se

Ottavio zásadn stav l proti koalici habsburských vojsk se špan lskými na podporu proti

Nizozemí a Itálii.35

Maršál Piccolomini se v t chto souvislostech jeví jako velmi strategicky uvažující

osobnost, jejíž intriky p inesly své ovoce. Problematický Valdštejn byl na základ císa ského

rozkazu odstran n a jeho statky rozd leny mezi podílníky kauzy. Piccolomini z

Valdštejnových majetk obdržel zámek Náchod se statky Rýzmburkem a T ebešovem.36

Ottaviova vojenská kariéra po chebských událostech dále pokra ovala. Roku 1634 se

zú astnil bitvy u Nördlingenu, kde padl jeho synovec Silvio,37 jehož smrt Ottavio t žce nesl,

jelikož doufal, že by se Silvio mohl stát jeho legitimním nástupcem. V letech 1635- 1639

Ottavio bojoval na špan lské stran v severním Nizozemí. V nizozemském Namouru

podepsal 26. ervence reverz k zemím Koruny eské, kde slibuje, že on i jeho potomci

„budou zachovávat a hájit všechna práva tohoto království, nep ijmou nikoho jiného za svého

d di ného pána, než eského krále a ve všem se budou srovnávat s obyvateli a stavy tohoto

království, v domi si pokut a trest , jež p edepisuje zemské z ízení v p ípad porušení

p ísahy.“ 38 5. listopadu 1636 došlo k zápisu náchodského panství do zemských desek.

Roku 1639 se ú astnil bitvy u Thionville, kde zvít zil nad francouzským vojskem. Za

své zásluhy byl pak roku 1643 v Saragozze dekorován ádem zlatého rouna.39

Ve 40. letech 17. století nabrala kariéra Ottavia Piccolominiho významné obrátky. Stal

se císa ským polním maršálem a vedl pluky proti Švéd m. V letech 1648- 1649 se podílel na

ratifikaci vestfálského míru za císa skou stranu. Jako hlavní delegát císa e se rovn ž ú astnil

Norimberského kongresu, který v letech 1649 - 1651 projednával praktické d sledky

mírových lánk . P i této p íležitosti se rovn ž 5. íjna 1649 ú astnil nákladného mírového

banketu v Norimberku.40 Jednání skon ilo úsp chem císa ské strany, na n mž m l nesporný

podíl Ottavio. 41 V roce 1651 byl za své zásluhy odm n n povýšením do stavu íšských

knížat.42

V 50. letech 17. století za al nákladn  p estavovat zámek Náchod. Ke spolupráci si

35 PAZDEROVÁ, A. Francesco Ottavio Piccolomini, s. 27.
36 Tamtéž, s. 27.
37 Zpráva o Silviov smrti od plukovníka Fritemy se nachází v: SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm . 17,
inv. . 4047.
38 Tamtéž, s. 27.
39 GALVANI, F. - PASSERINI, L. (edd.). Sommario storico, s. 107.
40 WEIHE - EIMKE, A. Octavio Piccolomini, s. 13.
41 POLIŠENSKÝ, Josef. T icetiletá válka a evropské krize 17. století. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1970, s.
251.
42 Tamtéž, s. 27.
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p izval významné architekty, kameníky a štukatéry. 43

V roce 1651 si vzal ani ne šestnáctiletou princeznu Marii Benignu Sasko-

Lauenburskou. Manželství však z stalo bezd tné a proto Ottavio adoptoval potomky synovce

Francesca, kte í se m li stát d dici jeho majetk na území habsburské íše a po smrti

Ottaviova bratra Ascania i majiteli panství Amalfi.44

Po zbytek svého života Ottavio s manželkou trávil v tšinu asu ve Vídni nebo v

pražském paláci.45

Ve svém testamentu, sepsaném 6. ervence 1656 vyjád il p ání být pochován

v klášteru servit ve Vídni. Svojí manželku za v rnost odm nil ro ním platem, ítajícím 9000

zlatých, v p ípad , že se znovu neprovdá anebo nevstoupí do kláštera. Svému bratru

Ascaniovi odkázal panství Amalfi, ovšem pod podmínkou, že z stane v jeho p vodní

celistvosti a nebude prodáno.46

Ottavio zem el ve Vídni 10. srpna 1656 nedlouho po sepsání testamentu.47

43 Byl to stavitel Carlo Lurago, zedník Biaggio Verde, kameníci Giovanni Battista Spinetti a Carlo Sereno,
štukaté i Domenico Rossi a Andrea Cyrus a malí i Giovanni Vanetti a jediný ech, Šebestián Harovník z
Beryn : SKALICKÝ, Josef st. Náchod: Soupis a popis památek, s. 23 – 24; HRAŠE, J. K. D jiny Náchoda, s.
52; PAZDEROVÁ, A. Francesco Ottavio Piccolomini, s. 28.
44 PAZDEROVÁ, A. Francesco Ottavio Piccolomini, s. 28; HRAŠE, J. K. D jiny Náchoda, s. 52; RICHTER, S.
M. Die Piccolomini. Berlin: Habel, 1874, s. 27.
45 PAZDEROVÁ, A. Francesco Ottavio Piccolomini, s. 28.
46 Tamtéž, s. 28.
47 PAZDEROVÁ, A. Francesco Ottavio Piccolomini, s. 28; GALVANI, F. - PASSERINI, L. (edd.). Sommario
storico, s. 107.
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IV. Francesco Piccolomini d'Arragona

Francesco Piccolomini je v historografii zcela neznámou osobou, o níž je stru ná zmínka

pouze v genealogiích rodu a v medailonech o Ottaviu Piccolominim.

Genelaogie uvádí toliko, že byl Francesco sienským a florentským patricijem a synem

Ottaviova bratra Enea, generála císa ské armády Ferdinanda II. a Cateriny, jediné d di ky

Raffala degli Adamari.48 Není však známo datum jeho narození, stejn jako scházejí

detailn jší informace o jeho život . Z dostupných genealogií a dopis adresovaných Ottaviovi

vyplývá, že v tšinu života prožil ve Florencii, odkud mimo jiné podával Ottaviovi zprávy o

d ní na medicejském dvo e, ale i o událostech v regionu i Neapolském království. Z analýzy

korespondence vyplývá, že byl hospodá sky i diplomaticky aktivní.49 Z obsahu dopis také

vyplývá, že byl p ítomen d ní na dvo e Ferdinanda II. Medicejského a mohl zastávat i vyšší

funkci.50

V roce 1638 se oženil s Emilií, dcerou florentského senátora a p íslušníka významného

rodu, Lorenza Strozzi.51

Po smrti Ottaviova synovce Silvia, který padl v bitv u Nordlingen roku 1634 se

Francesco stal Ottaviovou nad jí na zachování kontinuity rodu a jeho majetk . Bezd tný

Ottavio cht l rodové kontinuity docílit pomocí obvyklé strategie rodu - adopce synovc .

Francesco byl nejprve povýšen do stavu íšských hrabat a 20. ervna 1653 do stavu íšských

knížat.52 Jeho potomci se m li stát d di nými pány na Náchod a po smrti Ottaviova bratra

Ascania i pány panství Amalfi.53

Genealogie uvádí, že m l Francesco ty i potomky. Syny Enea Silvia a Lorenza a dv

dcery, Vittorii a Ottaviu Benignu. Enea Silvio se stal Ottaviovým d dicem. Na jeho výchovu

Ottavio p ispíval 4.000 zlatých ro n .54 Podle genealogií Francesco zem el roku 1656.55

48 CHIUSOLE, Antonio (ed.). La genealogia delle case piu illustri di tutto il mondo. Venezia, 1743, s. 536 - 537.
49 O tomto tématu více v kapitolách VI. Ekonomické záležitosti v korespondenci Ottavia a Francesca
Piccolomini a XI. Francescovy reference o politikých událostech a jejich vztahu k Toskánsku.
50 Drake Stillman píše, že „mladší jmenovec Francesca Piccolominiho, narozeného r. 1522 byl kapitánem gardy
velkovévody Ferdinanda II“. Jedná se však o naprosto unikátní zprávu, která se v jiných publikacích
nevyskytuje. Autor navíc neuvádí z jakých pramen tuto informaci erpal a proto se o ní nelze opírat jako o
spolehlivou: STILLMAN, Drake. Galileo at Work: His Scientific Biography. 2. vydání. New York: Dover, 2003,
s. 462.
51 Tamtéž, s. 95.
52 http://www.genmarenostrum.com/pagine-lettere/letterap/piccolomini.htm, 20. 10. 2010.
53 GALVANI, F. - PASSERINI, L. (edd.). Sommario storico, s. 107; PAZDEROVÁ, A. Francesco Ottavio
Piccolomini, s. 28.
54 HRAŠE, J. K. D jiny Náchoda, s. 56. Oproti tomu Pazderová uvádí ástku 1500 zlatých: PAZDEROVÁ, A.
Francesco Ottavio Piccolomini, s. 28. Tato ástka ve zájemné korespondenci Ottavia a Francesca není nijak
zmi ována.
55 CHIUSOLE, A. La genealogia, s. 536; http://www.genmarenostrum.com/pagine-

http://www.genmarenostrum.com/pagine-lettere/letterap/piccolomini.htm
http://www.genmarenostrum.com/pagine
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V. Charakteristika korespondence Francesca a Ottavia Piccolomini

Italsky psaná korespondence Francesca Piccolomini se strýcem Ottaviem pat í k

nejobsáhlejším a nejucelen jším soubor m korespondence v RA Piccolomini v SOA Zámrsk,

týkajících se novinek z Itálie a rodiny Piccolomini, který i p es sv j nezm rný potenciál,

zatím nebyl využit pro badatelský výzkum. Za užití prosopografické analýzy t chto

egodokument chci p edstavit hlavní témata vzájemné korespondence dvou hlavních len

rodu. Využití korespondence jako historického pramene dává možnost nahlédnout

korespondentovy myšlenky a pocity i význam, který této form komunikace p ikládal.

Nevýhodou korespondence je ale její torzovitost a p erušovanost, která vyžaduje konfrontaci

s dalšími typy pramen .56 Ani zde nelze tvrdit, že se dochovaly všechny dopisy odesílané

Francescem Piccolominim.

Celkový po et dochovaných list korespondence Ottavia Piccolomini se synovcem

Francescemv RA Piccolomini iní 792 inventárních jednotek.57 Pro období mezi lety 1631 až

1648 se zde nachází 383 dopis , vzešlých z pera Francesca Piccolomini a pro sledované

období 1649 až 1656 jich je 409. P i srovnání t chto po t nám vychází, že v pr m ru

Francesco odeslal Ottaviovi 22 dopis za rok v období 1631 až 1648, zatímco v kratší etap

1649 až 1656 se jejich po et zvýšil v pr m ru na 58 za rok. Realita je ovšem jiná. Období

hojné koresponden ní innosti byla st ídána roky, kdy si vym nili jen málo list . Pro

sledované období je to nap íklad rok 1652. 58 Tato skute nost byla z ejm závislá na aktuální

politicko - kulturní situaci, i situaci osobní. V rámci sledovaného období se v RA

Piccolomini nachází pouze korespondence Francesca, ale rovn ž dva listy od Ottavia

Piccolomini, patrn kopie originálních dopis .59 Lze p edpokládat, že trend nár stu

korespondence po roce 1649 souvisí s penzionováním císa ského maršálka po vestfálských a

norimberských mírových jednáních, v nichž byl Ottavio angažován.

V tšina dopis z období let 1650- 1653 je psaná Francescovou rukou. Po roce 1653 je

jich více psáno písa em anebo se v archivním fondu nacházejí kopie, p episované

lettere/letterap/piccolomini.htm, 20. 10. 2010.
56 VODI KOVÁ, Drahomíra. Biskup politikem: korespondence olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského
s p edstaviteli eské a moravské zemské obce v letech 1579 – 1598. Diplomová práce. Pardubice 2009, s.10 - 11.
57 SOA Zámrsk, RA Piccolomini, VI. Odd lení: Zprávy o Ottaviu Piccolomini, kinofilm . 31 – 34, inv. . 7067 –
7815.
58 Pro tento rok se v oddíle korespondence Francesca s Ottaviem nachází pouze 6 dopis : SOA Zámrsk, RA
Piccolomini, VI. Odd lení: Zprávy o Ottaviu Piccolomini , kinofilm . 33, inv. . 7524 – 7530.
59 Jedná se o dva dopisy, chybn za azené do souboru Francescovy korespondence. Tuto výjimku jsem ur ila na
základ vnit ní analýzy pramene skrze rozbor oslovení a témat, která jsou slu itelná jedin s prost edím a
osobou Ottavia Piccolomini: SOA Zámrsk, RA Piccolomini, VI. Odd lení: Zprávy o Ottaviu Piccolomini,
kinoflim 34, inv. . 7562 a 7750.
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Ottaviovými ú edníky. Není proto jisté, zdali se zachovaly všechny dopisy, které si

korespondenti vym nili. Francescovy autografy, psané stejn jako ú ednické kopie

humanistickou kurzívou, jsou paleograficky náro n jší a vyjad ují, že se pisatel více

soust edil na obsah než na formu.60 Dopisy jsou zp ístup ovány na kinofilmech, a proto nelze

analyzovat materiál, na n mž jsou umíst ny originály.

Zam íme-li se na strukturu dopisu, tak jak ji modelov sestavil August Bohses, zvaný

Talander,61 Francescovy dopisy se jí v mnohém podobají. Dopisy vždy za ínají nadepsaným

pozdravem (salutatio), který v tšinou obsahuje oslovení „Vostra Eccelenza Signore Principe

mio.“ Struktura dopisu v tšinou pokra uje bez úvodního slova (capitato benevolentiae nebo

exordium). Francesco p echází rovnou k popsání záležitosti (narratio), což nazna uje mén

formální a více osobní zp sob komunikace. V záv ru (conclusium) tém vždy píše „ la

riverisco“ a v p ípad , že nemá, již co k dané v ci dodat píše „senza altro la riverisco.“

Celkové vyzn ní, i p es vyjad ování úcty Ottaviovi p sobí neformáln .

Francesco používá zkratky, které usnad ují rychlé sd lení. asto zkracuje oslovení

Ottavia (namísto „Vostra Eccelenza“ pouze „V.E.“), stejn asto i oslovení jím zmi ovaných

osob (namísto „Signor“ pouze „Sig.“) a šlechtické titulatury, kde užívá horní index (nap íklad

namísto „Marchese“ pouze „March.e “). Horní index ale používá i pro zkrácení delších

podstatných jmen a p íslovcí (namísto „Argenti“ pouze „Arg.i“, namísto „contiunamente“

pouze „continuam.te“) nebo u asto používaných zájmen (namísto „questo“ pouze „q.to“).

V p ípad shody výslovností Francesco používal brachygrafické zna ky, nap íklad íslici. Tak

je tomu u slova „settimana“, kdy první ást slova zárove vyjad uje íslovku. Francesco

ozna ení týdne psal ve tvaru „7.na.“ Další brachygrafickou pom cku, p ipomínající písmeno

„p“ užíval nej ast ji pro slova nebo p edložky obsahující ko en „per.“ V tšina t chto užitých

zkratek je derivátem latinského písemnictví.62

Dopisy z posledních let života Ottavia a Francesca Piccolomini, z let 1655 – 1656,

jsou z velké ásti psány íselnými šiframi. Jedná se p edevším o osobní korespondenci

diplomatického charakteru. Tyto indicie nám íkají, že se jednalo o osobní formu politické

komunikace.63 Šifry m ly chránit obsah dopisu p ed únikem tajných informací.64 N které

61 MARŠÁLKOVÁ, Lenka. Jeroným Colloredo a jeho víde ští agenti v první polovin 20. let 18. století.
Bakalá ská práce. Univerzita Pardubice, 2008.
62 CAPELLI, Adriano. Dizionario di abbreviature latine ed italiane, usate nelle carte e codici specialmente del
medio- evo, riprodotte son oltre segni incisi, con l'aggiunta di uno studio sulla brachigrafia medioevale, un
prontuario di Sigle Epigrafiche, l'antica numeraz. romana ed arabica ed i segni indicati monete, pesi, misure,
etc.:Lexicon abbreviaturarum. 3. edice. Milano: Ulrico Hoepli, 1929, s. 12 – 56.
63 VYBÍRAL, Zden k. Politická komunikace aristokratické spole nosti eských zemí na po átku novov ku.
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z dopis byly dodate n  p eloženy Ottaviovou kancelá í, která byla obvyklým prost edníkem

vy izování písemné agendy, p ípadn i interpretace šifrovaných dopis .65

Frekvence Francescem zasílaných dopis se v tšinou pohybuje v ádu jednoho dopisu

týdn pro období 1650 – 1654. V letech 1655 – 1656 se frekvence zvýšila v pr m ru na dva

až t i dopisy týdn , zvlášt v roce 1655.

Po et stran dopis se pohybuje v r zném rozsahu. Obvykle však mají více jak dv

strany. Francesco k n kterým svým list m rovn ž p ikládal dopisy dalších osob – politických

p edstavitel , vojev dc i ú edník – v závislosti na informa ní hodnot  t chto relací.

Všechny tyto znaky ukazují na „neodd litelnost a všudyp ítomnou prostupnost osobní a

ve ejné komunikace,“ jak píše Vybíral.66

V. 1. Hlavní témata korespondence Ottavia a Francesca Piccolomini

Frekvence Francescem zaslaných dopis , z velké ásti v týdenním intervalu ukazuje,

že se nejednalo pouze o korespondenci zdvo ilostní, nýbrž i utilitární. Ottavia a Francesca

Piccolomini spojovaly jak rodinné záležitosti, tak i zájem o informace z prost edí, kde se oba

nalézali. V p ípad absence souboru Ottaviových dopis se jedná o irý odhad, nicmén

Francesco ve svých dopisech v tšinou zmi uje, na který z Ottaviových dopis , dle uvedeného

data reaguje. Nej ast ji Ottavio, soud podle Francescových reakcí inicioval korespondenci,

týkající se politické situace v Evrop a hospodá ských otázek. Nechybí však i n kolik

marginálních, p esto zajímavých témat, která nám osv tlují kulturn - myšlenkový sv t

šlechtice raného novov ku.

Soubor korespondence mezi lety 1650 – 1656 tedy lze rozd lit na n kolik tematických

okruh . Nej etn jším tématem je korespondence ohledn politicko - kulturních témat.

Francesco Ottavia informuje o událostech v regionu a vzájemných vztazích Toskánska

s ostatními vévodstvími a italskými územními celky, jako je nej ast ji zmi ované Vévodství

milánské, Vévodství modenské a Neapolské království. V další ad informuje o vále ných

událostech mezi Špan lskem a Francií, o událostech v Nizozemí, ale i o diplomatických

záležitostech, týkajících se revolu ní Anglie a jejích hegemonních snah. Politická

korespondence tohoto charakteru je etná p edevším po roce 1654. Dalším významným

tematickým okruhem jejich korespondence jsou ekonomické záležitosti, týkající se obchod

eské Bud jovice, 2005, s. 208 – 280.
64 VYBÍRAL, Z. Politická komunikace, s. 249.
65 Tamtéž, s. 210.
66 Tatmtéž, s. 265.
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s drahými kovy, šperky a importu italského zboží pro Ottaviovy pot eby. Dále to byly

obchody s hospodá skými zví aty pro zajišt ní výnosného chovu. V dalším okruhu Franceco

Ottavia informuje o významných politicko- kulturních p edstavitelích a událostech s nimi

spjatých, jako jsou úmrtí nebo osobní i obchodní vztahy s rodinou Piccolomini. ásti dopis

jsou v novány informacím o rodin Piccolomini,  p edevším o Francescových potomcích a o

plánech jejich kariéry. Nemají však v souboru korespondence tak výrazné zastoupení jako

výše uvedená témata.

V následujících kapitolách se budu jednotliv  v novat rodinným záležitostem,

zam eným p edevším na korespondenci o Francescových potomcích a dále na hospodá ská

témata rodinných úv r , zprost edkovávání italského zboží a statká ské záležitostí, jakož i

panství Amalfi.

V další kapitole m bude zajímat otázka reprezentace rodu, která rovn ž souvisí

s ekonomicky zam enou korespondencí. Vy lenila jsem ji však z toho d vodu, že spadá

p edevším pod téma každodenní kultury šlechtice a navazuje tak na další kapitolu práce, která

se zabývá každodenním prost edí Florencie v polovin 17. století, kde Francesco prožil

p evážnou ást svého života.

V poslední ad  p ejdu k témat m diplomatické korespondence a zahrani ních vztah

Toskánska, které jsou v korespondenci Ottavia a Francesca Piccolomini na záv r jejich života

tématy nejfrekventovan jšími.

Korespondence Francesca Piccolomini je psaná v italském jazyce. Ve svém textu

užívám citace ástí dopis , které jsem samostatn  p eložila, aby bylo co nejlépe porozum no

obsahu Francescových sd lení.
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VI. Korespondence Ottavia a Francesca Piccolomini ohledn rodinných záležitostí

V roce 1650 žili pouze dva Ottaviovi sourozenci: Ascanio, arcibiskup sienský a Donna

Vittoria, rezidentka v Boloni. Enea, nejstarší Ottavi v bratr a otec Francesca byl již dávno po

smrti.67

Francesco tedy zastával v rod coby nejstarší „sv tsky“ orientovaný mužský p íslušník

v tve Piccolomini – Pieri významnou roli. Tento fakt vyplývá i z etnosti a nápln

korespondence se strýcem Ottaviem.

Francesco a jeho rodina byli pro bezd tného Ottavia nad jí v otázce pokra ování rodu.

V rodin Piccolomini se jednalo o opakovanou situaci, kdy byla adopcí synovc zachována

kontinuita rodu a jeho vlastnických práv, v tomto p ípad v rámci majetk v zemích Koruny

eské.68

Rodinné záležitosti byly ve vzájemné korespondenci Ottavia a Francesca Piccolomini

reflektovány p edevším v letech 1650 - 1654. Francesco však ve sledovaném souboru

korespondence o svých potomcích a rodin obecn nereferuje p íliš obsáhle. V n kolika

dopisech sice akcentuje, že je otcem po etné rodiny, 69 ale tento výraz lze zohlednit p edevším

jeho snahou o vyslyšení a ešení ekonomických problém , se kterými se potýkal.

V dopise ze 31. ledna 1650 si nap íklad st žuje na zdravotní obtíže, které mu zabra ují

v novat se rodovým financím, které na n m zcela závisí.70 V dalším dopise z 15. února téhož

roku si st žuje na velké dluhy, které nezap í inil, ale zd dil a dokonce uvažuje o p esunu celé

rodiny tam, „kam Jeho Excellence [Ottavio – pozn. aut.] poru í.“ 71

Vzhledem k neuspokojivé finan ní situaci za al uvažovat o možnosti úv ru. Vzhledem

ke své blízkosti ke dvoru medicejskému našel sice potenciální v itele, ale zárove odmítal

neuvážlivé p j ky. P edevším doufal, že veškeré dluhy zvládne rodina, za p isp ní knížete

Ottavia, ešit samostatn . 72 Finan ní nejistota však Francescovy nad je p eci jen zlomila a

úv r si vzal, jak uvidíme v následujících kapitolách.

V roce 1649 Francesca zasáhla smrt matky Cateriny a s tím i další finan ní náklady,

67 Genealogie uvádí, že zem el r. 1619 v Praze: http://www.genmarenostrum.com/pagine-
lettere/letterap/piccolomini.htm, 20. 10. 2010.
68 Náchodské panství a k n mu p iléhající statky m ly po Ottaviov smrti p ipadnout jeho nejstaršímu synovi,
v tomto p ípad adoptovanému prasynovci Eneáši Silviovi: PAZDEROVÁ, A. Francesco Ottavio Piccolomini, s.
27.
69 SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm . 33, inv. . 7435, 7437.
70 Tamtéž, inv. . 7435.
71 D vodem t chto úvah mohla být víra v jist jší zázemí pod patronací íšského knížete Ottavia.; SOA Zámrsk,
RA Piccolomini, kinofilm . 33, inv. . 7437.
72 V tomto p ípad hovo í o 12 000 scudi; SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm . 33, inv. . 7438.

http://www.genmarenostrum.com/pagine
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které vyžadovaly zd d né fideikomisy v sienské oblasti. Náklady na n inily 3 000 scudi73

ro n . Z toho d vodu Francesco uvažoval o jejich prodeji. 74

Rodinná a ekonomická témata se ve Francescových dopisech i v praktickém život

navzájem prolínala a ovliv ovala. Finan ní situace Francescovy rodiny p sobila p edevším na

plány životních drah jeho potomk . V následujícím roz len ní se orientuji na zp sob, jakým

Ottavio ekonomicky a duševn participoval jednak na životech Francescových dcer a poté

syn , kte í m li jist jší vyhlídky do budoucna.

.

VI. 1 Zprávy o Francescových potomcích

Francesc v syn Enea Silvio m l být Ottaviovým univerzálním d dicem. V p ípad Eneovy

smrti se vlastníkem Ottaviova d dictví m l stát druhorozený Francesc v syn a v p ípad jeho

smrti další mužský potomek. Jejich životní cesta tak m la jasný cíl – zachování kontinuity

rodu.

V p ípad Francescových dcer byl životní perspektivou výhodný s atek anebo vstup do

kláštera. O Francescových dcerách však historiografie ml í, a proto se jim budu v novat

nejd íve. Jakým sm rem se ubraly jejich životní cesty, nastíním v následující podkapitole.

VI. 1. 1 Zprávy o Francescových dcerách

V genealogiích je zmi ována existence pouze dvou Francescových dcer.75 Ve

svých dopisech ale Francesco píše nejprve o šesti76 a pozd ji dokonce o sedmi ženských

p íslušnicích rodiny.77 Ani v jednom z p ípad však neur il, o koho se konkrétn jednalo,

zdali o dcery nebo p íbuzné, jimž poskytl ochranu.

Životní plány Francescových dcer byly ast jším koresponden ním tématem než

kariéry jeho syn .78 Francesco však celé dva roky žádal Ottavia, aby se vyjád il k jejich

73 Toskánsko sice m lo vlastní m nu – florény, ale scudi d’oro byli platidlem, rozší eným ve více italských
územních celcích. Jejich váha inila 3.35 gram , z toho 986 gram obsahovalo istý drahý kov. Byly používány
v letech 1300- 1750, kdy zanikly. Jejich konverze v i tolar m byla 4,5 ku 4,8 : FRIEDBERG, Arthur L. -
FRIEDBERG, Ira S. Gold Coins of the World: From Ancient Times to the Present. An Illustrated Standard
Catalog With Valutions. New Jersey: The Coins and Currency Institute, 2009, s. 517.
74 SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm . 33, inv. . 7439.
75CHIUSOLE, A. La genealogia, s. 536; http://www.genmarenostrum.com/pagine-
lettere/letterap/piccolomini.htm, 20. 10. 2011.
76 SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm . 33, inv. . 7449.
77 Tamtéž, inv. . 7562.
78 Tato okolnost patrn plynula z jasn jšího nastavení kariéry syn , než jak tomu bylo u dcer, zvlášt , m l – li
jich Francesco, jak uvádí, více než syn : SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm . 33, inv. . 7449; SOA

http://www.genmarenostrum.com/pagine
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budoucím životním drahám a asto apeloval bez zjevné odezvy.

Nejstarší dceru si p ál uvést k innsbruckému i víde skému dvoru. Její pobyt na dvo e

se však nemohl obejít bez ádné reprezentace. Francesco vypo ítal, že náklady na její ádné

ošacení mohou ítat n co mezi 1200 – 2000 scudi, aniž by p ipo ítal šperky, které rovn ž

považoval za nutné.79 Selhávala však vzájemná korespondence s Vídní, skrze níž by mohl

Francesco najít sponzora t chto nutných výdaj a proto se jej snažil hledat v okruhu svých

p átel. Veškeré apely na tísnivou finan ní situaci, gradující v roce 1651 však byly zjevné

apely na movit jšího strýce. Francesco vždy upozor oval, že eká pouze na jeho pokyny a

pomoc zvlášt , když nenacházel v itele náklad pro uvedení své dcery ke dvoru.80

Guvernantkou jeho dcery se m la stát markýza Agostini, p ítelkyn Piccolomini ze

Sieny, která však toho asu byla zaneprázdn ná starostí o dceru, která ovdov la.81 Francesco

neustával v plánování cesty do habsburské íše. V dopise z konce prosince 1651 navrhoval

Ottaviovi vystavení sm nky na peníze, které by mu strýc laskav zap j il.82

B hem roku 1652, ve kterém si vym nili pouze n kolik málo dopis , se již oba

korespondenti k tomuto tématu nevrátili. Diskuzi ohledn Cateriny Francesco oživuje až

v b eznu 1653, kdy za al plánovat realizaci cesty do habsburské íše a setkání se svým

strýcem Ottaviem. Tentokráte do svých plán za lenil i druhorozenou dceru. V dopise z 11.

b ezna a poté ješt ze 30. dubna Ottaviovi v krátkosti p ipomíná, že „jeho dcery jsou stále

p ipravené na pokyny Jeho Excelence.“83

Není nám známo, jestli a jakým zp sobem Ottavio Francescovi odpov d l. Francesco

ale zjevn nenalezl finan ní prost edky na zajišt ní reprezentace svých ženských potomk u

n kterého z výše uvedených dvor a je nám známo, že cestu do habsburské íše nakonec

podnikl, ovšem pouze s Ottaviovým d dicem Eneem.84

Úsporn jším ešením než nákladná reprezentace dcer u n kterého z dvor bylo jejich

delegování do kláštera. V tomto duchu pokra ovala korespondence o osudu nejstarší dcery

Cateriny85 a posléze i její sestry.86 Francesco patrn nedostával od svého strýce jasnou

odpov na p vodní zám ry. Snad proto, že se jejich téma obrátilo na záležitosti hospodá ské,

Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm . 33, inv. . 7562.
79 SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm . 33, inv. . 7523.
80 Tamtéž, inv. . 7437, 7444, 7448, 7502 a další.
81 Tamtéž, inv. . 7524.
82 Tamtéž, inv. . 7525.
83 Tamtéž, inv. . 7537, 7539.
84 Tamtéž, inv. . 7590, Tamtéž, kinofilm . 34, inv. . 7683, 7684.
85 Toto jméno se nevyskytuje v žádné z dostupných genealogií rodu.
86 S výjimkou Cateriny, jejíž jméno se však v genealogiích neobjevuje, Francesco nezmi uje jména dalších dcer
o nichž Ottaviovi píše: SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm . 33, inv. . 7488.
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které vypl ují v tšinu korespondence roku 1653. D vodem rozhodnutí dát dcery do kláštera

tedy mohla být úsporná opat ení a absence pot ebných náklad na uvedení dcery k císa skému

nebo innsbruckému dvoru a mimo jiné i pohnutky plynoucí z náboženské horlivosti barokního

období. Francesco ostatn dodává, že se p i svých rozhodnutích „nechal vést vnit ním

hlasem.“ 87

Pro Caterinu vybral klášter Appollaia nedaleko Florencie.88 I tento výb r si cht l

nechat Ottaviem potvrdit.89 Zdá se však, že Ottavia více zam stnávaly ekonomické a politické

záležitosti i zdravotní obtíže, související s pakostnicí, kterou ke stáru trp l. V posledních

letech života trávil as v pé i medik a na láze ských pobytech.90 Francesco reflektuje

Ottaviovy zdravotní obtíže nap íklad v dopisech z 10. b ezna a 24. b ezna 1654. Ottaviovi

doporu uje dietní k ru a pé i t ch nejlepších medik .91

Plán vstupu dcer do kláštera Francesco s Ottaviem ešil ješt  n kolik dalších let a

nevíme s jistotou, jestli se tento zám r n kdy uskute nil. Ješt v dopise z 11. prosince 1655

Francesco píše o nákladech, které vstup do kláštera p edstavuje. Píše, že výdaje pro ob dcery

ítají 3000 scudi na ošacení a osobní pot eby a dalších 2000 na samotné p ijetí. Francesco

jejich vstup do kláštera p edpokládal symbolicky jako „p echod do další etapy [v život

lov ka – pozn. aut.]“ o velikonocích následujícího roku. Ottavio z ejm  p islíbil finan ní

podoporu, nebo Francesco dodává, že eká na „poskytnutí p ízn , kterou Jeho Excelence

p islíbila a […] Jeho laskavá rozhodnutí.“92

V lednu následujícího roku Francesco strýci, od n hož „už n jaký as neobdržel nové

psaní“, p ipomíná blížící se termín, v n mž op t zmi uje náklady, které se patrn snížily na

2000 scudi a 600 scudi na prádlo. V únoru téhož roku Francesco ješt  p ichází s ástkou 800

scudi na neur ité ú ely a 200 scudi na kutny pro své „dcery eholnice“ a dodává, že tyto

finance „musí p ijít z jeho [Francescova – pozn. aut.] m šce“.93

Podle t chto kusých zpráv lze usoudit, že ob Francescovy dcery byly nakonec

delegovány do kláštera. Dostupné prameny nám však dodávají jiné informace. Genealogie

rodu Piccolomini nás utvrzují o dvou dcerách, které m l Francesco s Emilií Strozzi. Uvedená

je zde Vittoria, která za manžela pojala Metella, markýze di Bichi a zem ela roku 1734.

87 SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm . 33, inv. . 7583.
88 Tamtéž, inv. . 7583, 7586, 7588.
89 Tamtéž, inv. . 7591.
90 Na konci roku 1655 nap íklad pobýval v Badenu, odkud psal svému synovci dopis, na n jž Francesco reaguje
22. ledna 1656: SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm . 34, inv. . 7771.
91 SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm . 34, inv. . 7622 a 7624.
92 Tamtéž, kinofilm . 34, inv. . 7738.
93 Tamtéž, inv. . 7779.



19

Druhou zaznamenanou dcerou je Ottavia Benigna, pojmenovaná bezesporu na pam

Francescova strýce a jeho manželky Marie Benigny. Je o ní známo toliko, že za manžela

pojala Pierantonia, markýze di Guadagni a zem ela roku 1725. O Caterin , o níž vedli

Francesco a Ottavio korespondenci v letech 1651 – 1655 není v genealogiích jediná zmínka.94

VI. 1. 2 Zprávy o Francescových synech

Z Francescových mužských potomk jsou genealogicky známi t i. Nejstarší Enea Silvio,

adoptovaný prastrýcem Ottaviem k upokojení obav o kontinuitu rodu, Lorenzo, který se po

Eneov smrti stal t etím náchodským knížetem a Giovanni Norberto, o n mž se n které

genealogie v bec nezmi ují.95 Je zmi ován pouze v jedné z nich s uvedeným datem narození

roku 1650. 96

Francesco ve svém dopise z 21. února 1653 zmi uje své ujišt ní o Emiliin

t hotenství97 a o dev t m síc pozd ji, 25. listopadu 1653, píše o „p íchodu“ svého t etího

syna, o n mž zvažuje, že by bylo v budoucnu „užite né uvést jej k císa ské komo e“.98

S nejvyšší pravd podobností se jednalo práv o narození Giovanni Norberta.

V kontextu této úvahy se ve Francescových dopisech setkáváme se zajímavým

spole ensko – kulturním jevem. Zatímco množství šlechtic ze zemí habsburské íše

podnikalo cesty za vzd láním na Apeninský poloostrov, Toskánsko nevyjímaje,99 Francesco se

snažil pro své potomky zajistit vzd lání u habsburského dvora. Z korespondence vyplývá

z ejmá orientace Francescovy rodiny na císa ský dv r, který se stal nejvyšší metou

v hierarchii Francescových hodnot a cíl životního sm ování jeho potomk .

Další zprávy o Francescových synech jsou však velmi sporadické a de facto se

omezují na zprávy o drobných zdravotních obtížích Ottaviova d dice Enea Silvia. Enea m l

být sice až do dovršení osmnácti let pod patronací svého otce, p esto je zajímavé, že

Francesco detailn jším zprávám o život Ottaviova univerzálního d dice nev noval tolik

prostoru, jak by se p edpokládalo.

Ke konci roku 1653 Francesco ve svých listech píše o plánované „cest s celou

94 CHIUSOLE, A. La genealogia, s. s. 536 - 537; http://www.genmarenostrum.com/pagine-
lettere/letterap/piccolomini.htm, 20. 10. 2011.
95 CHIUSOLE, A. La genealogia, s. 536 - 537; GALVANI, F. Sommario storico, s. 97- 107.
96 http://www.genmarenostrum.com/pagine-lettere/letterap/piccolomini.htm, 20. 10. 2011.
97 SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm . 33, inv. . 7534.
98 Tamtéž, inv. . 7592.
99 Ve Florencii byla nap íklad centrem vzd lanosti slavná Academia dei nobili, která se koncem 17. století, za
Cosima III., stala oblíbenou destinací eských šlechtic : MA A, P. Sv t eské aristokracie, s. 320.

http://www.genmarenostrum.com/pagine
http://www.genmarenostrum.com/pagine-lettere/letterap/piccolomini.htm
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rodinou do Alemagnie,“100 kterou v úsporn jší verzi, pouze se synem Eneem realizoval

v b eznu roku 1655. Tehdy sv j dopis píše dokonce z Prahy.101 Posléze Francesco se svým

synem s nejv tší pravd podobností navštívili i Náchod, jak stálo v p vodním plánu,102 a

kone n se setkali s Ottaviem.

Další dopis píše Francesco v dubnu téhož roku, když jeho výprava pokra ovala

návšt vou Vídn , kde jeho syna zastihly obtíže se zimnicí, pravd podobn zp sobenou

studen jším klimatem. Francesco však dodává „že Enea [od ní – pozn. aut.] již brzy bude

osvobozen, tak jak tomu dop ává vliv mládí“.103 Neopomíná p i této p íležitosti pod kovat

Ottaviovi za permanentní ochranu, kterou jeho synovi poskytuje.104

V rámci nedostatku koresponden ních zpráv o Francescových synech jsem podnikla

exkurz do korespondence Francescovy ženy Emilie Strozzi s Ottaviem Piccolominim.

Nevelký soubor její korespondence obsahuje dv desítky dopis .105 Z velké ásti se omezuje

na zdvo ilostní dopisy a výro ní p ání. V dopise z 1. prosince 1648 však zmi uje Eneovo

uzdravení z malé, „ale nebezpe né zdravotní indispozice.“106

Další její dopis, ve kterém hovo í o svém synovi je Ottaviovi odeslán 29. ervence

1656. ást originálního dopisu je však odtržená a znemož uje jasné tení. Z kontextu však

vyplývá, že Emilia Ottavia upozor uje na p ipravenost Enea „uposlechnout pokyny Jeho

Excellence […] i p esto, že je momentáln indisponován menšími zdravotními obtížemi “.107

O jedenáct dní pozd ji Ottavio zem el a Enea byl povýšen do stavu íšských knížat a

stal se pánem na Náchod .108

Enea Silvia však stihl tém stejný osud jako jeho prastrýce Ottavia. Zem el bezd tný

roku 1673, ovšem nikoli „p irozenou smrtí“, nýbrž na následky zran ní, utržených v boji

s Francouzi roku 1673.109 Majetek v zemích Koruny eské tedy p ešel na jeho bratra Lorenza,

druhého nejstaršího Francescova syna, který za manželku pojal Ludmilu, hrab nku

100 Ozna ením Alemagnia, které je archaickým latinským ozna ením pro germánská území, pravd podobn
Francesco míní íšská území: SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm . 33, inv. . 7590. Termín se objevuje
ješt v dalším dopisu, kde je používán ve spojení „n mecký mír“ (Pace di Alemagnia): SOA Zámrsk, RA
Piccolomini, kinofilm . 33, inv. . 7462.
101 SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm . 34, inv. . 7683.
102 Tamtéž, inv. . 7633.
103 Tamtéž, inv. . 7684.
104 „Ochranou“ Francesco se vší pravd podobností mínil Ottavi v p ísp vek na Eneovu výchovu. Srovnej:
HRAŠE, J. K. D jiny Náchoda, s. 56; PAZDEROVÁ, A. Francesco Ottavio Piccolomini, s. 28.
105 SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm . 34, inv. . 7851 – 7869.
106 Tamtéž, inv. . 7851.
107 Tamtéž, inv. . 7869.
108 http://www.genmarenostrum.com/pagine-lettere/letterap/piccolomini.htm, 20. 10. 2011.
109 PAZDEROVÁ, A. Francesco Ottavio Piccolomini, s. 29. Podle Antonia Chiusole zem el na následky zran ní,
utrženého p i duelu: CHIUSOLE, A. La genelogia, s. 536. Totéž uvád no v:
http://www.genmarenostrum.com/pagine-lettere/letterap/piccolomini.htm, 20. 10. 2011.

http://www.genmarenostrum.com/pagine-lettere/letterap/piccolomini.htm
http://www.genmarenostrum.com/pagine-lettere/letterap/piccolomini.htm
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Kollowratovou. Lorenzo m l sice sedm potomk , ale nejstarší z jeho syn , Antonio se rozhodl

pro duchovní kariéru a stal se proboštem tridentské katedrály. Druhorozený Lorenz v syn,

Gian Wenceslao, d dic knížectví se zas nikdy neoženil a z stal rovn ž bezd tný. Po jeho smrti

roku 1733 zd dil majetek t etí syn Lorenz v, Ottavio Enea Giuseppe Piccolomini, uvád ný

jako Ottavio II. Piccolomini. Byl lenem císa ské komory a vrchním seržant císa ských vojsk.

Jím však rovn ž rod Piccolomini – Pieri vym el.110

V uvedených podkapitolách tématu rodinné korespondence jsme mohli vid t, že

otázka životních drah Francescových dcer a syn byla i p es malou frekvenci zmínek o nich

d ležitou sou ástí korespondence. P estože nám schází korespondence ze strany Francescova

strýce Ottavia, m žeme z nápln korespondence usuzovat, že Ottavi v zájem spo íval

p edevším v zachování kontinuity rodu. Podle toho také jednal. P ispíval sice na výchovu

svého d dice Enea Silvia, ale další záležitosti rodu p enechal Francescovi. M žeme tak soudit

podle Francescova n kolikaletého snažení o vyslyšení jeho starostí o zajišt ní dcer, které se

nakonec ubralo jiným sm rem, než bylo plánované uvedení k významným st edoevropským

dvor m.

Podobným sm rem se ubíraly i otázky ekonomického zajišt ní florentské ásti rodu

Piccolomini, zastupované Francescem, kterým se budu v novat v následující podkapitole.

VI. 2. Ekonomické záležitosti v korespondenci Ottavia a Francesca Piccolomini

Více prostoru než podrobným zprávám o událostech v rodin Francesco v noval rodinným

ekonomickým záležitostem, nebo stav financí tuto pozornost vyžadoval. Francesco m l

p edevším obavy o finan ní zajišt ní pokojné existence rodu, zatíženého velkými dluhy.

Oporou mu byla víra v dobrou v li všemohoucího Hospodina, ale i pragmaticky sm rovaná

víra v možnosti adorovaného strýce Ottavia, kterého pokládal za nejvyššího p edstavitele

rodu.111

Francesco však ve sv tle korespondence s Ottaviem nevystupuje pouze jako osoba

zcela závislá na svém vlivném p íbuzném, ale rovn ž jako aktivní podnikatel. V roce 1653

nap íklad plánoval obchodní cestu do Špan lska, o které psal Ottaviovi v n kolika svých

110 PAZDEROVÁ, A. Francesco Ottavio Piccolomini, s. 29; CHIUSOLE, A. La genealogia, s. 536.
111 Jak Francesco píše nap íklad v jednom ze svých dopis : „Havndola sempre V.E. superata“ („Vaše Excelence
je mi vždy nadevším“): 111 SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm . 33, inv. . 7572.



22

dopisech, ale nikdy se neuskute nila.112 Není nám známa konkrétní p í ina výpravy, ani

specifikum obchodních aktivit florentského patricije, p esto m žeme z Francescovy

korespondence dedukovat jeho hospodá ské zam ení, které se orientovalo jak na tržní zboží,

tak i na statká ské záležitosti.

Ekonomické aspekty korespondence zahrnují v první ad otázku ešení debetních

splátek a dále záležitosti panství Amalfi, organizaci exportu italského zboží pro Ottaviovy

pot eby, nej ast ji um lecko – emeslných výrobk , šperk a textilií. Jednotlivým témat m se

budu v novat v následujících podkapitolách.

VI. 2. 1. Zadlužení rodiny Francesca Piccolomini

Francesco asto ve svých listech zd raz oval, že rodové dluhy zd dil po p edcích. Debetní

zatížení v prost edí novov ké šlechty nebylo ojedin lým, nýbrž astým a dokonce i

celoevropským jevem. asto souviselo s náklady na reprezentaci rodu a udržení jeho prestiže.

Zadlužení rodu v tšinou ani nem lo pokrývat již stávající p j ky, ale bylo sm rováno na další

výdaje.113 Otázka dluh se týkala i rodiny Piccolomini.

Jednu z prvních stížností na dluhy ve sledovaném souboru korespondence nacházíme

v dopise z 15. února 1650. Francesco píše Ottaviovi o své vizi: „ Velmi si p eji, abych se

uplatnil v ekonomických záležitostech a abych udržel náš rodinný podnik, a z toho d vodu

následuji všechny Vaše pokyny. V první ad chci zpracovat všechno mé [obilné – pozn. aut.]

zrno, ale zatím to není možné, a  d lám, co je t eba […] a d kuji Bohu, že mi dop ává tolik

asu, abych vše uskute nil, i když mi nechybí trápení a nedostatek na splacení velkých dluh ,

které jsem nezap í inil, ale zp sobil je as.“114

Již v p edcházející kapitole jsem se zmínila o rodových dluzích po Francescov matce

Caterin , která byla jedinou dcerou sienského patricije Raffala degli Adamari a více než

dvacet let vdovou a na níž p ipadala správa statk v Maremm , fideikomisním panství poblíž

Sieny. Její finan ní indispozice proto byly zna né a na Francesca zbyla finan ní zát ž

v podob da ových nedoplatk za posledních šest let jejího života. Francesco píše ve svém

dopise z ledna 1650, že jeho matka „po celých [t chto – pozn. aut.] šest let nebyla obt žována

112 SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm . 33, inv. . 7532, 7562, 7563; 112 SOA Zámrsk, RA Piccolomini,
kinofilm . 34, inv. . 7618, 7621.
113 Ma a píše o tomto tématu v kontextu eské šlechty, ale jak vidno, mohlo se jednat se o fenomén evropských
rozm r : MA A, P. Sv t eské aristokracie, s. 129 – 132.
114 SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm . 33, inv. . 7437.
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[ú edníky – pozn. aut.],“ 115 kte í se však ozvali v momentu její smrti s požadavky na jejího

syna. Nesplacené dan inily 18 000 scudi, což pro Francesca rozhodn nebyla jednorázov

splatitelná ástka. Uvažoval o jejich prodeji, ale zárove spo ítal, že ástka za jejich prodej by

nenabyla výrazn jšího efektu, vzhledem k výši dluh , které rodina m la.116

Protože se Francescovy stížnosti na „horu dluh “ 117 nesou celým obdobím let 1650-

1655, než hlavní slovo p ebrala politická korespondence, zdá se, že se jeho strýc Ottavio,

krom slovní podpory nechopil zjevné iniciativy ve finan ní pomoci. Ve stejném dopise

Francesco v dopise z ledna roku 1650 poukazuje na výši ostatních rodových dluh , které

inily 35 000 scudi, z toho 30 000 scudi bylo ur eno „r zným osobám,“ 118 od nichž rodina

p j ky dostala.

O Ottaviových dluzích je pom rn málo zmínek. Jedním z jeho dlouhodobých dluh

byla nesplacená da za panství Amalfi 119 a dále kvintace a hypotéky na koupi statk Hradišt

a He manice.120 Z drobných dluh to pak byly ú tenky za produkty florentských um lecko –

emeslných dílen, jejichž splátka se mnohdy prodloužila na n kolik m síc .121 Ve své dob

byl však jedním z nejmajetn jších len rodiny Piccolomini. Je známo, že se významn

obohatil b hem své aktivní vojenské dráhy a p i plen ní Mantovy a z toho zisku nap íklad

financoval nákladné p estavby náchodského zámku. 122 Za své vojenské a diplomatické

zásluhy obdržel ro ní penzi od císa ského dvora123 a m l rovn ž podíl ze zisku císa ských

st íbrných dol .124

Ottavi v synovec se nacházel v odlišné situaci. Dostával sice ur itou penzi od

medicejského dvora,125 ale jeho postavení nebylo podloženo tak významnými zásluhami a

zjevn ani vysokým p íjmem. O to více se snažil vyvíjet své hospodá ské aktivity.

V dubnu roku 1653 Francesco svému strýci píše, že „ záležitosti [jeho – pozn. aut.]

rodu jsou již stabilní.“126 Na základ této v ty se m že zdát, že se snad Francescovi poda ilo

115 SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm . 33, inv. . 7448.
116 Tamtéž, inv. . 7449.
117 Tamtéž, inv. . 7448.
118 Tamtéž, inv. . 7448.
119 WEIHE – EIMKE, A. Octavio Piccolomini, s. 3.
120 SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm . 15, inv. . 3459 – 3479.
121 O tomto tématu více v kapitole VIII. Otázka reprezentace rodu v korespondenci Ottavia a Francesca
Piccolomini a další obchodní záležitosti
122 KRUMMHOLZ, Martin. Sacco di Mantova (1630 - 1631). In: FU ÍKOVÁ, Eliška - EPI KA, Ladislav.
(edd.). Albrecht z Valdštejna: Inter arma silent musae? Praha: Academia, 2007, s. 322.
123 Výše penze není v korespondenci zmi ována, ale podle Francescových reakcí ji Ottavio skute n s blíže
neur enou periodicitou získával: SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm . 33, inv. . 7592.
124 SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm . 42, inv. . 10299 – 10337.
125 O své ro ní penzi píše v dopise z 25. listopadu 1653. Její výši definuje jako „ur itou jistotu, která mu dává
možnost zachovat si d stojnost v jistých ohledech.“: SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm . 33, inv. . 7592.
126 SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm . 33, inv. . 7564.
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splatit ást rodinných dluh . V dopise, zaslaném v kv tnu roku 1653 však Francesco

Ottaviovi sd luje, že se rozhodl vzít úv r „na pojišt ní kapitálu a jeho plod “ od florentského

obchodníka, pana Colonella Basila. P j ka inila, jak píše v dopise ze 13. kv tna, 70 775

florén .127 Tento úv r patrn sloužil následujícím Francescovým podnikatelským plán m.128

V tomtéž dopise Francesco ješt  p ikládá sm nku na 16 425 florén , poskytnutých rovn ž od

pana Basila, jejíž splátka byla vym ena na 2500 florén ro n .129

I když se situace Francescovy rodiny na n jaký as stabilizovala, jak psal svému

strýci, p etrvával nedostatek financí na speciální výlohy, jaké p edpokládala jeho cesta do

habsburské íše, o níž si s Ottaviem psal v pr b hu let 1653 – 1654.130

Svému strýci sd loval, že je na cestu p ipraven, má „dobrý v z a nejlepší kon .“131

Cílem cesty m la být Praha, ale i Náchod, kde se m li, spole n se svým synem Eneem

kone n tvá í v tvá potkat s Ottaviem.132 Realizace t chto plán však vyžadovala dlouhou

p ípravu a finan ní zajišt ní zbytku Francescovy rodiny.

Jedním z d vod , které Francescovu cestu oddálily, bylo t hotenství jeho ženy

Emilie. Ve svém dopise z 21. února 1653 píše: „Nemohu odjet d íve jak v p li dubna

následujícího roku, nebo za sebou chci zanechat v ci domu v nejlepším po ádku a v další

ad se chci ujistit o bezpe ném [pr chodu – pozn. aut.] t hotenství [mé ženy – pozn. aut].“133

Proces p ípravy cesty se však prodloužil ješt do konce léta roku 1654. Francesco byl

zainteresován rodinnými a obchodními záležitostmi. 22. ervna 1654 píše, že je jeho žena ve

tvrtém m síci t hotenství a p eklenula tak nejrizikov jší období. Se vší nad jí dodává:

„Jestliže mi to B h dop eje, že kone n shledám Vaší Excelenci, o což neustále usiluji a vše

z stane zde, ve Florencii v nejlepším po ádku, doufám, že odcestuji p ibližn na za átku

ervence.“134

Idealistické plány se však pod ídily pragmatickým požadavk m a Francesco ješt

v lét  z stával v Toskánsku. Ve svém dopise ze 4. srpna 1654, který je adresován Ottaviovi ze

Sieny se svému strýci omlouvá, že nesplnil jeho o ekávání, ale zárove odklad defenzivn

vysv tluje: „ Nacházím se ješt v Sien a je t eba, abych tu z stal celý zbytek srpna[…].

Pobývám zde kv li tomu, abych vyd lal peníze, jak mi Vaše Excelence na ídila a které

127 SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm . 33, inv. . 7568.
128 Více o t chto aktivitách v kapitole VII. 2. Chov hospodá ských zví at.
129 SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm . 33, inv. . 7568.
130 Tamtéž, inv. . 7562, 7568, 7633, 7639, 7640, 7662, 7666.
131 Tamtéž, kinofilm . 33, inv. . 7633.
132 Tamtéž, kinofilm . 33, inv. . 7633, 7639.
133 Tamtéž, kinofilm . 33, inv. . 7562.
134 Tamtéž, kinofilm . 34, inv. . 7633.
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nep ijdou tak rychle jak by jste o ekával. Z stávám zde také proto, abych zajistil výbavu pro

naši cestu. Poté ješt pot ebuji zkontrolovat stav rodiny ve Florencii a zanechat i další zájmy

v jejich nejlepším po ádku. Obchodní jednání jsou zde velmi t žká, ale musím obstát, již jen

kv li svému synovi.“135

Další dopis ohledn plánované cesty Francesco Ottaviovi zasílá 12. srpna téhož roku.

V n m Ottavia informuje, že Giovanni Batista Strozzi, jeho švagr a spolucestující, sehnal za

pomoci svého otce Lorenza prost edky na zajišt ní cesty, které by už nem lo nic p ekážet.136

P ekážkou se ale stalo nadcházející zimní období, ve st edoevropském prostoru t žce

snesitelné pro Ottaviovy krajany, zvyklé na stabilní st edomo ské podnebí.137 O tom ostatn

Francesco píše ve svém dopise, když se cesta nakonec uskute nila na ja e roku 1655. Enea

Silvia, který se výpravy taktéž ú astnil podle jeho slov „stále trápí zimnice.“138

I když se Francesco nacházel daleko od Florencie, byl dob e informován o událostech

v domovin . Evidentní starost mu zp sobovalo velkovévodovo na ízení ohledn tabáku a jeho

prodeje, ze kterého byla ur ena da 18 000 scudi ro n . Možná byl náruživým spot ebitelem

tohoto zboží nebo problematice p ísných pokut za prodej v tšího, než velkovévodou

na ízeného množství, v nuje tvrtinu dopisu.139

Co se dluh Francescovy rodiny tý e, sledovaný soubor korespondence o nich již dále

nehovo í. Rodinné dluhy, nejen v polovin 17. století, mohly pevn svírat n kolik dalších

generací. Nejd ležit jší kredit šlechtice však byla jeho vn jší prestiž, uchovávaná za

jakoukoliv cenu. Aneb, jak Francesco dodává: „Navzdory všemu mám [urozený – pozn. aut.]

p vod, prestiž, est v hospodá ství a po me i, zkoušenou v mnoha okolnostech a duševní

kapitál zna n široký.“ 140

Nehled na tuto sebereflexi, kterou se Francesco ujiš oval o svém postavení ve

vyšších aristokratických kruzích, musel Ottavi v synovec rovn ž v novat pé i budování

hospodá ského zázemí rodiny. Svoji energii proto také investoval do zajišt ní zd d ného

sienského panství a záležitostí panství Amalfi. Jedním z možných výd lk bylo p stování

zem d lských produkt a prodej jejich nadbytku, ale také chovy hospodá ských zví at.

135 SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm . 34, inv. . 7639.
136 Tamtéž, inv. . 7640.
137 O své cest po skon ení zimy ujiš uje Francesco Ottavia v dopise z 8. prosince 1654: SOA Zámrsk, RA
Piccolomini, kinofilm . 34, inv. . 7662.
138 Tamtéž, inv. . 7684.
139 Tamtéž, inv. . 7685.
140 Tamtéž, kinofilm . 34, inv. . 7738.
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VI. 2. 2 Chov hospodá ských zví at

V roce 1653 Francesco vedl s Ottaviem korespondenci o organizaci chov tažných mul a

ko , s nimiž m l Francesco již ur itou zkušenost, jak vyplývá z nápln jeho

korespondence.141

Práv kv li t mto hospodá ským záležitostem si se vší pravd podobností vzal již d íve

zmín ný úv r.142 Hlavním cílem p stování hospodá ských zví at bylo existen ní zajišt ní

rodiny florentských Piccolomini , jejímž hlavním p edstavitelem byl práv Francesco. Z toho

d vodu se orientoval na pe livý výb r vhodné rasy. Francescovi pomáhala blízkost

k medicejskému dvoru.

V dopise ze 7. ledna 1653 píše svému strýci o možném nákupu chovných kus zví at

za celkovou ástku 4700 florén . Tuto obchodní nabídku mu zprost edkoval ú edník

toskánského velkovévody z Bolon . Za výše zmín nou sumu by získal 18 kus po cirka 250

florénech za jeden kus.143

O n co pozd ji zaujaly místo v korespondenci chovy kardinála Montalta.

Prost edníkem tohoto obchodu m l být markýz Riccardi, toho asu toskánský ambasador

v ím .144

7. b ezna 1653 Francesco Ottaviovi píše, že se chystá šlechtit speciální rasu pro

pot eby hrab te Kurze a dodává, že se na n j hrab Kurz obrátil „vzhledem k jeho

reputaci“.145 Francesco vypo ítal výnosnost obchodu na 3000 až 4000 florén navíc. Kardinál

Montalto se však z neur itých d vod rozhodl již dále neprodávat kusy svého chovu, jak píše

Francesco v dopise z 6. kv tna 1653.146 Svou pozornost proto Francesco Piccolomini obrátil

na chovy kolínského arcibiskupa, ale ani tento obchod se nakonec neuskute nil.147

Další možností, o které Francesco Ottaviovi psal, byly chovy z Peggia.

Zprost edkování obchodu však záleželo na schopnostech Monsignora Nunzia, který m l

hospodá ské záležitosti jménem Piccolomini zašti ovat. 148

Francescovi však plány zkomplikovaly jeho zdravotní potíže a hospitalizace ve špitálu

Santa Maria Nuova, odkud píše Ottaviovi obsáhlý dopis s datem 24. zá í 1653. Vyjmenovává

141 SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm . 33, inv. . 7535.
142 Tamtéž, inv. . 7568.
143 Tamtéž, inv. . 7556.
144 Tamtéž, inv. . 7564.
145 Tamtéž, inv. . 7535.
146 SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm . 33, inv. . 7567.
147 Tamtéž, inv. . 7567.
148 SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm . 33, inv. . 7535.
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náklady na po ízení kus hospodá ského dobytka, které by v p ípad nákupu jednoho

mladého kusu ítaly 650 florén . Byla to však ástka, v porovnání s p edchozí možností,

vskutku vysoká. Z toho d vodu zvažoval nákup chovných zví at z Neapolského království,

který by sice v jednotlivých nákladech vyšel levn ji, ale pro zm nu jej odrazovala obchodní

da ítající 2000 florén . 149

Další z možností na organizaci výnosného chovu, o nichž píše v tomto dopise, byly

chovy ko saského kurfi ta. Další šlecht ní kus z chovu saského kurfi ta by mohlo

„vyd lat peníze na splacení pohledávek.“150 Francesco k této záležitosti ješt dodává: „Saský

kurfi t má v plánu vyp stit krásný chov a má znamenité [možnosti – pozn. aut.] spá ení,

nicmén je pot eba rychle investovat finance [do nákupu – pozn. aut.].“ 151

Všechny náklady zmi ované v korespondenci Francesca Piccolominiho, mohou mít

ist informa ní charakter, ale zárove mohou být více než jednozna ným apelem na finan ní

pomoc Ottavia, protože chov mohl být se vší pravd podobností realizován na Amalfitánském

panství a užitek z n j mohl mít i Ottavio. Tento plán m žeme rekonstruovat na základ

Francescovi snahy o permanentní konzultaci všech podniknutých krok se svým strýcem i

snahu o urychlení Ottaviova rozhodnutí, kterou zd raz uje v každém ze svých dopis . Na

vzájemný konsens apeloval Francesco i z toho d vodu, že mohli ješt toho asu obejít

licen ní poplatky, „dokud neskon í konjunktura“, jak proz eteln píše ve svém dalším dopise

z konce zá í roku 1653. 152

Po zbytek jejich korespondence již téma nebylo zmín no a není nám tedy známo,

nakolik byly tyto hospodá ské plány úsp šné ve své realizaci. Je z ejmé, že toto téma bylo

jedním z pilí Francescovy snahy o ekonomickou stabilizaci jeho rodu. Ottavio poskytl

adoptovaným Francescovým syn m zajišt ní, kterého Francesco nebyl sám schopen. Tato

rodinná transakce se stala jedním z pilí korespondence Francesca s Ottaviem.153

Francescovy osobní svízele byly pod ízeny vyšším zájm m, které nabízely jeho syn m širší

perspektivu a možnost dodate ného splacení dluh toskánské ásti rodiny. Jeho potomci m li

být jak d dici Náchoda a knížecího titulu, tak i panství Amalfi po smrti Ottaviova bratra

Ascania. V zemích Koruny eské mohla být jejich existence dostate n pojišt na, ale odlišná

situace panovala na Amalfitánském panství. Z toho d vodu Francesco sledoval záležitosti

149 SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm . 33, inv. . 7541.
150 Tamtéž, inv. . 7541.
151 Tamtéž, inv. . 7541.
152 Tamtéž, inv. . 7541.
153 K tématu se ješt vrátím v kapitole VIII. Otázka reprezentace rodu v korespondenci Francesca a Ottavia
Piccolomini a další obchodní záležitosti.
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jihoitalského panství a snažil se v jeho v cech angažovat.

VI. 2. 3. Korespondence o záležitostech panství Amalfi

Amalfi bylo od 10. století ekonomicky prosperujícím jihoitalským p ístavem, který

zprost edkovával obchody s Byzancí a Sýrií. Amalfi také vlastnilo kolonie v Konstantinopoli,

Antiochii a jeho lod obchodovaly rovn ž s egyptskými, tuniskými a špan lskými p ístavy.

V roce 1135 však m sto bylo dobyto a vyplen no Pisou, která tímto p ebrala vedení ve v cech

italských námo ních obchod .154 Od roku 1282 spadalo Amalfi pod Království neapolské.155

Samotné m sto se nachází na skalnatých svazích, které neskýtají mnoho možností na

hospodá ské využití, vyjma zužitkování blízkosti mo e a luk na kopcích. Za t mito

zem d lsky nevýhodnými p írodními podmínkami se na konci poloostrova Sorrento vine

úrodná nížina.156

Panství náleželo rodu Piccolomini 113 let, až do roku 1584 kdy bylo pro velké dluhy

prodáno za 212 697 dukát .157 Panství znovu získal Ottavio Piccolomini roku 1643 od krále

Filipa IV. „cum titulo et honore ducatus“158 a privilegiem, zamítajícím možnost jeho

zabavení, pokud bude zachována podmínka autority špan lského království.159 Darování

tohoto panství také znamenalo, že se Ottavio stal da ovým poplatníkem špan lského krále.

Amalfi m lo po smrti Ottavia Piccolominiho p ipadnout jeho bratru Ascaniovi

s podmínkou, že musí panství udržet v celistvosti a nikdy ho nesmí prodat.160 Fakticky se

však jedním z nejd ležit jších prost edník integrace italských piccolominiovských statk

stal Ottavi v synovec Francesco.161

Panství se ocitalo v zanedbaném stavu a Ottavio byl navíc povinen vyplatit špan lské

správ 50 000 scudi. Výše stanovených ro ních splátek ítala 3500 scudi.162 Dluh však

z stával nesplacen ješt roku 1651.163

Bylo nutné najít zp sob jak ulevit dlužnému zatížení vévodství. Oblast jižní Itálie byla

154 PROCACCI, Giuliano. D jiny Itálie. Praha: Lidové noviny, 2007, s. 14 – 15.
155 http://cs.wikipedia.org/wiki/Neapolské_království
156 ALVINO, Francesco. La Penisola di Sorento. Napoli: Giuseppe Barone Tipografo, 1842, s. 176 – 178.
157 CAMERA, Matteo. Istoria della citt e costiera di Amalfi. Napoli: Fibreno, 1836, s. 198 – 199.
158 „S titulem a vážeností vévody“: CAMERA, M. Istoria della citt , s. 198.
159 Tamtéž, s. 200.
160 PAZDEROVÁ, A.. Francesco Ottavio Piccolomini, s. 28.
161 Francesc v ekonomický význam pro panství Amalfi shledáváme nap íklad v dopise z 13. kv tna 1653, kdy si
vyp j il peníze, jejichž ást cht l použít rovn ž na zajišt ní panství: SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm .
33, inv. . 7568.
162 WEIHE - EIMKE, A. Octavio Piccolomini, s. 3.
163 Tamtéž, s. 5.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Neapolsk
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vždy proslulá pastevectvím a zem d lstvím, které využívalo vulkanické podloží a

umož ovalo tak vysokou produktivitu úrody. To se však netýkalo Amalfi, jehož zem d lské

využití bylo znevýhodn no lenitostí terénu. Zázemí amalfitánského panství navíc nebylo

n kolik desítek let kultivováno a vyžadovalo nákladné finan ní investice s neur itým

výsledkem.

K tomuto tématu Francesco píše na za átku b ezna 1650, že pan Minetti, rodinný

p ítel florentských Piccolomini  „zná n kolik osob, které nabízejí finan ní podporu na

zužitkování hospodá ství v Amalfi.“164

Francesco vypo ítal, že prvotní investice by ítala p ibližn 12 000 scudi.165 O týden

pozd ji Francesco píše, že za alo jednání s panem Minettim a zárove upozor uje na n kolik

nutných opat ení, které by oživení zisku z panství vyžadovalo. Francesco svému strýci

p edesílal, že by se mohl v p ípad nutnosti usídlit na Amalfi, pokud by mu však Ottavio

„poskytl úplnou autoritu“.166 Ottavio byl sice výhradním vlastníkem panství, ale konec života

prožil p evážn v zemích habsburské monarchie a o svém p esídlení na restituované rodové

panství zjevn neuvažoval. Pro íšského knížete, jímž se pozd ji stal a v té dob ješt

aktivního ú astníka mírových jednání život na venkovské periferii skute n v úvahu

nep ipadal. Francesco však toto opat ení také považoval za krajní východisko. Jeho p esun na

statky podléhající Neapolskému království by znamenal „ukon ení obchodních vazeb rodu

Piccolomini v Toskánsku a plné soust ed ní na hospodá ské otázky v Amalfi“.167

Kone né rozhodnutí sice p enechával svému strýci, ale sám vyvíjel drobné aktivity,

spo ívající p edevším v nalezení správce panství. Na konci b ezna roku 1650 Ottaviovi píše,

že „krom nabídek finan ní pomoci dostává i nabídky na vhodné osoby“, které by se mohly

funkce ujmout.168

Více se však o dané situaci v Amalfi skrze Francescovu korespondenci nedozvídáme.

Pojem Amalfi zaznívá ješt v n kolika málo dopisech, v tšinou však nebývá rozvád n do širší

problematiky. Piccolominiové ale ustanovili správce, jak m žeme íst v dopise ze za átku

dubna 1653, kdy si Francesco st žuje na nemírné hospoda ení správce Monsignora Nunzia,

který utratil „tém 6 000 scudi za rok“ bez zjevného efektu. Dodává, že „panu Nunziovi už by

se nem lo v it“.169

164 SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm . 33, inv. . 7438
165 Tamtéž, inv. . 7438.
166 Tamtéž, inv. . 7439.
167 Tamtéž, inv. . 7439.
168 Tamtéž, inv. . 7442.
169 Tamtéž, inv. . 7563.
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Celé dva následující roky v rámci dochované korespondence nep ichází e na

záležitosti tohoto panství. Zbytek dopis si Ottavio pravd podobn vym nil p ímo s panem

Nunziem, který i p es své zjevné eskapády z stal správcem panství.

Až 2. íjna 1655 adresuje Francesco svému strýci dopis, v jehož záv ru Francesco

dodává, že bude Ottavia informovat o výsledcích jednání pana Nunzia s právníky místokrále

neapolského, ohledn Ottaviových p etrvávajících dluh z roku 1649.170 O výsledcích jednání

se ve sledovaném souboru korespondence nedozvídáme konkrétn jší údaje až na dopis, který

Francesco Ottaviovi odeslal 9. zá í 1655, kdy vyjad uje p ání „aby jeho Excelence jednou pro

vždy vy ešila záležitosti tohoto panství.“171 Jedná se o poslední zmínku o Amalfi v

analyzovaném souboru korespondence Ottavia a Francesca Piccolomini.

I když bylo jihoitalské panství pro rod Piccolomini p evážn ekonomicky prod le nou

záležitostí, vévodský titul pán z Amalfi p inášel svým nositel m alespo kredit spole enský.

Panství však pat ilo Piccolomini m pouhých dvacet sedm let, než o n j rodina znovu p išla

roku 1669.172

SOA Zámrsk ve tvrtém odd lení fondu RA Piccolomini, nazvaném Záležitosti panství

Amalfi (1461 – 1669) nabízí materiály, které by si žádaly podrobn jší rozpracování.173 Téma

však náleží více do oblasti hospodá ských d jin, na n ž tato bakalá ská práce není primárn

zam ena.

V následující podkapitole se zam ím práv na výše zmín ný spole enský „kredit“

šlechtice, v tomto p ípad Ottavia Piccolominiho. Spole enskou prestiž si snažil Ottavio

udržovat darováním cenných p edm t váženým osobám, ale také nákupem italských výrobk

pro vlastní reprezentativní pot eby. Prost edníkem v udržování této stránky Ottaviovi

sebeprezentace byl z velké ásti jeho synovec Francesco.

VI. 3. Otázka reprezentace rodu v korespondenci Ottavia a Francesca Piccolomini a

další obchodní záležitosti

Toskánské um lecko - emeslné p edm ty prosluly svým precizním ztvárn ním i

kvalitou materiálu a ukazovaly na prestiž nositele. Ottavio, jak se dozvídáme prost ednictvím

Francescových dopis , se nechal zásobovat tímto zbožím, které využíval p edevším pro

vlastní pot eby a pot eby manželky Marie Benigny, ale i jako dary pro významné politické

170 SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm . 34, inv. . 7712.
171 Tamtéž, inv. . 7662.
172 HROMÁDKA, K. Pozoruhodná památka, s. 286.
173 Tamtéž, s. 286.
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p edstavitele.

Sebeprezentace a nákladná reprezentace rodu prostupovala všechny sou ásti života

renesan ního i barokního šlechtice. Ovliv ovala schémata šlechtického chování a odívání,

architekturu a výzdobu rezidencí, ale také volbu geografické polohy sídla i místa posledního

odpo inku a mnoho dalších faktor .174 Protože se jednalo o základní kameny existence

šlechtice, témata reprezentace nechybí ani ve sledovaném souboru korespondence.

V následné reprezentaci rodu Piccolomini sehrála jednu z nejvýznamn jších úloh

apoteóza Ottavia, významného diplomata, íšského knížete a polního maršála císa ských

vojsk. Sv d í o tom nap íklad výzdoba náchodského zámku.175

Jedním z odkaz na zásluhy Ottavia Piccolomini je nástropní freska ve Špan lském

sále na náchodském zámku,176 kde je Ottavio zobrazen v doprovodu boha války Marta, který

jej „vede na Olymp v né slávy.“177 Toto um lecké dílo pravd podobn od Felixe Antonína

Schefflera vzniklo až v roce 1751.178 Dalším památníkem je mramorová pam tní deska na

vstupním portálu zámku, která shrnuje Ottaviovy záslužné iny. Tuto desku zde nechal umístit

sám Ottavio roku 1654.179

Za jeho života vznikl rovn ž dosud historiografií neobjevený projekt památníku,

zv ující Ottavia, tak vále níkovi p íslušelo, v jeho jezdecké soše.

VI. 3. 1. Projekt jezdecké sochy Ottavia Piccolominiho

O t chto plánech, které dosud nebyly publikovány, se dozvídáme prost ednictvím listu

potenciálního autora sochy, který je p ipojen k jinak b žné diplomaticko – politické relaci

Francesca.

Nesignovaný um lec zde posílá své požadavky na realizaci díla. V první ad se

orientuje na podobu kon , na kterém m la být Ottaviova socha posazena. Píše, že „k  m že

být menší nebo stejn velký jako na jezdecké soše, kterou jsem vytvo il pro Jeho Veli enstvo

174 Srovnej nap íklad: MA A, P. Sv t eské aristokracie, s. 17 – 29; B ŽEK, Václav. V k urozených: Šlechta
v eských zemích na Prahu novov ku. Praha – Litomyšl: Paseka, 2002, s. 41, 58, 72; KUBEŠ, Ji í. Hlavní sál-
sebereflexe šlechty ve výzdob spole enských místností venkovských rezidencí (na p íklad eských zemí 17. a
první poloviny 18. století). In: esko - slovenská historická ro enka, 2005, s. s. 31 - 59.
175 KUBEŠ, Ji í. Hlavní sál, s. 46.
176 K tématu nástropní fresky Špan lské sálu nejpodrobn ji: KUBEŠ, J. Hlavní sál, s. 46. Dále srovnej:
SKALICKÝ, J. Náchod, s. 24; Ž ÁRSKÝ, Milan. Rodová galerie Piccolomini na zámku v Náchod . In:
Rodným krajem 2000, . 21, s. 16.;WEIHE – EIMKE, A. Octavio Piccolomini, s. 13.
177 Ž ÁRSKÝ, M. Rodová galerie, s. 16.
178 Ž ÁRSKÝ, M. Rodová galerie, s. 16; KUBEŠ, J. Hlavní sál, s. 46.
179 Ž ÁRSKÝ, M. Rodová galerie, s. 16.
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katolické Filipa IV.“ 180 Hodnotu bronzové sochy kon um lec odhadoval na 12 000 scudi a

„možná i více“. 181

Dále socha Ottavia žádal o poskytnutí co nejv rn jšího malí ského i reliéfního

portrétu. Táže se Ottavia, zdali a jak si p eje být ošerpován a upozor uje jej, že „je nutné

poskytnout co nejd íve [zálohu – pozn. aut.] p t až šest tisíc scudi na nákup bronzu a vosku“

na model sochy a její výsledný materiál.182

K dopisu je p ipojen nákres piedestalu, na n mž se Ottaviova jezdecká socha m la

nalézat. Nákres nám odhaluje velmi konkrétní podobu mramorového podstavce, který m l mít

klasický kvádrový tvar a po stranách byl zdoben sloupky s volutami a kv tinovými

girlandami. Uprost ed elní strany se m la nacházet pam tní deska, kam um lec hodlal

umístit „m lké reliéfní dekorace nebo ornamentální dekor z bronzu“ a text, oslavující osobu

Ottavia.183 Dále dodává, že si Ottavio m že zvolit po et sch dk , na kterých bude piedestal

posazen, ale ve svém nákresu zobrazil t i.184

Z korespondence nevyplývá plánované umíst ní této sochy. Reprezentativních míst,

kde mohla Ottaviova socha stát, p icházelo v úvahu mnoho. Jedním z nejd ležit jších

prostor , kde by si Ottavio jist svou jezdeckou sochu p ál, byla Víde , ale stejn tak

Ottavi v memoriál mohl stát v rodné Sien nebo ve Florencii. Toskánsko však v Ottaviov

hierarchii hodnot po úsp šném završení vojenské a diplomatické kariéry hrálo sekundární

úlohu. Pravd podobn jší by proto bylo umíst ní v íšském centru. Hypotézy o míst ur ení

Ottaviovy sochy však korespondence nepotvrzuje.

Je však otázkou, jestli v bec vznikl model této sochy, a už kresebný nebo modelový.

O n co pozd ji um lec prost ednictvím Francesca zaslal kresby sochy kon , které byly

p ipojeny k dopisu ze 3. zá í 1650.185 Jedná se však o poslední zprávy o tomto um leckém

po inu. Um lec ve svých požadavcích však Ottavia upozornil, že je momentáln

zaneprázdn n pracemi na dalších sochách a „nep edpokládá, že se mu [sochu – pozn. aut.]

poda í vytvo it v následujících t ech letech“.186 Byla to snad nakonec zaneprázdn nost

um lce, která zp sobila, že se Ottaviova jezdecká socha nevyjímá v žádném z výše

180 Na základ této informace jsem se snažila ur it um lce, který m l Ottaviovu sochu vytvo it. Jezdeckou sochu
pro Filipa IV., která se dosud nachází v Madridu vytvo il nap íklad italský um lec Pietro Tacca, který však
zem el již roku 1640: http://en. wikipedia.org/wiki/Pietro_Tacca. V úvahu p ichází jméno jiného um lce,
Gaspara Molly, rovn ž autora jezdecké sochy špan lského krále: GALLUZI, R. Storia del Granducato, s. 291.
181 SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm . 33, inv. . 7457.
182 Tamtéž, inv. . 7457.
183 Viz. Obrazová p íloha.
184 Tamtéž, inv. . 7457.
185 Skicy bohužel nejsou sou ástí dochované korespondence: SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm . 33, inv.
. 7462.

186 SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm . 33, inv. . 7457.
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uvedených prostor .

VI. 3. 2. Dary významným politicko – kulturním p edstavitel m

Mezi Ottaviovy objednávky, které vy izoval prost ednictvím synovce Francesca, pat ily také

produkty z dílen brusi drahokam , polodrahokam a šperka . Jednu z rozsáhlých

objednávek, ur enou na obdarování osob organizoval Ottavio s pomocí Francesca v dubnu

roku 1650.

Darování cenností bylo pom rn  b žným úkonem, který „zakládal ur itý typ vztahu

mezi darujícím a obdarovaným“187 a p edpokládal odezvu ve form materiální i zp tn

prokázané služby. „Dary asto vstupovaly do ú edních záležitostí a rozhodovacích

mechanism s nimi spjatých.“ 188 estné dary, které mívaly podobu cenných p edm t ,

vyjad ovaly úctu a uchovávaly v sob  symbolickou hodnotu.189

Francesco ve svém dopise z 19. dubna 1650 posílá vý et takovýchto estných dar ,

které pro Ottaviovy pot eby opat il za p isp ní velkovévodova bratra Leopolda

v medicejských dílnách.

Ve vý tu se nachází dar pro Ottaviova tchána, saského kurfi ta, jemuž daroval k íž

s figurou a deseti diamanty. Arcivévodovi Leopoldovi Vilémovi Habsburskému Ottavio

v noval ozdobný uzel ze smaltovaného zlata se sedmi r ži kami a portréty p íslušník

habsburského rodu, který pokrývalo celkem 23 diamant . Arcivévodkyn Claudia

z Innsbrucku obdržela zlatý prsten zdobený r žicí s devíti velkými diamanty a dalšími 24

menšími diamanty na lemu.190 Velkovévoda Ferdinand II. dostal zlatý p ív sek, který

pokrývalo 30 diamant . Svému bratru Ascaniovi Ottavio daroval maltézský k íž ze

smaltovaného zlata se 36 diamanty.

Ve vý tu nechybí ani dary pro císa e. Ottavio mu v noval zlatý smaltovaný prsten

s jedním velkým diamantem a maltézským k ížkem a rovn ž zlatou krabi ku, pokrytou 370

diamanty.

Pro královnu Marii, manželku špan lského krále Filipa IV. Ottavio p ichystal zlatý

prsten se seskupením diamant . Špan lskému královskému páru rovn ž v noval 7 st íbrných

187 MA A, Petr. Sv t eské aristokracie, s. 204.
188 Petr Ma a o tomto jevu píše v kontextu udílení šlechtických titulatur: MA A, Petr. Sv t eské aristokracie, s.
204.
189 Tamtéž, s. 204.
190 Claudia de Medici, provdaná za arcivévodu tyrolského, Leopolda V., zem ela již roku 1648. M že se tedy
jednat o zp tný vý et t chto dar nebo o starší a chybn datovaný dokument.
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svícn , 2 st íbrné t ecí misky, 5 st íbrných soudk , 17 post íb ených talí a 5 st íbrných talí

a dále 12 pouzder na neur ité ú ely, 2 st íbrné kratiknoty, 18 st íbrných p íbor a st íbrný

oh íva pokrm . Francesco dodává, že jen náklady na dary pro špan lský dv r ítaly 4000

scudi.191

V uvedeném seznamu cenných p edm t  m žeme spat ovat orientaci na významné

rodinné p íslušníky a vlada ské rody, jimž byl Ottavio pod ízen.

V p ípad dar pro Mediceje se mohlo jednat o znamení p etrvávající konexe Ottavia

Piccolominiho s rodným Toskánskem. Ve stejném duchu ud lil Ferdinando II. Ottaviovi ád

Svatého Št pána v Pise, nejprestižn jší toskánský ád, založený Cosimem I. 192

Ottavio od Ferdinanda rovn ž obdržel dva kon , o nichž píše Francesco na za átku

roku 1653 jako „o nejlepších z Malty“.193 O dva roky pozd ji Ottavio velkovévodovi

naoplátku v noval dva savojské gardové kon .194

Pro svého tchána, kurfi ta saského Ottavio nechal v roce 1655 objednat kon , kte í

prošli výcvikem vrchního cvi itele medicejských stájí, Bartholomea Corsini. Ten

prost ednictvím Francesca naléhal na sd lení dojm ohledn úsp chu ko u Ottaviova

tchána.195

Císa Ferdinand III. s chotí rovn ž nezaostávali ve zp tném vyjád ení své p ízn a

v novali Ottaviovi prost ednictvím Ottaviova synovce, hrab te Caprary, dva velké diamanty a

šperk se svými podobiznami. O této vým n referuje Francesco ve svém dopise z 11. b ezna

1653.196 Podobn i arcikníže Leopold Vilém vyjád il svou p íze darováním šperku a drahých

kamen Ottaviovi.197

 Jak vidno, vzájemné obdarovávání bylo ur itou sou ástí symbolické komunikace,

která vyjad ovala p etrvávání vzájemné loajality a p ízn jak mezi p íbuznými, tak i mezi

dvorem a jeho pod ízenými osobami.

O nákladech na po ízení výše zmi ovaných dar se skrze korespondenci mnoho

nedozvídáme. V reakci na jednu z Ottaviových objednávek pro osobní pot eby z dílen,

191 SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm . 33, inv. . 7445.
192 V originálním zn ní Ordine di San Stefano. Jeho držitelem s ú adem „velkého konstábla“ byl i Ottavi v otec
Silvio Piccolomini: HANLON, Gregory. The Twilight of a Military Tradition: Italian Aristocrats and European
Conflicts, 1560 – 1800. London, 1998, s. 64. I když se jednalo o vojenský ád, jeho hodnota byla p evážn
symbolická a vyjad ovala elitní postavení jeho nositele v rámci toskánské šlechtické obce. P evorem ádu byl
sám velkovévoda. Srovnej: HANLON, G. The Twilight, s. 37 – 39; ADERMANN, Gustav Adolf. Ordensbuch
Sämtlicher in Europa blühender und erloschener: Orden und Ehrenzeichen. Annaberg 1855, s. 183 – 185.
193 SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm . 33, inv. . 7537.
194 Tamtéž, inv. . 7712.
195 Tamtéž, inv. . 7685.
196 Tamtéž, inv. . 7537.
197 O tom píše Francesco v dopise ze 22. dubna 1651: Tamtéž, inv. . 7439.
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opracovávajících pietre dure však Francesco píše, že ú etní dílen poukazuje na nesplacenou

ástku 1500 florén , kterou má Ottavio v nejbližší dob uhradit.198 Tuto urgenci Francesco

strýci zasílal v únoru 1653. Ú et u dílen ale nebyl zaplacen ješt na konci zá í téhož roku:

„Jestliže nedorazí peníze co nejd íve, ú etní dílen tyto cenné p edm ty prodá,“ píše výstražn

Francesco.199 ástka nakonec byla splacena v ervnu následujícího roku.200

Na obchodní záležitosti, týkající se drahých kamen a kov  p išla e ješt v n kolika

málo dopisech. V dopise ze 12. ervna 1654 se Francesco s Ottaviem domlouval o cest do

habsburské íše a navštívení císa ského dvora. P i této p íležitosti p edpokládal, „že by bylo

vhodné p ivézt [jako dar – pozn. aut.] n jaká st íbrná ná iní, které opatruje pan

Malegonelli.“201

Následujícího roku se Francesco na cestu skute n vydal a nep ijel s prázdnou. V listu

adresovaném strýci 17. dubna 1655 z Vídn píše, že se italskému obchodníkovi Paolu de

Bono, se kterým se ve Vídni setkal se „náramn zamlouvá diamant z ech [který Francesco

p ivezl – pozn. aut.] a pokusí se jej dát ke zpracování nejlepšímu zlatníkovi, jakého zná.“ 202 O

n co pozd ji Francesco píše, že „Paolo de Bono má velké množství st íbra na vytvo ení

šperku pro tento krásný diamant a bude ekat na p íkazy Jeho Excellence Ottavia“.203

Jednu z posledních zpráv o objednávce šperk a st íbra zaznamenáváme ve

Francescov dopise z 22. února 1656, který se však nezmi uje o jejích konkrétních

položkách.204

Obchodní korespondence Francesca a Ottavia Piccolomini však v tšinou zahrnovala

objednávku více položek, než jen klenot a drahých kamen , ale i textilií a dalších cenných

p edm t .

VI. 3. 3. Další obchody Ottavia a Francesca Piccolomini

Dalším zbožím, které si Ottavio z Itálie obvykle nechal zprost edkovávat a o n mž vedl se

svým synovcem korespondenci, byly textilie. Ty si neobjednal pouze z Florencie, ale i

z Benátek.

O jednom z t chto obchod se dozvídáme v dopise z prosince roku 1651. Objednávku

198 SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm . 33, inv. . 7534.
199 Tamtéž, inv. . 7584.
200 Tamtéž, kinofilm . 34, inv. . 7669
201 Tamtéž, inv. . 7669.
202 Tamtéž, kinofilm . 33, inv. . 7684.
203 Tamtéž, inv. . 7685.
204 Tamtéž, kinofilm . 34, inv. . 7779.
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Ottavio zadal Francescovi, vzhledem k jeho kontakt m s benátskými kupci, kte í drahocenná

sukna exportovali do dalších zemí.

Francesco v dopise z 9. prosince 1651 píše strýci, že je obchod domluven. Bylo však

t eba v as poukázat finan ní obnos. Francesco vypo ítával, že aby peníze dorazily as, „je

t eba t ech týdn a pak Vám budou látky ihned zaslány.“205 Transakce patrn prob hla bez

problému, protože ohledn tohoto obchodu nezaznamenáváme žádné upomínky.

Další objednávku Ottavio poslal v únoru roku 1653. Tato zakázka byly Francescem

obstarávána p ímo v galanterii a hlavní garderob velkovévody Ferdinanda II. Ottavio tak

mohl získat „látky vskutku nádherné“, jak je pochvaluje Francesco ve svém psaní.206

21. února v reakci na strýc v list Francesco píše, že „látky objednané Vaší Excellencí

se již vyráb jí.“207 Pro usnadn ní jejich importu je m l Francesco p ivézt sám, v rámci své

cesty do zemí habsburské íše. Tato cesta však byla o rok oddálena.208 Velká objednávka

zahrnovala i šaty a látky pro princeznu Marii Benignu. 25. b ezna 1653 Francesco Ottavia

upozor uje, že „látky a šaty na princezniny míry jsou již p ipraveny […] a eká se pouze na

jejich zaplacení“.209

Tentokrát však Ottavi v ú et za zboží z stal dlouhou dobu nevyrovnán. 15. dubna

1653 Francesco ke svému dopisu p ikládá upomínku ú etního velkovévodovy garderoby, kde

je upozor ován na dluh, který iní 2150 florén .210

V dopisech ze 17. a 24. ervna 1653 Francesco opakovan upozor uje svého strýce, se

shovívavým p ihlédnutím k jeho zdravotním obtížím, že ú etní garderoby stále neobdržel

požadovanou ástku za nov objednané zboží.211 Na totéž upozor uje o více jak m síc

pozd ji, s tím, že pokud nebude co nejd íve požadovaná ástka splacena, nebude možno

zadávat další zakázky.212

Nevíme s jistotou, kdy byl ú et vyrovnán, ale o tom, že ke transakci nakonec došlo

m že vypovídat další objednávka zboží, o níž píše Francesco 2. íjna 1655. Zakázka

obsahovala více položek než jen látky. Ottavio si objednal rovn ž neopracované kameny a

zlato, pozlacenou sk í ku s 25 parfémy, sošky 70 ko st ední postavy, post íb ená nosítka,

vystlaná sametem, spony a sedla. Všechny p edm ty pocházely z rukou toho „nejjemn jšího

205 SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm . 33, inv. . 7520.
206 Tamtéž, inv. . 7562.
207 Tamtéž, inv. . 7534.
208 Tamtéž, kinofilm . 33, inv. . 7562; Tamtéž, kinofilm . 34, inv. . 7633, 7639, 7640.
209 Tamtéž, kinofilm . 33, inv. . 7561.
210 Tamtéž, inv. . 7564.
211 Tamtéž, inv. . 7572, 7573.
212 Tamtéž, inv. . 7582.
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mistra“, jak Francesco dodává.213

Poslední objednávku zboží v souboru korespondence zaznamenáváme 22. února 1656.

Francesco Ottaviovi píše, že „co se tý e [objednaných – pozn. aut.] klenot a st íbra, v ci zde

jdou hladce […]. Od vy objednané Vaší excelencí budou zaslány nejd íve.“214 Zboží m lo být

tentokrát transportováno prost ednictvím dodávky velkovévody Ferdinanda, která jela se

zbožím do Innsbrucku, nacházejícím se na obvyklé trase obchodu se zaalpskými zem mi.215

Z uvedených dopis vyplývá, že Ottaviovo spojení s rodným Toskánskem p etrvávalo

i v oblasti hmotné kultury. Práci um lc a emeslník z rodné zem stav l na nejvyšší stupn

v hierarchii hodnot.216 D lo se tak i ve správních záležitostech náchodského panství, kde

v tšinu ú ad zastávali p íslušníci italské národnosti.217 Ottavio Piccolomini se snažil obklopit

artefakty domácího prost edí a p irozen s ním cht l co nejvíce z stat i v kontaktu duševním.

Korespondence se synovcem Francescem mohla být ur itou kompenzací absence rodného

prost edí, ale sledovala i diplomatické zájmy, jak uvidíme v následujících kapitolách.

V následující kapitole se nejprve zam ením na kulturní prost edí Florencie poloviny 17.

století, ve kterém prožil v tšinu svého života Francesco Piccolomini.

213 SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm . 34, inv. . 7712.
214 Tamtéž, inv. . 7779.
215 Tamtéž, inv. . 7779.
216 O tom sv d í p estavba a úprava zámku Náchod, na níž se podíleli veskrze Italové. Srovnej: SKALICKÝ,
Josef st. Náchod: Soupis a popis památek, s. 23 – 24; HRAŠE, J. K. D jiny Náchoda, s. 52; PAZDEROVÁ, A.
Francesco Ottavio Piccolomini, s. 28.
217 HRAŠE, J. K. D jiny Náchoda, s. 45- 56.
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VII. Toskánsko a jeho zahrani ní vztahy v polovin 17. století

VII. 1 Toskánsko v polovin 17. století v historiografii

Francesco Piccolomini v tšinu list odesílal z reziden ního m sta v hlasného rodu

Medicejských. Florencie 16. století proslula svým vlivem na kulturu a um ní v celé Evrop .

Význam hlavního m sta Toskánska však za al v první polovin 17. století upadat.

P estože se jedná o zajímavé téma odchodu jednoho z kulturn nejvlivn jších

evropských m st 16. století do stínu své slávy, sou asné historiografické publikace se

polovinou 17. století v Toskánsku, ale rovn ž v celé Itálii v nují ídce. V tšina kronik a

historiografických syntéz, postihujících dané období vznikla již v období 17. až 19. století

v publikacích italských historiograf .218

Resuscitaci tématu v sou asnosti m žeme najít v publikacích Christophera Hibberta a

Haralda Actona219 a v bádání Universit degli Studi di Firenze, p edevším v univerzitním

sborníku Annali di Storia di Firenze.220 V dalším p ípad výzkum prost edí florentského

dvora probíhá v Medicejském archivu, který zp ístup uje anotace jím uchovávaných

dokument na svých internetových stránkách.221

Výzkum každodenních d jin Florencie v polovin 17. století je i p esto stále

marginálním tématem.222 Stav bádání je pravd podobn ovliv ován tím, že se dané období

nevykazuje tak významnými kulturními po iny, jakými pro medicejská studia disponuje 15. a

16. století. Na tuto problematiku upozor uje Harald Acton.223

Skrze Francescovu korespondenci však m žeme nahlédnout áste ný obraz

218 GALLUZZI, Riguccio. Storia del granducato di Toscana. Firenze: Leonardo Marchini, 1822; GALVANI,
Francesco - PASSERINI, Luigi (edd.). Sommario storico delle famiglie celebri toscane. Firenze 1864;
GUICCIARDINI, Francesco. Storia d'Italia ,Vol. 4 – 5. Milano: Giovanni Silvestri, 1843.
219 Hibbert v The Raise and Fall of House of Medici je orientován na souhrnné pojetí n kolika staletí:
HIBBERT, Christopher. The Raise and Fall of House of Medici. Harmondsworth, 1979, s. 283 – 291. Další
Hibbertovou publikací k tématu je kulturn – historická monografie o d jinách m sta: HIBBERT, Ch. Florencie:
Životopis m sta. Praha: Lidové noviny, 1997. Actonova monografie The Last Medici v úvodu popisuje kulturní
prost edí dvora Ferdinanda II., ale je p edevším zam ena na dobu jeho syna Cosima III.: ACTON, Harald. The
Last Medici. London: Thames and Hudson, 1980, s. 25 – 43.
220 Z hlediska politicko – správního se prost edím Florencie za Ferdinanda II. zabývá nap íklad Daniele Edigati:
EDIGATI, D. Il ministro censurato: Giustizia secolare e diritto d' asilo nella Firenze di Ferdinando II. In: Annali
di Storia di Firenze II. Firenze, 2007, s. 115- 151.
221 http://www.medici.org
222 Jeden z významných p ísp vk ke kulturnímu prost edí Florencie poloviny 17. století publikovala také
Kate ina Zoufalá: ZOUFALÁ, Kate ina. Ruské poselstvo v Toskánsku roku 1656 (analýza pramene). In:
Slovanský p ehled, r. LXXXVIII., . 2 Praha 2002, s. 277 - 294.
223 Harald Acton tvrdí, že výzkum d jin Florencie byl zam en jen na um lecko – historické téma. Politickými,
diplomatickými a kulturními záležitostmi 16. - 17. století se tém žádný autor v dob  p ed jeho bádáním
nezabýval: ACTON, H. The Last Medici, s. 15 – 21.

http://www.medici.org
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každodennosti dvora medicejského i diplomatické nap tí, které p etrvávalo, nehled na

d sledky vestfálského míru a které se bezesporu týkalo i zájmových sfér Toskánska a jeho

obyvatel.

VII. 2. Florencie za vlády velkovévody Ferdinanda II. Medicejského

V první t etin 17. století se po smrti Ferdinanda I. di Bicci de‘ Medici arcivévodou

toskánským stal jeho devatenáctiletý syn Cosimo II. (1590 – 1620). Marnotratný jmenovec

slavného medicejského vládce se oženil se sestrou císa e Ferdinanda II., arcivévodkyní Marií

Magdalenou.224 Jejich s atek byl doprovázen okázalou slavností na ece Arno, jakou „podle

sou asník Florencie nikdy nezažila“. 225 Alegorické p edstavení na vod ztvár ovalo výpravu

Argonaut , v ele s Jásonem, p ivážejícím zlaté rouno z Kolchidy, které m lo p edstavovat

práv osobu Marie Magdalény.226

Cosimo II. se svým otcem Ferdinandem I. sdíleli lásku k ušlechtilé architektu e.

Cosimo nechal rozší it prostory paláce Pitti a rekonstruoval rodinou vilu v Peggiu, kam i jeho

potomci asto odjížd li na lovy se svými hosty.227 V areálu této vily Cosimo nechal vzty it

teleskop svého chrán nce Galilea Galilei.228

Ferdinando II., vládnoucí v letech 1620 – 1670 nastoupil na toskánský tr n teprve jako

desetiletý. Následník Cosima II. zd dil mnoho charakterových znak po svém otci a i z tohoto

d vodu byla degradace Florencie na úrove provin ního m sta nezadržitelná.229

Ferdinando sice nevcházel do otev ených konflikt s protivníky a byl oblíben

florentskými m š any, ale na totéž doplácela územní politika. B hem jeho vlády Florentské

velkovévodství ztratilo Urbino,230 které se stalo sou ástí Patrimonia San Pietri. Ferdinando II.

sice hned po smrti svého otce nastoupil na velkovévodský stolec, ale ve skute nosti byla

veškerá vnit ní politika ízena jeho guvernantkami - matkou a babi kou, které mezi sebou

navzájem soupe ily. Na obrazech Valora Casini231 a dvorního portrétisty Justa Sustermana232

224 HIBBERT, Christopher. The Raise and Fall of House of Medici. Harmondsworth, 1979, s. 281
225 Tamtéž, s. 282.
226 Tuto symboliku m žeme vykládat jako prestiž, kterou Medicejskému dvoru p inášelo spojení s císa ským
dvorem.
227 O pobytu v Peggiu referují dopisy Francesca Piccolomini: SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm . 33, inv.
. 7513 a 7516.

228 HIBBERT, Ch. The Raise and The Fall, s. 282 - 285; ACTON, H. The Last Medici. 35 – 43.
229 HIBBERT, Ch. The Raise and The Fall, s. 282; PROCACCI, G. D jiny Itálie, s. 138.
230 Ke ztrát Urbina došlo roku 1631: PROCACCI, Giulio. D jiny Itálie. Praha: Lidové noviny, 2007, s. 179.
231 Datováno s p ibližnou ur itostí k roku 1634: Kunsthistorisches Museum Wien, Gemälde Gallerie, Inv. Nr.
GG 8132.
232 Datováno s p ibližnou ur itostí k roku 1640: Kunsthistorisches Museum Wien, Gemälde Gallerie, Inv. Nr. GG
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m žeme Ferdinanda vid t jako vysokého muže, ovšem se sklony ke korpulentnosti, jehož tvá

projevuje výrazné habsburské rysy.

Podle Hibberta m l více sklon k obdivování mladík než žen a záliba v lovech a

ryba ení m la p ednost p ed správními záležitostmi.233 Projevil však také dostatek odvahy,

když b hem morové nákazy, propuknuvší v roce 1630, odmítl opustit m sto. Tento postoj,

stejn jako jeho neoortodoxnost v právních záležitostech m sta234 si brzy získaly sympatie u

jeho obyvatel.

Ferdinando se oženil s francouzskou princeznou Vittorií della Rovere, s níž se ale

nepotkali ve vzájemných sympatiích. Vittoria byla v o ích sou asník dokonce pokládána za

ješt nevzhledn jší, než její manžel. M li spolu však dva potomky a jedním z nich byl

nástupník Ferdinanda II., Cosimo III., narozený v srpnu 1642. 235

P estože se Florencie v období poloviny 17. století jeví jako místo úpadku, jedná se

veskrze o diskutabilní tezi. V roce 1657 zde vznikla z popudu Ferdinandova nejmladšího

bratra Leopolda Academia Del Cimento236, jejíž motto „Zkoušení a opravování“ v emblému237

bylo jasným náznakem rozvoje p írodov dy a mecenáštví toho druhu, jak jej pozd ji zažila

osvícenská v da. Dokonce i L‘Academia dei Nobili, vzniknuvší roku 1678 za Cosima III., se

t šila významné reputaci.238

Benevolentní období vlády Ferdinanda II. jako by p edznamenával obrat, který nastal

za vlády jeho následovníka, Cosima III. (1670- 1723), která proslula „pokryteckou morálkou“

a p ísným katolickým režimem.239

VII. 3. Reflexe každodennosti a rituál medicejského dvora v korespondenci Francesca

Piccolominiho

Florencie za vlády Ferdinanda II. byla p edevším místem, kde hlavní slovo dostávaly

karnevaly, zábavy a p átelské delegace z okolních italských stát . Velkovévod v dv r s jeho

hosty trávil volný as na venkov i v nákladn vyzdobených urbánních prostorech, a na

6729.
233 HIBBERT, Ch. The Raise and The Fall, s. 283.
234 Na bránu paláce Pitti nechal Ferdinando nap íklad znovu zav sit prout né vinné sudy, jako znak toho, že se
zde dá op t koupit víno: HIBBERT, Ch. The Raise and The Fall, s. 284.
235 Tamtéž, s. 287.
236 Výraz „cimento“ lze p eložit jako „t žkou zkoušku“, neboli nesnadné postupy ov ování fakt .
237 V originálním zn ní „Provare e riprovare“:Tamtéž, s. 284.
238 Ma a k tomuto tématu píše, že „L‘Academia dei nobili byla oblíbeným cvi ným dvorem pro eskou
aristokracii“ a již rok po jejím otev ení na ní studovalo deset eských šlechtic : MA A, P. Sv t eské
aristokracie, s. 316, 320.
239 VLNAS, Vít et all. Florencie: M sto um lc , velmož , sv tc a tyran . Praha: Lidové noviny, 2009, s. 45.
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slavnostech, které doprovázela hudební a divadelní p edstavení.240 Mnozí ze soused

toskánského velkovévodství byli astými hosty Ferdinandova dvora. Nechyb l vévoda

modenský, vévoda a vévodkyn mantovští, arcikníže Ferdinand Karel z Innsbrucku

s arcivévodkyní Annou Medicejskou a další.241

Zprávy o každodenním život dvora najdeme i v n kolika Francescových dopisech.

T chto zpráv sice ve sledovaném souboru korespondence nenalezneme mnoho, p esto nám

mohou pomoci k ilustraci prost edí medicejského dvora v daném období.

21. íjna 1651 Francesco Ottavia informuje o odjezdu dvora s jeho váženým hostem,

vévodou modenským, na hony v Peggiu.242 Podle Francescových relací velkovévoda na

sklonku roku 1651 strávil více než dva m síce mimo m sto, zam stnán kratochvílemi lovu a

slavností. 25. listopadu Francesco pravd podobn v reakci na Ottavi v dopis píše, že se

Ferdinand v dv r s vévodou modenským p esunul na lov do okolí Pisy a stráví „n kolik dní

na karnevalu, pro ež nebude chyb t veselí stejné, jako ve Vídni.“ 243 Z této v ty nám vyplývá,

že ani Ottavio nechyb l p i referencích o drobných událostech na císa ském dvo e a snad se

jich i ú astnil.

Mimo Florencii velkovévoda setrvával ješt v p lce prosince, aby o n co pozd ji

navázal na radovánky, které m la p inést t íkrálová slavnost v Pise.244 P ípravy karnevalu

k tomuto svátku zabraly minimáln trnáct dní a Francesco, dob e informován o plánech, již

dop edu Ottaviovi popisoval, jak bude m sto vyzdobeno. Vévodu modenského, který byl

estným hostem slavnosti, m lo oslnit „nádherné no ní osv tlení“ ulic a palác i další

exteriérové dekorace.245

Na za átku b ezna roku 1652 ve Florencii skon ily masopustní slavnosti, doprovázené

výpravným karnevalem a divadelními p edstaveními, kterých se Francesco ú astnil a

s nepokrytou pýchou svému strýci sd lil, jak jej pot šilo ú astnit se této slavnosti a vzdát hold

toskánskému vládci.246

Francescovo konkrétní postavení na dvo e z stává nejasné. M žeme se jej ale pokusit

rekonstruovat pomocí informa ní povahy korespondence, která nazna uje, že byl v pom rn

astém osobním kontaktu s Ferdinandem II. nebo jeho bratrem Leopoldem a byl veskrze

detailn informován o událostech na dvo e a o jeho zahrani ních vztazích.

240 HIBBERT, Ch. The Raise and the Fall, s. 285; ACTON, H. The Last Medici. s. 25 – 44.
241 GALLUZZI, R. Storia del granducato, s. 296.
242 SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm . 33, inv. . 7513 a 7516.
243 Tamtéž, inv. . 7518.
244 Tamtéž, inv. . 7523.
245 Tamtéž, inv. . 7524.
246 Tamtéž, inv. . 7535.
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V n kolika dopisech nap íklad Francesco píše o Giovanni Canallerizzim, který cht l

na dvo e medicejském postoupit kavalírskou praxi.247 Tento šlechtic sice není historii p íliš

známý, ale o jeho osud se z nezjišt ných p í in zajímal Ottavio Piccolomini, který o n m

rovn ž vedl korespondenci s velkovévodou, jak nazna uje Francesco v dopise z prosince

1651.248 Podobn Francesco d lal spole nost dalšímu rytí skému adeptovi, Francescovi Juliu

Vernerovi, urozenému pánu z Brém, pro jehož ádné p ijetí ke dvoru hodlal Ottavi v synovec

„ud lat vše, co m že a zná.“249

V n kolika p ípadech, týkajících se zahrani ní politiky byl zas Francesco dob e

informován o politické situaci a p íjezdu posl , kte í p inášeli nové zprávy.250 O všem ihned

informoval svého strýce.

Francesco bezesporu fungoval jako jeden z d ležitých prost edník mezi Ottaviem a

dvorem Ferdinanda II., p edevším v záležitostech diplomatických. Ottavio sice mohl

komunikovat s velkovévodou sám, ale nevelký soubor dochované korespondence z pera

medicejského panovníka, obsahující necelou t icítku dopis nám nazna uje, že tato cesta

nebyla tou nejbezprost edn jší.251 Francesco tedy skute n mohl být, stejn jako jeho d de ek

vysoce postaveným dvo anem, snad i kapitánem velkovévodovy osobní stráže 252 a

Ottaviovým agentem, který zprost edkovával d ležité informace svému strýci a sloužil

zájm m císa ského dvora.

Každodennost dvora medicejského v polovin 17. století je zajímavým tématem, ale

v korespondenci Ottavia a Francesca Piccolomini zaujímají více prostoru zahrani ní vztahy

Toskánska. Tomuto tématu se budu v novat v následujících kapitolách. Nejprve však

p edstavím obecnou situaci na Apeninském poloostrov ve sledovaném období.

VII. 4. Politická situace na Apeninském poloostrov po ratifikaci Vestfálského míru

Vestfálský mír v o ích sou asník znamenal nad ji, ale zdaleka ne jistotu vydobytých hranic,

natož zažehnání hrozeb dalších vále ných konflikt a ekonomických krizí. Naopak, jak píše

247 Tamtéž, inv. . 7519, 7520, 7523.
248 SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm . 33, inv. . 7523.
249 Tamtéž, inv. . 7516.
250 Tamtéž, kinofilm . 34, inv. . 7702, 7704, 7708, 7712, 7714, 7724, 7733, 7739.
251 Tamtéž, kinofilm . 46, inv. . 11028 – 11059. Francesco v n kolika p ípadech p ipojuje ke svému dopisu
odpov di od velkovévody na Ottaviovy dopisy i dotazy, které nám ukazují nesporný význam Francescova
prost ednictví: Tamtéž, kinofilm . 33, inv. . 7518; kinofilm . 34, inv. . 7685, 7695, 7717, 7724, 7727, 7750,
7766.
252 STILLMAN, D. Galileo at Work, s. 462.
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Josef Polišenský: „ T icetiletá válka názorn prokázala úzké sep tí politiky a ekonomiky.“253

Up eme- li pohled na zájmová pole evropských stát na Apeninském poloostrov a

diplomatickou korespondenci, jejíhož charakteru nebyla prosta ani korespondence

Francescova, vidíme nap tí a nejistoty, které protkávaly spole enské ovzduší poloviny 17.

století.

Evropská politika a diplomacie v polovin 17. století byly ovliv ovány p edevším

francouzsko – špan lským soupe ením,254 které se nevyhnulo ani italským územním celk m.

Dalšími událostmi, zam stnávajícími evropskou diplomacii byly švédsko – polské boje a

posléze i anglická otázka.255 Ani jedno z témat nechybí ve sledovaném souboru

korespondence. P estože se jedná o významná politická témata, zajímá m  p edevším, jakým

zp sobem a s jakým motivem o nich Francesco se svým strýcem vedli korespondenci. Rozbor

politických d jin tohoto období ostatn najdeme již podrobn vypracován v chronologicky

koncipovaných pracích italských historiograf Francesca Guiccardiniho256 a Riguccia

Galluzzia.257 Procacciovy D jiny Itálie nabízejí pohled na polovinu 17. století spíše

stru ný.258 V soudobé historiografii se tématu vojenského, diplomatického i spole enského

prost edí Itálie ve sledovaném období dotýkají také Gregory Hanlon259 i Henry Kamen.260

Apeninský poloostrov byl rozd len na množství samostatných územních celk . Po

míru v Cateau – Cambrésis z r. 1559 se zde nacházelo Milánské a Mantovské vévodství

s markýzstvím montferratským, pozd ji áste né anektovaným savojským vévodstvím a dále

Modenské, Parmské vévodství a Janovská republika, vlastnící Korsiku. Na severu Itálie se

ješt nacházela Benátská republika a Toskánské velkovévodství. St ední ást Itálie pat ila

Církevnímu státu. Na jihu Itálie se nacházelo Neapolské, Sardinské a Sicilské království, která

spadala pod državy špan lského krále. 261

Pro v tšinu stát na Apeninském poloostrov , v etn Toskánska, byl i v okamžiku

253 POLIŠENSKÝ, J. T icetiletá válka, s. 256; Obavy o ekonomickou budoucnost rodiny, potažmo toskánského
regionu m žeme nalézt i v korespondenci Francesca Piccolominiho: SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm .
33, inv. . 7541.
254 BLACK, Jeremy. European international relations 1648 - 1815. Houndmills - Basingstoke - Hampshire:
Palgrave, 2002, s. 75 – 76.
255 POLIŠENSKÝ, J. T icetiletá válka, s. 251 – 253; BLACK, Jeremy. European international relations, 1648 –
1815. Houndmills - Basingstoke - Hampshire: Palgrave, 2002, s. 5 – 10; OGG, David. Europe in the seventeenth
century. London: Adam and Ch. Black, 1965, s. 350 – 400.
256 GUICCIARDINI, Francesco. Storia d'Italia ,Vol. 4. Milano: Giovanni Silvestri, 1843, s. 482 – 515.
257 GALLUZZI, R. Storia del granducato, s. 287 – 315.
258 PROCACCI, Guliano. D jiny Itálie. Praha: Lidové noviny, 2007.
259 HANLON, G. The Twilight, s. 93 – 142, a p edevším 106 – 134; PROCACCI, G. D jiny, s. 161 – 171.
260 KAMEN, Henry. The Economic and Social Consequences of the Thirty Year's War. In: Past and Present, No.
39. Oxford 1968, s. s. 44- 61.
261 Tamtéž, s. 124.
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podpisu vestfálského míru klí ovým prvkem neustálý špan lský vliv ovliv ující jejich vnit ní

i vn jší politiku. By už Špan lsko nebylo tak silnou mocností, jako za Filipa II., v tšinu

italských územních celk stále p ímo i mén  p ímými cestami ovliv ovalo.262 Špan lsko

v Itálii zam ovalo svou politiku na podporu menších stát , aby tak vyvážilo kontroverze

jiných evropských stát a jejich sp átelených italských územních celk . Takzvaný Pax

Hispanica spo íval v „kupování p ízn “ menších stát a jejich aristokratických rod .263 Po

polovin 17. století posloužily državy Špan lského dvora Francii jako prost edek

k demonstraci své rostoucí síly.264 Po átek t chto událostí m žeme spat ovat již ve

sledovaném období.

P es vnit ní lenitost poloostrova byl apeninský výb žek vnímán jako italský celek,

jak historiografy 19. století, tak i soudobými ú astníky d ní. Sám Francesco používá pojem

l‘Italia jako ozna ení širšího geografického rámce, spojovaného ur itými politickými zájmy a

vnit ními obchody.265

Provázanost obchodu mezi jednotlivými státy však také p ispívala k rozsáhlejším

d sledk m ekonomické krize, která Itálii postihla v 17. století a zp sobila postupný úpadek

všech jednotlivých území. Významné italské p ístavy za aly tratit na svých obchodech díky

rozmachu Nizozemí a Anglie. Jediným prosperujícím p ístavem bylo toskánské Livorno, které

poskytovalo prostor k obchod m nizozemským i anglickým lodím.266

Na stagnaci Itálie se rovn ž podepsala morová epidemie z let 1630 – 1631, postihnuvší

v tšinu severní, ekonomicky prosperující Itálie.267 Další vlna moru zasáhla v letech 1656 –

1657 jižní Itálii.268 V letech 1647 – 1648 v Neapolském a Sicilském království vrcholily

rolnické vzpoury proti nemírným daním. D sledky nepokoj ovlivnily jihoitalskou

ekonomiku na n kolik dalších staletí.269

Sí zahrani ních vztah Toskánska za vlády velkovévody Ferdinanda II. byla

definována p edevším jeho snahou o nekonfliktní postavení mezi zájmovými sférami

Špan lska a Francie, z n hož by mohl profitovat. Skrze nákup p vodn špan lského panství

Pontremoli, bravurn zprost edkovaném špan lským velvyslancem Luigi de Harem,

262 HANLON, G. The Twilight, s. 57; PROCACCI, G. D jiny, s. 161 – 171.
263 HANLON, G. The Twilight, s. 57; POLIŠENSKÝ, J. Sou asný stav bádání o "špan lské odchylce" i "úpadku
Špan lska" v 16.- 17. století, In: S H XI/ 1963, s. 341- 352.
264 Tamtéž, s. 163.
265 SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm . 33, inv. . 7520, 7697, 7718.
266 PROCACCI, G. D jiny Itálie, s. 164; GALLUZZI, R. Storia del granducato, s. 295.
267 PROCACCI, G. D jiny Itálie, s. 164- 165.
268 PROCACCI, G. D jiny Itálie, s. 165; GALLUZZI, R. Storia del granducato, s. 312.
269 GUICCIARDINI, F. Storia d’Italia, s. 472; PROCACCI, G. D jiny Itálie, s. 168 – 171; TREASURE,
Geoffrey. The Making of Modern Europe 1648 - 1780. London - New York: Routledge, 1985, s. 40.
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Ferdinando znovuobnovil vztahy Toskánska se špan lským dvorem. Císa sice kontrakt

ratifikoval, ale spojení toskánského a špan lského dvora nesl nelib .270

Více než zahrani ní vztahy však Toskánsko poznamenaly intriky spojené s volbou

papeže r. 1654 po smrti Innocence X.271 I zde mezi sebou navzájem soupe il francouzský,

špan lský a italský, lépe e eno toskánský tábor, zastupovaný kardinálem Karlem

Medicejským.272 Papežem byl však 7. dubna 1654 zvolen kardinál di Chigi, který p ijal jméno

Alexandr VII.273

VII. 5. Francescovy reference o politických událostech a jejich vztahu k Toskánsku

Za átek sledovaného souboru korespondence zachycuje situaci, kdy byl ješt Ottavio

Piccolomini aktivním ú astníkem mírových jednání po t icetileté válce, která se z Vestfálska

p esunula do Norimberku. Norimberský mírový kongres, kde byl Ottavio hlavním vyslancem

císa ské strany, se orientoval na konkrétní ešení jednotlivých mírových lánk ,274 p edevším

na problémy demobilizace a stažení voják z okupovaných území.275

V souboru Francescovy korespondence nenalezneme mnoho zmínek o pr b hu

kongresu. V dané dob Ottaviovi nezbylo mnoho asu na korespondenci se svým florentským

p íbuzným. Poznámky, týkající se norimberského kongresu a norimberských traktát jako

výsledk jednání v korespondenci z roku 1650 zaznamenáváme pouze dvakrát a to na za átku

roku. V jednom z t chto dopis , které reflektují norimberské téma, Francesco píše:

„Ne ekáme zde na nic jiného, než na výsledky norimberských jednání, na kterých se musí

shodnout celý k es anský sv t.“276

V naléhavosti Francescových slov m žeme p edevším spat ovat slovní podporu

významnému delegátovi, ale i jakousi obecnou nad ji v jednotnou politiku, kterou by m ly

katolické státy Evropy zastávat. Následující dopis zaslaný Francescem 9. kv tna 1650277 již

tuto tematiku nerozvádí.

Soud dle dochovaných dopis , Ottavio se na dobu dvou m síc odml el, až do té

doby, než Francesco znovu obnovil korespondenci dopisem ze 12. ervence 1650. V tomto

270 GALLUZZI, R. Storia del granducato, s. 291.
271 Tamtéž, s. 293.
272 Tamtéž, s. 301 – 306.
273 Tamtéž, s. 307.
274 POLIŠENSKÝ, J. T icetiletá válka, s. 257.
275 http://de.wikipedia.org/wiki/Friedensexekutionskongress
276 SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm . 33, inv. . 7437.
277 Tamtéž, inv. . 7449.

http://de.wikipedia.org/wiki/Friedensexekutionskongress
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ase však politickou situaci v Itálii zam stnával špan lsko – francouzský námo ní a pozemní

konflikt v p ístavech Lungone a Ferraia, který skon il vít zstvím francouzské strany.

Špan lská námo ní flotila byla zdevstována.

Francesco se snažil o této události svého strýce informovat komplexn a p iložil ke

svému dopisu dv zprávy od kapitána špan lské posádky. Kapitán ve svých listech z 6. a 9.

ervence informuje o utržených škodách a prost edcích, které byly použity p i obléhání: „ P i

útoku jsme použili velké množství granát a oh […]. Náš nejvyšší seržant byl zran n

st elou, která mu utrhla nohu. Komandant Cavanogo byl zasažen dv ma mušketami. Velitel

pluku Ottavio Fastioni zázra n  p ežil zran ní hlavy, zp sobené kulkou z muškety. Dále

zem eli t i neapolští kapitánové a nejvyšší seržant. O konkrétním po tu ztrát v mužstvu zatím

nevíme.“ 278

Francesco byl o situaci informován také z úst velkovévody, by byl Ferdinando v této

dob , jak Francesco píše „zna n zaneprázdn n.“279 Francesco rovn ž vyjad oval obavu o

situaci, která byla velmi nep ehledná, a zdálo se, že m že nep ízniv ovlivnit budoucnost

Toskánska, které si snažilo zachovávat neutralitu v zahrani ních vztazích.

Další zprávy o situaci v Lungone Francesco p ináší o m síc pozd ji, 18. srpna 1650.

Zprávy má konkrétní. Píše, že „v era p ijelo do Lungone osm d stojník , kde shledali vše [v

po ádku – pozn. aut.], v etn hlídky, ítající 706 muž .“ Dodává, že o další situaci bude

Ottavia neprodlen informovat.280 V následující dob se však situace na n jaký as uklidnila,

protože Francie byla zam stnávána vnit ními rozbroji, které zp sobila „Fronda“ princ .

Dopis, v n mž Francesco zmi uje tyto politické události, zaslal Ottaviovi 7. íjna

1651. V n m píše: „Doléhají sem dobré nové zprávy o neobvyklých úsp ších ve Francii. Princ

de Condé se prý dostává do velkého nebezpe í a dává tak Špan l m široký prostor k jednání,

pro ež Francie znovu povolává své pluky, aby mohly sloužit domácím pot ebám.281

25. listopadu téhož roku op t p ináší reflexi d ní ve Francii: „Ve Francii za ínají

znovu šarvátky“, píše Francesco, „a je jasné, že Špan lé mají dobré prost edky, jak

[Francouz m – pozn. aut.] škodit, ale kardinál Mazzarin se vrátil do kola, jak se íká, aby

dokon il hru.“282

Francouzsko – špan lská rivalita se skute n stala na n jaký as tématem zmi ovaným

v korespondenci Francesca a Ottavia Piccolomini. Oba dva korespondenti bezesporu stáli na

278 SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm . 33, inv. . 7451.
279 Tamtéž, inv. . 7451.
280 Tamtéž, inv. . 7457.
281 Tamtéž, inv. . 7510.
282 Tamtéž, inv. . 7518.
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habsburské stran , p edevším na stran její rakouské v tve. Toskánský vládce Ferdinando II.

se však snažil mezi zájmy vlivných evropských panovnických dvor kli kovat, tak aby nebyl

p inucen vstoupit do otev eného konfliktu na stran  n kterého z nich.283

Zahrani ní vztahy stát na apeninském poloostrov nem ly jednotný sm r. Janovská

republika se od za átku 50. let 17, století za ala orientovat více na francouzskou stranu.

Toskánsko zas bylo, p ese všechnu proklamovanou neutralitu v zahrani ních vztazích,

ovliv ováno politikou špan lského dvora. Nep íznivé vztahy Janovské republiky s

Toskánskem byly ovlivn ny jednak faktorem protich dnosti diplomatického zam ení, ale i

hospodá skými záležitostmi, p edevším rivalitou p ístav a obchodu, spadajících pod jejich

teritoria. Ke konfliktnímu postavení t chto dvou územních celk rovn ž p isp l nákup panství

Pontremoli, které Janovan m pat ilo pouhé t i roky, než jej roku 1650 získalo Velkovévodství

toskánské.284 Diplomatické kontakty Janova s Francouzi mohly znamenat velké ohrožení

toskánských hranic a severoitalských stát obecn .

Není proto divu, že se dostal do ob hu list erstv korunovaného krále Francie,

Ludvíka XIV., adresovaný Janovské republice, který byl p eložen do italštiny a p ibyl do

souboru dochované Francescovy korespondence. V dopise s datem 21. ervna 1654 Ludvík

píše:

„ Drazí a dob í p átelé,

jste informováni z r zných stran zlomyslnými zprávami, které o Našich prohlášeních

rozši ují Špan lé z rozkazu krále katolického […]. Hodláme ctít všechny vaše zájmy a

nabízíme vám veškerou jistotu a spolupráci bez jakékoliv podmínky a jakéhokoliv d sledku,

jiného, než je zachování vaší svobody, za kterýmžto ú elem jsme již zadali p íkazy do

Provence k urychlení silné Vascelliho a Gabceho armády. Kone n i naše námo ní armáda je

p ipravena na odplatu odpovídající ohrožení, na n ž jste upozor ovali. Naši generálové jsou

již p edem informováni o Našich zám rech […]. Ve zbytku již nemáme co dodat, pakliže Nám

budete d v ovat, že Jsme vám skute n oddáni nejhoroucn jším citem […]. P ikázal jsem

Giovanni Batimu di Valente, našemu ímskému velvyslanci, aby dorazil do Janova a zaslal mi

podrobn jší informace. Náš sou asný úmysl má platnost i do budoucna, k emuž Nám

dopomáhej B h.“ 285

Není nám známo, jak se tento dopis, kompromitující janovsko – francouzské plány

dostal práv do Ottaviových rukou a lze o prost ednictví Francesca v tomto p ípad

283 GALLUZZI, R. Storia del granducato, s. 289 – 293.
284 GALLUZZI, R. Storia del granducato, s. 287 – 290; http://en.wikipedia.org/wiki/Pontremoli
285 SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm . 34, inv. . 7643.

http://en.wikipedia.org/wiki/Pontremoli
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pochybovat, nebo dopis není p ipojen k jeho korespondenci, ale je evidován samostatn a

Francesco se ke komentá m t chto plán dále nevracel.

Neúsp chy francouzské flotily u Castellmare v roce 1654 však na n jaký as

zažehnaly hrozbu286 a mnohem více se sledovalo, jakou politiku bude volit nový papež.287 Na

za átku roku 1655 byl navíc Francesco odtržen od italského d ní, nebo se v rámci své cesty

nacházel ve Vídni, pov tšinou zam stnán obchodními záležitostmi.288 P esto byl i nadále

informován o d ní v Toskánsku, skrze vlastní korespondenci s velkovévodou, který jej

informoval o p etrvávající špan lské defenziv  v i Francouz m.289

O p l roku pozd ji zaznamenáváme první šifrované dopisy, jež pravd podobn

inicioval Ottavio.290 Francesco zde reaguje na Ottavi v zprost edkovaný dopis špan lského

vyslance Iacinta de Very, kde se hovo ilo o ligách jednotlivých evropských zemí a jejich

hrozícím vále ném konfliktu. Proti katolickým silám stála silná opozice Anglie, Švédska a

Francie. Cromwellovská Anglie zde však ve Francescových relacích není popisována jako

nejobávan jší nep ítel, vzhledem k jejím obchod m s livornským p ístavem. V tším

nebezpe ím se Francescovi zdál být možný konflikt mezi Anglií a Nizozemím, „pov stným

svým skrblictvím“291 a obchodním rivalitou s Anglií. Zatímco císa se snažil „stáhnout

Holan any na svou stranu“, velkovévoda cht l profitovat z obchodních kontakt s Anglií.292

Jak se brzy ukázalo, Francesco spole n s Ottaviem stáli p edevším na stran císa e a

snažili se velkovévodu vmanipulovat do podpory t chto zájm . Hlavním manipulátorem,

sloužícím ve prosp ch rakouského domu m la být osoba velkovévodovu dvoru nejbližší,

florentský patricij Francesco Piccolomini. Odm nou za podporu zájm habsburského domu

(Casa d‘Austria) m la být vojenská podpora habsburských vojsk, pakliže by skute n došlo

k vále nému konfliktu mezi jednotlivými stranami.293

Mezitím se již Francesco ocital na zpáte ní cest . 5. zá í 1655 odesílal svému strýci

dopis z Bolzana, odkud reflektoval pohyby francouzských žoldné u Pavie, „kde však nemají

286 GALLUZZI, R. Storia del granducato, s. 304.
287 SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm . 34, inv. . 7684.
288 V dopise ze 14. dubna 1655 nap íklad Francesco eší nákup brýlí od „dioptrického mistra“, který se však
prodloužil, nicmén jej pokládal za d ležitý a na míst setrval, dokud zakázka nebude hotová: Tamtéž, inv. .
7685.
289 Tyto zprávy nám op t mohou potvrzovat Stillmanovu tezi o vysokém postavení Francesca Piccolomini na
dvo e Ferdinanda II.: Tamtéž, inv. . 7689.
290 Na šifrovaný dopis ve sledovaném souboru korespondence poprvé Francesco stejným zp sobem odpovídá 2.
íjna 1655. Jehodopis byl p epsán a dešifrován Ottaviovou kancelá í: SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm .

34, inv. . 7695.
291 Tamtéž, inv. . 7695.
292 Tamtéž, inv. . 7695.
293 Tamtéž, inv. . 7695.
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situaci tak lehkou, jak p edpokládali a jejich síly jsou oslabené.“294

O Francouzském táboru znovu píše o t ináct dní pozd ji, když se vrátil do Florencie.

13. zá í v noci totiž prob hl francouzský útok na „všechna opevn ní m sta [Pavie- pozn. aut.],

“ p i n mž byl dokonce zran n p ítel velkovévody, vévoda modenský. O tomto útoku se

dozv d l skrze p íjezd kurýra z milánského vévodství, deklarující nové zprávy Ferdinandovu

dvoru.295

Velkovévoda, zneklidn n touto situací, se rozhodl, podle Francescových zpráv z 21.

zá í „uspo ádat kongres na zahnání všech stín “296 které by mohly postihnout i Toskánsko.

Oblast Piemontu byla pe liv pozorována a stejn tak se i zvýšila frekvence Francescem

zasílaných šifrovaných list .

Francesco byl v ovliv ování stanovisek velkovévody pom rn úsp šný. Další

šifrovaný dopis zasílá jen o ty i dny pozd ji. V n m ujiš uje Ottavia, že „velkovévoda sdílí

názory s Jeho Milostí Císa em […], ale nenacházejí se prost edky na útok,[…] pro ež se bude

ekat na další vývoj událostí.“297 V tomto p ípad se op t jednalo o Ferdinandovu opatrnou

„politiku neúto ení“. Jeho váhavost rovn ž v tomto listu Francesco popisuje:  „Velkovévoda

prost ne íká ani ne, ani ano, ale pokud se skute n Angli ané rozhodnout vyhlásit válku

špan lskému králi, bude se muset vyslovit více pro, než proti.“ V rámci výše zmín ných

manipula ních snah pak dodává, že „až dojde na tento moment, budeme mít velkovévodu tam,

kde chceme.“ 298

Tento dopis s datem 25. zá í 1655 velmi dob e popisuje konspiraci Piccolomini , která

do té doby nebyla projevena. Francesco zde také operuje s p ízní kardinála Giovanni Carla

Medicejského, se kterým Ferdinando II. nem l nejlepší vztahy, ba se ho p ímo obával.299 Oba

dva korespondenti velmi dob e tušili, kde jsou velkovévodovy slabiny a jak je mohou

zužitkovat ve prosp ch Ferdinanda III. a samoz ejm i vlastních zájm . Z toho d vodu byla

korespondence šifrovaná a „jednání uchovávána v nejvyšší tajnosti.“ 300

Mezitím však nejen florentskou, ale rovn ž i evropskou spole nost vzrušila abdikace

švédské královny Kristýny a její katolická konverze. Kristýna byla bezesporu jednou

z nejpozoruhodn jších postav evropských d jin poloviny 17. století.301

294 Tamtéž, inv. . 7697.
295 SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm . 34, inv. . 7702.
296 Tamtéž, inv. . 7704.
297 Tamtéž, inv. . 7708.
298 Tamtéž, inv. . 7708.
299 HIBBERT, Ch. The Raise and the Fall, s. 286.
300 SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm . 34, inv. . 7708.
301 ENGLUND, Peter. St íbrná maska: Pohled na život královny Kristýny. Praha: Lidové noviny, 2008.
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V dopise z 9. íjna 1655 sd luje Francesco Ottaviovi informaci o její plánované

návšt v Florencie. Podle slov velkovévodova bratra Leopolda, která soukrom sd lil

Francescovi, m la být královna provedena slavným Palazzo Uffizi. Leopold informaci obdržel

od Marchettiho, toskánského ministra ve Vídni. Francesco však reflektuje možnost

nepravdivosti této zprávy, nebo nebyl informován p ímo od zdroje, z ejm vzhledem ke své

„malé reputaci“, jak skromn tvrdí a dodává, že „nezbývá, než ekat, jestli [královna – pozn.

aut.] p ijede.“ 302

Osobnost královny Kristýny figuruje ješt ve dvou Francescových relacích, které ale o

uskute n ní její návšt vy Florencie nehovo í. 26. íjna 1655 Francesco Ottavia po rozhovoru

s velkovévodou Ferdinandem informuje, že se k doprovodu královny hodlá p ipojit hrab

Montecuccoli.303 O n co pozd ji, 30. íjna 1655 Francesco podává veskrze kusou zprávu o

t ech dnech, které královna Kristýna strávila ve spole nosti arcibiskupa sienského, Ottaviova

bratra.304

Ve výše zmín ném dopise z 9. íjna 1655 ješt Francesco Ottaviovi sd luje n kolik

informací a zárove polemizuje o schopnosti císa e, týkající se poskytnutí vojenské posily do

Itálie. Francescova polemika vznikla, jak zmi uje, na základ rozhovoru s hrab tem Bardim,

který zpochyb oval potenci císa ských vojsk vzhledem „k nutnosti ohlídání n meckých

záležitostí a vzhledem ke spojení Anglie a Švédska a nutnosti smí ení všech katolík .“305

Francesco dále podává zprávu o zlepšení zdravotního stavu modenského vévody,

„který se pomalu uzdravuje ze svého zran ní“ a referuje o perzeku ních opat eních papeže,

který „když je osvobozen od špan lského vlivu, naopak nemá jistotu na vlastním území a

vydává nejp ísn jší vyhlášky.“306 Francesco s Ottaviem rovn ž komunikovali o Polsku a jeho

vztazích se Švédskem, kterým bylo ohrožováno. K této záležitosti Francesco píše, že je rád,

že se „nev í hezkým slov m švédského krále a ani velkovévoda nepochybuje, že bude

Brandenburg celý švédský.“ Francesco ješt zmi uje, že kv li t mto záležitostem zaslal další

dva šifrované dopisy milánskému guvernérovi, markýzovi di Caracena a špan lskému

místokráli. 307

Pro p ípad, že by toho asu kvartýrující Francouzi hodlali pozd ji postupovat p i

svých vpádech jižním sm rem, byl dle Francescových informací Ferdinando II. rozhodnut

302 SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm . 34, inv. . 7714.
303 Tamtéž, inv. . 7717.
304 Tamtéž, inv. . 7718.
305 Tamtéž, inv. . 7714.
306 Tamtéž, inv. . 7714.
307 Tamtéž, inv. . 7714.
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p eci jen použít vojenskou sílu. Tak píše Francesco 26. listopadu 1655. S pomocí císa e

Ferdinanda III. by mobilizoval pluky o po tu 30 000 muž .308 Ohrožení ovšem mohlo p ijít i

z plánované protestantské unie Portugalska a Anglie, kteréžto státy spolu, „jednají o zahájení

koncilu pro sjednocení všech heretik ,“ jak píše Francesco 29. íjna 1655.309 Porovnáme – li

slovní výrazy, se kterými Francesco operuje ve svých dopisech, vznikne nám obraz p ízna n

„barokní“, který je ohrani ován momenty „sv tla“ (katolické režimy) a „stínu“ (protestanti)

s jejich p echody, které p edstavují vnitropolitické konflikty.

Francesc v dopis z 2. listopadu 1655 je op t šifrovaný. V tomto p ípad však není

zatajený celý text, ale pouze jednotlivá uvád ná jména. Francesco píše:

„Dnes ráno mi velkovévoda sd lil, že rozpustil celou svou armádu, která nebyla dob e

zformovaná a mnoho lidí dezertovalo […]. Z toho d vodu se jednání bohužel prodlouží.“ 310

Ve stejném dopise ješt popisoval p íjezd „neobvyklého posla“ z Francie, který p inášel

zprávy o „zhoršující se pozici špan lských pluk pod vedením generál Blacha a

Conterase.“311

Zajišt ní míru mezi „ob ma korunami“312 – špan lskou a francouzskou, bylo rovn ž

zbožným p áním papeže Alexandra VII. Francesco ve svém p edchozím dopise z 9. íjna 1655

píše, že za v ci míru se bude v ím sloužit mše.313 Dalším mírovým podnikem z iniciativy

papeže m l být mírový kongres v Boloni, o n mž píše Ottavi v synovec 2. listopadu téhož

roku.314

16. listopadu 1655 Francesco Ottaviovi referuje o dalších plánech Ferdinanda II.,

spojených s obranou proti vn jšímu nep íteli, které spo ívaly v zaslání p choty, ítající 600

muž do p ístav  Livorna a Ferraia, „pro p ípad, že by cht l Cromwell uškodit Špan l m.“ 315

Obavy z koalice Anglie, Švédska a Francie p etrvávaly i nadále. K mobilizaci sil proti

Francouz m, okupujícím milánské vévodství se m l dle Francesových zpráv p idat i vévoda

modenský.316 Italské státy se m li pokud možno sjednotit a zapomenout na staré sváry guelf

a ghibellin , jak Francescovi pravil „antickým zp sobem“ velkovévod v bratr Leopoldo. 317

P estože Francesco podnikal aktivní kroky, jak posloužit diplomatickým zájm m

308 Tamtéž, inv. . 7717.
309 SOA Zámrsk, RA Piccolomini, kinofilm . 34, inv. . 7718.
310 SOA Zámrsk, RA Piccolomi, kinofilm . 34, inv. . 7724.
311 Tamtéž, inv. . 7724.
312 Tamtéž, inv. . 7724.
313 Tamtéž, inv. . 7714.
314 Tamtéž, inv. . 7724.
315 Tamtéž, inv. . 7729.
316 Tamtéž, inv. . 7739, 7445.
317 Tamtéž, inv. . 7739.
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habsburského dvora a jeho strýce, v posledních letech života již trp l zdravotními potížemi

stejn jako Ottavio. Jeho obchodní i spole enskou aktivitu ovliv ovaly již d íve, ale situace se

za ala zhoršovat na za átku roku 1656. V únoru 1656 svému strýci sd luje, že oslovil

konsilium nejv hlasn jších florentských medik  „aby provedli ta nejpe liv jší vyšet ení“ a

aby se zjistilo, zda je možné najít zp sob, jak by Francesco ze svých obtíží vyvázl a „dožil se

co nejvíce let.“ 318 Rezoluce medik byla jasná: Francesco m l podstoupit p ísnou lé bu,319

která však Francescovi prodloužila život pouze o pár m síc . Poslední Francescem psaný

dopis zaznamenáváme 29. února 1656.320

Soubor korespondence Francesca a Ottavia Piccolomini sice zachycuje moment

p etrvávajících konflikt po t icetileté válce, ale nezaznamenává již jejich výsledky.321 I

p esto nám vybraný soubor korespondence ukazuje rozm rný potenciál fondu Rodinného

Archivu Piccolomini, který je možno využít nap íklad pro širokospektrální analýzu

evropských diplomatických vztah nejen v polovin 17. století.

318 Tamtéž, inv. . 7778.
319 Tamtéž, inv. . 7778.
320 Tamtéž, inv. . 7781.
321 P etrvávající špan lsko – francouzský konflikt byl ukon en až Pyrenejským mírem 7. listopadu 1659:
BLACK, J. European International Relations, s. 75.
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VIII. Záv r

Ottavio Piccoomini byl ve své dob bezesporu jedním z nejvlivn jších šlechtic habsburské

monarchie sloužících s vidinou osobních profit zájm m císa ského dvora. P esto, že se jedná

o jednu z nejvýrazn jších „cizokrajných“ osobností pob lohorských d jin v zemích Koruny

eské, jeho „curriculum vitae,“ které poskytli námi sledovaní badatelé, se omezilo na moment

jeho úsp šné vojenské a diplomatické kariéry, v tšinou do roku 1651. Tato bakalá ská práce

naopak p iblížila kulturn – historická témata života Ottavia Piccolomini a jeho toskánské,

nikoli bezvýznamné ásti rodiny po polovin 17. století.

Dosud neinterpretovaný soubor osobní korespondence Ottavia a jeho synovce,

florentského patricije Francesca Piccolomini, o jehož tlumo ení jsem se pokusila v této

bakalá ské práci, nám p ibližuje dosud nepoznanou tematiku rodinných záležitostí

Piccolomini v polovin 17. století, interpretaci otázky finan ního zajišt ní florentské ásti

rodiny Piccolomini, které záviselo p edevším na Ottaviov synovci Francescovi. V ci

Francescem zprost edkovávaných obchod a starosti o záležitosti restituovaného panství

Amalfi poukazují na ekvivalentní vztah mezi ob ma korespondenty. V šifrované

korespondenci Francesca a Ottavia Piccolomini zjiš ujeme, že koresponden ní kontakt daleko

p esahoval rámec b žných rodinných vztah a sledoval p edevším diplomatické zájmy.

Francesco m l být prost edníkem císa ových zájm u politicky nevyhran ného toskánského

dvora. Korespondence Francesca Piccolomini tedy zárove informuje o období p etrvávající

geopolitické tenze po skon ení t icetileté války.

Francesco ve vší pravd podobnosti nebyl druho adým dvo anem medicejského dvora,

vzhledem k obsahu pozdní fáze jeho korespondence s Ottaviem, která se vykazuje širokým

informa ním záb rem a Fancescovou schopností ovliv ovat rozhodnutí velkovévody

toskánského, Ferdinanda II. Medicejského.

Vzhledem k rozsahu studovaného souboru korespondence (1650 – 1656), nem žeme

zaznamenat vyvrcholení politického nap tí, které korespondenti probírali. P esto byl Franceso

d ležitým Ottaviovým prost edníkem v diplomatických záležitostech. Jeho informace

Ottaviovi poskytovaly ur itou jistotu, nebo byly v mnoha p ípadech získávány p ímo od

zdroje a na pochyby o jejich zaru enosti se Francesco snažil Ottavia upozor ovat.

Sí evropských zahrani ních vztah v polovin 17. století z velké ásti vycházela

z modelu existujícího ješt  p ed ratifikací vestfálského míru. Francesco fungoval bezesporu

jako jeden z nejd ležit jších Ottaviových informátor o politickém d ní v Toskánsku a jeho
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zahrani ních vztazích. Ottavio zas Francescovi poskytoval informace o d ní na severu od Alp.

Oba dva korespondenti se navíc stali d ležitými diplomatickými prost edníky císa ových

zájm . Jak jsme mohli vid t, Francescovo snažení o ovliv ování vévody ve prosp ch

rakouských Habsburk dosahovalo jistých úsp ch , ale vzhledem k úmrtí obou

korespondent již nebylo dotaženo do uspokojivého konce.

Jak tato bakalá ská práce ukázala, Ottavio Piccolomini byl florentskou ástí rodiny

považován za hlavního p edstavitele rodu díky jeho zásluhám, politické prestiži i majetk m,

které získal. Francesco sice v i Ottaviovi v hierarchii rodu sice zaujímal pod adné, ale nikoli

bezvýznamné postavení. Tato studie prokázala, že mu byl naopak v mnohých ohledech

d ležitým partnerem.

Skrze tento p ísp vek k poznání sv ta cizokrajné šlechtické spole nosti poloviny 17.

století nebyl paradoxn objeven tolik život Ottavi v, jako život jeho tém neznámého

synovce, ale o nic mén významného p íbuzného v intencích rodinných a diplomatických

vztah . Rekonstrukce historické reality prost ednictvím pramen osobní povahy a po výtce

jednosm rného charakteru nem že zam ovat své ambice na postihnutí celkového obrazu

života jednoho šlechtice natož jeho doby. Rekonstrukce života Ottavia Piccolominiho v jeho

každodennosti vyžaduje soustavné a podrobné bádání, které Rodinný Archiv Piccolomini

nabízí. Obzor t chto snah pak m že p inést komplexní p ísp vek k problematice cizokrajné

šlechty v zemích Koruny eské, ale i jejích vztah se zahrani ním a doplnit tak otázky, které

se vznáší nad problematikou ran novov ké šlechty. Jedná se však o projekt v tších rozm r ,

než je schopna postihnout bakalá ská práce. Cílem této práce bylo p edevším p edstavení

možností, které fond RA Piccolomini badatel m nabízí.
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IX. Conclusion

In his era, Ottavio Piccolomini was without question one of most powerful aristocrat

of Hapsburg monarchy, who was serving with the motivation of personal profits to the

imperial court. Despite his very significant role amongst “foreign” personalities in the land of

Czech Crown after the battle at the Bílá hora, his CV supplied by the researchers is reduced

only to moment of his successful military and diplomatic career – mostly ending in the year

1651. This bachelor thesis is filling the missing gap in the second part of 17th century with

cultural - historical themes of the life of Ottavio Piccolomini and his Tuscan part of family.

I tried to interpret in my thesis still unpublished and uninterpreted set of personal

correspondence between Ottavio and his nephew Francesco Piccolomini, the patrician of

Florence.

The analysed set is bringing us closer to still unknown parts of Piccolominis family

business in the half of the 17th century, reveals the backgrounds of financial covering of

Florence family branch, which relied on Ottavio’s nephew Francesco. Businesses negotiated

by Francesco and worries about Amalfi refers to equivalent roles of both correspondents.

We’re finding in encrypted letters subjects widely exceeding family concerns, mostly

diplomatic cases. Francesco was intended to be a middleman of emperor’s concerns at

politically neutral Tuscan court. The letters from Francesco are simultaneously informing

about the period of prevailing geopolitical tension after the end of thirty years war.

Francesco most likely wasn’t minor courtier of Medici court. The late period of his

correspondence has wide information scope and refers, that Francesco was able to bias the

grand-duke of Tuscany, Ferdinand II. Medici.

We’re not able to notice culmination of political tense, which was often mentioned in

their letters, regarding to the limitation of correspondence year range (1650 – 1656). Despite

it, Francesco was important mediator of Ottavio’s diplomatic plans.

The interconnection of European foreign relationships in the middle of 17th century

mostly came from the model existing before ratification of Peace of Westphalia. Francesco

was undoubtedly acting as the most important informer of Ottavio in political cases of

Tuscany and its foreign relationships. Ottavio was informing Francesco about events northern

to the Alps in return. Additionally, both of them became diplomatic mediators of Emperors.

As we could see, Francesco’s efforts to influence the Duke in favour of Austrian Hapsbugs

achieved some positive results, but because of death of both – Francesco and Ottavio – wasn’t
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leading to satisfactory end.

As this thesis revealed, Ottavio was considered primary representant by the Florence

branch of family Piccolomini, due to his credits, political prestige and wealth. The analysis of

his letters showed, that Francesco was his important partner in most respects.

Complete reconstruction of the life of Ottavio Piccolomini in his everydayness

requires systematic and deep research, which is offered by the Archive of family Piccolomini.

Results of the research could bring complex benefit to the questions of foreign aristocracy in

the land of Czech Crown, non the less their relations with foreign countries, and other

questions “floating” over the early modern period of aristocracy. However the sketched

project is easily beyond the limits that have been set in this bachelor thesis. The main benefit

is first of all to show the possibilities of the Piccolomini’s family archive to the other

researchers.
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XIV. P ílohy

Obrazová p íloha:

Obr. . 1. Grafický portrét Francesca Ottavia Piccolomini, rytina ze 17. století. P evzato z:
HRA3E, J. K. D jiny Náchoda, s. 47.
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Obr. . 2. Nákres podstavce pro Ottaviovu jedzdeckou sochu z roku 1650. P evztao z: SOA
Zámrsk, RA Piccolomini, kinoflim . 33, inv. . 7457.
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Obr. . 3. Obraz Ferdinanda II. Medicejského od Valora Casini. Datováno s p ibližnou
ur itostí k roku 1634. P evztao z: Kunsthistorisches Museum Wien, Gemälde Gallerie, Inv.
Nr. GG 8132.
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Obr. . 4. Obraz Ferdinanda II. Medicejského od Justa Sustermanse: Datováno s p ibližnou
ur itostí k roku 1640. P evzato z: Kunsthistorisches Museum Wien, Gemälde Gallerie, Inv.
Nr. GG 6729.
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Obr. . 5. Ukázka Francescova autografu z roku 1653. P evzato z: SOA Zámsk, fond RA
Piccolomini, kinofilm . 33, inv. . 7568.


