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Valdštejn jinak

Jana Benešová

Gottlieb, Jaromír. Jičín - Valdštejnovo pole neválečné: teze a poznámky k problematice plánování jičínské raně 

barokní aglomerace v letech 1621-1634. Regionální muzeum a galerie v Jičíně, 2015. 131 s. ISBN 978-80-87486-

05-4.

Kniha předkládá osobitý pohled na činnost Valdštejnovy stavební kanceláře a vévodův myšlenkový svět. Práce je 

výsledkem letitého badatelského úsilí Jaromíra Gottlieba, pedagoga a bývalého ředitele jičínského muzea, který 

se ve své práci zaměřil na raně barokní komponovanou krajinu a rozkvět Jičína v době, kdy město a jeho okolí 

patřily Albrechtu z Valdštejna. Ten se v první polovině 17. století snažil vybudovat z poměrně málo významného 

Jičína rezidenční sídlo frýdlantského vévodství. Jičín chtěl povýšit i založením biskupství a univerzity, zůstalo ale 

jen u plánů. Doposud se na Valdštejna nahlíželo spíše jako na vojevůdce, hospodáře a státníka. Publikace přináší 

nový podhled na Valdštejna jako stavitele a objednatele uměleckých děl. Tím zpřesňuje pohled na významnou 

osobnost i na dobu, ve které žil, a má záměr stát se novým impulsem pro další bádání. Kniha ve dvou částech 

odhaluje a sleduje dva urbanistické koncepty pro Jičín, a to z let 1627–1634 a z let 1624–1627.

Autor v závěru píše, že jeho ambicí je spíše přinášet nové otázky nežli závěry. Cílem díla je podnítit diskuzi a 

zájem o dané téma a vybízet k přemýšlení. Třeba i tím, že lidé pojmou knihu jako průvodce a sami se vydají na 

procházku po světských a sakrálních stavbách v Jičíně a okolí.

Publikaci Jičín - Valdštejnovo pole neválečné vydalo Regionální muzeum a galerie v Jičíně společně s Knihovnou 

Václava Čtvrtka za finanční podpory města v nákladu 300 kusů. Kniha má bohatý obrazový doprovod v podobě 

kreseb a fotografií. Objednat si ji můžete v jičínském muzeu a v Městském informačním centru Jičín.

Kontakt na autorku: benesova@knihovna.jicin.cz

Web muzea: http://www.muzeumhry.cz/

Web knihovny: http://knihovna.jicin.cz/

© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz


