Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna (1583 - 1634)
profil vojevůdce z období třicetileté války

Valdštejnův vstup do dějin začíná roku 1602, kdy se vrátil po dlouhých cestách a studiích v cizích zemích do vlasti. Protože mezitím dosáhl plnoletosti, mohl se neprodleně ujmout dědictví po otci v Heřmanicích. Dědictví nebylo velké a tak Valdštejn hledal jiné zdroje. Při tomto hledání zjistil, že nejpříhodnější podmínky úniku z průměru a nejlepší podmínky k vzestupu se mu nabízejí ve vojenské službě. Valdštejn byl nezkušeným začátečníkem a neměl ani dost vlivnou protekci, která by mu proniknutí do důstojnického sboru císařské armády usnadnila. Přesto od roku 1603 sebevědomě prohlašoval, že vstoupí do vojska v Uhrách s takovou jistotou, jako by o jeho angažování do armády nemohlo být žádných pochyb. Zatím co pro jiné šlechtice byla válka především dobrodružstvím, pro Valdštejna se stala smrtelně vážnou záležitostí, protože mu šlo o budoucnost. S drobnými zdravotními potížemi se až do zimy toho roku vyrovnal, ale zároveň se poprvé objevily také příznaky dlouhodobého onemocnění, které ho mělo pronásledovat po celý život (podle převažujících názorů šlo zřejmě o syfilidu, kterou se nakazil zřejmě během studia).
V Uhrách, kde probíhalo povstání pod vedením Štěpána Bočkaje, zatím povstalci poráželi císařskou armádu na hlavu a iluze o snadné likvidaci povstání se začaly rychle rozplývat. Za těchto okolností postupoval Valdštejn, povýšený na hejtmana pěšího pluku, s ostatními vojáky sboru pod vedením Jiřího Basty ke Košicím. Před branami města svedli vojáci s bočkajovci ještě několik bezvýznamných šarvátek, zůstali však odříznuti od svého zázemí a Basta se chytal i pošetilých nápadů. Jedním z nich bylo vyslání delegátů - Albrechta z Valdštejna za pěchotu a Jindřicha Hyzrle z Chodu za jízdu - do Prahy s žádostí o další peníze na výplatu žoldnéřů. Na únorovém sněmu roku 1605 stavové Valdštejnovi projevili uznání za úspěšně splněnou misi, přestože se zcela minula účinkem. Když ale Valdštejn tažení hodnotil, zdála se mu jeho budoucnost v armádě nejnadějnější a utvrdil se v tom, že si cestu ke kariéře zvolil správně.
7. srpna 1605 zemřela Valdštejnova sestra Kateřina-Anna, manželky Karla staršího ze Žerotína a ještě téhož dne oznamoval Žerotín její úmrtí dopisy nejbližším příbuzným, mezi nimi i Albrechtovi z Valdštejna. Tehdy se zřejmě mladý Valdštejn poprvé setkal s Žerotínem. V tomto okamžiku Valdštejn sice neměl žádnou konkrétní představu o tom, jak by se dostal mezi vlivnou a bohatou šlechtu, ale pravděpodobně už byl přispěním Žerotína ovlivněn názorem, že na Moravě by mohl proniknout nahoru snáze a rychleji než v Čechách. Valdštejn už tehdy pociťoval svoji příslušnost k jednotě bratrské jako nepříjemnou zátěž a pohrával si s myšlenkou na konverzi ke katolicismu, která by mu usnadnila kariéru v armádě nebo ve dvorské službě, stejně, jako to v té době činilo mnoho dalších.
Při obsazování důstojnických míst v českém stavovském vojsku roku 1605 vyšel Valdštejn naprázdno a neměl ani naději, že se uchytí v císařské armádě proti Turkům a nezískal ani místo ve dvorské službě. To už se mezitím rozhodl, že si pojistí vděčnost a podporu katolických kruhů tím, že přestoupí k římské víře. Konverze se uskutečnila na podzim 1606. Ve stejném období ke katolické církvi přestupovalo stále více a více evangelíků (kupř. Karel z Lichtenštejna, kdysi spolužák Karla staršího ze Žerotína na ivančické bratrské akademii). Tou dobou a za podpory svého strýce Adama z Valdštejna, který patřil k oblíbencům císaře Rudolfa II. a pohyboval se mezi dvorskou špičkou, získal Valdštejn spoustu různých slibů a sám císař Rudolf mu napsal doporučení pro vojenskou službu v Nizozemí, ze které později nakonec sešlo.
Karel starší za Žerotína sice nebyl Valdštejnovou konverzí nadšen, ale přesto napsal doporučující svým přátelům do Vídně a požádal je, aby Valdštejnovi usnadnili vstup mezi dvořany arciknížete Matyáše. Dopis psal s vědomím, že sice pomáhá Valdštejnovi, ale také sleduje prospěch arciknížete Matyáše o jehož přízeň se zatím šlechtici z Českého království hlásili jen výjimečně. Toto doporučení otevřelo Valdštejnovi dveře do prostředí, které mu dávalo vyhlídky na slušnou kariéru a slibovalo perspektivu. Brzy se to projevilo tím, že Valdštejn byl povýšen na komořího a byl několikrát Matyášem poslán do bojů proti Rudolfovi II.. V této době se také Valdštejn potkal s Johannem Keplerem a nechává si od něj vypracovat první horoskop, podle kterého bude řídit své další činy. Valdštejn svoji šanci už ale cítí po boku Ferdinanda Štýrského.
Další důležitá chvíle ve Valdštejnově životě nastala, když 28. října 1608 zemřel Arkleb Prusinovský z Vickova. Zůstala po něm vdova Lukrécie, rozená Nekšová z Landeku a hlavně poměrně velký majetek na střední Moravě. Díky aktivitě olomouckých jezuitů ji získal Valdštejn za manželku, i když vše proběhlo převážně z prospěchářských důvodů a ani jezuité nechtěli přijít zkrátka. Nicméně v této době byly podobné sňatky běžné a o dědičku nekšovských statků by jistě stáli i další ženichové. Nekšovské panství (Vsetín, Lukov, Rymice) bylo bohaté a po podivném (až podvodném) vyřešení dědických nároků Arklebových příbuzných se z chudého šlechtice Valdštejna stal rázem bohatý muž, který získal právo účastnit se moravského sněmu a stýkat s ostatními moravskými šlechtici jako rovný s rovnými.
Císař Matyáš však na přelomu let 1614 a 1615 přestal udávat tón říšské vrcholné politice a navrch získával jeho bratr Ferdinand Štýrský se svými příznivci.. Situace se začala vyhrocovat v celé zemi a Valdštejn nyní neodpočíval ani na okamžik, aby nepropásl nějakou příležitost k osobnímu prospěchu. Podporu nacházel u přátel na všech stranách, a tak se mu podařilo dosáhnout, že ho moravští stavové jmenovali roku 1615 svým plukovníkem, ačkoliv se vědělo, že už patří ke katolickým radikálům kolem Ferdinanda. Byl sice prozatím plukovníkem bez vojska, ale plat ze stavovských peněz dostával i v čase míru, a kdyby ho stavové vyzvali, měl naverbovat a postavit do pole pěší pluk pro obranu země. Jen nejprozíravější moravští politikové v tomto okamžiku dokázali pochopit, že v blížícím se konfliktu bude mít toto plukovnické místo klíčový význam.
Valdštejn to samozřejmě dobře věděl také a žádných komplikací se předem neobával. Změna nastala až po defenestraci, kdy čeští stavové nabídli Moravě pomoc, pokud se připojí k povstání. Valdštejn, který s povstáním nesouhlasil, se rozhodl přeběhnout i se svým plukem na stranu císaře, kterým již byl Ferdinand a poté, co ukradl stavovskou pokladnu, se vydal do Vídně. Valdštejn věděl, že zpět ke svým statkům na Moravě se nevrátí, dokud císař povstání nepotlačí a nepodpoří (a neodmění) své věrné. S takovým zvratem Valdštejn počítal, a proto značnou část svého jmění věnoval do verbování vlastního jízdního pluku pro císařskou armádu. Jeho spolupráce s Ferdinandem mu zatím vycházela. Osud jeho moravských statků, které opustil, ho v podstatě nezajímal. Ve Vídni chtěl začít boj o kariéru znovu od začátku, tentokrát však nezačínal s úplně prázdnýma rukama a navíc měl před očima velmi konkrétní cíl. Opustil poklidný život venkovského šlechtice a chystal se uplatnit se ve světě ctižádostivých vojevůdců, kteří se bez jakýchkoliv ohledů hnali za slávou a ziskem.
Začátek roku 1621 zasvětil Valdštejn intrikám, které mu měly umožnit vstup do sporu o dědictví po Smiřických, kteří sice nepatřili k císařovým protivníkům, ale svoje postavení ztratili unáhlenou emigrací po Bílé hoře, a současně si otvíral cestu i k dalším konfiskátům. Jeho nadání ke spekulacím a riskantním obchodům se už tehdy projevilo v plné síle. Do konce června 1621 se mu podařilo získat, většinou ve formě zástav, statky v celkové hodnotě 620 000 zlatých.
V první fázi svého vzestupu věnoval Valdštejn hospodářským zájmům tolik pozornosti, že by se mohlo zdát, že se žene jen za hmotným ziskem a vojenskou kariéru považuje za podružný cíl. To by ale byla chyba, neboť přes armádu vedla nejpřímější cesta ke zbohatnutí, a naopak díky bohatství se otevírala cesta k nejvyšším vojenským hodnostem. Valdštejn ale jako vojevůdce postupoval dopředu jen velmi pomalu. Teprve 15. února 1621 získal velitelský patent na nový pluk. Koncem června vytáhl ke Kladsku v čele malého sboru a město oblehl. Tehdy asi Valdštejnovi poprvé svitla naděje na získání vysokého velitelského místa, ke kterému ho navrhoval biskup Ditrichštejn, který jako správce Moravy, odkázaný při její obraně na Valdštejnovu podporu, navrhoval Vídni, aby se pravomoc vrchního velitele po smrti generála Buquoye rozdělila a část by získal plukovník Albrechta z Valdštejna. Návrh na jmenování všechny zaskočil. Jako velitele a stratéga ho totiž zatím nikdo nebral na vědomí.
Valdštejn se také dostal jako podílník do mincovního konsorcia žida Bassewiho, Karla z Lichtenštejna a holandského bankéře Hanse de Witteho, kteří dostali na starost ražbu císařských mincí. Pomocí stříbra naloupeného během událostí v letech 1618 - 1621, které dodávali Bassewimu jeho obchodní partneři, zvyšovali ražbu a tím mince devalvovali. Podle zpráv Mikuláše Dačického došlo k deseti- i vícenásobnému znehodnocení stříbrné mince, což nakonec vedlo až k císařskému bankrotu (kaladě) 14. prosince 1623. Valdštejnovi ale obecná bída té doby, kterou tyto machinace způsobily, vůbec nevadila, protože díky znehodnocené minci mohl získat rozsáhlé zkonfiskované majetky emigrantů a císařových protivníků, které držel v zástavách nebo o které měl zájem, velmi levně. Jeho čisté zisky z této operace se odhadují na 250 - 400 tisíc zlatých. Vzhledem k příjmům ostatních členů konsorcia nebyly jeho zisky nijak vysoké (pozdější vyšetřování ukázalo, že ztráty císařské pokladny se pohybovaly v řádech milionů), ale styky, které Valdštejn navázal a získané zkušenosti se mu později mnohokrát vyplatily.
Jako ostatní ctižádostiví jedinci, kteří se upsali zápasu o velkou vojenskou kariéru, nemohl se ani Valdštejn vyhýbat hledání a udržování příhodných politických konexí. Utvrdil si proto nejen staré vztahy (např. k Janu Oldřichovi z Eggenbereka), ale navázal i některé styky nové, z nichž obzvláště cenné se ukázaly ty, které ho připoutaly ke Karlovi z Harrachu, císařovu důvěrníku, s jehož dceru Isabelou Kateřinou se oženil 9. června 1623. Prostředí císařského hlavního města, neustále ohrožovaného operacemi nepřátel, nebylo sice nejvhodnější základnou pro budování velkých kariér, Valdštejna však nemohly od předsevzatého cíle vnější okolnosti odradit, a proto stoupal v obecné vážnosti stále výš. K tomu mu určitě dopomohl i císařem udělený titul knížete z Frýdlantu, na kterého byl povýšen 7. září 1623. 
První období velkého Valdštejnova vzestupu trvalo až do roku 1625, kdy nastal v jeho osudech nový, opět příznivý zlom, protože mu císař svěřil péči o vybudování své armády a 25. července 1625 ho jmenoval jejím generálem. Neúspěšní důstojníci a dvorští byrokraté se už před rokem 1625 dokázali v postoji proti Valdštejnovi neuvěřitelně zatvrdit a stavěli se důsledně proti jeho povyšování i proti všem vojenským reformám, které navrhoval. Členové dvorské válečné rady a další generálové nebyli Valdštejnovým povýšením na generalissima vůbec nadšeni, a naopak je pociťovali jako osobní újmu, kterou musí odčinit osobním nepřátelstvím. Ale okamžiku, kdy celý katolický tábor podléhal obavám o budoucnost, přicházel Valdštejn, který na sebe dosud upozornil více jako spekulant než jako vojevůdce, s návrhem, že za vlastní peníze naverbuje a vystrojí pro císaře vojsko a vše pojme jako půjčku císaři. Ve prospěch Valdštejnova návrhu mluvila pouze skutečnost, že byl nesporně užitečný a bezprostředně použitelný, a to také rozhodlo.
Začínala druhá fáze jeho velkého vzestupu, spjatá s válkou ještě těsněji než fáze první. S vojskem, zmustrovaným v Chebu a čítajícím přibližně 24 000 mužů, vytáhl Valdštejn 2. září 1625 do Německa, aby jménem svého císaře Ferdinanda II. zasáhl do nové epochy velkého evropského konfliktu. V březnu roku 1626 císařská armáda měla už skoro 70 000 mužů a dosahovala trojnásobku původně stanoveného počtu, protože Valdštejn si vedl jako úspěšný podnikatel ve válečném řemesle a věřil si, že vynaložené investice se mu jednou bohatě vrátí.
K měření sil s dánskou armádou došlo koncem dubna 1627 u dessavského mostu přes Labe. Valdštejnova radost z vítězství u Dessavy neměla dlouhého trvání, protože v Horních Rakousích vypuklo povstání, které muselo být potlačeno. Vyčlenil část vojska pro operaci proti vzbouřeným sedlákům. Jelikož okolnosti, že Valdštejn tuto situaci zvládal jen pomalu, což mu jeho nepřátelé na vídeňském dvoře vyčítali, pomýšlel Valdštejn na abdikaci z místa generalisima, které se později vzdal.
Valdštejn znovu zvážil válečnou situaci. Klidně přihlížel k tomu, jak se zbytky dánského sboru prodraly na severní Moravu a do Slezska, a nepokoušel se, jim v tom zabránit. Když potom nastoupil v červnu roku 1627 k útoku proti dánským posádkám ve Slezsku, zaútočil celou silou a během sedmi týdnů Slezsko od nepřátel úplně vyčistil. Po celé tažení měl císařský generalissimus situaci plně pod kontrolou a otevřel si tak cestu k tažení do severního Německa.
Když se Valdštejn vracel na konci roku do Čech k zaslouženému odpočinku, dával si záležet, aby ukvapeným návratem neoslabil konečný efekt velkého vítězného tažení. Severní Německo leželo císaři u nohou, Dánsko dozrálo ke kapitulaci a Valdštejn se chystal pro císaře vybudovat v Baltském moři vlastní námořnictvo. Valdštejna čekaly pocty, o jakých se žádnému českému aristokratovi ani nezdálo, za odměnu získal od císaře Meklenbursko a ke všemu přišla radostná zpráva, že se mu narodil 22. listopadu 1627 syn Albrecht Karel (ten bohužel za několik měsíců zemřel).
Válka znovu vypukla roku 1629, kdy jedno se z hanzovních měst nechtělo vzdát císařské moci a požádalo o pomoc Dánsko a Švédsko. Znovu začalo přeskupování sil a uzavírání spojeneckých smluv proti císaři. Jednání probíhala zejména v Řezně. Když tam koncem července 1630 objevili francouzští vyslanci, byla sjezdová jednání již v proudu a město bylo přeplněno dvořany císaře a přítomných knížat. V Pomořansku se v té době vylodilo švédské vojsko pod vedením samotného Gustava Adolfa, v Nizozemí byla stále živá válečná fronta a v severní Itálii stály císařské pluky proti Francouzům. Francouzské návrhy nemohly zůstat u německých katolických knížat nevyslyšeny. Dávaly jim dočasně naději, že v další fázi války, až se začne formovat proti Habsburkům nová fronta v čele s Francií a Švédskem, mohla by německá knížata zůstat stranou konfliktu, nebo být dokonce neutrální.
Kurfiřti a další německá knížata měli k císaři tři hlavní požadavky. Za prvé se dožadovaly, aby byl okamžitě snížen stav císařského vojska, které bylo z valné části rozloženo v jejich zemi. Za druhé se kurfiřti domnívali, že nároky císařského vojska na obživu v těchto zemích jsou neúměrně vysoké, a že by měly být bezodkladně sníženy. Za třetí žádali kurfiřti císaře, aby sesadil z vrchního velení Valdštejna. 
O Valdštejnově propuštění z vrchního velitelství císařské armády bylo rozhodnuto 13. srpna 1630 a Valdštejnovi to měli sdělit kancléř Jan Werdenberg a válečný rada Gerhard Questenberg. Na cestu dostali instrukci, podle níž měli Valdštejna velmi taktně upozornit, že císař v dohodě s kurfiřty rozhodl o změnách v organizaci armády a že Valdštejnovo propuštění souvisí s těmito změnami. Císař propouští Valdštejna v milosti a uznává jeho velké zásluhy.
Těchto pět let se Valdštejn držel na výsluní. Odrážel útoky nepřátel, organizoval, stavěl a přesunoval armádu. Jeho frýdlantské panství bylo jedno z mála válkou téměř nezasažených území, dodávalo císařským vojskům potraviny a další potřebný materiál a obdrželo za to od císaře některá zvláštní privilegia, která rozvoj této domény ještě podpořila. Nakonec Valdštejnovo panství fungovalo jako jakýsi “stát ve státě”. Valdštejn také začal s rozsáhlou přestavbou Jičína, které považoval za hlavní město svého panství a v Praze si nechal vybudovat Valdštejnský palác, reprezentativní sídlo, které bylo vyzdobeno díly předních evropských umělců té doby. Většina těchto děl ale byla na konci války odvezena jako kořist do Švédska po švédském útoku na Prahu.
O svém propuštění Valdštejn hovořil jako o urážce kavalíra, které se dopustil císař a kterou není možno odčinit. Nemohl uvěřit, že by se v sedmačtyřiceti letech ocitl na konci životní dráhy a že by měl odejít do ústraní. A jak Valdštejnův hněv po týdny a měsíce mohutněl, soustřeďoval se stále rozhodněji proti císaři
Jen nemoc ho ale nutila k odpočinku, měla stále nepříjemnější příznaky a lékaři si nevěděli rady. Už před rokem 1630 bylo jisto, že Valdštejnovo zdraví je tak chatrné, že může ochromit vévodovu činorodost. Mezi Valdštejnovu energii a jeho fyzické schopnosti se vkradl přízrak, který mohl mít po letech, nebo snad i po měsících kritické následky. Koneckonců i další horoskop od Keplera předpovídal na následující léta velké obtíže.
Válka se mezitím vyvíjela v neprospěch císaře. Švédové řádili v Německu a císařská armáda pod vedením generála Jana Tserclaese Tillyho kladla jen slabý odpor. Uražený Valdštejn se zatím dostal do styků s českou protestantskou emigrací a jejím prostřednictvím vešel do jednání se Švédy o možném přestupu na proticísařskou stranu. O jednání se nejvíce zasloužili Jindřich Matyáš Thrun a Jaroslav Sezima Rašín. Valdštejn ovšem usiloval o přestup jako rovnocenný spojenec nikoliv jako generál ve švédských službách. Situace se ale vyvíjela jinak. Švédové stále dokázali vítězit i bez Valdštejnovy pomoci a po vítězství u Breintfeldu 17. září 1631, kdy se jim otevřela možnost obsadit celé Německo, první jednání o Valdštejnově přestupu, velmi problematická, v podstatě skončilo.
Císařské vojsko zatím prohrávalo jedno střetnutí za druhým. Došlo to až tak daleko, že saská armáda obsadila téměř bez boje Prahu. Císař se rozhodnul rychle a v půli prosince požádal Albrechta z Valdštejna, aby znovu  vedl císařská vojska. Valdštejn souhlasil. O svém rozhodnutí informoval Sasy, Švédy i českou emigraci. Otvírali se mu nové možnosti, protože jeho pravomoci velitele byly téměř neomezené  a sám císař byl pouze v roli jakéhosi “poradce”, neboť jeho rady měl sice Valdštejn zvážit, nicméně se jimi nemusel řídit. To Valdštejnově povaze vyhovovalo a jeho velení se brzy projevilo. Rozšířená armáda (téměř čtyřicet tisíc řádných vojáků a mnoho dalších lidí, kteří se pohybovali kolem) brzy začala vyhánět Sasy z Čech. Šlo to tak lehce, že Valdštejn dokonce očekával kapitulaci a nabízel Sasku separátní mír. To už ovšem nechtěli snášet Švédové a zrychlili svůj postup v Německu. Ve snaze zastavit jejích postup padl generál Tilly a zraněni byli i další generálové. Velení ligistických vojsk převzal kurfiřt Maxmilián Bavorský. Valdštejn zatím dobyl na Sasech Prahu a koncem června se setkává v Chebu s Maxmiliánem Bavorským. Zároveň přebírá velení celé spojené armády katolické Ligy.
Blížilo se rozhodující střetnutí se Švédy. Valdštejn s vojskem se zatím opevnil u Fürthu a boj se omezil jen na drobné šarvátky. Velká bitva vypukla až 31. srpna 1632. Téměř čtyři dny se Švédové neúspěšně pokoušeli prorazit Valdštejnovo opevnění. Protože švédské vojsko bylo decimováno nemocemi a nedostatkem potravin, vyhlásil śvédský král Gustaf Adolf ústup. Valdštejn na ustupující švédská vojska neútočil a spíše už se chystal na zimní přestávku ve válčení. Koncem října se rozhodl že armáda přezimuje v Sasku, aby nevyčerpávala císařská území. Švédové odpočívat nehodlali a sledovali císařské až k vesnici Lützenu. Večer 15. listopadu tedy Valdštejn sešikoval vojsko do bitevních pozic a čekal. Ráno 16. listopadu Švédové po hodinové dělostřelecké přípravě zaútočili. Boj trval až do noci. Padl Gustaf Adolf, který osobně vedl nejlepší pluky. Valdštejn  byl těžce raněn a smrti unikl jen o vlásek. Bitva skončila nerozhodně, nicméně obě strany hlásily do světa své vítězství. Švédský postup byl prozatím zastaven.
Na přelomu dubna a května 1633 začalo druhé kolo jednání Valdštejna se Švédy a českou emigrací. Došlo to až tak daleko, že emigranti nabídli Valdštejnovi v Jičíně českou královskou korunu. Valdštejn mezitím vysvětloval svoji představu spojenectví. Měla to být jakási aliance nekatolíků proti císaři, která měla donutit císaře ke kapitulaci a zajistit práva nekatolických konfesí. Po skončení jednání vytáhla císařská vojska do Slezska, kde byla usazena saská vojska. Postup Valdštejna byl pomalý a očekávané střetnutí se stále nekonalo. Valdštejn ale se střetnutím nepočítal a místo toho začal se saským velitelem Arnimim vyjednávat o míru. Tímto rozhodnutím překvapil císařský dvůr a jeho zrada začala nabývat stále pevnějších obrysů. Znovu se setkává s Thurnem a Janem z Bubna a ti mu tlumočí novou nabídku švédského kancléře Oxenstjerna na spojenectví. Valdštejn ale na tuto nabídku, pro něj doposud nejvýhodnější, odpovídá vyhýbavě s poznámkou, že ještě není vhodný čas. Následuje vypovězení příměří se Saskem, nezačnou však boje, nýbrž nová jednání a další příměří, uzavřené 22. srpna 1633.
Ve Vídni všichni se znepokojením sledovali Valdštejnovo jednání se Saskem a tak bylo rozhodnuto, že prezident dvorské válečné rady Jindřich Šlik přijede do Slezska a zjistí situaci přímo na místě. Šlik se zúčastní i jednání Valdštejna a Arnimiho. Svoji přítomností dodává tomuto jednání na vážnosti, i když jednání přímo poškozovalo císařské zájmy. Tuto trapnou situaci řeší Šlik rychlým nočním odjezdem, který ještě uspíší fáma o jeho chystané vraždě. Na zpáteční cestě však Šlik vyřídil ještě tajnou část svého úkolu - zjistit, zda a kteří císařští důstojníci zůstanou věrni císaři, pokud bude Valdštejn zbaven vedení.
Valdštejn mezi tím stále rozmýšlel. Saská vojska ležela na dohled od císařských a saský kurfiřt stejně jako jejich velitel Arnim neměli ke spojenectví proti císaři, které jim Valdštejn nabízel, chuť. Švédové ale stále počítali s Valdštejnem ve svých plánech. Valdštejn ale nakonec překvapil úplně všechny. Ve dnech 12. - 14. září 1633 se totiž rozhodl, že si posílí svůj kredit ve Vídni a navrhl Sasům, aby se s ním spojili a vztáhli společně proti Švédům. Tento návrh vyvolal mezi evangelíky zděšení, protože s tímto obratem nikdo nepočítal.
Poslední Valdštejnovou šancí, aby získal důvěru aspoň ve Vídni, by bylo okamžité přerušení tažení ve Slezsku a následný rychlý postup proti Švédům v Německu. Valdštejn ale Švédy podcenil, dokonce tvrdil, že zprávám o postupu Švédů nevěří, a raději se snažil dokončit boje proti Sasům ve Slezsku, kde se mu dařilo. Arnim se ho sice pokusil odlákat, ale proti saskému vpádu do Čech se Valdštejn pojistil jedním sborem pod vedením Jana Gallase. Švédové ale dobyli Řezno a Vídeň se obávala, že by mohli pokračovat v tažení do Rakouska nebo do Čech. Valdštejn se tedy vydal proti Švédům, i když musel tušit, že naděje na úspěch je mizivá. Počasí na přelomu listopadu a prosince ani území, kudy se vojsko vydalo a kde očekávalo střet, již nevyhovovalo velkým přesunům a tak táhnul Valdštejn na radu svých generálů a plukovníků proti Švédům jen s jízdou. Navíc ho přepadly opět bolesti. 3. prosince vydává Valdštejn rozkaz a vojsko se bez boje vrací do Čech.
Po pádu Řezna se císař obrací na několik svých radů se žádostí, aby se vyjádřili k otázce, zda má Valdštejna propustit ze služeb, či nikoliv. Spor o Valdštejna se nedal odkládat. Poté, co došla zpráva o Valdštejnově návratu, začalo se ve válečné radě hovořilo o nutnosti sesadit Valdštejna zcela otevřeně. Valdštejn přijel do Plzně 10. prosince a začal se zařizovat na dlouhý pobyt. Poslední možnost udobřit se s dvorem ve Vídni už promarnil a jeho jedinou nadějí, jak by si zachoval svoji moc bylo spojení s nepřáteli - Švédy a Sasy, které ale už několikrát zklamal a s nimiž hrál stejně obojetnou hru jako s vlastním císařem. Valdštejn se znovu rozhodl a navázal kontakty s Thurnem.
Z Plzně poslal Valdštejn Gallase, kterému důvěřoval, do Slezska, aby převzal velení na tamní částí armády. Gallas se už ale objevoval v plánech proti Valdštejnovi, které vytvářel Ottavio Piccolomini. V Hlohově, kde si Gallas zařídil hlavní stan ho navštívil jeden z císařských generálů, aby se ujistil o jeho věrnosti. Toto Gallase utvrdilo, že Valdštejnův konflikt s Vídní vrcholí a že Piccolominiho aktivita má určitý cíl. Mezi generály ale ještě nevládla důvěra, takže se museli ujišťovat svou věrností císaři, dále museli sledovat, zda se Valdštejn přece jen nepokusí s císařem udobřit a navíc se báli vytvářet nějaké plány do budoucna, aby nebyli prozrazeni. Autoritu ale získával Gallas, který byl nejstarší a nejzkušenější.
Valdštejnův zdravotní stav se opět zhoršil, takže jedno z rozhodujících dějství tohoto dramatu, porada důstojníků 11. ledna 1634 se konala v režii polního maršálka Kristiána Ilova, který za dostatečného přísunu piva a vína pro důstojníky vysvětloval, jak to vlastně s Valdštejnem a císařem je. Piccolomini se účastnil, Gallas chyběl, protože byl ve Slezsku. Ilov všechny přesvědčoval, že odstoupení Valdštejna by bylo pro armádu nebezpečím. Poté zpitým důstojníkům předložil revers, na kterém stálo, že Valdštejn chtěl sice z velení odstoupit, ale kvůli ohledům na armádu a její potřeby, tak neučinil. Důstojníci měli potvrdit, že za ním stojí do poslední kapky krve. Objevily se protesty, protože text reversu byl změněn tak, že důstojníci budou Valdštejnovi věrni bez ohledu na své přísahy císaři. Poté vypukla vřava a hrozilo, že se důstojníci pobijí. Nakonec získali převahu Valdštejnovi věrní. Ze 49 důstojníků podepsalo 42. Cena reversu ale byla problematická, Valdštejn tedy pozval všechny k sobě a pohrozil svým odstoupením. Po krátké poradě byl revers znovu podepsán v pěti vyhotoveních, které byly uschovány. Důvěru v oddanost armády Valdštejnovi ale neměl snad nikdo.
Koncem prosince se Piccolomini dozvěděl o dalším Valdštejnově pokusu o spojení s nepřítelem a v tichosti o tom napsal do Vídně. Nyní záleželo na císaři, jakým způsobem zbaví Valdštejna velení. 24. ledna 1634 podepsal císař Ferdinand II. patent, kterým zbavoval Albrechta z Valdštejna vrchního velení císařské armády a svěřoval toto místo s prozatímní platností jeho dosavadnímu zástupci, hraběti Janu Matyáši Gallasovi. Všem generálům, důstojníkům a vojákům se přikazovalo, že nemají nadále poslouchat rozkazy Valdštejna ani Ilova a Trčky, a navíc se v patentu vyhlašovala beztrestnost pro všechny, kdo podepsali 12. ledna 1634 v Plzni revers. V tom okamžiku nastávala ve spiknutí proti Valdštejnovi vážná proměna. Vídeňský dvůr učinil kritické rozhodnutí, ale v dalším vývoji situace se musel vzdát iniciativy a přenechat ji generálům. Za vykonavatele císařského rozkazu byli vybráni velící generálové - Gallas, Aldringer a Piccolomini.
Konec Valdštejnského dramatu byl smutný. Generálové spiklí proti Valdštejnovi vymysleli plán na jeho odstranění. Jejich obava z prozrazení byla zbytečná, protože Valdštejnovi špioni nepracovali tak dobře jako dřív. O svém sesazení se Valdštejn v podstatě dozvěděl až po vydání nového patentu, který císař podepsal 18. února na popud Aldringera. V něm byli Valdštejn a Trčka s Ilovem prohlášení za psance a jejich majetek za zabavený. To byl zároveň počátek štvanice. Valdštejn už nemohl mnoho dělat, protože Piccolomini a Gallas své sítě rozprostřeli snad všude. 22. února 1634 Valdštejn odjíždí z Plzně do Chebu s malým počtem věrných vojáků a na císařské straně byly obavy, že by mohl uniknout. Zároveň to nahrálo Piccolominimu, který se vojenského úderu proti Plzni obával. Valdštejn během cesty mluvil s několika nižšími důstojníky, kteří se o několik dní později budou podílet na jeho zavraždění. Podle jejich svědectví ztrácel Valdštejn soudnost a svoje skutky se snažil ospravedlnit bojem za spravedlnost. Bylo jasné, že prohrál vše co měl a jeho věrní od něj odcházeli.
Když dorazil Valdštejnův průvod do města, všichni si oddechli, protože se přestali obávat přepadení. Valdštejn spoléhal na věrnost velitele města Johna Gordona a vojáků ve svém doprovodu. Jeho příjezd však nikoho netěšil a byly problémy s ubytováním. Večer, když se situace uklidnila, sešli se v jednom z domů John Gordon, plukovník Walter Butler, a Walter Leslie, který v několika posledních dnech dělal Valdštejnovi důvěrníka. Dlouho se snažili se dořešit, co s Valdštejnem. Jednu chvíli to vypadalo, že je spiknutí prozrazeno, protože dovnitř vešli Valdštejnovi muži, ale Valdštejn chtěl jen mluvit s Lesliem. Ten po svém návratu říkal, že Valdštejn s nimi počítá ve svých plánech a tak že je tedy třeba ho zajmout. Bylo jim ale jasné, že nejednoduší řešení bude vražda.
Druhý den ráno, 25. února 1634 si Valdštejn pozval k poradě Trčku, Ilova a Kinského. Radili se, jak upevnit své pozice, poslat poselstvo k zahraničním spojencům a také se ujistit o věrnosti svých plukovníků, jejichž vojáci tvořili podstatnou část z armády, která Valdštejna doprovázela. Gordon, Leslie i Butler se zatím shodli na vraždě, navštívili Ilova a v poledne zašel Gordon k Trčkovi a pozval ho spolu s dalšími na chebský hrad na večeři. Přípravu banketu ani vraždy nesměli zanedbat a proto vybírali jen ty nejspolehlivější z Butlerova pluku - podplukovníka Waltera Geraldina, kapitána Mac Daniela, kapitána Waltera Deverouxe a kapitána Edmonda von der Burg a poté vojáky, kterým slíbili měsíční žold. Trčka, Ilov ani Kinský nic netušili. Asi po hodině od začátku večeře vystoupili najatí vrahové z úkrytů. Kinského probodli ještě u stolu, ostatní se snažili bránit. Za několik minut bylo po všem. Teď zbýval jen Valdštejn, ležící v posteli, těžce nemocný a osamocený.
Butler a jeho dragouni vyrazil k Valdštejnovi. Butler řídil celou akci z ulice. Geraldin a několik dalších obsadili všechny východy z domu a Deveroux se svými muži hnal do dveří. Potyčka se stráží byla krátká, ale Deveroux si při ní zlomil kord. Vytrhl tedy partyzánu nejbližšímu vojákovi a hnal se přede všemi po schodech do prvního poschodí. Jedno páže probodl, druhé odhodil. A potom už stál Walter Deveroux, kapitán Butlerova dragounského pluku, tváří v tvář knížeti frýdlantskému. Valdštejn byl v noční košili a až do tohoto okamžiku nepochopil, co se vlastně děje. Jen na malou chviličku se zarazil i Deveroux. Potom si dodal výkřikem odvahu. ,,Ty špatná, křivopřísežná, stará, rebelantská šelmo!” A Valdštejn stačil jen slabě pozvednout ruku, jako by chtěl zastavit ostří partyzány, pronikající do jeho hrudi.
To byl konec Albrechta z Valdštejna, který jako málokterá osobnost z českých dějin dokázal udávat tón evropským událostem.
Jak naznačují moderní lékařské výzkumy, byla vražda v podstatě zbytečná, protože Valdštejnova nemoc pokročila natolik, že by Albrecht s velkou pravděpodobností zemřel během několika následujících týdnů. Jeho smrt ale neznamenala zhroucení armády, jak si Valdštejn myslel a očekával. Armáda, která stála v zimních pozicích, se osvědčila více, než si kdokoliv dovedl představit. Švédové, jejichž vojska musela kontrolovat rozsáhlá území, byli vyčerpáni a španělské pluky, které přes zimu posílily císařská vojska, zasadily Švédům těžké údery. Ti se museli stáhnout na sever Říše a zdálo se, že císařský triumf v roce 1635 bude nezadržitelný. To ovšem nemohla snášet Francie a její vojska přišlo Švédům na pomoc. Třicetiletá válka začíná svoji další kapitolu.
A jaké je hodnocení Valdštejna? Dodnes nikdo neví, zda Valdštejn chtěl doopravdy císaře zradit nebo zda svým jednáním chtěl získat čas a vyčerpat nepřítele. Objektivní svědectví neexistují. Nicméně Valdštejnovo chování zvláště během posledních let jeho velení armádě bylo opravdu zvláštní. Valdštejn ve své touze po moci a majetku se nezastavil před ničím. Samozřejmě mu nahrávala také doba, která lidem jako on otevřela nedozírné možnosti. Janáček ho ve své monografii označuje jako člověka, který se vymkl chápání své doby, překročil všechna morální pravidla a strach z něj znamenal jeho zkázu. Zároveň je mu ale nutno přiznat schopnost revolučního vedení bitev, která přesahovala tehdejší způsoby a která v té době nedošla docenění. S tímto hodnocením souhlasím. Co se týká vyřešení sporné otázky Valdštejnovy  zrady, názory historiků se liší. Janáček Valdštejna vidí jako zrádce.
Je určitým paradoxem, že se Valdštejnův pád stal podnětem k tradici opěvující Valdštejna jako oběť habsburské zlovůle, jejímž byl po dlouhá léta účinným nástrojem. Hodnotit však Valdštejna jako postavu tragickou by bylo scestné, neboť jak prohlásil jeho příbuzný Karel starší ze Žerotína:,,Jaký strom, takové ovoce, jaké dílo, taková záplata, jaká služba, taková odměna...”

pozor dva názory na Valdštejna u českých historiků: Kollman: Valdštejn je obětí zrady! x Janáček: Valdštejn je zrádce!
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