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Sňatek Zikmunda z Tiefenbachu 
a Kateřiny Meziříčské z Lomnice 
v kontextu sňatkových aliancí 
evangelické šlechty na předbělohorské 
Moravě 
JOSEF HRDLIČKA

Šlechtický sňatek byl významným 
přechodovým rituálem, v jehož uzavření 
se projevovala potřeba zajistit biologické 
pokračování rodu a zachovat tak generační 
kontinuitu� Neméně důležitou roli hrály 
rovněž majetkové důvody, dosažení 
symbolického kapitálu i sociální prestiže 
a v neposlední řadě také vytvoření pev-
ných příbuzenských pout mezi oběma 
jedinci i jejich rody, tedy oblast, v níž se 
po začlenění českých zemích do habs-
burského soustátí významně angažovala 

vládnoucí dynastie�1 Zatímco výše 
zmíněným aspektům manželských svazků 
raně novověké nobility byla věnována 
různá míra pozornosti,2 poněkud stranou 
zájmu dosud stála jejich konfesní dimenze� 
Důvod bezpochyby představují kom-
plikované náboženské poměry panující 
v předbělohorské době v obou korunních 
zemích� Další příčinou jsou chybějící 
výzkumy konfesionality české a moravs-
ké vyšší i nižší šlechty, které by dokázaly 
prozradit více o náboženské příslušnosti 

1 Václav Bůžek – Josef Hrdlička – Pavel Král – Zdeněk Vybíral, Věk urozených. Šlechta v českých 
zemích na prahu novověku, Praha-Litomyšl 2002, s� 306-330; Martin Holý, Šlechtické sňatky v českých 
zemích v letech 1500 až 1650, Historická demografie 27, 2003, s� 5-35; Marie Koldinská, Každo-
dennost renesančního aristokrata, Praha-Litomyšl 2004, s� 31-40; Petr Maťa, Svět české aristokracie 
(1500-1700), Praha 2004, s� 605-640�

2 Platí to zejména pro sňatky, které čeští šlechtici a šlechtičny uzavírali s příslušníky a příslušnicemi 
nobility z rakouských zemí, Svaté říše římské či dalších zemí� Kromě prací uvedených v předchozí 
poznámce pro předbělohorské období např� Charlotte Fritzová – Jindřich Růžička, Španělský 
sňatek Vratislava z Pernštejna (1555), Sborník prací východočeských archivů 3, 1975, s� 63-77; 
Jaroslav Pánek, Der böhmische Vizekönig Wilhelm von Rosenberg und seine deutschen Ehen, in: Sabine 
Tanz (ed�), Mentalität und Gesellschaft im Mittelalter� Gedenkschrift für Ernst Werner, Frankfurt 
am Main 1993, s� 271-300; týž, Říšská sňatková politika Viléma z Rožmberka, Zlatá stezka 4, 1997, 
s� 41-57; Petr Vorel, Pernštejnská svatba v Prostějově roku 1550, Časopis Matice moravské 114, 
1995, s� 135-158; V� Bůžek – J� Hrdlička, Schwäbische und badische Grafentöchter als Ehefrauen von 
südböhmischen Adeligen zu Beginn der habsburgischen Regierung im Königreich Böhmen, Zeitschrift 
für Württembergische Landesgeschichte 71, 2012, s� 213-227; V� Bůžek, Die Heirat Jošts III. von 
Rosenberg und Annas von Rogendorf. Zur Gestaltung übernationaler verwandtschaftlicher Verhältnisse 
des Adels aus den böhmischen und österreichischen Ländern, Jahrbuch der Gesellschaft für Landeskunde 
und Denkmalpflege Oberösterreich 160, 2015, s� 119-137�
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pánů i rytířů a zejména o jejích pro-
jevech v různých oblastech šlechtické 
každodennosti� 

Z předbělohorského období je možné 
uvést dostatek dokladů pro nábožensky 
smíšená manželství, v nichž se partneři při 
uzavírání manželství hlásili k odlišným 
vyznáním a dokázali si je udržet i v jeho 
průběhu� Otázkou zůstává, nakolik se 
rozdílná konfese projevovala v podobě 
manželského soužití, výchově potomků, 
skladbě dvora včetně přítomnosti duchov-
ních, konfesionalitě mecenátu či vztahu 
k vyznání poddaných�3 Na skutečnost, 
že smíšená manželství pozemkových 
vrchností mohla být jednou z překážek 
konfesionalizace ve smyslu budování kon-
fesní homogenity a konformity na vlast-
ním pozemkovém majetku, ostatně již 
před dvěma desetiletími upozornil Anton 
Schindling�4 

Z druhé strany zasluhují pozornost 
svazky, jejichž uzavření představovalo 
zřetelnou demonstraci společné konfesní 
vyhraněnosti obou manželů� Dosavadní 
bádání takové svazky spojuje zejmé-
na s prostředím potridentské katolické 

církve, která své protireformační úsilí 
v obou korunních zemích opírala mimo 
jiné právě o vyšší šlechtu�5 Naopak sňatky 
českobratrské šlechty nebo evangelické 
nobility, která se hlásila k širokému 
proudu reformních názorů vycházejících 
z německé reformace, stojí spíše stra-
nou pozornosti� Studium obou „typů“ 
šlechtických sňatků může přinést odpověď 
na řadu otázek souvisejících s vývojem 
konfesních poměrů v českých zemích 
i obou šlechtických stavů, stejně jako 
na tázání, jaký význam šlechtické prostředí 
při utváření sňatkových aliancí připisovalo 
právě konfesi či jakou roli vyznání získalo 
v době radikalizujících se náboženských 
poměrů na sklonku 16� a počátkem 
17� století� 

Jednu z možností, jak zkoumat 
roli konfese při utváření sňatkových 
aliancí v nábožensky diferencované 
předbělohorské šlechtické společnosti, 
představuje analýza nábožensky 
vyhraněných uskupení, jaká se v poslední 
třetině 16� a v prvních dvou desetiletích 
17� století v nekatolické části soudobého 
náboženského spektra utvářela například 

3 P� Maťa, Vorkonfessionelles, überkonfessionelles, transkonfessionelles Christentum. Prolegomena zu einer 
Untersuchung der Konfessionalität des böhmischen und mährischen Hochadels zwischen Hussitismus und 
Zwangkatholisierung, in: Joachim Bahlcke – Karen Lambrecht – Hans-Christian Maner (edd�), 
Konfessionelle Pluralität als Herausforderung� Koexistenz und Konflikt in Spätmittelalter und 
Früher Neuzeit� Winfried Eberhard zum 65� Geburtstag, Leipzig 2006, s� 307-331, zejména s� 325-
328�

4 Anton Schindling, Konfessionalisierung und Grenzen von Konfessionalisierbarkeit, in: Anton 
Schindling – Walter Ziegler (edd�), Die Territorien des Reich sim Zeitalter der Reformation und 
Konfessionalisierung� Land und Konfession 1500-1650� VII� Bilanz – Forschungsperspektiven 
– Register, Münster 1997, s� 9-44, zde s� 24-26� Srov� také týž, Utváření konfesí, konfesionalizace 
a multikonfesionalita jako základní problém evropských dějin 16. a 17. století. Nová německá literatura 
k problematice, Český časopis historický 106, 2008, s� 80-108, zejména s� 100-101�

5 P� Maťa, Svět, s� 638-639� 
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okolo některých evangelických církevních 
řádů� Tyto normativní prameny vznikaly 
s cílem reformovat církevní správu či jiné 
oblasti náboženského života na pozem-
kovém majetku evangelických šlechticů, 
případně v širším geografickém horizontu, 
který překračoval hranice jejich panství�6 
Právě na prostředí evangelické šlechty 
vlastnící pozemkový majetek na jižní 
a jihozápadní Moravě se soustředí násle-

dující příspěvek� V centru pozornosti stojí 
jedno z mnoha uzavřených manželství, 
které se autor pokouší interpretovat 
v kontextu sňatkových aliancí několika 
šlechtických rodů, které se hlásily k evan-
gelictví, podporovaly evangelické duchovní 
na svých panstvích a v poslední čtvrtině 
16� a prvních dvou desetiletích 17� století 
byly mnohonásobně provázány a spojeny 
nepokrevními příbuzenskými pouty�7 

Manželské svazky jako pouto evangelické  
šlechty v horním podkrají brněnském
Učebnicový příklad sňatkových aliancí 
evangelické šlechty na předbělohorské 
Moravě představuje uskupení, jehož jádro 
tvořily osoby spjaté se vznikem církev-
ního řádu sepsaného na konci října 1576 
ve Velkém Meziříčí�8 Mezi polovinou 
sedmdesátých a polovinou devadesátých 

let 16� věku se město za vlády Aleny 
Meziříčské z Lomnice (1540-1610)9 
proměnilo v jedno z center německé re-
formace na jihozápadní Moravě,10 k níž se 
šlechtična přiklonila po úmrtí svého prv-
ního manžela Zikmunda Helta z Kementu 
(1514-1564), literaturou považovaného 
za tolerantního katolíka�11 V uvedené kon-
fesní orientaci Alenu podporoval její druhý 

6 K tomuto typu pramene pro německé prostředí, kde je mu věnována dlouhodobá a systematická 
ediční pozornost, Annelise Sprengler-Ruppenthal, Evangelische Kirchenordnungen, in: Theolo-
gische Realenzyklopedie XVIII, Berlin-New York 1989, s� 670-707� Pro české a moravské prostředí 
zejména Ferdinand Hrejsa, Česká konfesse, její vznik, podstata a dějiny, Praha 1912, s� 33-37, 343-
359, 505-507; Alfred Eckert, Fünf evangelische (vor allem lutherische) Kirchenordnungen in Böhmen 
zwischen 1522 und 1609, Bohemia 18, 1977, s� 35-50� 

7 Článek vznikl při řešení grantového projektu Evangelické církevní řády v Čechách a na Moravě 
1520-1620� Příspěvek k poznání multikonfesionality a šlechtické konfesionalizace v českých zemích, 
podpořeného Grantovou agenturou České republiky (projekt č� 14-23509S)�

8 František Snopek, Řád církevní kunštátskomeziřický z r� 1576, Časopis Matice moravské 28, 1904, 
s� 417-428; František Kameníček, Zemské sněmy a sjezdy moravské III, Brno 1905, s� 649-655 (č� 
43); F� Hrejsa, Česká konfesse, s� 343-345; Jiří Just, Luteráni v našich zemích do Bílé hory, in: Jiří 
Just – Zdeněk R� Nešpor – Ondřej Matějka (edd�), Luteráni v českých zemích v proměnách staletí, 
Praha 2009, s� 23-126, zde s� 82-84� 

9 František Hrubý, Alena Meziříčská z Lomnice, in: Karel Stloukal (ed�), Královny, kněžny a velké ženy 
české, Praha 1940, s� 235-240; Ilja Burian, Paní Alena, Křesťanská revue 43, 1976, s� 226-231�

10 Josef Závodský, Reformace a protireformace ve Velkém Meziříčí. Nábožensko-kulturní obraz moravské-
ho města, Velké Meziříčí 1937, s� 32-52; Martin Štindl, V proměnách renesanční doby (1529-1620), in: 
Zdeněk Fišer a kol� (edd�), Velké Meziříčí v zrcadle dějin, Brno 2008, s� 124-129�

11 Antonín Rybička, Heltové z Kementu na V. Němčicích a V. Mezeříči, Časopis Matice moravské 13, 
1881, s� 1-8�
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manžel a od uzavření sňatku v únoru 1567 
spolumajitel velkomeziříčského panství 
Václav starší Berka z Dubé (1536-1575)� 
Podle testamentu, který bývalý válečník 
sepsal v září 1574, měli na panství působit 
pouze evangeličtí duchovní�12 

Velkomeziříčský církevní řád 
představoval jeden z pokusů o sjedno-
cení moravských evangelíků na základě 
Augsburské konfese, v němž se angažovali 
šlechtici i duchovní z jejich panství nebo 
pozemkového majetku jiných světských 
sympatizantů� Norma věnovala pozornost 
organizaci evangelické církve, povinnostem 
jednotlivých orgánů její správy či kněžské 
disciplíně� Pomocí různých opatření 
usilovala rovněž o upevnění věroučné 
jednoty duchovních� Důležité pasáže se 
zabývaly rovněž povinnostmi světských 
kolátorů� Přestože řád měl podle záměrů 
svých tvůrců vytvořit základ pro fungování 
vyšší roviny evangelické církevní správy 
v Brněnském a Olomouckém kraji, v praxi 
našel uplatnění zejména na panstvích svých 
věroučných sympatizantů na jihozápadě 
a jihu markrabství, tedy ve správním ob-
vodu nazývaném horní podkrají brněnské� 
V jeho čele stanul děkan, jímž byl ve dvou 

desetiletích následujících po sepsání řádu 
vždy velkomeziříčský farář�13 Řád počítal 
rovněž se vznikem vyššího typu školy, která 
na náklady fundátorky vznikla na místě 
dvou měšťanských domů na prestižním 
místě uvnitř městských hradeb napro-
ti velkomeziříčskému farnímu kostelu 
sv� Mikuláše� Gymnázium fungovalo až 
do sklonku devadesátých let 16� věku 
a potom znovu krátce na přelomu prv-
ního a druhého desetiletí 17� století� Bylo 
otevřeno evangelickým urozeným i neu-
rozeným mladíkům a patrně sehrálo roli 
i v upevňování vzájemných vazeb evange-
lické šlechty�14 

Asi pětidenního sněmu se na konci 
října 1576 ve Velkém Meziříčí spo-
lu s dvojnásobnou vdovou Alenou 
Meziříčskou z Lomnice zúčastnilo dalších 
šest šlechticů a deset duchovních, z nichž 
většina působila na jejich panstvích� Mezi 
světskými signatáři řádu panovaly úzké 
příbuzenské vztahy� Dva z nich pouta-
ly pokrevní příbuzenské vztahy přímo 
k hostitelce evangelického sněmu� Jedním 
z nich byl Tas Meziříčský z Lomnice 
(† 1595), majitel panství Jemnice na jiho-
západní Moravě a na konci života morav-

12 Miloslav Rohlík (ed�), Moravské zemské desky. Kraj Brněnský III� 1567-1641, Praha 1957, s� 120-122� 
K jeho osobě Hana Myslivečková, Náhrobek Václava Berky z Dubé a Lipého († 1575) v kostele Panny 
Marie před Týnem v Praze a jeho moravské paralely, Epigraphica et sepulcralia 2, 2009, s� 143-165� 

13 I� Burian, Děkanství horního podkrají brněnského, Vlastivědný sborník Vysočiny – oddíl věd spole-
čenských 5, 1968, s� 23-36� 

14 J� Závodský, Reformace, s� 44-48; Marie Benešová, Latinská luteránská akademie ve Velkém Meziříčí, 
Velké Meziříčí 1966; M� Štindl, V proměnách, s� 131-133; M� Holý, Zrození renesančního kavalíra. 
Výchova a vzdělání šlechty z českých zemí na prahu novověku (1500-1620), Praha 2010, s� 131-136; 
týž, Bildungsmäzenatentum und Schulgründungen des Adels für Protestanten in Böhmen und Mähren 
(1526-1620), in: Joachim Bahlcke – Thomas Winkelbauer (edd�), Schulstiftungen und Studi-
enfinanzierung� Bildungsmäzenatentum in den böhmischen, österreichischen und ungarischen 
Ländern, 1500-1800, Wien-München 2011, s� 93-107, zde s� 99-101� 
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ský nejvyšší sudí�15 Šlo o přesvědčeného 
evangelíka, který se v listině vydané roku 
1591 po dokončení přestavby jemnické-
ho farního kostela sv� Stanislava snažil 
zavázat své potomky, aby na tamní faru 
i městskou školu dosazovali výhradně 
duchovní dodržující Augsburskou kon-
fesi�16 Trváním „náboženství evangelits-
kého“ podmínil v testamentu ze srpna 
1594 své odkazy jemnickému farnímu 
kostelu, městské škole i špitálu�17 První 
Tasovou manželkou byla Johanka z Bos-
kovic († 1588), dcera Ladislava Velena 
z Boskovic († 1549) a Bohunky z Lipé� 
Ze stejného prostředí si Tas vybral i svou 
druhou ženu, jíž se rolu 1591 stala Alžběta 
z Lipé († asi 1599), dcera dlouholetého 
moravského zemského hejtmana Pertolda 
z Lipé († 1575) a Zuzany Černohorské 
z Boskovic († 1572)�18

Svůj podpis k řádu připojil také Tasův 
příbuzný (strýc či bratr) Ludvík († asi 
1580), který z dědictví po otci Jindřichovi 

(† 1554) získal panství Jaroměřice nad Ro-
kytnou� Jeho manželkou se asi roku 1576 
stala Apolena Brtnická z Valdštejna, dcera 
Zdeňka Brtnického († 1561) a tedy sestra 
dalších evangelicky smýšlejících účastníků 
velkomeziříčského jednání�19 

Právě Brtničtí z Valdštejna, jejichž 
rodové državy se rozprostíraly západně 
a jihozápadně od Velkého Meziříčí, měli 
společně s Meziříčskými z Lomnice 
nejpočetnější zastoupení mezi signatáři 
nového evangelického církevního řádu� 
Patřil k nim Hynek Brtnický († 1595), 
v mládí student wittenberské univerzi-
ty, majitel rozsáhlého panství Brtnice 
a posléze významný moravský zemský 
politik�20 Jednání se zúčastnili rovněž jeho 
mladší bratři Václav a Jindřich († 1589), 
který z otcovského majetku obdržel 
panství Sádek poblíž Třebíče, k němuž 
posléze připojil ještě další rodové panství 
Moravské Budějovice�21 Jindřich Brtnický, 
roku 1569 doložený na univerzitě ve Wit-

15 Michaela Chládková, Jemnice v době renesanční (1530-1620), in: Jaroslav Kaláb a kol� (edd�), Dějiny 
Jemnice, Jemnice 2010, s� 115-144�

16 Jan Beringer, Nadání kostelu sv. Stanislava v Jemnici léta 1591, Časopis matice moravské 25, 1901, 
s� 410-411�

17 M� Rohlík (ed�), Moravské zemské desky, s� 254-257
18 Tamtéž, s� 233-234� K příbuzenským vztahům Meziříčských z Lomnice a pánů z Boskovic Jaroslav 

Honc, Rudolf II. contra Kateřina Mezeřícká z Lomnice, Heraldika a genealogie 20, 1987, s� 13-36, zde 
s� 27-29� 

19 M� Rohlík (ed�), Moravské zemské desky, s� 97-98� Dále Dalibor Hodeček, Majitelé panství v Jaromě-
řicích nad Rokytnou a proměny jejich sídla do roku 1686, Západní Morava 11, 2007, s� 5-28, zde s� 6-8�

20 Marie Zaoralová, Od husitství do Bílé hory (Brtnice v majetku Brtnických z Valdštejna), in: Jan Janák 
(ed�), Dějiny Brtnice a připojených obcí, Brno 1988, s� 101-132� K vychovatelům Hynka Brtnického 
a jeho bratrů M� Holý, Ve službách šlechty. Vychovatelé nobility z českých zemí (1500-1620), Praha 
2011, s� 208-209, 278, 321�

21 Ladislav Hosák, Historický místopis země Moravskoslezské, Praha 20042, s� 148-150; Eva Nováčková, 
Příznivá léta, in: Rudolf Fišer – Eva Nováčková (edd�), Dějiny Moravských Budějovic� Od pravěku 
do roku 1945, Třebíč 1997, s� 91-108, zde s� 106; Petr Obšusta, Historie hradu Ungersberg neboli 
Sádek na Třebíčsku, Vlastivědný věstník moravský 60, 2008, s� 66-81� 
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tenberku a posléze v Basileji,22 se patrně 
v polovině sedmdesátých let 16� věku stal 
manželem Zuzany Heltové († 1593), dce-
ry Aleny Meziříčské z Lomnice� Po vynu-
ceném odchodu třetího evangelického 
děkana Martina Svorníka Rychnovského 
z Velkého Meziříčí v polovině deva-
desátých let 16� století se na další přibližně 
dvě desetiletí sídlem děkanů horního 
podkrají brněnského stalo městečko Stařeč 
na sádeckém panství, jehož vrchností byli 
právě Brtničtí z Valdštejna� Na faře u ta-
mního farního kostela sv� Jakuba působil 
Svorníkův nástupce Ladislav Korvín 
Radvanský i pátý děkan Benedikt Mikuš 
Bílinský, ordinovaný v září 1589 ve Wit-
tenberku�23 

Významné místo mezi signatáři 
velkomeziříčského církevního řádu patřilo 
Janu Fridrichovi z Hardeku, který sehrál 
důležitou roli při jeho vzniku, do něhož 
se v říjnu 1574 snažil zapojit městskou 
radu v nedaleké Jihlavě�24 Jan Fridrich byl 
od roku 1560 majitelem jihomoravského 
panství Kunštát� V držbě pozemkové-

ho majetku na jižní Moravě následoval 
Kryštofa z Hardeku, který o 16 let dříve 
koupil sousední panství Letovice�25 Oba 
příbuzní patřili k přívržencům německé 
reformace, kterou prosazovali na svých 
panstvích� Jejich potomci studovali 
na univerzitě ve Wittenberku� V době 
studií svého syna (snad Albrecht, † 1586) 
udržoval Jan Fridrich z Hardeku písemný 
kontakt s tamními univerzitními profe-
sory�26 

Vazby Hardeků k okruhu evangelické 
šlechty uskupené okolo velkomeziříčského 
církevního řádu měl posílit sňatek Anny 
z Hardeku s Vladislavem Heltem z Ke-
mentu († 1584), jedním ze synů Aleny 
Meziříčské, k němuž došlo 1� ledna 
1581�27 

Rok po úmrtí svého prvního manžela 
Vladislava Helta se Anna z Hardeku 
podruhé provdala za Jeronýma Václa-
va z Thurnu († 1613), podle Františka 
Hrubého politicky nejschopnějšího syna 
Františka z Thurnu († 1586) a jeho druhé 
manželky Barbory Šlikové z Pasounu 

22 Ferdinand Menčík, Studenti z Čech a Moravy ve Wittenberku od r� 1502 až do r� 1602, Časopis 
musea království Českého 71, 1897, s� 250-268, zde s� 261; M� Holý, Ve službách, s� 145�

23 I� Burian, Děkanství, s� 30-31�
24 J� Just, Luteráni, s� 83�
25 Emanuel Janoušek, Paměti města Letovic, Letovice 19952, s� 35-37; Ladislav Hosák – Jan Skutil – 

Ivan Štarha, Příspěvky k dějinám Kunštátu na Moravě, Kunštát 1970, s� 8-9�
26 Theodor Wotschke, Urkunden zur Reformationsgeschichte Böhmens und Mährens, Jahrbuch des 

Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen 2, 1929, s� 117-166, zejména s� 118, 123-126� 
O wittenberských studiích Jana z Hardeku, syna letovického pána Volfa Dětřicha (Wolfa Theodo-
ra) z Hardeku, týž, Der Trübauer Superintendant Satbauch, Archiv für Reformationsgeschichte 23, 
1626, s� 261-268, zde s� 263�

27 Alena Meziříčská z Lomnice na svatbu svého syna zvala olomouckého biskupa Stanislava Pavlov-
ského z Pavlovic, který se sice omluvil, na svatbě se ale nechal zastupovat Zdeňkem Kavkou z Říčan, 
který měl z jeho pověření předat nevěstě dar; MZA Brno, Matice moravská Brno (G 83), inv� 
č� 170, kart� 44, p� 549, 643� 
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a Holejče († 1581), který patřil spolu 
s Karlem starším ze Žerotína a Jiřím 
z Hodic k vůdčím postavám moravských 
nekatolických stavů�28 Příslušníci rodu, 
povýšeného roku 1541 do hraběcího stavu, 
jejichž pozemkový majetek se nacházel 
v různých částech habsburského soustátí, 
se v Čechách zakoupili roku 1561, kdy 
František z Thurnu získal východočeské 
panství Lipnice nad Sázavou�29 O 13 let 
později k němu připojil ještě jihomorav-
ské panství Vlasatice a Prštice, na němž 
následně sídlil až do své smrti�30 Přestože 
Thurnové byli katolíky, konvertoval 
František z Thurnu, zastávající od roku 
1553 funkci hofmistra dvora arciknížete 
Ferdinanda,31 v neznámé době k luterství, 
k němuž se hlásili rovněž jeho potomci�32 
Přestože žádný z Thurnů se evangelického 
sněmu ve Velkém Meziříčí neúčastnil, 
mezi deseti duchovními, kteří církevní řád 
podepsali, byl zastoupen i farář z Tilkovic 
na panství Františka z Thurnu� 

Spolu s Jeronýmem Václavem z Thur-
nu navázal úzké příbuzenské vztahy 
k evangelické šlechtě také jeho mladší 
bratr Jindřich Matyáš († 1640), čelný 
představitel protihabsburské opozice 
z druhého desetiletí 17� století, následně 
jeden z vůdců českého stavovského pov-
stání a generál stavovského vojska� Jeho 
druhou manželkou se roku 1603 stala 
Zuzana Alžběta z Tiefenbachu, dcera Oty 
(či Ofa) z Tiefenbachu�33 V době, kdy Je-
roným Václav a Jindřich Matyáš uzavírali 
svá manželství, byli Thurnové spřízněni 
rovněž s již zmíněnými Hardeky� Anna 
Marie, dcera Františka z Thurnu a jeho 
první manželky Lidmily Berkové z Dubé 
(† 1558)34 a tedy nevlastní sestra jme-
novaných bratrů, se roku 1561 provdala 
za Jindřicha z Hardeku († 1577)�35

Obdobné sňatkové aliance jako u dětí 
Františka z Thurnu je možné sledovat 
rovněž ve třetí generaci Thurnů usazených 
v Čechách a na Moravě� Jindřich Václav 

28 F� Hrubý, Hrabata z Thurnu a Valsassina. Dějiny jejich českomoravské větvě, Český časopis historický 
28, 1922, s� 74-108, 305-334, zde s� 101-103� K politickým intrikám katolické strany vůči Jeronýmu 
Václavovi V� Bůžek – J� Hrdlička – P� Král – Z� Vybíral, Věk, s� 115� Ke sňatku také J� Závod-
ský, Reformace, s� 33�

29 August Sedláček, Hrady, zámky a tvrze království Českého XII, Praha 19973, s� 73-74; F� Hrubý, 
Hrabata, s� 87-88� 

30 F� Hrubý, Hrabata, s� 87-90; týž, Pohřební kázání o Jindřichu Matyáši hr. z Thurnu, Český časopis 
historický 38, 1932, s� 12-55, zde s� 18� 

31 F� Hrubý, Hrabata, s� 81-84; V� Bůžek, Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Innsbruckem. Šlechta z čes-
kých zemí na cestě ke dvorům prvních Habsburků, České Budějovice 2006, s� 81, 84� 

32 V souvislosti s konverzí Františka z Thurnu uvažoval František Hrubý o vlivu jeho druhé manželky 
Barbory Šlikové; F� Hrubý, Hrabata, s� 104; týž, Pohřební kázání, s� 17-18�

33 Týž, Hrabata, s� 94-99; týž, Pohřební kázání, s� 51�
34 Jejich svatební smlouva se nachází v MZA Brno, Rodinný archiv Collaltů (G 169), inv� č� 865, sign� 

III 8 7, kart� 35� 
35 F� Hrubý, Hrabata, s� 85; týž, Pohřební kázání, s� 14� Pojištění věna Anny Marie z března 1562 je 

uloženo v MZA Brno, Rodinný archiv Collaltů (G 169), inv� č� 862, sign� III 8 4, kart� 35� 
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z Thurnu († okolo 1642), nejstarší syn 
Martina z Thurnu († 1611) a rakouské 
šlechtičny Anny z Rogendorfu, si asi roku 
1613 zvolil za manželku Reginu Julianu 
(† 1615), dceru Jana z Hardeku († 1595) 
a rakouské šlechtičny Estery Alžběty 
z Herbersteinu� Příslušnost Jana z Harde-
ku k německé reformaci je patrná z usta-
novení listiny z října 1589, kterou duchov-
ním z kunštátského a letovického panství 
přikázal, aby se čtyřikrát ročně scházeli 
na pravidelných společných „cvičeních“� Ta 
se měla odehrávat v Moravské Třebové, 
která se za Kryštofa a Jana z Boskovic 
po polovině 16� věku stala centrem luterst-
ví,36 nebo případně v některém z Hardeko-
vých městeček�37 

Ve své závěti z července 1594 projevil 
Jan z Hardeku přání, aby nový majitel le-
tovického panství respektoval evangelické 
vyznání jeho poddaných�38 Jeho správy 
se po otcově smrti ujala Regina Juliana, 
která ho zřejmě od roku 1614 spravovala 

se svým manželem Jindřichem Václavem 
z Thurnu�39 V prosinci 1613 spolu vydali 
listinu, v níž do rukou letovické městské 
rady převedli patronátní právo k tamní 
faře, ovšem s podmínkou, aby na ni radní 
dosazovali výhradně duchovní dodržující 
Augsburskou konfesi�40

Do prostředí moravské evangelické 
šlechty směřoval také svazek, který 
navázala Martinova dcera Magdalena 
z Thurnu († 1614), která se v květnu 
1604 provdala za Zdeňka Brtnického 
z Valdštejna († 1623), syna jednoho ze 
signatářů velkomeziříčského církevního 
řádu Jindřicha Brtnického�41 Mladý 
šlechtic získal exkluzivní vzdělání, které 
patrně zahájil na velkomeziříčském učilišti 
a následně na luterském gymnáziu v ne-
daleké Jihlavě, pokračoval v něm na aka-
demiích ve slezském Břehu i Štrasburku 
a završil ho několikaletou kavalírskou 
cestou po západní a jižní Evropě� Po svém 
otci a rovněž po bezdětném strýci Hyn-

36 T� Wotschke, Der Trübauer Superintendant; J� Just, Luteráni, s� 79-80� O vztahu Jana Fridricha 
z Hardeku k pánům z Boskovic, zejména Albrechtu Černohorskému z Boskovic, F� Hrubý, Luter-
ství a kalvinismus na Moravě před Bílou horou, Český časopis historický 40, 1934, s� 265-309, zde 
s� 294-299, 304-307; 41, 1935, s� 1-40, 237-268� K náboženskému vývoji Moravské Třebové např� 
Rudolf Hikl, Moravská Třebová v dějinách, Moravská Třebová 1948, s� 21-22; týž, Moravská Třebo-
vá. Náčrt jejích dějin, Moravská Třebová 1949, s� 44-46 

37 Listinu, v literatuře nesprávně označovanou za církevní řád, vydal Augustin Neumann, Příspěvky 
k náboženským dějinám Kunštátska a Bystřicka nad Pernštejnem, Sborník historického kroužku 21, 
1920, s� 44-57, zde s� 45, 47-50�

38 František Matějek (ed�), Moravské zemské desky. Kraj Olomoucký III� 1567-1642, Praha 1953, 
s� 310-312�

39 L� Hosák, Historický místopis, s� 317-318; M� Rohlík (ed�), Moravské zemské desky, s� 438�
40 Opis listiny se nachází v matrice Letovic z let 1671-1685, která je uložena v MZA Brno, Sbírka 

matrik (E 67), sign� 467�
41 P� Maťa, Rituál zásnub v deníku renesančního kavalíra, Dějiny a současnost 18, 1996, č� 6, s� 11-15� 

Dále V� Bůžek – J� Hrdlička – P� Král – Z� Vybíral, Věk, s� 319; M� Koldinská, Každodennost, 
s� 34-36� 
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kovi Brtnickém zdědil Zdeněk tři panství 
Brtnice, Moravské Budějovice a Sádek�42 

Při rozkrývání sňatkových aliancí 
předbělohorské moravské evangelické 
šlechty není možné stranou pozornosti 
ponechat manželský svazek, který uzavřel 
Vít Jindřich z Thurnu († 1635), nejstarší 
syn výše zmíněného Jeronýma Václava 
z Thurnu a jeho manželky Anny z Har-
deku� Jeho manželkou se roku 1615 stala 
Zuzana z Tiefenbachu († 1634), lutersky 
smýšlející dcera důstojníka v císařských 
službách Kryštofa z Tiefenbachu�43 Ze stej-
ného prostředí si vybral svou ženu rovněž 
František Bernard z Thurnu († 1628), syn 
Jindřicha Matyáše z Thurnu� V únoru 1619 
se v Praze oženil s Magdalenou z Harde-
ku, dcerou rakouského šlechtice Fridricha 
z Hardeku, komorníka císaře Matyáše�44

Kromě uvedených příbuzenských 
svazků stojí za pozornost také vaz-
by zmiňovaných šlechticů k Velkému 
Meziříčí� Na tamním evangelickém 
gymnáziu založeném po sepsání evan-
gelického církevního řádu patrně v roce 
1580 studoval Jiří Fridrich z Hardeku, 
syn Jindřicha z Hardeku a jeho manželky 
Anny Marie z Thurnu� Několik málo 
let předtím, ve druhé polovině sedm-

desátých let, se spolu s nevlastními 
strýci – bratry své matky Anny Marie 
– Jeronýmem Václavem, Janem Jaku-
bem († 1597) a Jindřichem Matyášem 
z Thurnu vzdělával na českobratrském 
učilišti v Ivančicích�45 O deset let později 
velkomeziříčské gymnasium illustre zřejmě 
jen krátce navštěvoval rovněž Rudolf 
z Tiefenbachu a snad i Zdeněk Brtnický 
z Valdštejna�46 Z dalších šlechticů, kteří 
se klonili k německé reformaci a vlast-
nili panství na jihozápadní Moravě, je 
mezi tamními studenty možné doložit 
také Rudolfa Šlejnice ze Šlejnic nebo tři 
syny třešťského pána Kryštofa Vencelíka 
z Vrchovišť († 1578)�47 

Kromě Brtnických z Valdštejna, 
Hardeků či Tiefenbachů směřovaly 
sňatkové aliance třetí generace českých 
a moravských Thurnů rovněž k Žerotínům� 
Druhou manželkou Jindřicha Václa-
va z Thurnu se po brzké smrti Regi-
ny Juliany z Hardeku stala roku 1616 
Mandalena ze Žerotína� Alžběta (či 
Eliška, † 1622) z Thurnu, sestra Jindřicha 
Václava, se ve stejném roce stala druhou 
manželkou Ladislava Velena ze Žerotína 
(1579-1638), jednoho z vůdců radikální 
části moravských evangelických stavů�48 

42 F� Hrubý, Hrabata, s� 100; J� Polišenský, Život a smrt Zdeňka Brtnického z Valdštejna – přítele škol 
a akademií, Studia Comeniana et Historica 12, 1982, č� 24, s� 37-44; M� Holý, Ve službách, s� 131, 
276, 326�

43 F� Hrubý, Hrabata, s� 305-306�
44 Týž, Z vídeňských papírů Jindřicha Matyáše hr. z Thurnu, Český časopis historický 34, 1928, s� 473-

573, zde s� 501-505� 
45 F� Hrubý, Pohřební kázání, s� 21-23�
46 J� Polišenský, Život, s� 38; M� Holý, Ve službách, s� 161�
47 M� Holý, Zrození, s� 135�
48 Týž, Hrabata, s� 100; týž, Ladislav Velen z Žerotína, Praha 1930, s� 44-45� 
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Přestože v uzavření výše připomenutých 
sňatků moravské evangelické šlechty 
mohly hrát a zcela jistě hrály důležitou 
roli i jiné důvody než náboženské vyz-
nání, z jejich stručného přehledu je 
patrné, že evangelická šlechta vlastnící 
majetky na jihu a jihozápadě markrabst-
ví a přinejmenším v počátcích sdružená 
okolo evangelického církevního řádu sep-
saného v říjnu 1576 ve Velkém Meziříčí 
využívala právě sňatky pro upevnění 
vnitřní soudržnosti svého uskupení� 
Společně s tradičními domácími rody jako 
byli Meziříčští z Lomnice nebo Brtničtí 
z Valdštejna k nim náležely rody, kte-
ré na Moravu přišly z rakouských zemí 
(Hardekové, Thurnové, Tiefenbachové)� 
Uvedené šlechtice spojovalo důsledné 
prosazování reformních náboženských 
myšlenek na vlastním pozemkovém majet-
ku� Přinejmenším někteří z nich usilovali 
rovněž o reformu evangelické církevní 
správy v širším geografickém horizon-
tu překračujícím hranice jejich panství, 
jak dokládá i vznik velkomeziříčského 
církevního řádu� Někteří členové uve-
dených rodů se o to snažili i v pozdějších 
letech, zejména na sklonku osmdesátých 
a v první polovině devadesátých let 
16� století� Připomenout je možné výše 
zmíněnou listinu Jana z Hardeku z října 
1589, která nasvědčuje úzkým vazbám 
duchovních z jeho jihomoravských panství 

k Moravské Třebové� Současně vypovídá 
o odklonu vyhraněných luteránů z Har-
dekových panství od děkanů horního 
podkrají brněnského, kteří byli orientováni 
spíše filipisticky�49 Jako svědek na listině 
vystupoval luterán Hynek starší Bruntáls-
ký z Vrbna († 1596), který ve stejné době 
prosazoval luterství na svých severomo-
ravských panstvích�50 Právě Hynek starší 
Bruntálský z Vrbna, moravský zemský hej-
tman z let 1590-1594, byl podle svědectví 
olomouckého biskupa Stanislava Pav-
lovského ze srpna 1591 zapojen do snah 
o vybudování nové podoby evangelické 
církevní správy na Moravě, na kterých se 
spolu s ním měl podílet majitel brtnického 
panství Hynek Brtnický z Valdštejna�51 

Sňatek Zikmunda z Tiefenbachu  
s Kateřinou Meziříčskou z Lomnice
Vzpomenutý majitel jemnického panství 
a dalších jihomoravských statků, účastník 
velkomeziříčského evangelického sněmu, 
signatář církevního řádu a rozhodný 
evangelík Tas Meziříčský z Lomnice 
po sobě zanechal jedinou dceru Kateřinu� 
Narodila se patrně v listopadu 1594 z jeho 
druhého manželství s Alžbětou z Lipé� 
Otec zemřel, když jí bylo sedm měsíců, 
matka ho následovala asi o pět let později� 
O dětství urozeného sirotka je známo 
jen velmi málo informací� Všechny navíc 
pocházejí z písemností, které se dochovaly 

49 I� Burian, Děkanství, s� 30-32�
50 Radek Fukala, Hynek starší Bruntálský z Vrbna, in: Kateřina Jišová a kol� (edd�), V komnatách palá-

ců – v ulicích měst� Sborník příspěvků věnovaných Václavu Ledvinkovi k šedesátým narozeninám, 
Praha 2007, s� 273-281�

51 F� Hrubý, Luterství, s� 308-309� Srov� také MZA Brno, Matice moravská Brno (G 83), inv� č� 168, 
kart� 42, p� 491-493� 
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v souvislosti s vyšetřováním okolností, 
za kterých počátkem září 1607, tedy krátce 
před svými třináctými narozeninami, 
uzavřela sňatek s evangelickým šlechticem 
Zikmundem z Tiefenbachu�52 

V srpnu 1594, kdy Tas Meziříčský 
sepsal poslední vůli, ještě žila jeho dcera 
Anna Marie� Mezi poručníky, kteří se 
o ni stejně jako o případné další potomky 
měli po otcově smrti starat, figurovala 
matka Alžběta z Lipé, český nejvyšší 
purkrabí a majitel nedalekého telčského 
a jindřichohradeckého panství Adam 
II� z Hradce († 1596), nejvyšší maršálek 
Království českého a Alžbětin bratr 
Jan z Lipé († 1598), nejvyšší moravský 
komorník a brtnický pán Hynek Brtnický 
z Valdštejna († 1595) a komorník menšího 
práva zemského v Brněnském kraji Bohus-
lav Bořita z Budče († asi 1606)�53 

Na počátku 17� století z nich zůstal 
naživu pouze jediný Bohuslav Bořita� 
Kateřina patrně vyrůstala na některém 
z jeho statků, k nimž patřilo panství Líšeň 
u Brna a jen o málo jižněji položený statek 
Sokolnice s Jiříkovicemi�54 Když z nich 

po úmrtí Bořitovy manželky Evy Kytlicové 
z Komorníku55 zmizel ženský prvek, byla 
dána na výchovu k Johaně Hodějovské 
z Hodějova, třetí manželce Viléma z Rou-
pova� Přestože do jeho vlastnictví náležel 
nevelký pozemkový majetek na jihozápadě 
markrabství,56 je pravděpodobné, že 
Kateřina vyrůstala na znojemském hradě, 
který pán z Roupova držel od roku 1596�57 
Zřejmě roku 1606 se dostala ke své tetě 
a nejbližší pokrevní příbuzné Aleně 
Meziříčské z Lomnice, která však v té 
době již nesídlila ve Velkém Meziříčí, kde 
její zeť Zdeněk Berka z Dubé a poté jeho 
bratr Ladislav Berka zahájili protirefor-
maci,58 ale patrně na nedalekém Novém 
Veselí, které jí připadlo po smrti prvního 
manžela Zikmunda Helta�59 

Smrtí rodičů se Kateřina stala dědičkou 
rozsáhlého pozemkového majetku zahr-
nujícího panství Jemnice a Jaroměřice nad 
Rokytnou v jihozápadní části markrabství 
a panství Velké Němčice a Říčany-Veveří 
na jihu země� Roku 1619 na nich žilo 
1060 poddaných, což představovalo 1,5 
procenta všech poddaných na moravských 

52 V kontextu genealogie Meziříčských z Lomnice o sporu velmi stručně pojednal J� Honc, Rudolf II., 
s� 13-36�

53 M� Rohlík (ed�), Moravské zemské desky, s� 254-257�
54 Josef Pilnáček, Staromoravští rodové, Vídeň 1930, s� 395; L� Hosák, Historický místopis, s� 213-214, 

216-218� 
55 V této podobě její jméno uvádí Bartoloměj Paprocký z Hlohol, Zrcadlo slavného Markrabství 

moravského, Olomouc 1593, list CCLXXXIX-CCXCII� 
56 Šlo o statek Mladoňovice, který leží východně od Jemnice, a statek Martínkov severovýchodně 

od Jemnice, který Vilém z Roupova získal roku 1597; L� Hosák, Historický místopis, s� 152, 165� 
57 Tamtéž, s� 88�
58 M� Štindl, Patrimoniální péče o duchovní tvář poddanského města (Velké Meziříčí 1592-1676), in: 

Marie Macková (ed�), Poddanská města v systému patrimoniální správy, Ústí nad Orlicí 1996, 
s� 163-172�

59 L� Hosák, Historický místopis, s� 82�
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panstvích, která se v té době nacházela 
v majetku vyšší a nižší šlechty�60 Je zřejmé, 
že rozsáhlý pozemkový majetek v ruk-
ou mladičkého děvčete musel upoutat 
pozornost na obou stranách nábožensky 
rozdělené stavovské společnosti� 

Výběr Kateřinina partnera se stal 
politickým tématem již roku 1604, kdy jí 
bylo pouhých deset let� Podle pozdějších 
svědectví vyzval Rudolf II� v uvedeném 
roce jejího posledního žijícího poručníka 
Bohuslava Bořitu z Budče stejně jako Vi-
léma z Roupova, u něhož tehdy pobývala, 
aby se spolu s ní dostavili na Pražský hrad� 
Zeměpánově prosbě vyhověl pouze pán 
z Roupova, neboť Bořita měl po cestě 
údajně nehodu a Kateřina zrovna stonala 
na neštovice� Při osobním jednání český 
nejvyšší kancléř Zdeněk Vojtěch Po-
pel z Lobkovic a místokancléř Jindřich 
Domináček z Písnice tlumočili Vilémovi 
z Roupova příkaz Rudolfa II�, aby mla-
dou šlechtičnu nikomu nezasnuboval 
ani nejednal o jejím sňatku� Pokud by se 
cokoli dozvěděl o plánu na její provdání, 
měl o tom okamžitě informovat panovní-
ka�61 Protože Bohuslav Bořita se jednání 
nemohl zúčastnit, obdržel vzápětí – podle 

výpovědí svědků ještě roku 1604 nebo 
v lednu 1605 – stejný rozkaz písemně�62 

Obsílky adresované oběma mužům, 
kteří se starali o výchovu mladého sirotka, 
i znění zeměpánova nařízení, které jim bylo 
tlumočeno, jasně ukazují, že zápas o ruku 
Kateřiny Meziříčské z Lomnice a tím 
i o rodinné dědictví, se rozhořel velmi brzy� 
Zřejmě proto, že Rudolf II� byl informo-
ván, že i přes výslovné zákazy probíhala 
jednání o výběru ženich pro Kateřinu, 
pozval někdy v prvním pololetí roku 1606 
Bohuslava Bořitu do Prahy podruhé� 
Při té příležitosti mu kancléř Lobkovic 
s místokancléřem Domináčkem zopakovali 
zeměpánův příkaz a sdělili mu, že Rudol-
fovým kandidátem v zápase o ruku mladé 
šlechtičny je Burian Lev Berka z Dubé�63 

Bohuslav Bořita nedlouho po návra-
tu na jižní Moravu zemřel a nedospělá 
šlechtična zůstala bez poručníka� Protože 
nechtěla, aby péči o ni jako sirotka bez 
poručníka převzal tehdejší moravský 
zemský hejtman Karel z Lichtenštejna,64 
požádala na konci května 1606 písemně 
Rudolfa II� o své zplnoletnění� Zřejmě 
proto, že jí ještě nebylo 14 let, které 
předepisovalo moravské zemské právo,65 jí 

60 F� Hrubý, Moravská šlechta r. 1619, její jmění a náboženské vyznání, Časopis Matice moravské 46, 
1922, s. 107-169.

61 NA Praha, Komorní soud, inv� č� 126, kniha č� 126, fol� 509a-510a, 511a-513b�
62 Svědectví českých zemských úředníků, zapsaná tamtéž, fol� 509a-510a, 511a-513a, se shodují 

s tvrzeními druhé ze sporných stran ve při, která nastala po uzavření sňatku� Srov� MZA Brno, RA 
Collato Brtnice (G 169), inv� č� 1690, sign� IV 20 19, kart� 76, fol� 5-6, 8-9, 19-20�

63 NA Praha, Komorní soud, inv� č� 126, kniha č� 126, fol� 509a-510a�
64 Tamtéž, fol� 511a-513b� K povinnostem moravského zemského hejtmana při správě sirotků Jana 

Janišová (ed�), Zřízení zemské Markrabství moravského z roku 1604, Praha 2015, s� 363-365� 
65 Vincenc Brandl (ed�), Kniha tovačovská aneb Pana Ctibora z Cimburka a z Tovačova Paměť obyčejů, 

řádů, zvyklostí starodávných a řízení práva zemského v Markrabství moravském, Brno 1868, s� 111�
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zeměpán66 na její návrh „k radě a ochraně“ 
jmenoval čtyřčlenné kolegium tvořené její 
tetou Alenou Meziříčskou z Lomnice, 
bratrancem a majitelem moravskokrum-
lovského panství Pertoldem Bohobudem 
z Lipé, majitelem nedalekého třebíčského 
panství Smilem Osovským z Doubravice 
a rytířem Václavem Zahrádeckým ze 
Zahrádek�67 Z absence Viléma z Rou-
pova v uvedeném seznamu lze usuzovat, 
že patrně někdy v této době se Kateřina 
natrvalo přestěhovala ke své tetě, která 
tak získala rozhodující vliv na její výchovu 
i výběr manžela�

Z písemností, které vznikly později 
v souvislosti s vyšetřováním okolností 
Kateřinina sňatku, je zřejmé, že v polovině 
prvního desetiletí 17� věku se rozběhl 
intenzivní zápas o ruku mladé šlechtičny 
a tím i o dědictví po Meziříčských 
z Lomnice� Kandidátem zeměpána se stal 
již zmíněný Burian Lev Berka z Dubé 
(† 1625)� Mladý katolík byl synem Vá-
clava nejstaršího Berky z Dubé († 1600), 
v letech 1597-1599 nejvyššího sudího 
a poté 1599-1600 nejvyššího komorní-
ka Království českého, a jeho manželky 
Markéty, rozené Trčkové z Lípy († asi 
1644)� Jeho strýci tak byly dvě výraz-

né postavy rodu – pražský arcibiskup 
z let 1592-1606 Zbyněk Berka z Dubé 
(† 1606)68 a katolický arivista a kontro-
verzní moravský zemský politik Ladislav 
Berka z Dubé († 1613)� Důvody císařova 
zájmu o mladého katolíka, kterému 
v červnu 1601, tedy krátce po smrti jeho 
otce, udělil plnoletost,69 ale souvisely 
ještě s dalším jeho strýcem, již zesnulým 
Zdeňkem Berkou z Dubé († 1594), 
mladším bratrem jmenovaných vliv-
ných sourozenců� Ten se totiž po úmrtí 
Jindřicha Brtnického z Valdštejna stal 
druhým manželem Zuzany Heltové z Ke-
mentu († 1593), dcery Aleny Meziříčské 
z Lomnice� Jejich manželství mělo vliv 
nejen na Zuzaninu konverzi ke katolict-
ví, ale také na držbu velkomeziříčského 
panství a proměnu náboženských poměrů 
ve městě, kde jeho nový majitel Zdeněk 
Berka a poté i jeho mladší bratr Ladislav 
Berka začali od první poloviny deva-
desátých let 16� století provádět protirefor-
maci�70 Rudolf II� tak Kateřině nenabízel 
pouze dobrého katolíka, ale současně 
blízkého příbuzného její tety Aleny� 

Berkovým evangelickým protikandi-
dátem se stal Zikmund z Tiefenbachu 
(1571-1637), nejstarší syn rakouského 

66 O pravomoci zeměpána zplnoletit ještě nedospělé sirotky J� Janišová (ed�), Zřízení, s� 368� 
67 NA Praha, Komorní soud, inv� č� 126, kniha č� 126, fol� 509a-510a, 510b-511a�
68 Antonín Podlaha, Z prvých let činnosti arcibiskupa pražského Zbyňka Berky z Dubé, Sborník histo-

rického kroužku 6, 1905, s� 1-5, 108-113; Václav Bartůněk, Probošt Zbyněk Berka z Dubé (1587-
1594), in: týž (ed�), 900 let litoměřické kapituly, Praha 1959, s� 72-85�

69 NA Praha, Morava, inv� č� 4551�
70 K souvislostem mezi majetkovými změnami v držbě panství a konfesí nových majitelů J� Hrdlička, 

Vrchnostenská města mezi konfesní pluralitou a „šlechtickou konfesionalizací“, in: Olga Fejtová – Václav 
Ledvinka – Jiří Pešek (edd�), Město v převratech konfesionalizace v 15� až 18� století, Praha 2014 (= 
Documenta Pragensia 33), s� 59-84, pro Velké Meziříčí s� 66-72� 
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šlechtice, důstojníka a vyslance v habs-
burských službách Kryštofa z Tiefen-
bachu († 1598)� Ten byl roku 1577 přijat 
na Moravě do panského stavu a o rok 
později se stal majitelem jihomoravského 
panství Drnholec,71 které po Kryštofově 
smrti přešlo na jeho tři syny Zikmunda, 
Fridricha († 1621)72 a Rudolfa († 1653)�73 
Jejich konfese je patrná z listiny, kterou 
v listopadu 1601 převedli patronátní právo 
k drnholecké faře u kostela Nejsvětější 
Trojice na tamní obec s tím, aby na ni 
byli dosazováni pouze evangeličtí du-
chovní�74 Zatímco oba mladší bratři se 
vydali na vojenskou dráhu, která je zavedla 
do znepřátelených táborů, správa rodo-
vých statků zřejmě připadla Zikmundovi, 
který je výrazně rozšířil právě zásluhou 
svého prvního sňatku�75 Vhodného adepta 
na svazek s mladičkou Kateřinou učinila 
ze Zikmunda z Tiefenbachu evidentně 
jeho konfese� Svou roli snad hrála i blíz-

kost statků či výše připomenuté kontakty 
jeho příbuzných se členy evangelického 
uskupení, k němuž náleželi rovněž Tas 
i Alena Meziříčtí z Lomnice�76 

V době, kdy začal být chystaný sňatek 
Kateřiny Meziříčské z Lomnice a Zik-
munda z Tiefenbachu veřejnou záležitostí, 
se ho znovu pokusil překazit Rudolf 
II� Spoléhal přitom na osobní jednání 
s oběma ženami� Ty ale jeho výzvy, aby 
se dostavily do Prahy, neuposlechly�77 
Začátkem ledna 1607 proto panovník 
písemně vyzval místodržícího úřadu hejt-
mana Markrabství moravského Ladislava 
Berku z Dubé, jednoho z vůdců morav-
ských stavů Karla staršího ze Žerotína 
a nejvyššího moravského zemského písaře 
Viléma Zoubka ze Zdětína, aby společně 
navštívili Alenu Mezičíčskou z Lomnice 
a její neteř Kateřinu, která u ní v té době 
pobývala� Měli je informovat o zájmu 
Buriana Lva Berky oženit se s Kateřinou 

71 Miroslav Svoboda, Majitelé drnholeckého panství od 14. století, in: Emil Kordiovský a kol� (edd�), 
Drnholec, Drnholec 2011, s� 101-119, zde s� 111-115� 

72 R� Fukala, První oběť habsburské pomsty: moravský plukovník Fridrich z Tiefenbachu, in: Petr Kopička 
(ed�), Fontes ipsi sitiunt� Sborník prací k sedmdesátinám archiváře a historika Eduarda Mikuška, 
Litoměřice-Praha 2016, s� 99-115�

73 K jeho osobě zejména optikou konverze ke katolictví roku 1623 Thomas Winkelbauer, Fürst und 
Fürstendiener. Gundaker von Liechtenstein, ein österreichischer Aristokrat des konfessionellen Zeitalters, 
Wien-München 1999, s� 101-104; týž, Konfese a konverze. Šlechtické proměny vyznání v českých a ra-
kouských zemích od sklonku 16. do poloviny 17. století, Český časopis historický 98, 2000, s� 476-539, 
zde s� 507-509�

74 SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově, Archiv obce Drnholec, inv� č� 5�
75 K Tiefenbachům V� Brandl (ed�), Urkunden-Buch der Familie Teufenbach, Brno 1867, s� VII-XX� 

Kromě výše citovaných prací velmi stručně Eva Stupková, Tiefenbachové na Moravě, Olomoucký 
archivní sborník 9, 2011, s� 171-175�

76 Zikmundův otec Kryštof udržoval přinejmenším ve druhé polovině osmdesátých let 16� století styky 
s Hynkem Brtnickým z Valdštejna� Brtnického dopisy editoval V� Brandl (ed�), Urkunden-Buch, 
s� 295-300�

77 NA Praha, Komorní soud, inv� č� 126, kniha č� 126, fol� 511a-513b�
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stejně jako o souhlasu zeměpána s tako-
vým sňatkem� Při osobní návštěvě, která se 
uskutečnila 27� dubna 1607 v Jaroměřicích, 
jim jmenovaní komisaři tlumočili Ru-
dolfovu žádost a spolu s tím předali jeho 
dopis, v němž se přimlouval za Berku� 
Hned následujícího dne, 28� dubna 1607, 
adresovala dvanáctiletá dívenka panov-
níkovi odpověď, v níž mu poděkovala 
za „milostivou a otcovskou péči“, kterou o ni 
jako o sirotka projevoval, jeho záměry ale 
odmítla� Odvolávala se na nedostatek citu 
k doporučovanému nápadníkovi („nema-
jíce ku panu hned žádné lásky“) stejně jako 
na nezájem o vstup do manželství („ani 
toho oumyslu jsem tak v mladém věku v stav 
manželský vstoupiti“)�78 

Zejména druhý argument musel pa-
novník vnímat jako zcela účelový, neboť 
byl jistě dobře informován, že moravská 
evangelická šlechta již o výběru manžela 
pro Kateřinu Meziříčskou z Lomnice roz-
hodla� Hlavní slovo přitom přisuzoval její 
tetě Aleně�79 Velmi pravděpodobně právě 
tyto kroky byly důvodem Rudolfových 
aktivit směřujících k překažení sňatku� 
Na konci května 1607 proto svou žádost 
zopakoval znovu� Tentokrát ji adreso-
val Karlovi staršímu ze Žerotína a Janu 
Jetřichovi z Kunovic� Oba šlechtice opět 
vyzval k osobní návštěvě jmenovaných 
žen, při níž jim měli důrazně tlumočit vůli 

panovníka, podle níž se Kateřina měla 
provdat za Berku� Žádný jiný manželský 
svazek Rudolf II� nepřipouštěl�80 

Z Rudolfova příkazu či osobní inicia-
tivy zainteresovaných se v průběhu tří 
letních měsíců roku 1607 za Kateřinou 
Meziříčskou a její tetou Alenou postupně 
vypravila tři poselství, která se měla 
pokusit rozmluvit chystaný sňatek� Per-
sonální složení jednotlivých výprav není 
možné přesně rekonstruovat� Nejprve 
do Jaroměřic patrně směřovala Markéta 
Donínská z Lípy, matka Buriana Lva, 
v té době již provdaná za prezidenta 
apelačního soudu Ferdinanda z Donína� 
Doprovázel ji syn Burian Lev, Magdaléna 
Talacková z Kostelce a jménem neznámá 
příslušnice rytířské rodiny Dobřenských 
z Dobřenic� Ve druhém případě zřejmě 
cestovaly šlechtičny samy� V zřejmě 
nejpočetnější třetí delegaci je doplnili Jan 
z Kunovic a jeho bratranec Jan Jetřich 
z Kunovic, majitelé několika rozsáhlých 
panství v jihovýchodní části markrabství� 
Důvodem volby evangelíka Jana Jetřicha 
z Kunovic byla osoba jeho manželky, 
kterou se v lednu 1604 stala Johanka 
Berková, dcera Markéty Donínské z Lípy 
a tedy sestra Buriana Lva Berky z Dubé�81 

Ani tyto Rudolfovy aktivity ale ne-
vedly k cíli� Někdy v na přelomu léta 
a podzimu 1607 adresoval Zikmund 

78 Text Kateřininy odpovědi je znám z pozdějšího opisu zapsaného tamtéž, inv� č� 41, kniha č� 41, fol� 
272a-273a�

79 „[N]eb se tehdáž zprávy dávaly, že by ne tak ona panna šlechtična jako paní Alena Berková naproti tako-
vým přímluvám Jeho Milosti Císařské se stavěti měla“; tamtéž, inv� č� 126, kniha č� 126, fol� 511a-513b�

80 Srov� dva koncepty Rudolfa dopisu z 29� května 1607 uložené tamtéž, Morava, inv� č� 5528 a 5530� 
81 Tamtéž, Komorní soud, inv� č� 126, kniha č� 126, fol� 531b-534a� Také P� Maťa – M� Koldinská 

(edd�), Deník rudolfinského dvořana. Adam mladší z Valdštejna 1602-1633, Praha 1997, s� 79�
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z Tiefenbachu zeměpánovi německy 
psanou žádost, v níž ho formálně požádal 
o souhlas s chystaným sňatkem�82 Na pa-
novníkovu odpověď ale nepočkal a 2� září 
1607 se na jaroměřickém zámku oženil 
s Kateřinou Meziříčskou z Lomnice� 
Z údajně velkého množství pánů a rytířů 
přítomných svatebnímu veselí prame-
ny jmenují Alenu Meziříčskou jako 
„nejbližší přítelkyni“ nevěsty� K oltáři 
Kateřinu přivedli ženichův bratr Fridrich 
z Tiefenbachu spolu s dalším evangelí-
kem Ladislavem Šlejnicem ze Šlejnic, 
od roku 1591 spolumajitelem panství 
Hostim, jež se nacházelo v sousedství 
moravskobudějovického panství, který se 
však na svatbě nejspíše ocitl náhodně�83 
Manžele oddával jaroměřický evangelický 
farář Jan Porfirides Rychnovský�84 

Uzavření sňatku Rudolf II� vnímal jako 
porušení panovnického příkazu, které 
bylo nutné důkladně vyšetřit, objas-
nit, jaké osoby se na něm podílely, a ty 
následně potrestat� Zikmund z Tiefen-
bachu, jeho manželka i Alena Meziříčská 
proto bezprostředně po sňatku obdrželi 
výzvy, na jejichž základě se měli dostavit 
do královské kanceláře na Pražský hrad 
a vysvětlit své konání� 

První jednání se v prostorách české 
kanceláře na Pražském hradě uskutečnilo 
25� září 1607� Před komisi tvořenou 
nejvyšším hofmistrem Kryštofem Po-
pelem z Lobkovic, nejvyšším kancléřem 
Zdeňkem Vojtěchem Popelem z Lobkovic, 
hejtmanem Starého Města pražského 
Janem Václavem Popelem z Lobkovic, 
místokancléřem Jindřichem Domináčkem 
z Písnice a sekretářem české kanceláře 
Janem Menclem z Kolsdorfu předstoupil 
manželský pár se svým doprovodem� Ten 
spolu s Kateřininým fraucimorem tvořil 
ženichův bratr Kryštof z Tiefenbachu, 
těšínský kníže Adam Václav,85 plukovník 
císařské armády Kolonič – snad Sejfríd 
nebo jeho bratr Ferdinand – a jménem 
neznámý příslušník rakouského panského 
rodu Starhemberků� Jednání bylo pou-
ze krátké� Nejvyšší kancléř poděkoval 
Kateřině, že se na četná předchozí obeslání 
dostavila na Pražský hrad a vyzval ji, aby 
se až do dalšího příkazu nevzdalovala 
z města� Poté se obě delegace rozešly�86

Další jednání se na stejném místě od-
ehrálo po bezmála dvou týdnech, 5� října 
1607� Jeho úkolem bylo vyšetřit okolnosti, 
za jakých došlo k uzavření sňatku Kateřiny 
Meziříčské a Zikmunda z Tiefenbachu� 

82 NA Praha, Komorní soud, inv� č� 126, kniha č� 126, fol� 515a-517b, 615a� Také Václav Pešák (ed�), 
Protokoly české státní rady z let 1602-1610, Praha 1952, s� 117�

83 Wenzel Hieke, Die Freiherrn von Schleinitz in Nordböhmen, Mittheilungen des Vereines für 
Geschichte der Deutschen in Böhmen 27, 1889, s� 363-378, zde s� 371� K jeho majetkovým po-
měrům L� Hosák, Historický místopis, s� 159-160; Miroslav Plaček, Tvrz v Hostimi a její držitelé 
do počátku 17. století, Jižní Morava 33, 1997, s� 37-45, zde s� 41� O důvodech Šlejnicovy přítomnosti 
v Jaroměřicích na začátku září 1607 více V� Pešák (ed�), Protokoly, s� 116-117�

84 MZA Brno, RA Collaltů Brtnice (G 169), inv� č� 1690, sign� IV 20 19, kart� 76, fol� 1�
85 O jeho přítomnosti v Praze na konci září 1607 také M� Koldinská – P� Maťa (edd�), Deník, s� 145�
86 V� Pešák (ed�), Protokoly, s� 112-113�
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Skladba vyšetřovatelů byla identická jako 
v prvním případě, doplnil je pouze prezi-
dent apelačního soudu Ferdinand z Doní-
na� Složení evangelického tábora není zná-
mé, výslechu se ale prokazatelně účastnili 
oba manželé� Absenci Aleny Meziříčské 
odůvodňovaly písemnosti z evangelického 
tábora její dlouhodobou nemocí�87 

V úvodu jednání si Kateřina vyslechla 
devět otázek, které směřovaly k různým 
okolnostem v souvislosti s uzavřením 
jejího manželství� Odpovědi namísto své 
manželky většinou formuloval její manžel� 
Oba v nich tvrdili, že k dohodě o uzavření 
jejich svazku došlo před více než dvěma 
lety� Volbu manžela podle jejich výpovědi 
ovlivnil zejména poručník Bohuslav Bořita 
z Budče, který však před rokem zemřel� 
Další část kontroverze se týkala plnole-
tosti ještě ani ne třináctiletého děvčete, 
konkrétně výtky, že k zásnubám došlo ještě 
před jejím zplnoletněním� Svazek byl pod-
le tvrzení manželů důsledkem vzájemného 
citového vzplanutí („než že láska byla“) 
a k jeho uzavření došlo se souhlasem Ale-
ny Meziříčské, jež se také účastnila svatby� 

Jejímu průběhu byla při výslechu věnována 
pouze stručná pozornost�88 

Ve stejný den, tedy 5� října 1607, 
se v české kanceláři uskutečnilo ještě 
druhé zasedání� Na něm došlo pouze 
ke schválení zápisu z předchozího šetření� 
Na základě výsledku dosavadního šetření 
rozhodl panovník o obeslání Zikmunda 
z Tiefenbachu a Kateřiny Tiefenba-
chové z Lomnice před širší královskou 
radu, v níž zasedali nejvyšší čeští zemští 
úředníci, přísedící zemského soudu 
a členové komorního a dvorského soudu�89 
Při takovém jednání panovníka zastupoval 
královský prokurátor v Království českém 
Oldřich Gerštorf z Gerštorfu,90 jemuž 
byl zápis předán 12� února 1608� Předtím 
17� prosince 1607 umožnil kancléř Lobko-
vic oběma manželům odjet z Prahy�91 

Pokračování sporu formálně inicioval 
Rudolf II�, který v sobotu 1� prosince 
1607 předvolal před širší královskou radu 
Zikmunda z Tiefenbachu, jeho manželku 
Zuzanu a Alenu Meziříčskou z Lomnice� 
Ve stejný den o tom panovník informo-
val třemi listy – pro každou osobu zvlášť 

87 NA Praha, Komorní soud, inv� č� 126, kniha č� 126, fol� 527b-528b, 528b-529b, 529b-530a, 
530a-531a�

88 V� Pešák (ed�), Protokoly, s� 113-115�
89 Josef Kalousek, České státní právo, Praha 1871, s� 110-112, 375-376; Jan Kapras, Právní dějiny 

zemí koruny české II/1. Dějiny státního zřízení. Doba předbělohorská, Praha 1913, s� 452-457� Ke sklad-
bě širší královské rady a jejím kompetencím nověji P� Maťa, Svět, s� 333-335� O vztahu královské 
rady a české dvorské kanceláře např� Karel Stloukal, Česká kancelář dvorská 1599-1608� Pokus 
z moderní diplomatiky, Praha 1931, s� 31�

90 O tomto typu soudu, označovaném prameny jako „pře před vlastní osobu Jeho Milosti Císařskou a Krá-
lovskou, nejvyšší úředníky, soudce zemské a rady Jeho Milosti soudův dvorského a komorního Království 
Jeho Milosti českého obeslané“, např� Bohumil Ryba (ed�), Pavel Stránský, O státě českém, Praha 1940, 
s� 238� O takových „sročených“ či „postranních přích“ na počátku 17� století Antonín Rezek (ed�), 
Zápisky Viléma Slavaty z let 1601-1603, Praha 1887, s� 9-10, 20-22, 29-30, 51-53�

91 V� Pešák (ed�), Protokoly, s� 115-117, 120-121, 122-123�



/ VĚDECKÉ STUDIE / JOSEF HRDLIČKA

24 OPERA HISTORICA    • ROČNÍK 17 • 2016 • č. 1

– nejvyššího hofmistra Kryštofa Popela 
z Lobkovic a požádal ho, aby z titulu 
své funkce předsedy komorního soudu 
zajistil oběma sporným stranám u úřadu 
komorního soudu veškerý „právní ser-
vis“, zejména podávání půhonů, druhých 
půhonů (tzv� „důhonů“) či zapisování 
výpovědí svědků�92 Jako datum projed-
návání pře byla stanovena středa 13� února 
1608� 

Žaloby si obě sporné strany začaly 
vyměňovat na začátku ledna 1608� V úterý 
8� ledna český královský prokurátor 
Oldřich Gerštorf z Gerštorfu pohnal 
nejvyššího kancléře Zdeňka Vojtěcha Po-
pela z Lobkovic, místokancléře Jindřicha 
Domináčka z Písnice a sekretáře české 
kanceláře Jana Mencla z Kolsdorfu� 
Datum stání bylo stanoveno na 14� ledna 
1608�93

Jen o dva dny později začali vyvíjet 
aktivitu rovněž Zikmund z Tiefenbachu 
se svou manželkou� Na podané obžaloby 
odpověděli půhony na celkem 17 osob, 
rozdělených do tří skupin� První skupinu 
obžalovaných tvořilo sedm šlechtičen 
a šest šlechticů� Mezi ženami nechybělo 
několik manželek nejvyšších zemských 
úředníků� Šlo o ženu českého nejvyššího 
kancléře Polyxenu Lobkovickou 
z Pernštejna, choť prezidenta apelačního 
soudu Markétu Donínskou z Lípy či 
Alžbětu Menšíkovou z Chýš a Egrberku, 
manželku purkrabího Pražského hradu 

Jakuba Menšíka z Menštejna� Dalšími 
ženami byly Lukrécie Křinecká z Ronova, 
Kateřina Roupovská z Roupova a Alžběta 
Stošová, rozená Libštejnská z Kolovrat, 
od roku 1596 manželka Oty Stoše z Kou-
nic� Nechyběli ani manželé Jan Zbyněk 
Zajíc z Házmburka, který stál v letech 
1609-1616 v čele apelačního soudu, 
a Polyxena Zajícová z Minkvic� V početné 
skupině figuroval rovněž nejvyšší berník 
Heralt Václav Libštejnský z Kolovrat 
nebo Rudolfův neúspěšný adept na sňatek 
Burian Lev Berka z Dubé� Nižší šlechtu 
zastupoval sekretář Království českého Jan 
Platejs z Platenštejna, Jeroným Huberk 
z Hendrdorfu a Magdaléna Talacková 
z Kostelce, vdova po Hynkovi Talackovi 
z Ještětic� Stání v této záležitosti bylo 
nařízeno na 26� ledna 1608�94 

Další žaloba podaná rovněž 10� ledna 
1608 směřovala na královského prokuráto-
ra Oldřicha Gerštorfa z Geštorfu� Ten 
měl na žádost obou manželů předložit 
královské radě originál dopisu, který 
Kateřina Meziříčská z Lomnice na kon-
ci dubna 1607 adresovala Rudolfovi II� 
a v němž se odmítla provdat za Buriana 
Lva Berku z Dubé� Svědectví o něm měl 
Gerštorf podat na stání 30� ledna 1608�95 
Poslední třetí skupina půhonů podaná 
oběma manželi bezmála o měsíc později, 
9� února 1608, směřovala na nejvyššího 
kancléře Zdeňka Vojtěcha Popela z Lob-
kovic, místokancléře Jindřicha Domináčka 

92 NA Praha, Komorní soud, inv� č� 234, kniha č� 234, fol� 164b-167a�
93 Tamtéž, inv� č� 41, kniha č� 41, fol� 286a-287b�
94 Tamtéž, fol� 271a-271b, 275a-275b�
95 Tamtéž, fol� 272a-273a, 278a-279a�
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z Písnice a sekretáře české kanceláře Jana 
Mencla z Kolsdorfu, tedy na stejné osoby, 
jejichž svědectví si již předtím vyžádal 
prokurátor Gerštorf� Jako datum stání byl 
určen 11� února 1608�96 

V průběhu čtyř týdnů mezi 14� lednem 
a 12� únorem 1608 doručovali zaměstnanci 
úřadu desk zemských půhony a důhony 
jednotlivým obeslaným�97 Zasedání králov-
ské rady svolané na 13� února 1608 zahájil 
nejvyšší kancléř Zdeněk Vojtěch Popel 
z Lobkovic, který pouze informoval Zik-
munda z Tiefenbachu a jeho manželku, 
aby se do české dvorské kanceláře dostavili 
následující den�98 K projednávání pře však 
nakonec nedošlo� Důvodem byly obstrukce 
manželského páru� Ve své žádosti adre-
sované královské radě uvedli, že se jim 
nepodařilo včas shromáždit výpovědi všech 
svědků� Nedisponovali ani výpisy z blíže 
nespecifikovaných právních dokumentů 
Markrabství moravského, kterými patrně 
hodlali argumentovat� Některé písem-
nosti psané v německém jazyce podle 

nich nestihly být přeloženy do češtiny� 
Z uvedených důvodů požádali panovníka 
i královskou radu o prodloužení termínu 
projednávání jejich pře� Přestože se proti 
tomu postavil prokurátor Oldřich Gerštorf 
z Gerštorfu, slavila zdržovací taktika 
úspěch� Královská rada, v níž 15� února 
1608 zasedlo 25 pánů a rytířů, stanovila 
jako termín dalšího jednání 7� května 
téhož roku�99 

Vzhledem k radikální proměně poli-
tických poměrů na Moravě, které nastaly 
po jednání ivančického sněmu, k tomu 
již nedošlo�100 Libeňský mír uzavřený 
25� června 1608 mezi Rudolfem II� a jeho 
bratrem Matyášem mimo jiné ukončil pra-
vomoci českých královských úřadů včetně 
české dvorské kanceláře na Moravě� Jelikož 
i soudní pře moravské šlechty neměly 
být souzeny mimo markrabství, česká 
královská rada projednávání sporu 5� října 
1609 ukončila� Podle zápisu v registrech 
komorního soudu se tak stalo na žádost 
Kateřiny Tiefenbachové z Lomnice�101 

96 Tamtéž, fol� 274a, 280a� 
97 Tamtéž, inv� č� 200, kniha č� 200, fol� 307a-308a�
98 V� Pešák (ed�), Protokoly, s� 123�
99 NA Praha, Komorní soud, inv� č� 157, kniha č� 157, fol� 185a-186a�
100 Z bohaté literatury např� Joachim Bahlcke, Konföderation und Widerstand. Die politische Beziehun-

gen der böhmischen und mährischen Ständegemeinde vom Bruderzwist bis zum Aufstand gegen Habsburg 
(1608-1619), Folia Historica Bohemica 13, 1990, s� 235-288; Josef Válka, Morava reformace, 
renesance a baroka, Brno 1995, s� 85-87; Dalibor Janiš, Stände versus Herrscher: Widerstandsrecht 
und Landrechte in den böhmischen Ländern, in: V� Bůžek (ed�), Ein Bruderzwist im Hause Habsburg 
(1608-1611), České Budějovice 2010 (= Opera historica 14), s� 277-306, zejména s� 301-303; To-
máš Knoz, Mähren im Jahre 1608 zwischen Rudolf und Matthias, in: tamtéž, s� 331-362� Ze starších 
prací Jan Tenora, Účast kardinála Dietrichštejna za boje mezi arciknížetem Matyášem a Rudolfem 
II� roku 1608, Brno 1917�

101 F� Kameníček, Zemské sněmy II, Brno 1902, s� 464-466, 621-635 (č� 27); M� Rohlík (ed�), Morav-
ské zemské desky, s� 353-361� Zápis o ukončení pře v NA Praha, Komorní soud, inv� č� 234, kniha 
č� 234, fol� 164b, 165b, 166b�
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Písemnosti komorního soudu102 stejně 
jako další svědectví, která na sklonku 
prosince 1607 a v lednu následujícího roku 
vznikla z iniciativy Zikmunda z Tiefen-
bachu, umožňují poznat nejen procesní 
stránku projednávané pře, ale rovněž 
argumentaci obou stran� Zejména v evange-
lickém táboře bylo do sporu zapojeno více 
osob, než naznačují výše zmíněná jména 
pohnaných� Na přání Zikmunda z Tiefen-
bachu, jeho manželky i její tety svědčili či 
byli připraveni svědčit jeho bratři Fridrich 
a Rudolf z Tiefenbachu� Další osobu, 
kterou s Tiefenbachy spojovala vojenská 
kariéra, rakouský původ a evangelická 
konfese, byl Jan Bernard z Fünfkirchenu, 
císařský generálproviantmistr a od roku 
1603 majitel panství Šelmberk a Mladá 
Vožice na pomezí jižních a středních 
Čech�103 Zastoupeni byli rovněž Jan Me-
lichar a Hynek Bořitové z Budče, synové 
Kateřinina zemřelého poručníka Bohus-
lava Bořity� V souvislosti s rolí sňatkových 
aliancí moravské evangelické šlechty, které 
vytvářely pozadí sledovaného sňatku, stojí 
za pozornost, že manželkou Hynka Bořity 
z Budče byla Marie z Tiefenbachu, sestra 
ženicha a obou jeho bratrů�104 Ženskou 
část představující pravděpodobně frauci-
mor mladé nevěsty ztělesňovaly nižší 
šlechtičny Alena Andělová z Čížova, Anna 

Dobřenská z Dobřenic a snad i Kateřina 
Babková z Meziříčka a Eva Boryňová ze 
Lhoty� Svědectví poskytly rovněž neurozené 
osoby pohybující se patrně na dvoře mladé 
nevěsty, jako byla děvečka Alžběta pochá-
zející z Jemnice, lokaj Martin Horecký 
z Jaroměřic nad Rokytnou, další lokaj 
Matěj či Tomáš Vertisek�105 Prostřednictvím 
děkana horního podkrají brněnského La-
dislava Korvína si Zikmund z Tiefenbachu 
vyžádal rovněž svědectví oddávajícího 
kněze Jana Porfirida Rychnovského�106 
S prosbou o stvrzení vyžádaných svědectví 
se na konci ledna 1608 obrátil na městské 
rady do Brna a Třebíče�107 

Svědectví z obou táborů se shodně 
týkala několika klíčových momentů z let 
1604 až 1607, v nichž probíhal zápas 
o ruku mladého sirotka a spolu s tím 
i o dědictví po Meziříčských z Lom-
nice� Nepřekvapí, že obě sporné strany 
viděly důležité momenty celého zápasu 
odlišně� Cílem následujících odstavců je 
prostřednictvím jejich výpovědí poznat ar-
gumentaci jednotlivých aktérů, která měla 
podpořit jejich úspěch v soudním sporu� 

Výpovědi svědků evangelického 
manželského páru shodně opakovaly 
několik tezí, která měla doložit legitimitu 
uzavřeného sňatku� Klíčové tvrzení se 
týkalo časové následnosti zásnub Kateřiny 

102 Václav Schulz, Příspěvky k dějinám soudu komorního Království českého z let 1526-1627, Praha 1904�
103 A� Sedláček, Hrady IV, Praha 19953, s� 224-225�
104 J� Pilnáček, Staromoravští rodové, s� 381; L� Hosák, Historický místopis, s� 214, 244�
105 NA Praha, Komorní soud, inv� č� 126, kniha č� 126, fol� 527a-531a�
106 V kontextu vazeb evangelické šlechty ke strukturám moravské evangelické církevní organizace interpreto-

val dopis I� Burian, Děkanství, s� 30-31�
107 Koncepty i některé originály uvedených písemností se dochovaly v MZA Brno, RA Collaltů Brtnice (G 

169), inv� č� 1690, sign� IV 20 19, kart� 76�
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se Zikmundem a dopisu Rudolfa II�, 
který roku 1604 či v lednu 1605 adreso-
val Bohuslavu Bořitovi z Budče a zaka-
zoval v něm jakékoliv jednání o výběru 
manžela pro neplnoletého sirotka, stejně 
jako povědomí Zikmunda z Tiefenbachu 
o tomto zeměpánově příkazu� Podle 
všech svědků vystupujících na straně 
manželského páru dal poručník Bohuslav 
Bořita souhlas ke sňatku Kateřiny a Zik-
munda dříve, než obdržel Rudolfův rozkaz� 
Všichni svědci také ve shodě tvrdili, že 
Bořita o Rudolfově písemném zákazu 
Zikmunda z Tiefenbachu neinformoval�108 

Svědectví jejich protivníků, vyžádaná 
českým královským prokurátorem, tuto 
tezi nijak zásadně nezpochybňovala� Český 
kancléř Zdeněk Vojtěch Popel z Lobko-
vic i místokancléř Jindřich Domináček 
z Písnice shodně uváděli, že o tom, zda 
Bohuslav Bořita informoval Zikmunda 
z Tiefenbachu o panovníkově zákazu, nic 
neví� Podle nich o tom ale vědět mohl, 
neboť oba tvrdili, že o zákazu informovali 
Zikmundova bratra Fridricha z Tiefen-
bachu�109 Oba ale především uváděli, že při 
osobním jednání s Bohuslavem Bořitou 
v Praze, jehož se někdy v prvním polo-
letí roku 1606 zúčastnil také sekretář Jan 
Mencl, jim Kateřinin poručník sdělil, že 
není proti tomu, aby se Kateřina v bu-

doucnu provdala za Buriana Lva Berku� 
Podle Jana Mencla a Jindřicha Domináčka 
z Písnice dokonce přislíbil Berkovu kandi-
daturu podporovat�110 

Oproti tomu svědectví evangelického 
uskupení prosazovala verzi, podle níž byl 
Zikmund z Tiefenbachu jediným nápad-
níkem, který se o Kateřinu ucházel� Zájem 
o ni údajně projevoval několik let, což 
odpovídalo dalšímu tvrzení evangelíků, 
že o výběru ženicha pro mladou nevěstu 
bylo rozhodnuto již dlouho před sňatkem� 
O několikaletém Zikmundově zájmu 
o svou osobu se ostatně zmínila i sama 
Kateřina („ctné a šlechetné mně po několiko 
let pořád sloužení“)�111 Podle několika 
svědků se Zikmund těšil oblibě Bohuslava 
Bořity, který Kateřinu vytrvale nabádal, 
aby si za partnera vybrala právě jeho 
(„aby […] žádného jiného mimo pana sobě 
za manžela nebrala“)�112 Právě poručníkovi 
připadla podle některých svědků hlavní 
role ve výběru manžela pro Kateřinu� 
Po jeho smrti tuto volbu potvrdila Ale-
na Meziříčská� Zatímco podle tvrzení 
z ženichova tábora k tomu svou neteř 
nijak nutila,113 přičítal sekretář Jan Mencl 
z Kolsdorfu právě Kateřině klíčový vliv 
na výběr jejího manžela�114 

Dalším sporným tématem, které obě 
strany viděly zcela rozdílně, se stal zájem 

108 NA Praha, Komorní soud, inv� č� 126, kniha č� 126, fol� 528b-529; MZA Brno, RA Collaltů Brtnice (G 
169), inv� č� 1690, sign� IV 20 19, kart� 76, fol� 2-4, 8-9, 17, 19-20�

109 NA Praha, Komorní soud, inv� č� 126, kniha č� 126, fol� 515a-517b, 615a�
110 Tamtéž, fol� 509a-510a, 510b-511a, 511a-513b�
111 MZA Brno, RA Collaltů Brtnice (G 169), inv� č� 1690, sign� IV 20 19, kart� 76, fol� 7�
112 Citace pochází ze svědectví Rudolfa z Tiefenbachu uloženého tamtéž, fol� 2�
113 tamtéž, fol� 8-9, 12-13, 14-15�
114 NA Praha, Komorní soud, inv� č� 126, kniha č� 126, fol� 511a-513b�
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Buriana Lva Berky z Dubé o sňatek 
s Kateřinou Meziříčskou z Lomnice� Šlo 
do značné míry o téma ženské, neboť právě 
ženy se tomuto tématu ve svých výpovědích 
hojně věnovaly� Na straně zastoupení 
královským prokurátorem Gerštorfem 
byla Berkovým nejhlasitějším obhájcem 
jeho matka Markéta Donínská z Lípy� 
Podle ní se jejich první společná návštěva 
u Bohuslava Bořity, Aleny Meziříčské 
a Kateřiny Meziříčské uskutečnila patrně 
v červnu 1604� Při té příležitosti oběma 
dospělým urozencům sdělila, že její syn 
se hodlá ucházet o Kateřininu ruku a těší 
podpoře císaře� Ihned je také je požádala 
o podporu synovy kandidatury� Poručník 
Bořita údajně slíbil její zájem podporovat, 
což měl vyjádřit verbálně i podáním ruky 
mladému Berkovi� Spolu s tím Markétu 
Donínskou pořádal o zaslání nápadníkova 
obrazu, který mu jeho matka vzápětí odes-
lala i s diamantovým prstenem, který měl 
dokládat Berkův vážný zájem o Kateřininu 
ruku� Podle své matky ho projevoval 
i později při dalších návštěvách Kateřiny 
Meziříčské v Jaroměřicích, při nichž mu 
Kateřina údajně dvakrát darovala věnec, 
což spolu s Berkovou matkou potvrdila 
i Magdaléna Talacková z Kostelce� Naopak 
Alena Meziříčská z Lomnice ve výpovědi 
Markéty Donínské z Lípy vystupovala 
jako odpůrce jejího syna� Důvodem měla 

být katolická víra Buriana Lva Berky, jež 
údajně jediná bránila tomu, aby se sňatkem 
vyslovila souhlas („Ona pak paní Alena 
Berková vždycky pravila, kdyby syn můj 
nebyl pod jednou a kacířem ho nazývajíc, že 
by mu jí [Kateřinu Meziříčskou z Lomnice] 
na rukou donesla“�115 

S touto verzí se zcela rozcházela 
svědectví evangelického uskupení� Podle 
nich Burian Lev Berka předtím, než se stal 
Rudolfovým kandidátem v zápase o ruku 
bohatého sirotka, o Kateřinu údajně 
nejevil žádný zájem� Například Rudolf 
z Tiefenbachu tvrdil, že ho u Kateřiny 
ani u jejího poručníka nikdy neviděl� 
Vztahu Kateřiny a Buriana Lva Berky se 
ve svých svědectvích obsáhleji věnovaly 
obě rytířky Alena Andělová z Čížova 
a Anna Dobřenská z Dobřenic� Podle 
obou měl Berka navštívit Kateřinu a její 
tetu pouze třikrát� Sama Kateřina se podle 
nich měla vyslovit, že si ho vzít nechce 
(„že ona pana Lva Buriana Berky nechce“) 
a neprojevovala k němu ani žádné city 
(„že jest ku panu Berkovi žádné mysli 
neměla“)�116 Jejím vyvoleným byl podle 
nich od samého počátku pouze Zikmund 
z Tiefenbachu, který se jí dvořil několik 
let a s jehož výběrem za svého manžela 
souhlasila („že sobě žádného jiného mimo 
pana z Tyfmpochu sobě vzíti za manžela 
nechce“)�117 V další části svědectví Ale-

115 Tamtéž, fol� 531b-534a, 534a-534b�
116 MZA Brno, RA Collaltů Brtnice (G 169), inv� č� 1690, sign� IV 20 19, kart� 76, fol� 12-13� Podrobněji dia-

log Kateřiny Meziříčské a její tety ve svém svědectví reprodukovala Anna Dobřenská z Dobřenic: „A když 
jest táž paní Alena Berková s touž pannou šlechtičnou o téhož pana Berku mluvila, to sem slyšela, že paní Alena 
Berková též panně šlechtičně řekla, nu Kačenko, chceš-li pana Buriana. Tu jest táž panna šlechtična pravila, že 
ona pana Lva Buriana Berky nechce“; tamtéž, fol� 14-15�

117 Tamtéž�
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na Andělová zdůraznila kontrast mezi 
citovou náklonností Kateřiny a Zikmunda 
a naopak racionálním zájmem Buriana 
Lva, podpořeným údajně slibem 2000 kop 
grošů, který jí v případě uzavření sňatku 
slíbila vyplatit Berkova matka� 

Nezájem Kateřiny Meziříčské z Lom-
nice o Buriana Lva Berku z Dubé 
ve svých výpovědích potvrdili rovněž 
neurození členové jaroměřického dvo-
ra� Zřejmě dobře informovaná děvečka 
Alžběta sdělovala, že Alena Meziříčská 
se své neteře několikrát ptala, zdali se 
chce provdat za Berku, na což Kateřina 
pokaždé odpověděla, „že nechce“� Nao-
pak na Zikmunda z Tiefenbachu „byla 
laskavá“� Rozdíl ve vztahu k oběma 
nápadníkům následně vyjádřila vtipnou 
zkratkou, podle níž „když o něm [Zikmun-
dovi z Tiefenbachu] slyšela, tehdy se smála, 
ale když slyšela o panu Berkovi, hned pryč 
šla“�118 S jejími slovy se shodoval lokaj 
Matěj, který vypověděl, že na otázku 
Aleny Meziříčské, zda se provdá za Bu-
riana Lva Berku, Kateřina odpověděla 
„věřím Pánu Bohu, že pan Berka mým 
nebude“�119 Podle identických výpovědí 
členů jejího dvora nevstupovala Kateřina 
do manželství z donucení, ale naopak zcela 
dobrovolně a z lásky�120 Svědci evange-
lického tábora tak ve svých výpovědích 
zdůrazňovali klíčovou roli citového vztahu 

mezi novomanželi, jehož význam nao-
pak dobové názory považovaly za zcela 
nedostatečný�121 

Některá ze svědectví vyžádaných 
Zikmundem z Tiefenbachu popírala, že 
by Vilém z Roupova, u něhož Kateřina 
strávila část dětství, byl jejím poručníkem� 
Naopak shodně tvrdila, že jejím nejbližším 
pokrevním příbuzným byla Alena 
Meziříčská z Lomnice� Závěrečná část 
některých výpovědí evangelického tábora 
se týkala okolností sňatku uzavřeného 
v září 1607 na jaroměřickém zámku� 
Zdůrazňovala, že k tomu došlo „způsobem 
řádným, náležitým, křesťanským a zjevně 
podle nařízení církve svaté křesťanské 
v přítomnosti množství poctivých a vzáctných 
lidí“, přičemž neopomněla zmínit ani jmé-
na nejvýznamnějších přítomných osob�122 

Alena Andělová z Čížova, Anna 
Dobřenská z Dobřenic a lokaj Martin 
Horecký se v závěru svých svědectví 
vyjadřovaly rovněž k obsílkám, kte-
ré Kateřině Tiefenbachové z Lomnice 
i její tetě Aleně Meziříčské z Lomnice 
po uzavření sňatku adresoval Rudolf II� 
a zval je v nich do Prahy k projednání 
jejich případu� Obě je podle nich přijímaly 
s náležitou uctivostí� Alena Meziříčská 
se ale do české kanceláře nemohla do-
stavit, neboť při cestě do Prahy v Brt-
nici onemocněla, od té doby byla vážně 

118 NA Praha, Komorní soud, inv� č� 126, kniha č� 126, fol� 527a-527b�
119 Tamtéž, fol� 530a-531a�
120 Tamtéž, fol� 527a-527b, 527b-528a, 528b-529b, 529b-530a, 530a-531b�
121 P� Maťa, Svět, s� 605-606�
122 NA Praha, Komorní soud, inv� č� 126, kniha č� 126, fol� 527a-527b, 527b-528b, 528b-529b, 529b-530a, 

530a-531a; MZA Brno, RA Collaltů Brtnice (G 169), inv� č� 1690, sign� IV 20 19, kart� 76, fol� 7, 8-9, 12-
13, 14-15; 
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nemocná, musela ležet a nemohla ani 
opustit svůj pokoj� Tento stav údajně trval 
i na počátku roku 1608, kdy spor projed-
návala širší královská rada�123

Při snaze o shromažďování podkladů 
ke kauze se Rudolf II� v lednu 1608 obrátil 
také na Moravu� Jeho hlavním spojencem 
v markrabství se v tomto případě stal 
strýc Buriana Lva a místodržící úřadu 
moravského zemského hejtmana Ladislav 
Berka z Dubé,124 který měl zeměpána 
informovat o postupu při shromažďování 
svědectví proti manželům� Podle panov-
níkových rad z konce ledna 1608 mu 
ve výsleších svědků měli být nápomoc-
ni úředníci menšího práva zemského 
v Brněnském a Olomouckém kraji stejně 
jako královský prokurátor v markrabství 
Samuel Radešínský z Radešovic, který 
měl svědectví shromažďovat a následně 
osobně doručit na Pražský hrad�125 
S aktivitou Radešínského však nebyl 
spokojený jeho český kolega Oldřich 
Gerštorf z Gerštorfu� Na přelomu února 
a března 1608 proto Rudolf II� vyzval 
Radešínského k větší aktivitě i k příjezdu 
do Prahy� Na urychlené splnění úkolů měl 

dohlédnout panovníkův spojenec Berka, 
jehož politická moc v zemi však skončila 
na ivančickém sněmu�126 

V polovině února 1608, kdy královská 
rada rozhodla o odložení sporu, připravila 
Kateřina Tiefenbachová z Lomnice 
koncept písemné prosby, v níž žádala 
Rudolfa II� o vydání mocného listu, který 
by jí umožnil sepsat poslední vůli�127 
Panovníkovi ji adresovala o šest týdnů 
později, 30� dubna 1608�128 Odůvodnila jí 
nejen obvyklou „kratičkostí života svého“, 
ale také nedobrým zdravotním stavem 
(„bývaje častými nemocemi od Pána Boha 
navštěvována“)� Práva volně disponovat 
svým pozemkovým majetkem využila ani 
ne po roce, v březnu 1609, kdy postoupila 
všechen svůj pozemkový majetek manželu 
Zikmundovi z Tiefenbachu� Za kupní 
částku 220 000 zlatých se stal majitelem 
panství Jaroměřice nad Rokytnou a Jem-
nice i statku Ratibořice na jihozápadní 
Moravě� Spolu s nimi získal také jiho-
moravská panství Veveří-Říčany západně 
od Brna a další panství Velké Němčice 
jižně od moravské metropole� Šlo o ma-
jetkový komplex s jedním městem, dvěma 

123 NA Praha, Komorní soud, inv� č� 126, kniha č� 126, fol� 527a-527b, 527b-528b, 528b-529b, 529b-530a, 
530a-531a; MZA Brno, RA Collaltů Brtnice (G 169), inv� č� 1690, sign� IV 20 19, kart� 76, fol� 12-13, 14-15�

124 K jeho angažmá v úřadu Marek Starý, Místodržící úřadu moravského zemského hejtmana v době předbělohor-
ské, in: Lenka Bobková – Martin Čapský – Irena Korbelářová a kol� (edd�), Hejtmanská správa ve vedlej-
ších zemích Koruny české, Opava 2009, s� 203-211�

125 NA Praha, Morava, inv� č� 5669�
126 Tamtéž, inv� č� 5676�
127 Koncept s datem 15� února 1608 je uložen v MZA Brno, RA Collaltů Brtnice (G 169), inv� č� 1690, sign� 

IV 20 19, kart� 76, fol� 24�
128 NA Praha, Morava, inv� č� 5706� Ve stejný den obdobnou žádost panovníkovi adresovali rovněž bratři 

Zikmund, Rudolf a Fridrich z Tiefenbachu; tamtéž, inv� č� 5705� K nutnosti získat královské povolení 
k uzavření testamentu a volné dispozici se svým majetkem P� Král (ed�), Mezi životem a smrtí. Testamenty 
české šlechty v letech 1550-1650, České Budějovice 2002, s� 15-17�
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městečky a 24 vesnicemi, na němž stály 
dva zámky, jeden hrad a čtyři tvrze, které 
Zikmund připojil k rodovému panství 
Drnholec�129 Šlo o poslední právní akt 
mladé šlechtičny� V neznámé, zřejmě však 
nedlouhé době poté Kateřina z Tie-
fenbachu ve věku asi 15 let zemřela�130 
Roku 1610 ji následovala její teta Alena 
Meziříčská z Lomnice� 

Většinu nabytého pozemkového majet-
ku jeho nový vlastník záhy odprodal, takže 
roku 1619 spolu s Drnholcem, který držel 
dohromady s bratrem Fridrichem, vlast-
nil ještě panství Veveří-Říčany a statek 
Dolní Dunajovice�131 V té době byl již 
Zikmund podruhé ženatý� V únoru 1616 
se jeho druhou manželkou stala Bohunka 
(† 1636), nejstarší dcera Karla staršího ze 
Žerotína a vdova po Hynkovi mladším 
Bruntálském z Vrbna († 1614)� Úzký 
příbuzenský vztah k Žerotínovi ovlivnil 
Zikmundovo chování v době stavovské-
ho odboje, jehož se účastnil jako jeden 
z defensorů� Přestože mu po jeho porážce 
hrozil kapitální trest i konfiskace majetku 

a po vydání Obnoveného zřízení zems-
kého byl nucen dlouhou dobu pobývat 
mimo Moravu, podařilo se mu nakonec 
v polovině třicátých let 17� století s po-
mocí přímluv Karla staršího ze Žerotína 
a zejména svého bratra a císařského 
důstojníka Rudolfa z Tiefenbachu získat 
souhlas panovníka s doživotním pobytem 
na Moravě, který však byl podmíněn zá-
kazem veřejného výkonu luterské konfese 
na panstvích a jejich rekatolizací, což 
Zikmund respektoval�132 

Ve druhé polovině druhého desetiletí 
17� věku se oženil rovněž Burian Lev 
Berka z Dubé� Roku 1617 se jeho vyvo-
lenou stala Františka Hypolita z Fürsten-
berka († 1644), dcera švábského hraběte 
Albrechta I� z Fürstenberka († 1599) 
a Alžběty z Pernštejna († 1609/1610), 
příslušnice fraucimoru císařovny Anny Ty-
rolské († 1618)�133 Ve stejném roce vstoupil 
Burian Lev rovněž do moravské zemské 
správy, když se stal místodržícím úřadu 
nejvyššího sudího�134

129 M� Rohlík (ed�), Moravské zemské desky, s� 372-373; J� Hosák, Historický místopis, s� 152-153, 153-156, 
160-163, 226-229, 239-240� 

130 J� Honc, Rudolf II�, s� 33�
131 F� Hrubý, Moravská šlechta, s� 144; L� Hosák, Historický místopis, s� 245�
132 V� Brandl (ed�), Urkunden-Buch, s� XVII-XVIII; F� Hrubý (ed�), Moravské korespondence a akta z let 

1620-1636 I, Brno 1634, s� 167-168 (č� 117), 186, 191 (č� 127), 260-262 (č� 156); Libuše Urbánková 
(ed�), Povstání na Moravě v roce 1619. Z korespondence moravských direktorů, Praha 1979, s� 69; R� Fukala, 
První oběť, s� 102-103; T� Knoz, Pobělohorské konfiskace. Moravský průběh, středoevropské souvislosti, obecné 
aspekty, Brno 2006, s� 202 (pozn� 414), 219, 282-283, 520� K působení rekatolizačních komisařů na pan-
stvích Zikmunda z Tiefenbachu v prosinci 1624 F� Snopek, Akta kardinála Ditrichštejna z let 1619-1635, 
Časopis Matice moravské 39, 1915, s� 98-194, zde s� 101, 127-128�

133 P� Maťa, Svět, s� 144, 630-632, 741, 916� Průběh jejich zásnub od října 1616 až do uzavření sňatku o rok 
později sledoval na stránkách svého deníku Adam mladší z Valdštejna; M� Koldinská – P� Maťa (edd�), 
Deník, s� 254, 269, 275� 

134 NA Praha, Morava, inv� č� 6092�
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Závěr
Přehled sňatků uzavřených v poslední 
čtvrtině 16� a v průběhu prvních dvou 
desetiletí 17� století mezi evangelik-
ky smýšlejícími členy a členkami pěti 
šlechtických rodů, které vlastnily různě 
rozsáhlý pozemkový majetek v jihozápad-
ní a jižní části Markrabství moravského 
na území tzv� horního podkrají brněnského 
a přinejmenším zpočátku byly sdruženy 
okolo církevního řádu uzavřeného v říjnu 
1576 ve Velkém Meziříčí, měl ukázat, 
že právě vyznání mohlo být v období 
radikalizujících se náboženských poměrů 
silným poutem, které napomáhalo 
budovat a udržovat vnitřní soudržnost 
uskupení obdobně smýšlejících šlechticů� 
Manželství Kateřiny Meziříčské z Lom-
nice a Zikmunda z Tiefenbachu uzavřené 
i přes několik panovníkových zákazů 
na počátku září 1607 prokázalo, že o výběr 
partnera pro mladou, bohatou a evan-
gelicky smýšlející šlechtičnu projevoval 
zeměpán eminentní a dlouhodobý zájem� 
Podporoval svého katolického kandidáta 
Buriana Lva Berku z Dubé, přikazoval 

osobám, jež se podílely na výchově sirotka, 
aby nevedly žádná jednání o výběru 
životního partnera pro Kateřinu, a před 
uzavřením manželství s evangelickým 
protikandidátem se několikrát pomocí 
různých metod pokusil sňatek překazit� 
Bezprostředně po oddání manželů věnoval 
spolu s královskými orgány pozorn-
ost vyšetření okolností, za jakých došlo 
k porušení jeho zákazů� Potrestání viníků 
v tomto případě překazily vnější okolnosti� 

Je pravděpodobné, že obdobné sňatkové 
aliance, jaké byly zmíněny v první čísti 
příspěvku, by bylo možné nalézt také u jin-
ých evangelických šlechticů a šlechtičen 
podobně jako urozenců, kteří se hlásili 
ke katolické konfesi či Jednotě bratrské� 
Namísto jejich přehledu by bylo vhodné 
věnovat pozornost konkrétním okol-
nostem, které stály za jejich uzavřením, 
včetně například angažmá duchovních jed-
notlivých vyznání� Cenné by rovněž bylo 
poznat dopady takových svazků na veřejné 
působení šlechticů a šlechtičen stejně jako 
na výkon lokální konfesní politiky na jejich 
vlastním pozemkovém majetku� 
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Josef Hrdlička
The marriage of Zikmund of Tiefenbach and Kateřina Meziříčská of Lomnice in 
the context of marriage alliances of evangelical nobility in pre-White-Mountain 
Moravia (Abstract)

The first part of the study offers an overview of marriages arranged between evangeli-
cal noblemen and noblewomen owning estates in Southern and South-Western Moravia 
during the last quarter of the 16th and first two decades of the 17th centuries� These were 
mostly members of five lordly families three of whom participated in forming evangeli-
cal church code passed in October 1576 during a diet of Moravian evangelical nobility 
and clergy from their manors held in Velké Meziříčí� The overview reveals that exactly 
the marriages served to consolidate inner solidarity of this fraction in which the noble 
families of Meziříčský of Lomnice, Brtnický of Valdštejn were together with the families 
of Hardegg, Thurn and Tiefenbach� The second part of the text analyses the wedding per-
formed between Zikmund of Tiefenbach and Kateřina Meziříčská of Lomnice in Sep-
tember 1607� Since this marriage was arranged in spite of the ban of the sovereign, who 
preferred a catholic suitor in struggle for the bride and her inheritance after the family of 
Meziříčský of Lomnice, there followed a thorough investigation of circumstances under 
which the preceding engagement had been taken and also the marriage ceremony of both 
protestant spouses itself at the turn of years 1607 and 1608� Together with the procedural 
aspects of the litigation, which was terminated by the peace treaty of Libeň between Ru-
dolf II and Mathias of Habsburg in June 1608 and the death of Kateřina Tiefenbach of 
Lomnice during the following year, the attention is further drawn to the argumentation 
which both sides used during hearings at the Royal Council�

KEY WORDS:
Early Modern Age; nobility; Bohemian lands; marriage alliances; confessionalization
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Nařízení českého zemského soudu 
o usazování obyvatel vedlejších 
korunních zemí v Čechách z roku 1617
Příspěvek k normotvorné působnosti většího zemského soudu Krá-
lovství českého a k informačnímu potenciálu desk zemských1 

MAREK STARÝ

V roce 1617 se k úřadu desk zemských 
na Pražském hradě dostavil svobodný 
pán Jan Bernard z Fünfkirchenu a požá-
dal o výpis svého přiznání k zemi, které 
vykonal v roce 1603� 2 Není přitom zcela 
zřejmé, k čemu mu měl tento výpis sloužit 
– zda někdo zpochybnil jeho formální pří-
slušnost k aristokracii Českého království, 
což s ale vzhledem k jeho dlouholeté držbě 
českých panství Mladá Vožice a Šelmberk 
nezdá příliš pravděpodobné, nebo zda ho 
Jan Bernard hodlal spíše užít jako důkaz 
své české zemské příslušnosti, například 
za účelem zakoupení zemského statku 
na Moravě� V každém případě se ukáza-
lo, že v zemských deskách žádné takové 
přiznání zapsáno není – navzdory tomu, že 

Jan Bernard před 14 lety zaplatil přísluš-
nou taxu do rukou registrátora zemských 
desk Daniela Kryštofa Chrudimského� 
Vzhledem k tomu se Jan Bernard obrátil 
na větší zemský soud s podáním (suplika-
cí), aby byl v této záležitosti spravedlivě 
zaopatřen� K tomu také došlo rozhod-
nutím zemského soudu, intabulovaným 
9� října 1617 do relačního kvaternu desk 
zemských�3 Zmíněný, historiografií dosud 
nepovšimnutý zápis lze přitom vnímat 
jako pozoruhodný hned ve dvou směrech� 
Jednak svým obsahem doplňuje poznání 
právního institutu inkolátu (obyvatelského 
práva), který hrál ve středověku a přede-
vším v raném novověku velmi významnou 
úlohu ve vnitropolitických poměrech 

1 Tato studie byla zpracována v rámci projektu Grantové agentury České republiky č� 14–12236S 
Udělování českého inkolátu v době předbělohorské�

2 Otázka transkripce cizích šlechtických predikátů v českém prostředí představuje dodnes živý 
a zajímavý fenomén� Z hlubších zamyšlení nad tímto problémem především Jiří J� K� Nebes-
ký, Liechtenstein nebo Lichtnštejn?, Genealogické a heraldické listy 22, 2002, č� 2, s� 2–6; Zdeněk 
Pokluda, O našich biskupech a také o neposedných písmenkách aneb Lichtenštejn nebo Liechtenstein, 
Vlastivědný věstník moravský 61, 2009, s� 190–191; Ivo Cerman, Šlechtická kultura v 18. století. 
Filozofové, mystici, politici, Praha 2011, s� 17–18; Jiří Brňovják, Šlechticem z moci úřední. Udělování 
šlechtických titulů v českých zemích 1705–1780, Ostrava 2015, s� 23–24� Tento příspěvek upřednostňuje 
tradiční německou podobu rodového jména, ovšem v dobových českých pramenech se objevuje spíše 
počeštěné Finfkirchen/Fynfkyrchen, což samozřejmě respektuje závěrečná edice�

3 Národní archiv (NA) Praha, fond Desky zemské, sign� DZSt 54, fol� J 14r – J 15v� Plný text zápisu je 
v Příloze 1�
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českého státu� Zároveň pak upozorňuje 
na jednu z dosud opomíjených a málo 
známých kompetencí zemského soudu, je-
hož působení dalece přesahovalo samotný 
výkon soudnictví�4

Rod pánů z Fünfkirchenu byl rakous-
kého původu a svůj predikát odvozoval 
od hradu Fünfkirchen poblíž městečka 
Steinebrunn, jež se rozkládalo jen těsně 
za moravskou hranicí� Do Čech se, jak 
vyplývá již ze shora uvedeného, dostal až 
na počátku 17� století právě díky osobě 
Jana Bernarda z Fünfkirchenu� Ten ovšem 
nepřicházel do ústřední země České 
koruny jako úplný cizinec� Nejde přitom 
ani tak o to, že se v polovině 15� století 
majetková držba rodu rozšířila na jižní 
Moravu – tato expanze měla totiž jen zcela 
epizodický charakter�5 Sám Jan Bernard 
kromě rodových statků rakouských nabyl 

ještě před zakoupením v Čechách po-
zemkový majetek i ve Slezsku� Konkrétně 
mu v roce 1602 dvorská komora prodala 
panství Königsberg (Zagórze Śląskie) 
ve svídnickém knížectví, a to za částku 
50 000 tolarů� Tu ale nemusel zaplatit, 
neboť téhož roku převzal funkci nejvyššího 
proviantmistra a zmíněnou částku měl vy-
užít pro její výkon�6 Vzápětí se jeho zájem 
obrátil i k Českému království�

České zemské právo již od středově-
ku důrazně zakazovalo, aby se tuzemské 
statky prodávaly cizincům� Závazek 
panovníka bránit držbě cizinců byl obsa-
žen již v návrhu inauguračního diplomu, 
který byl v roce 1310 předložen Janu 
Lucemburskému�7 I když se panovníkovi 
podařilo požadavky šlechty okleštit, stala 
se majetkoprávní exkluze cizinců součástí 
obyčejového práva� Usnesení zemského 

4 Větší zemský soud představoval ve středověku orgán prvořadé důležitosti, což neodpovídá pozor-
nosti, které mu česká historiografie dosud věnovala� Vesměs se soustředila na otázky jeho geneze 
a personálního složení, popřípadě na otázky procesního práva� Z nejdůležitějších prací lze jmenovat 
Josef Teige, O zřízení soudu zemského v Čechách, Právník 58, 1919, s� 241–248; Rudolf Rauscher, 
K otázce vzniku zemského soudu v Čechách, in: Ervín Hexner (ed�), Pocta k šesdesiatym narodeni-
nám Dr� Karla Laštovku, Bratislava 1936 (= Knihovňa Právnickej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave 45), s� 344–359; Jiří Klabouch, Staré české soudnictví (jak se dříve soudívalo), Praha 
1967; Josef Markov, Kapitoly z dějin českého zemského soudního řízení XII.–XVII. století, Praha 1967; 
Lubomír Sršeň, Větší zemský soud v Čechách ve vyobrazeních 16. století, Časopis Národního muzea, 
řada historická 144, 1975, č� 3–4, s� 143–175; Karel Malý, Zemský soud ve struktuře stavovského 
práva a právní kultury, in: Karel Beránek – Zdeňka Hledíková (edd�), Traditio et cultus� Miscellanea 
Historica Bohemica Miloslao Vlk, archiepiscopo Pragensi ab eius collegis amicisque ad annum 
sexagesimum dedicata, Praha 1993, s� 109–117; Petr Mareš, Přísedící většího zemského soudu Českého 
království (1542–1620) na habsburských dvorech a na dvoře Fridricha Falckého, Paginae historiae 18, 
2010, s� 7–66� Poslední příspěvek k této problematice představuje monografie Marek Starý, Přední 
klenot zemský. Větší zemský soud království českého v době rudolfínské, Praha 2014, kde je i snaha podat 
přehled kompetencí soudu�

5 Josef Pilnáček, Staromoravští rodové, Vídeň 1930, s� 372�
6 Heinrich Graf von Fünfkirchen, Die Fünfkirchen in Wien, Enns, Steinebrunn und Falkenstein im 

Mistelbacher Bezirk. Nachrichten über dieses Geschlecht, [s� d�] [s� l�], s� 51� Dostupné online na http:  //
issuu�com/gunterfuhrmann/docs/  [citace z 15� 8� 2015]� 

7 Josef Emler (ed�), Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae II, Praha 1882, 
s� 973–975, č� 2245�
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sněmu z roku 1486 pak výhružně konsta-
tovalo, že ten, kdo by „které hrady, tvrze, 
nebo města, aneb jiné všeliké zboží zastavil, 
prodal, dal nebo změnil cizozemcuom ... ten 
aby ztratil svú čest, a jmín byl jakožto psanec 
a zhoubce královstvie českého, a z země 
vypovědín, a žádným vymyšleným obyčejem 
aby zase nebyl navrácen ke cti duchovniem 
ani světským právem“� Dotyčný statek měl 
propadnout panovníkovi a měl být obrácen 
k obecnému dobrému� Cizinec, jenž byl 
subjektem transakce, byl penalizován tím, 
že neměl nárok na vrácení kupní ceny či 
jiné částky, kterou do nabytí statku inves-
toval�8 Praktické uplatňování těchto norem 
nebylo sice příliš důsledné, zejména pokud 
jde o drobné statky v příhraničí,9 obecně si 
ale česká šlechta svou výlučnost důsledně 
střežila�

V případě Jana Bernarda, kterého 
Rudolf II� povýšil 31� ledna 1603 za dlou-
holeté služby do stavu svobodných pánů,10 
hrála ovšem klíčovou roli skutečnost, že 
byl držitelem statku slezského� Zmíněný 
zákaz se na něj z tohoto důvodu nevzta-

hoval, neboť předmětné usnesení z roku 
1486 výslovně zdůrazňovalo, že „obyvatelé 
markrabství moravského, ani jiných zemí 
obyvatelé, kteříž jsú dědičně a věčně k krá-
lovstvie českému připojeni a vtěleni, že se ti 
za cizozemce nepokládají“� Prolínání sta-
vovských elit jednotlivých korunních zemí 
a jejich mobilita neměly totiž (na rozdíl 
od nekontrolovaného přílivu cizinců zpoza 
hranic České koruny) výrazný rozměr pro-
blému politického, a z hlediska právního 
řádu tudíž nevyžadovaly tak intenzivní 
pozornost�

Skutečnost, že Moravané, Slezané 
a Lužičané nebyli v Čechách považováni 
za cizince, vedla v české historiografii 
k nastolení paradigmatu společného 
obyvatelského práva (inkolátu), které mělo 
být jedním z institucionálních svorníků 
integrujících stát České koruny� Zasloužil 
se o to zejména Josef Kalousek,11 z něhož 
postupně vycházela plejáda dalších auto-
rů�12 Podrobnější zkoumání příslušných 
norem i zažitých procesních postupů však 
ukazuje, že tento náhled je do značné míry 

8 František Palacký (ed�), Archiv český čili Staré písemné památky české i moravské V, Praha 1862, 
s� 427–428, č� 32� Usnesení bylo následně převzato i do kodifikace zemského práva� K tomu Petr 
Kreuz – Ivan Martinovský (edd�), Vladislavské zřízení zemské a navazující prameny (Svatováclav-
ská smlouva a Zřízení o ručnicích). Edice, Dolní Břežany 2007, s� 222–223, čl� 432�

9 Blíže s příklady Vladimír Klecanda, Zakupování cizozemců v Čechách bez práva obyvatelského 
(Příspěvek k dějinám inkolátu před Obnovením zřízením zemským), Časopis Archivní školy 3, 1926, 
s� 64–119�

10 Karl Friedrich von Frank, Standeserhebungen und Gnadenakte für das Deutsche Reich und die Österre-
ichischen Erblande bis 1806 sowie kaiserlich österreichische bis 1823 II, Schloss Senftenegg 1970, s� 54; 
H� Fünfkirchen, Die Fünfkirchen, s� 51–53� 

11 Josef Kalousek, České státní právo, Praha 1892, s� 140–153�
12 Namátkou Jan Kapras, Právní dějiny zemí Koruny české II� Dějiny státního zřízení, část 1� Doba předbě-

lohorská, Praha 1913, s� 346–348; Karel Kadlec, Dějiny veřejného práva ve střední Evropě, Praha 1928, 
s� 183, 302; Václav Vaněček, Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945, Praha 1976, s� 150; 
Karel Malý a kol�, Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Praha 2010, s� 66–67 atd�
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neudržitelný� Navíc je třeba upozornit, že 
v průběhu času docházelo v tomto směru 
k určitým nezanedbatelným posunům 
a zejména při srovnání institutu inkolátu 
v obdobích předbělohorském a pobělohor-
ském lze identifikovat celou řadu rozdílů 
v rovině normativity i fakticity�13

Vždy ale platilo, že inkolát se vztahuje 
nikoliv na celý stát Koruny české, ale pou-
ze na jeho jednotlivé země� Zatímco v 17� 
až 19� století byl tento rozdíl do jisté míry 
setřen tím, že Habsburkové zpravidla udě-
lovali konkrétním osobám současně obyva-
telské právo ve všech korunních zemích, 
před Bílou horou, kdy přijímání do země 
bylo v Čechách i na Moravě rozhodující 
měrou v kompetenci stavů shromážděných 
na zemském sněmu, nemohlo udělení 
inkolátu již ze své podstaty překročit svými 

bezprostředními důsledky zemské hranice� 
Již výše bylo řečeno, že přistěhovalectví 

z jiných korunních zemí nebylo stavov-
skými elitami vnímáno jako problém, 
a nebyl tudíž důvod ho intenzivněji právně 
omezovat� Z pohledu Českého království 
tak platilo, že obyvatelé vedlejších zemí 
mohli zdejší obyvatelské právo nabýt 
celkem snadno svými jednostrannými úko-
ny – postačilo, když složili k úřadu desk 
zemských zpečetěný reverz a následně tu 
vykonali ústní přiznání�14 Do doby splnění 
těchto podmínek ale nositeli českého 
inkolátu pouze z titulu své právní přísluš-
nosti k některé z dalších korunních zemí 
nebyli� Podobně tomu bylo na Moravě, 
kde se Češi, Slezané a Lužičané museli 
v souvislosti se svým zakoupením v zemi 
přiznat k landfrýdu�

13 Z prací, které se snaží sledovat právní institut inkolátu v širším časovém záběru, lze uvést zejména 
Anton Gindely, Die Entwickelung des böhmischen Adels und der Inkolatsverhältnisse seit dem 16. Jahr-
hunderte, Prag 1886; Bohumil Baxa, Inkolát a indigenát po roce 1749–1848, Praha 1909 (práce však, 
jak napovídá i název, sleduje pozdější vývoj); Karolina Adamová, K českému inkolátu, Právněhistoric-
ké studie 41, 2012, s� 179–198� Době předbělohorské se podrobněji věnovali Vladimír Klecanda, 
Přijímání cizozemců na sněmu do Čech za obyvatele (Příspěvek k dějinám inkolátu před obnoveným zří-
zením zemským), in: Václav Vojtíšek (ed�), Sborník prací věnovaných prof� dru Gustavu Friedrichovi 
k šedesátým narozeninám 1871–1931, Praha 1931, s� 456–467; Marek Starý, Ius incolatus. Několik 
poznámek k českému právu obyvatelskému v době předbělohorské, Právník 145, 2006, s� 1452–1466; týž, 
„A tak ve všech povinnostech se srovnati mám s obyvateli téhož království českého a země české“. Několik 
poznámek k obyvatelskému právu a české inkolátní praxi v 16. století, in: Libor Jan – Dalibor Janiš 
a kol�, Ad iustitiam et bonum commune� Proměny zemského práva v českých zemích ve středověku 
a raném novověku, Brno 2010, s� 178–211; týž, Inkolát� in: Karel Schelle – Jaromír Tauchen (edd�), 
Encyklopedie českých právních dějin II� Svazek D – J, Plzeň 2016, s� 806–812� Z pohledu morav-
ského zemského práva zasluhují pozornost František Kameníček, Zemské sněmy a sjezdy moravské 
III, Brno 1905, s� 84–102; nověji Jana Janišová – Dalibor Janiš, Postavení cizinců a inkolát podle 
moravského zemského práva v 16. a na počátku 17. století, in: „Morava jako zrcadlo Evropy“� Etnic-
ké menšiny na Moravě do roku 1918/„Mähren als Spiegel Europas“� Etnische Minderheiten in 
Mähren bis zum Jahr 1918, Brno 2010, s� 191–201�

14 Pro úplnost dlužno dodat, že reverzy a přiznání se požadovaly i od cizinců přijatých na sněmu 
a velmi obdobný byl i jejich obsah� Jádrem byl slib neuznávat jiného panovníka než korunovaného 
českého krále a dodržovat a pomáhat prosazovat právní řád Českého království, po polovině 16� sto-
letí se pak navíc objevoval závazek srovnat se i s ostatními obyvateli a „pořádným“ kněžstvem ve víře 
buď pod jednou, nebo pod obojí�
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Kdyby byl Jan Bernard usiloval 
o usazení v Čechách jako Rakušan, musel 
by obdržet přímluvný list panovníka 
(Promotorialschreiben),15 nejlépe získat 
ještě další vlivné přímluvce a následně 
předstoupit před zemský sněm� I když 
v jeho případě by se s ohledem na jeho 
bohatství, postavení u panovnického 
dvora – kromě funkce nejvyššího pro-
viantmistra byl Jan Bernard také radou 
dvorské komory – a v neposlední řadě 
i evangelické vyznání zřejmě žádný 
zádrhel neobjevil, přece jen šlo o složitý 
proces s výsledkem do určité míry nejis-
tým� Jako držitel slezského statku toho 
všeho zůstal ušetřen� Postačilo splnit 
dvě výše uvedené povinnosti – reverz 
Jan Bernard zpečetil 10� května 160316 
a zřejmě zároveň vykonal i ústní přiznání 
u úřadu zemských desk� Zde ale došlo 
k nedopatření, avizovanému na počátku 
tohoto příspěvku, kdy registrátor Daniel 
Kryštof Chrudimský přijal příslušnou 
taxu, zápis ale opomněl provést�

Fünfkirchenovu cestu mezi českou 
šlechtu lze zároveň vnímat jako exem-
plum postupu, jímž mohlo docházet 
k faktickému obcházení shora stručně 
představených právních norem, jež se 
vztahovaly k českému inkolátu� Jestliže 
se české stavy v pozdním středověku 
zasadily o to, aby mohly vykonávat 

účinnou kontrolu nad imigrací a zaku-
pováním zahraniční šlechty, a zároveň 
se postavily velmi liberálně k poten-
ciálnímu přistěhovalectví z vedlejších 
zemí, nedocenily poněkud, že na rozdíl 
od Moravy je ve Slezsku a v Lužicích 
právní úprava značně nepodobná české, 
ba nekompatibilní� Ve Slezsku roztříš-
těném téměř do dvou desítek nevelkých 
knížectví, z nichž část přináležela přímo 
pod svrchovanost českého krále (bez-
prostřední knížectví) a část měla svého 
vlastního panovníka, ke králi připouta-
ného lenním svazkem (lenní knížectví), 
se totiž pochopitelně nemohla rozvinout 
tak silná stavovská reprezentace, která 
by mohla hrát stejně dominantní roli, 
jako tomu bylo v Čechách a na Moravě� 
I když je inkolátní problematika v sou-
vislosti se Slezskem probádána zcela 
nedostatečně,17 je zřejmé, že podmínkou 
usazení v zemi tu nebylo přijetí na zem-
ském sněmu (sněmíku), nýbrž souhlas 
panovníka�18

V praxi to znamenalo, že do Čech se 
takto mohla cizí šlechta bez větších kom-
plikací přece jen dostávat i bez souhlasu 
stavů – postačilo se zakoupit se souhlasem 
císaře ve Slezsku a následně se v Čechách 
přiznat k zemi a usadit se tu� Přesně tak, 
jak to udělal Jan Bernard, který pár měsíců 
po nabytí Königsbergu koupil trhovou 

15 Blíže s dalšími dobovými termíny V� Klecanda, Přijímání cizozemců na sněmu do Čech za obyvatele, 
s� 458–463�

16 NA Praha, fond Reverzy k zemi, i� č� 207�
17 Pouze základní nástin podal J� Kapras, Právní dějiny zemí Koruny české II/1, s� 347–348�
18 S jistotou to platilo v knížectvích bezprostředních, pokud jde o lenní knížectví, poukázal nedávno 

Wacław Gojniczek, Urzędy książęce i ziemskie w ustroju księstwa cieszyńskiego (1477–1653), Katowi-
ce 2014, s� 202–203, že i v Těšínsku byl dokument zvaný inkolát vystavován českým králem�
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smlouvou datovanou 1� května 1603 od Já-
chyma Španovského z Lisova dominium 
Mladá Vožice a Šelmberk za 80 000 kop 
míšeňských grošů�19 Podle berního přizná-
ní, které toho roku ještě podal Jáchym, šlo 
o dosti velké a ekonomicky silné panství 
se 182 osedlými, dále se v tomto roce 
odváděla berně ze tří komínů, jedné fary, 
jednoho ovčáckého mistra, dvou ovčáckých 
pacholků a čtyř mlýnských kol�20 Svého 
pobytu v Čechách Jan Bernard následně 
využil k tomu, aby vykonal náležité povin-
nosti, jež souvisely s jeho usazením v zemi� 
Poté, co se přiznal k zemi, došlo obratem 
(13� května) k vložení kupní smlouvy 
i samotného převodu panství do zemských 
desk�21

Cesta, kterou Jan Bernard absolvoval, 
nebyla zřejmě v praxi příliš využívaná� Vý-
zkum souboru osob, které v předbělohorské 

době získaly český inkolát, není ještě zcela 
ukončen, zdá se však jisté, že obdobných 
případů jako Jan Bernard z Fünfkirchenu 
bude jen pomálu�22 Poněkud častější byly 
podle všeho případy, kdy se rakouská šlech-
ta usadila na Moravě a přicházela odtud 
do Čech� Tak se jako „Moravané“ přiznali 
a zakoupili v Čechách například svobodný 
pán Štěpán z Eicinku (1579), či prezident 
dvorské komory Ferdinand Hoffmann 
svobodný pán z Grynpichlu (1584)�23 To 
už ale nejsou úplně srovnatelné případy, 
neboť i oni se museli podrobit sněmovnímu 
přijetí, byť ne v Čechách, ale na půdě Mo-
ravského markrabství� Stejně tak nepředsta-
vují skutečnou analogii ani případy, kdy se 
v Čechách stali obyvateli významní císařští 
hodnostáři, kteří ale původně ze Slezska 
pocházeli� Z nich lze zmínit například 
prezidenta slezské komory Bedřicha z Re-

19 NA Praha, Desky zemské, sign� DZV 177, fol� H 7v–H 10v�
20 František Marat (ed�), Soupis poplatnictva 14 krajův království českého z roku 1603, Věstník 

Královské české společnosti nauk� Třída filosoficko-historicko-jazykozpytná, Praha 1898, s� 42�
21 Vklad trhu je v NA Praha, Desky zemské, sign� DZV 131, fol� M 15r – M 16r� Intabulace o prodeji 

mladovožického a šelmberského panství a ostatně i samotné postoupení statku mohly být de iure 
provedeny teprve po přiznání Jana Bernarda k zemi, což ostatně předpokládala i kupní smlouva 
v NA Praha, Desky zemské, sign� DZV 177, fol� H 10r: „A poněvadž týž pan Jan Bernart Fynfkyrcher 
ještě přiznání k tomuto království a k této zemi jest žádného neučinil, kdyžkolivěk sobě tu věc k místu 
a konci přivede, tehdy povinen jest týž pan Joachym mladší Španovský jemu jakž téhož statku obojího s jich 
příslušenstvími postoupiti, tak tolikéž i ve dcky zemské i s touto smlouvou (však na náklad jeho pana Jana 
Bernarta Fynfkyrchera) vložiti.“ 

22 Přes Slezsko se do Čech dostali ještě například hrabata Rozdražovští, kteří pocházeli z Polska 
a významně se angažovali ve službách Habsburků� Zde šlo ale o proces rozložený do dvou generací, 
když Stanislav Rozdražovský († 1565) získal Pomianów (Pomsdorf ) v münsterberském knížectví 
a jeho syn Jan Rozdražovský († 1585) zakoupil v Čechách panství Blatná� Blíže k jeho osobě Chris-
toph Augustynowicz, Johann von Rozdrazow (1539–1585): Eine politische Karriere zwischen Polen, 
Böhmen und dem Kaiserhof, Österreichische Osthefte 41, 1999, s� 107–114�

23 Štěpán z Eicinku byl na Moravě přijat v roce 1573, Ferdinand Hoffmann v roce 1581� F� Ka-
meníček, Zemské sněmy a sjezdy moravské III, s� 96–97� Jejich reverzy a přiznání v Čechách srov� 
NA Praha, Reverzy k zemi, inv� č� 79 a 97; Desky zemské, sign� DZV 20, fol� Q 16, sign� DZV 22, 
fol� D 24v� Podobně se v Čechách přiznal k zemi i Ludvík Coloredo, svobodný pán z Wallsee; ten se 
tu však reálně nezakoupil�
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dernu�24 Na druhou stranu je ale možné 
poukázat na to, že právě ojedinělost případu 
Jana Bernarda z Fünfkirchenu byla zřejmě 
důvodem, proč výše naznačená inkonzi-
stence českého zemského práva zůstala 
po celé předbělohorské období neřešena� 
Pokud by se totiž takové případy objevovaly 
častěji, vyvolalo by to v české stavovské obci 
nepochybně odezvu a pravděpodobně by to 
iniciovalo nějaké legislativní opatření�

Shodou okolností se právě na počátku 17� 
století inkolátní problematika i tak dostala 
do centra pozornosti českého zemského 
sněmu, který její právní úpravu doplnil 
několika normativními články� Součástí 
sněmovního usnesení z let 1609–1610 byl 
především článek O přijímání cizozemcův 
do země, jenž reagoval na některé dosavadní 
nešvary praxe a zároveň měl zajistit skutečné 
sepětí přistěhovalců s českým prostředím� 
Konkrétně šlo o to, že pro vydání reverzu 
a osobní přiznání k zemi před úřadem desk 
zemských se na sněmu přijatým cizozem-
cům stanovila šestitýdenní lhůta, při jejímž 
nedodržení mělo sněmovní přijetí pozbýt 
platnost� Dále se od nových inkolů požado-
valo, aby „v týmž času“ zakoupili v Českém 
království statek a prokázali před sněmem 

volenými osobami svou stavovskou přísluš-
nost� Šlo o reakci na částečnou inkompa-
tibilitu říšské a české šlechtické hierarchie, 
která v některých případech vedla k pochyb-
nostem o příslušnosti cizince k vyšší či nižší 
šlechtě� Byla jim též uložena povinnost dát 
své děti učit česky� 25 Další článek – Cizo-
zemci, kteří do země na sněmu přijati nejsou, 
desk zemských užívati nemají – znovu zdů-
raznil, že cizincům se nesmějí postupovat 
žádná práva zapsaná v zemských deskách� 
I když se navenek deklarovalo, že cizinci 
mají být jako věřitelé postaveni na roveň 
„domácím“, jejich procesní možnosti, jak se 
svých pohledávek domoci, byly ve skuteč-
nosti značně omezené�26

V roce 1615 pak zemský sněm na zá-
kladě článku O provozování stavu cizo-
zemcův, kteříž by do země za obyvatele 
království tohoto přijati býti žádali doplnil, 
že provozování stavu (tedy prokázání sta-
vovské příslušnosti) musí do budoucnosti 
předcházet samotnému sněmovnímu přije-
tí�27 Pokud se k tomu připočítá skutečnost, 
že od roku 1607 nově přijatým osobám 
sněm ukládal bez normativního podkladu, 
aby do roka zakoupily statek v hodnotě 
nejméně 10 000 kop míšeňských grošů 

24 Sám Bedřich, který koupil v roce 1558 za 40 000 tolarů severočeské panství Frýdlant formálně jako 
odumřelé léno, se ovšem k zemi do konce svého života nepřiznal� Příslušné povinnosti vykonali 
teprve v roce 1580 jeho synové Jan Jiří, Kryštof a Melchior společně s bratrancem Jiřím� NA Praha, 
Reverzy k zemi, inv� č� 84; Desky zemské, sign� DZV 20, fol� Q 22r�

25 Příkladem může být kauza Petra svobodného pána z Liebenthalu� Blíže V� Klecanda, Přijímání 
cizozemců na sněmu do Čech za obyvatele, s� 457�

26 NA Praha, Desky zemské, sign� DZSt 3, fol� M 8r – M 10r; Národní knihovna Praha, sign� 54 C 152, 
1609–1610, s� LXXXII – LXXXV� Sněmovní usnesení je dostupné též na http://v2�manuscriptorium�
com/apps/main/index [citace z 15� 8� 2015]�

27 NA Praha, Desky zemské, sign� DZSt 5, fol� E 30v – F 1r; Národní knihovna Praha, sign� 54 C 152, 
1615, s� CCLXII – CCXLIV� Sněmovní usnesení je dostupné též na http://v2�manuscriptorium�
com/apps/main/index [citace z 15� 8� 2015]�
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(v roce 1614 byla tato roční lhůta zkrácena 
na polovinu a v případě nezakoupení se 
požadovalo složení dotyčné částky k úřadu 
desk zemských),28 je patrné, že inkolát se 
v té době skutečně stal jedním z klíčových 
témat� Ostatně se obyvatelského práva 
bezprostředně dotkl i další článek přijatý 
v roce 1615, který se v literatuře obvykle 
označuje jako jazykový zákon z roku 1615� 
Jeho oficiální název zněl O zachování 
starožitného jazyka českého a vzdělání jeho�29 
Vedle dalších opatření, která měla vést 
k povznesení češtiny, respektive zajistit, 
aby se těšila pozici výhradního úředního 
jazyka, nařídil tento zákon nechat své 
potomky učit česky i osobám přijatým 
v minulosti do země� Poukazoval přitom 
na skutečnost, že právě jazyk je primár-
ním rozlišovacím znakem národa� Stejná 
norma se přitom jedním dechem vztáhla 
i na ty, kdo byli přijati do měst a podle 
právní úpravy platné v té době tak ipso fac-
to v žádném případě nositeli obyvatelského 
práva nebyli� Usnesení přitom přiznávalo 
těm potomkům, kteří budou dobře hovořit 
česky, dvojnásobný dědický podíl a před-
nost v nabývání nemovitých statků�30

A právě do tohoto kontextu je třeba 
zasadit rozhodnutí zemského soudu z roku 

1617 přijaté v návaznosti na supliku Jana 
Bernarda z Fünfkirchenu, který žádal 
za „opatření“� Jeho součástí nebyl zdaleka 
jen příkaz úředníkům desk zemských, aby 
přiznání Jana Bernarda do zemských desk 
pod příslušným datem doplnili� Zároveň 
byla Janu Bernardovi uložena povinnost 
toto přiznání znovu, tentokráte však již 
bezúplatně před těmito úředníky vykonat� 
Zemští soudci zároveň formulovali i dvě 
obecná pravidla, jež měla platit do budouc-
na� První z nich je víceméně nasnadě – 
intabulace přiznání k zemi se měly provádět 
vždy neprodleně po jejich vykonání a ode-
vzdání reverzu k zemi� Zajímavé ale je, že 
zároveň bylo nejvyššímu zemskému písaři, 
případně při jeho nepřítomnosti deskovým 
úředníkům, uloženo, aby ještě před převze-
tím reverzu a vykonáním zápisu neprodleně 
informovali nejvyšší zemské úředníky, kteří 
se v té době budou nacházet v pražských 
městech, o dotyčné osobě, jejím původu, 
stavu a důvodu, ze kterého se chce v zemi 
usadit, a očekávali dalších pokynů�

Hovoří-li se v souvislosti s českým 
zemským soudem v období středověku 
a raného novověku o normotvorbě, zpra-
vidla se automaticky spojuje s nalézáním 
práva ve formě tzv� obecných nálezů�31 

28 V� Klecanda, Přijímání cizozemců na sněmu do Čech za obyvatele, s� 466–467�
29 DZSt 5, fol� E 26v – E 30v; NK Praha, sign� 54 C 152, 1615, s� CCXXXV – CCLXII� 
30 Stručně o tomto „jazykovém zákoně“ např� Josef Vítězslav Šimák, K výkladu zákona o zachování 

jazyka českého z roku 1615, Sborník věd právních a státních 12, 1912, s� 173–184; nověji Karolina 
Adamová, První česká federativní ústava z roku 1619, s� 37–40�

31 Problematika nalézání práva nebyla doposud dostatečně prozkoumána� Studie, které se na ni 
zaměřují, nabízejí do značné míry spíše otázky než odpovědi� Srov� Rudolf Rauscher, O nálezech 
zemského soudu českého XVI. století, Sborník věd právních a státních 33, 1933, s� 134–146; Dalibor 
Janiš, Nalézání práva a zemské soudnictví v českých zemích, in: L� Jan – D� Janiš a kol�, Ad iustitiam et 
bonum commune, s� 23–46�
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Zjevně ale existovaly i další způsoby, jimiž 
byl právní řád dotvářen� Nedávno byl 
v zemských deskách například nalezen 
autentický a do značné míry kreativní 
výklad jednoho z článků zemského zřízení, 
k němuž zemský soud přikročil v roce 
1599�32 Výše uvedené usnesení z roku 
1617 pak představuje další možnou cestu� 
Není sporu o tom, že co do právní povahy 
je normy, které vznikly v reakci na kauzu 
Jana Bernarda z Fünfkirchenu, třeba hod-
notit nikoli jako právní (obecně závazné), 
nýbrž jako interní, závazné pouze podří-
zené úředníky� Jejich dodržování ovšem 
nevyhnutelně vedlo k dopadu na právní 
postavení dalších osob� Konkrétně těch 
obyvatel vedlejších zemí, kteří se hodlali 
v Čechách usadit – předtím, než byly jejich 
jednostranné právní akty akceptovány, měli 
ještě vyčkat vyjádření nejvyšších zemských 
úředníků� Vzhledem k tomu, že již o rok 
později vypuklo stavovské povstání, nevy-
tvořil se ovšem dostatečný časový prostor 
k aplikaci příslušných norem� Nelze tedy 
zodpovědět otázky, které se z juristického 
hlediska vysloveně nabízejí� Není totiž jas-
né, z jakého titulu měli do věci vstupovat 

jen někteří zemští úředníci podle nahodi-
lého klíče (ne)přítomnosti v Praze a jaký 
vlastně měl být jejich kompetenční prostor, 
tedy jakého druhu mohla být ona „naří-
zení“, jichž měli nejvyšší písař, respektive 
úředníci desk zemských, vyčkávat�

Usnesení z roku 1617 nabízí ještě další 
významný námět k zamyšlení� Více než 
jasně totiž dokazuje, že raně novověcí 
úředníci byli také jen lidé a mohlo se stát 
(a zjevně se stávalo dosti často), že opomněli 
některé důležité právní události zaznamenat 
do zemských desk� V souvislosti s problema-
tikou inkolátu to otevírá otázku, kolik osob 
mohlo takto uniknout pozdější evidenci� Je 
zřejmé, že k opomenutím docházelo již při 
zapisování sněmovních přijetí – počínaje 
rozepsanými zápisy, které již nebyly nikdy 
doplněny a absentují v nich tím pádem 
jména osob, jež se staly obyvateli Českého 
království,33 přes případy, kdy byl zápis 
zcela opomenut�34 Stejně tak je možné, že 
u některých z těch, jejichž sněmovní přijetí 
se dochovalo, nebylo následně intabulováno 
řádně provedené přiznání k zemi – přesně 
tak, jak se to stalo v případě Fünfkirchena� 
K tomu je ovšem třeba dodat, že chybějící 

32 M� Starý, Přední klenot zemský, s� 65–66�
33 Jako příklad tu lze uvést známou osobu rožmberského dědice hraběte Jana Zrinského ze Serynu, kte-

rý byl do země prokazatelně přijat v roce 1593� Vzápětí složil k zemským deskám požadovaný reverz 
a vykonal přiznání� K tomu NA Praha, Reverzy k zemi, inv� č� 166� V reverzu přímo stojí, že byl Jan 
přijat „na sněmu obecním, kterýž rozepsán byl na hradě Pražském k středě po neděli Reminiscere léta Božího 
M.v C. devadesátého třetího.“ Desky zemské, sign� DZV 128, fol� A 15r�V relačním kvaternu desk 
zemských se ale Janovo přijetí neobjevuje, zato jsou tam obsaženy dva nedokončené zápisy, z nichž 
jeden se zřejmě váže k jeho osobě� Srov� NA Praha, Desky zemské, sign� DZSt 48, fol� N 15v a N 19v�

34 Tak byl v roce 1602 přijat do země hrabě Kryštof Eusebius hrabě z Fürstenberka se synem Vratisla-
vem� Svědčí o tom reverzy v NA Praha, Reverzy k zemi, inv� č� 204-205; Desky zemské, sign� DZV 
131, fol� K 6r� V relačním kvaternu se přitom ale nedochoval žádný (ani neúplný) zápis o přijetí 
do země, k němuž by došlo na tomto sněmu� K získání inkolátu Fürstenberky blíže M� Starý, Dva 
reverzy hraběte Fürstenberka, in: Rostislav Krušinský – Tereza Vintrová (edd�),  Bibliotheca Antiqua 
2015, Brno 2015, s� 36–40�
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přiznání lze v těchto případech s velkou 
dávkou věrohodnosti dovodit na základě 
dobře dochovaného fondu reverzů k zemi� 
Konkrétně u Jana Bernarda z Fünfkirchenu 
se však posléze přiznání k zemi na základě 
pokynu zemského soudu provádělo opětov-
ně� Zapsáné bylo ovšem s datací 10� května 
1603, tedy okamžiku zpečetění jeho reverzu 
k zemi, na volnou půlstranu do časově rele-
vantního trhového kvaternu�35

Závěrem lze doplnit, že úplné přestěho-
vání do Čech nepřineslo Janu Bernardovi 
příliš štěstí� Mladovožické zboží sice roz-
šířil o díly dvou vesnic, které za 2 100 kop 
českých grošů odkoupil v roce 1604 od Ji-
říka Homuta z Harasova na Radeníně,36 
takže o deset let později přiznával k berni 
již 198 osedlých, jednu faru, dva ovčácké 
mistry a tři pacholky� Z tohoto majetku 
platil sbírku 615 kop a 34 grošů a berni 
120 kop a 40 grošů� Při výpočtu berně 
se pak vycházelo z nižších počtů reálně 
fungujících usedlostí, a sice 197 a 164�37 
Zároveň se potýkal s četnými dluhy, které 

na sebe uvalil výkonem úřadu nejvyššího 
proviantmistra� Svědčí o tom jeho list 
adresovaný účastníkům českého zemského 
sněmu z 10� května 1607� Popisuje v něm, 
jak tři roky působil v této funkci, přičemž 
od císaře byl zcela nedostatečně založen 
penězi, takže do úřadu investoval vlastní 
peníze a klenoty a „maje od J[eho] M[ilosti] 
c[ísařské] každého roku podpůrčí list, v něko-
lik set tisíc jsem se vdlužiti a jistoty na sebe 
zdělati musel“� Přes veškerou snahu splácet 
dluhy, jež byly pojištěny zejména na jeho 
statcích v Uhrách a Rakousích, zůstal dlu-
žen ještě 300 000 kop grošů míšeňských, 
o jejichž zaplacení opakovaně s císařem 
jednal� Navzdory příslibům panovníka nic 
neobdržel a věřitelé se přes různá prodlou-
žení nakonec uvázali v jeho statky, takže 
„sotva tolik již mám, že s manželkou a s dít-
kami svými živ býti mohu“� Proto se Jan 
Bernard obrátil na české stavy „jakožto též 
jeden z prostředku V[ašich] M[ilostí], obyva-
tel království tohoto“ s prosbou o přímluvu, 
aby ho císař z jeho dluhů vysvobodil�38

35 NA Praha, Desky zemské, sign� DZV 131, fol� M 13v� Text přiznání Jana Bernarda je zcela standardní, 
na závěr je ale připojena poznámka o jeho zapsání v návaznosti na relaci z roku 1617� Srov� Příloha 2�

36 NA Praha, Desky zemské, sign� DZV 179, fol� B 16r – B 16´´v�
37 August Sedláček (ed�), Rozvržení sbírek a berní r. 1615 dle uzavření sněmu generálního nejvyššími 

berníky učiněné, Praha 1869, s� 33, č� 6� K Fünfkirchenově držbě Mladé Vožice také týž, Minulost 
města Mladé Vožice, Mladá Vožice 2003, s� 41–43�

38 Archiv Národního muzea Praha, fond Genealogická sbírka H, kart� H 16, Fünfkircher z Fünf-
kirchenu na Steinbrunně� Zda měla tato žádost nějakou odezvu, není známo, rozhodně se však 
záležitost Jana Bernarda nepromítla do sněmovního usnesení� Dluhy, jež nepochybně do určité 
míry souvisely i s nákladnou přestavbou rodového sídla Fünfkirchen, se nicméně Janu Bernardovi 
podařilo nakonec zkrotit� K přestavbě rodového sídla H� Fünfkirchen, Die Fünfkirchen, s� 57–59� 
O ozdravení Fünfkirchenových financí svědčí i skutečnost, že v roce 1616 získal od Hanibala 
z Valdštejna a jeho manželky Kateřiny Valdštejnské z Dubé do zástavy díl panství Hostinného� 
Srov� NA Praha, Desky zemské, sign� DZV 189, fol� M 26r – M 28r� Pokud jde o veřejné působení, 
byl Jan Bernard od 15� října 1611 komorníkem Rudolfa II� s měsíčním platem 40 zlatých� Jaroslava 
Hausenblasová, Der Hof Kaiser Rudolfs II. Eine Edition der Hofstaatsverzeichnisse 1576–1612, 
Praha 2002 (= Fontes Historiae Artium 9), s� 398, č� 139/55�
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Především však Jan Bernard doplatil 
na svou angažovanost v českém sta-
vovském povstání, která začala již jeho 
velmi aktivní spoluúčastí na defenestraci 
místodržících Slavaty a Martinice� Po Bílé 
hoře byl proto jako jeden z hlavních rebelů 
odsouzen ke ztrátě hrdla, cti i statků, nej-
prve v Rakousích a 17� července 1621 pak 
i hrdelní komisí pražskou� Rozhodnutím 
císaře sice, pokud jde o trest smrti a ztrátu 
cti, získal milost, nicméně byl společ-
ně s několika dalšími provinilci v roce 
1622 odvezen do vězení na hrad Zbiroh 
a v platnosti zůstal plný trest majetkový� 
Kromě Mladé Vožice se Šelmberkem 
ztratil díl panství Hostinné, dva spojené 
domy na Malé Straně, dům na Starém 
Městě a různé pohledávky� Celý tento 
majetek v Českém království byl úhrnně 
ohodnocen na částku 91 585 rýnských zla-
tých�39 Jeho skutečná hodnota přitom byla 
dozajista vyšší� Poslední léta svého života 
strávil Jan Bernard podle všeho ve zbirož-
ském vězení� Zemřel v roce 1626 ve věku 
65 let a byl pohřben ve farním kostele 
svaté Doroty v městečku Poysbrunn, kde 
se dochoval náhrobní kámen s nápisem 

a datem jeho úmrtí�40 Ve druhé polovi-
ně 17� století se ovšem Fünfkirchenové 
do Čech vrátili, když získali část rodového 
majetku Slavatů� V roce 1698 byli bratři 
Jan Josef a Jan Leopold Fünfkirchenové 
povýšeni do hraběcího stavu� V 19� století 
se příslušníci rodu, který žije dodnes, usa-
dili i na Moravě�41

Rozhodnutí zemského soudu z roku 
1617 ve věci Jana Bernarda z Fünfkirchenu 
představuje nepochybně zajímavý doklad 
toho, že agenda tohoto napohled čistě 
justičního orgánu byla v předbělohorské 
době skutečně mnohem pestřejší, než jaké 
povědomí v současnosti panuje o jeho 
kompetencích� Zároveň je i pomyslným 
mementem, jež upozorňuje, jak nedosta-
tečně jsou dodnes probádány zemské des-
ky, nemluvě o jejich minimálním edičním 
zpřístupnění� Právě zemské desky přitom 
tvoří prvořadý pramen nejen k zemskému 
právu, ale též k politickému životu, regio-
nálním dějinám, šlechtickým genealogiím 
a dalším významným tématům� Jejich další 
intenzivní studium lze proto vnímat jako 
nesmírně žádoucí� 

39 Tomáš Václav Bílek, Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618, Praha 1882–1883, s� 111–113�
40 H� Fünfkirchen, Die Fünfkirchen, s� 55–56�
41 Základní údaje Rudolf Johann Graf von Meraviglia-Crivelli, Der böhmische Adel, Nürnberg 

1885 (= J� Siebmacher’s grosses und allgemeines Wappenbuch IV/9), s� 122; Heinrich von Kadich 
– Conrad Blažek, Der mährische Adel,  Nürnberg 1899 (= J� Siebmacher’s grosses und allgemeines 
Wappenbuch IV/10), s� 208; Petr Mašek, Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 
od Bílé hory do současnosti I, Praha 2008, s� 253�
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Příloha 1
Rozhodnutí zemského soudu ve věci supliky Jana Bernarda svobodného pána 
z Fünfkirchen42

[fol� J 14r]
[1617] [v pondělí den svatého Diviše] [tj. 9. října]
Páni jich milost a vladyky na plném soudu zemském ráčili poručiti dskami zemskými pozna-
menati. Jakož jest na jich mi[l]o[s]t Jan Bernart Finfkyrcher na Mladé Vožici a Štemberce 
(sic!) skrze suplikaci svou vznesl, [fol� J 14v] oznamujíce, kterak jsouce obyvatelem knížetství 
slezských a chtíce v tomto království českém se osaditi, že jest toho na onen čas léta 1603. při 
úřednících pražských menších desk zemských nepominul vyhledávati, aby vedle vyměření zří-
zení zemského slib a povinnost ke dskám zemským mohl vykonati. A urovnavši se s nejvyšším 
písařem království českého a s jinými o taxu, revers pod pečetí svou že jest ke dskám zemským 
položil i také přiznání týmiž dskami zemskými učinil. Nyní pak žádajíce takového svého 
přiznání z desk zemských vejpisu, že se ho ve dskách najíti a vyhledati nemůže,toliko že se 
revers od něho na onen čas složený mezi jinými reversy nachází, což že vše někdy Danielem 
Kryštofem Chrudimským, registrátorem desk zemských, kterýž takovou taxu od něho 
přijal, že jest takového jeho k zemi přiznání ve dsky zemské nevepsal, jest sešlo. Prosíce jich 
mi[l]o[s]ti v tý věci za opatření, tak aby se o tom ke dskám zemským poručení učinilo, aby to 
jeho přiznání ještě bedlivěji hledáno bylo, a pokudž by (mimo naději) se nenašlo, aby takové 
přiznání od něho na onen čas vykonané pod touž ferijí, kdež jest revers ke dskám zemským 
od něho přijat byl, v též dsky zemské vloženo a vepsáno bylo. I když jsou jich mi[l]o[s]t při 
dskách zemských pilně hledati poručiti ráčili a ono se vždy předce najíti nemohlo, tehdy vzavše 
jich mi[l]o[s]ti od některých osob od desk zemských přísežných ještě živých o tom správu, kteříž 
se jináče pamatovati nemohou, nežli že takové přiznání od něho tehdáž vykonáno bylo, a vi-
děvše tolikéž poznamenání jeho Daniele Kryštofa Chrudimskýho vlastní rukou, že jest takovou 
taxu k sobě přijal, a zvláště poněvadž se také revers jeho při dskách zemských mezi jinými 
reversy nachází. A tak měvšeto vše jich mi[l]o[s]t v svém bedlivém uvážení, ráčí nacházeti, 
že jest to nevepsání takové-[fol� J 15r]ho jeho přiznání do desk zemských ne jeho Finfkyrchera 
nějakou zoumyslností, ale příčinou někdy téhož Daniele Kryštofa Chrudimského, registrátora 
desk zemských (kterýž jest již prostředkem smrti z tohoto světa vykročil) sešlo. A protož ten 
omyl napravujíce, ráčí poroučeti, aby on Jan Bernart Finfkyrcher takové přiznání k zemi před 
ú[ředníky] p[ražskými] m[enšími] d[esk] z[emských] nyní zase znova dle vyměření zřízení 
zemského učinil a to aby ihned do desk zemských pod touž v reversu jeho doloženou ferií (bez 
nového ouplatku) dle starobylého pořádku a obyčeje vepsáno bylo. A dále k uvarování takových 

42 Texty v obou přílohách představují transkripci původních deskových zápisů a vycházejí z obec-
ně uznávaných doporučení pro raně novověké texty� Srov� Ivan Šťovíček a kol�, Zásady vydávání 
novověkých historických pramenů z období od počátku 16. století do současnosti. Příprava vědeckých edic 
dokumentů ze 16.–20. století pro potřeby historiografie, Praha 2002�
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a tomu podobných omylův ráčí jich mi[l]o[s]t o tom takto vyměřovati. Když by se koliv který 
z obyvatelův markrabství moravského, knížetství slezských a markrabství Horních i Dolních 
Lužic v tomto království osaditi chtěl a v tom se při ú[řadu] d[esk] z[emských] ohlásil, dříve 
nežli by od něho revers ke dskám zemským přijat i také přiznání jeho k zemi do desk vepsáno 
bylo, aby po dnešní den vždycky buďto nejvyšší písař království českého, a neb v nepřítomnosti 
jeho úředníci p[ražští] m[enší] d[esk] z[emských] jich mi[l]o[s]tem nejvyšším pánům ouřední-
kům zemským, kteříž by toho času v městech pražských byli, to v známost uvedl a neb uvedli, 
i také o takové osobě kdo, odkaď a jakého stavu jest a za jakou příčinou v tomto království se 
osaditi chce, jistou správu učinili a od jich mi[l]o[s]tí dalšího o tom nařízení očekávali. A jakž 
se to stane, tehdy aby každého času, když revers od té osoby z dotčených k tomuto království 
vtělených zemí ke dskám zemským přijímati se bude, aby se ihned tehdáž spolu i jeho přiznání 
k zemi netoliko od té osoby náležitě vykonalo, ale také neprodleně téhož dne do desk zemských 
vepsalo a nikdá více jedno bez druhého přijímáno a konáno nebylo. Relátorové Jaroslav Bořita 
z Martinic na Smečně, Vokoři, Malíkovicích a Bílým Oujezdě, J[eho] M[ilosti] c[ísařské] ko-
-[fol� J 15v] morník a purkrabě karlštejnský, z pánův a Purkart Točník z Křimic na Křimicích 
a Prostiboři, podkomoří království českého, z vladyk.

NA Praha, Desky zemské, sign� DZSt 54, fol� J 14r–J 15v
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Příloha 2
Přiznání Jana Bernarda svobodného pána z Fünfkirchen k zemi

[1603] v sobotu po Nanebevstoupení Pána Krista [tj. 10. května]
Jan Bernart Finfkyrcher svobodný pán na Štanprunu a Kynšperku, římského císaře Jeho Mi[l]
o[s]ti dvorské komory rada a nejvyšší generál profiantmistr v království uherském a arcik-
nížetství rakouském. P[řiznal]. Jakož jest úmyslu toho, v království tomto českém sobě statek 
koupiti, anebo pokudž by se jemu jaký buď odkazem, aneb jakýmkoliv právem v tomto králov-
ství českém dostal, v témž království se osaditi. Že s těmi se všemi statky podle zřízení zem-
ského jest se i s dědici a budoucími svými přiznal a tímto zápisem přiznává, že podle zapsání 
jeho listem pod pečetí přivěšenou chce právo trpěti, jeho obhajovati i také dopomáhati i všecko 
učiniti jako jiní obyvatelé tohoto království činiti povinni sou. A žádného jiného za pána 
dědičného jmíti nemá nežli Jeho Mi[l]o[s]t krále českého korunovaného. A to má zachovati pod 
těmi všemi pokutami jakž zřízení zemská ukazují.

Stalo se toto přiznání na relaci od pánův jich mi[l]o[s]ti a vladyk z plného soudu zemské-
ho o to ke dskám zemským obzvláštně učiněnou, tak, jakž táž relací v kvaternu relací novém 
zeleném léta 1617. v pondělí den s[vatéh]o Diviše pod literou J 14 p[lněji] s[vědčí]. 

NA Praha, Desky zemské, sign� DZSt 131, fol� M 13v
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Marek Starý
The Regulation of Land Court concerning settling of Bohemian crown subsidiary 
lands’ inhabitants in Bohemia from year 1617
A contribution to the normative competence of the Kingdom of Bohemia’s High 
Land Court and to the informative potential of Land tables 
(Abstract)

 
In year 1603 in Bohemia there settled Jan Bernard Baron of Fünfkirchen, an Austrian 
nobleman, who bought manors Mladá Vožice and Šelmberk from Jáchym Španovský of 
Lisov� Because of the Bohemian Land Law prohibiting the selling of Land table estates to 
foreigners, Jan Bernard had to formally gain Bohemian residential right (incolatus)� The 
foreigners were chartered this right of entry by the Land Diet, but Jan Bernard was not 
in legal terms a true foreigner because he had formerly gained some property in Silesia 
as a subsidiary land of the Bohemian Crown� That is why he did not have to pass the en-
trance procedure, but it was sufficient for him to seal so called „reverse to the Land“ and 
perform its declaration at the Land table office� In year 1617 Jan Bernard asked the Land 
table office for the extract of table entry (intabulation) of his declaration to the land� In 
consequence of this there was found out that a table registrar Daniel Kryštof Chrudimský 
accepted his subscription fee indeed, but in fact he did not execute that� So the Baron 
of Fünfkirchen had to declare to the Land again and the High Land Court formulated 
on this occasion a new general resolution concerning the settling of new inhabitants of 
subsidiary lands of the Bohemian Crown in Bohemia which should have prevented sim-
ilar mistakes in the following times� This resolution was addressed to Land table officers 
though and therefore it was not juridical in this respect but only served as an internal 
regulation� Nevertheless, it represented a significant intervention in legal practice which 
was concerning the legal institute of residential right and became an object of relatively 
intensive normative interests of Land Diets at the beginning of the 17th century� 

KEY WORDS:
Residential right; declaration to the land; subsidiary lands of the Bohemian Crown; Land Law; Land 
Court
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Reading Enlightenment in Melk
JOHANNES FRIMMEL

Before the French Revolution led to their 
downfall, monasteries experienced another 
heyday in the 18th century� Around 1750, 
one-in-three-hundred Europeans was 
a monk or a nun, and the sumptuous 
Baroque buildings of the time to this very 
day testify to the enormous economic and 
cultural significance of monasteries in 
the Age of Enlightenment� Nonetheless, 
most of the contemporary historians of 
the period were either not aware of this 
significance or denied it� Till today, de-
nominational polemics and the aftermath 
of anti-monastic stereotypes voiced by so 
many philosophers of the Enlightenment 
do not allow for an objective treatment of 
the topic�

The monasteries, however, did open up 
to moderate Enlightenment and to new 
criticism regarding even religious and 
secular literature� Melk Abbey, which is, 
according to Derek Beales, „perhaps the 
grandest of all Benedictine abbeys“1 is used 
to demonstrate how literary reception 
changed in and due to the Enlightenment�

In the aftermath of the Council of 
Trent with its reorganisation of clerical 
life, Melk developed its largely self-con-
tained monastic culture� The media and 
artistic activity were oriented towards 
the requirements of monastic life with its 
pastoral and scholarly tasks� Constitut-

ing a representative public image proved 
an important factor: The standing of 
Melk Abbey as a clerical institution was 
demonstratively put on display� Sacerdotal 
and church jubilees, eminent visitors, and 
religious holidays were celebrated with 

solemn masses and musical dramas, with 
the given sermons and the libretti being 
frequently published in print� The monks 
were writing these texts on behalf of the 
monasteries� The requirements of monastic 
life provided the conditions of authorship 
which was supposed to serve the promo-
tion of faith and of the abbey’s glory� Not 
only did the monastery finance the prints 
by itself under a patronage system, the 
monks were also regulated by strict inter-
nal censorship� As Austrian censorship in 
the 18th century was still very decentral-
ised, the abbot took absolute priority in 
the assessment of texts produced in Melk� 
He alone decided which works were to be 
printed and also approved the prints� There 
were binding rules for reading, as well as 
for communication among the monks� 

Monasteries like Melk were provided 
with clerical reading texts by their own 
distribution network: From Augsburg 
there were not supplied by stationary book 
sellers but directly by travelling salesmen 
who went to the local markets� Moreover, 
this personal contact which the bookshop 

1 Derek Beales, Prosperity and Plunder. European Catholic Monasteries in the Age of Revolution, 
1650–1815, Cambridge 2003, p� 42�
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owners-cum-publishers entertained also 
ensured the supply with manuscripts, 
for the trips to the monasteries not only 
served to sell books but also to recruit au-
thors� Inofficial reading besides ritualised 
reading in monastic life was sanctioned� 
The prior checked the books owned by the 
friars minor conventual� It was through 
the parishes that also unwanted litera-
ture, for instance novels, entered into the 
seclusion of monastic life: Through their 
letters, individual monks also ensured their 
supply with books� The correspondence of 
the eminent historian in Melk, Bernhard 
Pez, through which he procured books, is 
an example of the circulation of texts in 
the monastic republic of letters beyond the 
book-selling trade�2

The representativity of Baroque mon-
asteries was reflected in the libraries’ pur-
chasing activities, which focused on Latin 
books and books about divinity� Monastic 
libraries often invested large amounts of 
money in books, following an encyclopedic 
principle, which aimed for comprehensive 
book collections� Comprehensiveness was 
thus equated with a scholarly approach�3 
In this manner, very significant collections 
were accumulated in the 18th century� 
a few figures to illustrate this statement: 
Thanks to Provost Franz Töpsl’s activities, 
the library of Polling comprised 80 000 
volumes at the end of the 18th century, 

while Kremsmünster in Upper Austria had 
40 000 in the middle of the century, as did 
Tegernsee and Benediktbeuren� Göttweig 
in Lower Austria counted 35 000 volumes 
around 1750� Melk today possesses about 
24 000 volumes which date back to the 
times before 1800� 

Counter-reformational reading prac-
tice and the accumulation practices of the 
libaries changed in the Age of Enlighten-
ment� With book production rising contin-
uously in the 18th century, the encyclopedic 
utopia of the complete collection of all 
printed matter became an illusion� This also 
signals a change in the libraries’ main func-
tion: The optimistic belief in progress, which 
preferred current new publications, entered 
the libaries and replaced the encyclopedic 
concept of a summa of human wisdom�

These Enlightenment tendencies in the 
clergy were supported by clerical reforms 
as those initiated by Maria Theresa and 
carried out in their most extreme form by 
Joseph II� When Joseph became the sole 
regent after his mother’s death in 1780, he 
strove to realise a policy that aimed for the 
greatest influence the state could possibly 
exert on the church� Monasteries that 
were not actively involved in pastoral care 
or education were dissolved, with their 
wealth being transferred into a religious 
fund (Religionsfonds), which was especial-
ly dedicated to support the many newly 

2 See Norbert C� Wolf, Am Beispiel Melk: Veränderungen der Autorfunktion in der oberdeutschen Litera-
tur des 18. Jahrhunderts, Das achtzehnte Jahrhundert und Österreich� Jahrbuch der Österreichischen 
Gesellschaft zur Erforschung des 18� Jahrhunderts 10, 1995, p�142–151� 

3 Franz M� Eybl, Zwischen Psalm und „Werther“. Ein Modell klösterlicher Textzirkulation im 18. Jahr-
hundert, in: Alfred Messerli – Roger Chartier (edd�), Lesen und Schreiben in Europa 1500–1800� 
Vergleichende Perspektiven, Basel 2000, p� 335–349�
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established parishes� They were entirely 
under state supervision� Parish priests and 
chaplains were relatively well paid by the 
state, with the stipulation to act against 
„superstition“ and Baroque „cults“, i�e� the 
veneration of the saints, in the sense of 
an enlightened understanding of religion� 
At the same time, they took over admin-
strative tasks for the state� The theological 
training of the monks was not supposed to 
be provided by the monasteries anymore 
but by the state-run general theological 
seminaries� The Josephinian state reforms, 
which pertained to all spheres of society, 
were echoed in the so-called flood of bro-
chures (Broschürenflut), which started in 
1781� One of the first measures taken by 
the new Emperor was to loosen censorship 
regulations, which was coupled to encour-
aging freedom of expression� The emperor 
wanted to win over public opinion for his 
reform plans� Immediately after these new 
censorship regulations were made known, 
hundreds of inexpensive brochures were 
put on the literary market� They dealt 
with current topics, above all with church 
reforms, in an open and satirical way� This 
proved a singular event in German literary 
history of the 18th century�

The political changes and the chang-
es in the book market neither passed by 

Melk Abbey nor its library� Under the 
librarian Beda Schuster (1763–1779), the 
numbers of new acquisitions rose con-
tinuously in the second half of the 18th 
century� More than 70 % of the newly 
acquired works were not older than 20 
years4; as everywhere else in the German 
book market, Latin was losing its lead in 
the monasteries too: Of the 17th-century 
books in Melk, 4 500 were written in Lat-
in, and only 430 in German� In the 18th 
century, the proportion was more bal-
anced: 6 520 Latin volumes, and 6 310 in 
German, while the share of French books 
with 2 380 volumes is also noteworthy� 5

When the conservative librarian P� 
Beda Schuster retired in 1779, the share 
of theological works among the new 
acquisitions declined strongly� Previously, 
theological books had accounted for 28 %; 
in 1779 there were only 17 %, which is the 
same percentage as for histories and the 
philologies�6 The shares of natural sciences 
and other fields, including fiction, were 
also rising� In 1785 the German editions 
of Samuel Richardson’s epistolary novels 
Pamela or Virtue Rewarded and The History 
of Sir Charles Grandison were acquired. 
Also the second edition of Immanuel 
Kant’s Critique of Pure Reason (1787) was 
bought in 1788�

4 See Edgar Weiland, Bücherkauf von Klosterbibliotheken. Am Beispiel von Melk, Seitenstetten, Göttweig 
und anderen Stiften im 18. und 19. Jahrhundert, Mitteilungen der Gesellschaft für Buchforschung in 
Österreich 6, 2004, p� 46–49, here p� 47�

5 Gottfried Glassner, Kostbarkeiten aus der Bibliothek des Stiftes Melk an der Donau, Imaginati-
on 5, 1990, p� 7–10�

6 Edgar Weiland, Accipiant Omnes Singulos Codices De Bibliotheca. Bucherwerbungen der Melker Stifts-
bibliothek im 18. und 19. Jahrhundert vor dem Hintergrund einer fruchtbaren ökonomisch-intellektuellen 
Beziehung zwischen monastischer Großkundschaft und nationalem wie internationalem Buchhandel, 
Wien 1998 (PhD thesis), p� 97�
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Melk with its modest financial means 
had to sell off old inventories in order to 
finance new acquisitions� It was, for in-
stance, the financial means raised through 
a book auction in Vienna which enabled 
them to buy the indexed and forbidden 
Encyclopédie by Diderot and d’Alembert 
for the library in Melk� Especially in-
ventories considered old-fashioned, like 
sermons, were sold�7 The affluent monas-
tic library of Klosterneuburg bought the 
Encyclopédie as well�

In Melk, the great significance of peri-
odicals as informational media in the Age 
of Enlightenment showed as well� a part of 
the clergy formed a reading society which 
took out subscriptions to relevant period-
icals of the German Enlightenment� The 
Leipzig Acta eruditorum had always been 
among the subscriptions in Melk� In 1783, 
they started a subscription to the Göttinger 
Gelehrten Anzeigen, and paid in advance 
for the Wiener Realzeitung� In 1784, Wie-
land’s German Mercur (Teutscher Merkur) 
was added, in 1785 finally the Jenaer 
Allgemeine Literaturzeitung� From 1786 
onwards the reader circle bought Johann 
Erich Biester’s Berlinische Monatsschrift 
and Heinrich Christian Boie’s Deutsches 
Museum each year, from 1788 on also the 
Salzburg Oberdeutsche Literaturzeitung� 

As revealing as these inventory anal-
yses may be, they of course do not tell 
much about the actual use of these books� 

Cultural orientation and re-orientation 
can also be demonstrated by different use 
of texts and not by their contents alone� 
Content-oriented reception history thus 
needs to be complemented by a history of 
reading, whose task according to Roger 
Chartier is the reconstruction of various 
practices which form historically and soci-
etally determined ways of text access�8

It is often claimed that in the 18th cen-
tury with its expansion and differentiation 
of the book market a revolution of reading 
practice also took place� Reinhard Witt-
mann defines this newly formed reading 
practice as the reception and soon also 
the consumption of a potentially infinite 
amount of new and varied reading matter 
aiming at information and entertainment�9 
This revolution of reading practice did 
not go unnoticed in Melk, which not only 
shows in the procurement policies of the 
Melk library� Individual readers’ experi-
ence, as e�g� exhibited in the letters by the 
Bavarian clergyman and writer Georg 
Aloys Dietl to Ulrich Petrak also testify 
to this� Dietl was a curate in Maria Taferl, 
which is a parish 15 kilometers away from 
Melk, which was filled by the prince-bish-
op in Regensburg� At that time, he also 
started to befriend the prior of Melk Ul-
rich Petrak, who was also actively engaged 
in the letters� Dietl renders his impressions 
about the monastery as follows: „I was 
recently in the splendid Benedictine abbey 

7 Norbert Bachleitner, Franz M. Eybl, Ernst Fischer: Geschichte des Buchhandels in Österreich, Wies-
baden 2000, p� 149�

8 Roger Chartier, Lesewelten. Buch und Lektüre in der frühen Neuzeit, Frankfurt am Main 1990, 
p� 11�

9 Reinhard Wittmann, Geschichte des deutschen Buchhandels. Ein Überblick, Munich 19992, p� 188�
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M** [Melk]. I found a great library, and 
a beautiful coin and natural produce collec-
tion. The young clergymen are enlightened 
people and friends of the muses. They acquire 
the latest books in each field, and share them 
in their circle in a brotherly manner. One 
completely forgets that one is among monks 
with them�“ 10

People sent each other books which 
were quickly read, and then communicated 
their opinions about novelties in the liter-
ary market� Dietl once writes to his cor-
respondence partner: „What a slow reader 
I must have been to you for a long time� “11 It 
is Sterne, Shakespeare, Herder und Muse 
almanacs which are read� Without hesi-
tating, however, Dietl puts his theological 
reference library up for sale, when he is 
transferred to Perg near Landshut� Dietl 
actively promoted an enlightened theolo-
gy, and scorned dogmatics and syllogisms�

Quietly edifying reading, and medita-
tive and repetitive reading of devotional 
literature played a central role in monastic 
life� This intensive kind of reading para-
doxically predisposed readers to reading 
modern novels� In contrast to a schematic 
delineation of extensive and intensive 
reading, secular reading and intensive 
reception by no means do exclude each 
other� Roger Chartier refers to intensive 
reception of novels, which makes the 
novel captivate the readers, subjugates and 

controls them as much as the religious text 
before them�12 Clergymen who preferred 
edifying reading were predispositioned to 
apply these religious reading patterns to 
a secular context as well� a good example 
of this Dietl’s letter to Petrak where his 
reading impressions and his identifica-
tion with his reading are demonstrated� 
Especially in view of Laurence Sterne’s 
Sentimental Journeys, from which Dietl 
borrowed his pseudonym „Pastor Yorick“: 
„They call me a bright fellow, a fickle Yorick. 
I cannot answer right away to the first as I do 
not know whether I should in the affirmative 
or in the negative. I like it, though, when they 
call me Yorick. His way of thinking is entirely 
mine. And if you want to follow this con-
fession and get to know my character inside 
out, then you need to read the Sentimental 
Journeys with this in mind�“13 

Just as the intensive reader of edifying 
literature, Georg Aloys Dietl as a reader 
of novels always returns to the central 
reading passages� In the Vertrauten Briefen 
eines Geistlichen in Baiern an seinen Freund, 
(Confidential Letters by a Clergyman in 
Bavaria to his Friend), which Dietl pub-
lished anonymously in Munich in 1786, 
and which caused his conflict with clerical 
authorities as he defended Joseph’s II� cler-
ical policies, Dietl describes his enraptured 
and identificatory reading practice: „As the 
dame has her dressing table, I have my little 

10 Johannes Frimmel, Literarisches Leben in Melk. Ein Kloster in 18. Jahrhundert im kulturellen Um-
bruch, Wien–Köln–Weimar 2005, p� 5�

11 R� Wittman, Geschichte des deutschen Buchhandels, p� 202� 
12 Roger Chartier – Guglielmo Cavallo, Einleitung, in: Die Welt des Lesens. Von der Schriftrolle zum 

Bildschirm, Frankfurt am Main–New York 1999, p� 9–57, here p� 43�
13 Letter of 15 January 1784, in: J� Frimmel, Literarisches Leben in Melk, p� 204�
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reading desk, on which favourite authors sit. 
Whenever I feel idle, my head in a spinor my 
heart growing cool, I reach for one of these au-
thors, choose a particularly uplifting passage, 
which I have marked for these occasions. This 
immediately causes a spark, my spirits lift, 
and I feel my gigantic strength return�“14

These new dealings with the book me-
dium do not necessarily imply a smooth 
transition from one type of reading to 
the other; Melk Abbey only shows in an 
exemplary manner the simultaneity of the 
non-simultaneous in individual reading 
practices and reader layers�15 The monas-
tic community has preserved forms of 
edifying repetitive reading, of community 
reading, and of reading aloud, which were 
by and large replaced by extensive, quiet, 
and private reading in the 18th century� 

Despite all necessary differentiations, 
a change in Catholic reading practices can 
be shown by way of library inventories, 
changes in purchasing practices, and the 
evidence of individual reading for Melk 
Abbey�

The representative monastic ceremo-
nial culture as it existed in Melk until the 
end of the 18th century had irrevocably 
come to its end� The formation of a critical 
reading public had caused a change in the 
monastery as well� The consequences this 
had for a new extensive reading behaviour 
as well as for a new form of self-deter-
mined authorship beyond patronage and 
representation persisted after Joseph II’s 
reign had finished, and also survived the 
rigorous restrictions of the literary public�

14 Vertraute Briefe eines Geistlichen in Baiern an seinen Freund, Frankfurt und Leipzig [München], 1786, 
p� 126�

15 ?????????????????????????????????????????????
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Johannes Frimmel
Reading Enlightenment in Melk 
(Abstract)

The article discusses the changes in reading practices of monks in the Melk monastery 
under the impact of the Enlightenment� Melk was a famous Benedictine monastery� The 
author bases his conclusions on the research in the libraries and on sources related to 
book culture� It demonstrates that daily life and intellectual culture of the monks did not 
correspond with the traditional cliché of „enemies of the Enlightenment“� 

KEYWORDS: 
Book culture; intellectual culture; reading; Melk monastery; Benedictine monastery
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„A Story of Benign Neglect“?
Die Gründungsgeschichte Amerikas und  
die Habsburgermonarchie 1776–17831

JONATHAN SINGERTON 
„If you teach a survey course on American 

foreign relations, chances are you don’t spend
 very much time on the Habsburg Monarchy.“

(Thomas Schwarz)2

Einleitung
Wenn man an die Gründungsgeschichte 
Amerikas denkt, kommen einem die Worte 
„Österreich“ oder „Habsburg“ spontan 
nicht in den Sinn� Wir sind an die Idee der 
amerikanischen Revolution als etwas nur 
rein „Amerikanisches“ gewöhnt, weil der 
Unabhängigkeitskrieg hauptsächlich auf 
dem nordamerikanischen Kontinent oder 
im atlantischen Meer stattfand� In Bezug 
auf Diplomatie bedeutet „Europa“ meistens 
die französisch-amerikanische Allianz von 
1778 oder vielleicht den spanischen und 
niederländischen Eintritt in den Krieg ge-
gen Großbritannien� Intellektuelle Histori-
kerInnen diskutieren heutzutage die revolu-
tionären Einflüsse der amerikanischen 
Revolution nur noch in der atlantischen 

Welt, wie das schon vor über fünfzig Jahren 
von Robert R� Palmer vorgelegt worden 
ist�3 Die Habsburgermonarchie ist offenbar 
zu weit entfernt, um diplomatische und 
intellektuelle Verbindungen zu den Vereini-
gten Staaten zu fördern und deshalb haben 
HistorikerInnen diese Möglichkeit nicht 
berücksichtigt� Obwohl es die akademi-
schen Ansichten besser beschreibt, ist die 
Zusammenfassung Rudolf Agstners der 
US-Habsburgerischen Beziehungen als „a 
story of benign neglect“ leider richtig� Der 
Zweck dieses Artikels ist, die zahlreichen 
Einflüsse und diplomatischen Verhand-
lungen zwischen der Habsburgermonarchie 
mit den dreizehn selbsterklärten Staaten 
von Amerika in den frühen Jahren der 
amerikanischen Revolution zu zeigen� 

1 Der folgende Aufsatz ist zugleich eine Skizze meines Dissertationsprojekts über die Rezeption der 
amerikanischen Revolution in der Habsburgermonarchie� Das Projekt „A Story of Benign Neglect’? 
The American Founding and the Habsburg Monarchy, 1776–1789“ wird an der University of Edinbur-
gh, unter der Leitung des Herrn Prof� Frank Cogliano durchgeführt�  Ich möchte den Redakteuren 
der Zeitschrift Opera historica und insbesondere Doz� Dr� Ivo Cerman für seine Geduld und diese 
Gelegenheit herzlich danken� 

2 Thomas Schwartz, Roundtable Review of Nicole Phelps US-Habsburg Relations 1815 to the Paris 
Peace Conference: Introduction, Passport 45, No�1, 2014, S� 6–15, hier S� 6�

3  Robert R� Palmer, The Age of the Democratic Revolution: A Political History of Europe and America, 
1760–1800 I, Princeton 1959�  Ein aktuelles Beispiel dieser Tradition ist Janet Polanski, Revoluti-
ons Without Borders – The Call to Liberty in the Atlantic World, Yale 2015�  
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„The Long, Laborious and Odious Task“ 
– Erster Kontakt mit dem Wiener Hof
Als die Mitglieder des Kontinentalkon-
gresses am 4� Juli 1776 für die dreizehn 
bisherigen Kolonien „einen unabhängigen 
und gleichen Staat“ gründeten, machte 
dies auch die diplomatische Anerkennung 
von anderen Staaten notwendig� In dem 
politischen Übergang zur autonomen 
Souveränität war die Zustimmung und 
Anerkennung anderer Nationen für die 
neuen Vereinigten Staaten von Amerika 
notwendig, und aufgrund dieser Notwen-
digkeit der Außenbeziehungen wurden 
ungeladen amerikanische Gesandte zu eu-
ropäischen Höfen geschickt, um die not-
wendigen diplomatischen Beziehungen 
aufzubauen� Der Wiener Hof war immer, 
als die Hauptstadt eines der mächtigsten 
Staaten Europas, heiß umkämpft, beson-
ders aus der Sicht der amerikanischen 
Diplomaten� Wien hatte auch eine 
doppelte Bedeutung als Hauptstadt des 
Heiligen Römischen Reichs, aber auch als 
Hof der Kaiserin Maria Theresia (1717–
1780) und ihres Sohnes und Mitregenten 
Kaiser Joseph II (1741–1790)� Die beiden 
waren schließlich die Herrscher eines der 
größten europäischen Flächenstaaten� 
Joseph als römisch-deutscher Kaiser war 
auch nomineller Herrscher aller deut-
schen Länder, wobei Hessen-Kassel ja 
den Kampf gegen die revolutionäre Sache 
unterstützte� Es  lag vor allem an letzte-
rem, dass dem Kontinentalkongress die 
Bedeutung des habsburgischen Hofes 
bewusst wurde� 

Der Impuls, einen Kommunikations-
weg zum habsburgischen Hof zu öffnen, 
kam relativ früh� Aus der Sicht der ame-
rikanischen Militärkommandanten war 
klar, dass sie einen Heimvorteil gegenüber 
den britischen Truppen hatten� Jedoch 
war auch klar, dass dieser Vorteil durch die 
Verstärkung der britischen Reihen negiert 
wurde� Außerdem wurden die Amerika-
ner, wie in den Beziehungen mit Preußen,  
auch von den anscheinend freundlichen 
Annäherungsversuchen der Habsburger 
ermutigt� Ende 1776 übermittelte ei-
ner der amerikanischen Kommissare in 
Frankreich, Silas Deane (1737–1789),  die 
inoffiziellen Annäherungsversuche des 
Großherzogtums Toskana an den Kon-
tinentalkongress� Deane beschrieb den 
habsburgischen Großherzog Leopold 
(1747–1792), einen Sohn Maria Theresi-
as und Bruder des Kaisers Joseph, als „a 
warm friend of America“ und berichtete, 
dass die toskanischen Häfen für amerika-
nischen Handel geöffnet waren, weil der 
Großherzog „all duties on the American 
commerce“ entfernt hatte�4 Diese Eindrü-
cke waren genug Gründe für Arthur Lee 
(1740–1792), als starker Verfechter der 
„Milita Diplomacy“, bereits im Frühling 
1777 die habsburgische Hauptstadt per-
sönlich zu besuchen� 

Dieser erste Besuch eines Amerikaners 
in Wien war eine ganz private Unterneh-
mung und nicht  offiziell vom  Konti-
nentalkongress genehmigt� Relativ wenig 
ist deshalb über diesen Besuch bekannt, 
außer dem Brief Arthur Lees an den Kon-

4 Silas Deane an Committee of Secret Correspondence, 26� November 1777 in Jared Sparks (ed�), 
Diplomatic Correspondence of the American Revolution I, Boston 1829, S� 64–65�
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tinentalkongress, indem er „a cold tran-
qullity“ des Wiener Hofes beschrieb�5  Als 
unerkannter und  privater Reisender ohne 
wichtige höfische Kontakte hatte Arthur 
Lee wenig Aussichten auf Erfolg, und sein 
Unternehmen war insgesamt riskant und 
im besten Falle als vergeblich zu bezeich-
nen� Jedoch hatte er Kontakt mit einem 
interessierten Kaufmann, der Barruch 
Pincus d’Eisenstadt genannt wurde und  
wahrscheinlich ein jüdischer Tuchhändler 
war� In einem Brief, geschrieben nachdem 
Lee  nach Berlin weitergereist war, erklärt 
Pincus die verschiedenen Textilvarianten, 
die in der Wiener Umgebung verkauft 
wurden und wie sie als Stoff „pour le paisan 
ou le simple soldat“ verwendet werden 
könnten�6 In der Zwischenzeit hatte der 
Kontinentalkongress die Entscheidung 
getroffen, noch bevor der „cold tranqullity“ 
Bericht Lees  angekommen war, einen 
offiziellen Gesandten an den Wiener und 
den Berliner Hof zu senden�7 

Der Name dieses ersten amerika-
nischen Vertreters zwischen Wien 
und Philadelphia war William Lee 
(1739–1795), und dennoch ist er für 
Historiker der amerikanischen Revolution 
relativ unbekannt� Oft wird er von seinen 
berühmteren Brüdern überschattet, wie 
Richard Henry Lee (1732–1794), der 

eine ausgezeichnete politische Karriere 
als Mitglied des Kontinentalkongresses 
genossen hat, und seinem jüngeren 
Bruder Arthur Lee, über den wir bereits 
gesprochen haben� Als Gesandter des 
Kontinentalkongresses war Lee mit zwei 
ausdrücklichen Zielen in Wien betraut� 
Erstens, die deutschen Truppenwerbungen 
Britanniens zu verhindern und zweitens, 
einen Freundschaftsvertrag zwischen der 
Habsburgermonarchie und den ameri-
kanischen Staaten zu vereinbaren� Ein 
drittes Ziel war, auch mögliche Handels-
verbindungen, besonders mit den Lein- 
und Textilindustrien in Mitteleuropa, zu 
fördern� Die Mission des älteren Lee war 
ganz anders als die Erfahrung seines jün-
geren Bruders Arthur Lee; dennoch haben 
Historiker diese Mission als erfolglos und 
unwesentlich betrachtet� Horst Dippel ist 
in seinem meisterhaften Deutschland und 
die amerikanische Revolution sogar zu dem 
Schluss gekommen, dass „the sporadic 
appearance of American negotiators 
in Vienna and Berlin does not seem to 
have had any noteworthy influence�“8 Im 
Gegensatz dazu hat der lange Aufenthalt 
Lees am und um den Wiener Hof herum 
beträchtliches Aufsehen erregt� 

Lee kam in Wien im Schutz der 
Dunkelheit am Samstagabend des 23� Mai 

5 Arthur Lee an Commissioners, 27� Mai 1777 in Wharton, J� Sparks (ed�), Diplomatic Corresponden-
ce I, S� 327�

6 Barruch Pincus an Arthur Lee, 20� Juli 1777� Diesen Brief ist in der Arthur Lee Collection an der 
Houghton Library, Harvard University, enthalten� Ich danke Micah Hoggart für die Scannung 
dieses Briefes� 

7 Der Kontinentalkongress hatte auch die Entscheidung getroffen, Ralph Izard als Gesandten an den 
toskanischen Hof zu schicken�  

8 Horst Dippel, Germany and the American Revolution 1770–1800, Williamsburg 1977, S� 39�
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1778 an� Seine Ankunft wurde unter den 
höfischen Eliten lange erwartet, vor allem 
von den britischen Behörden und dem 
Botschafter Sir Robert Murray Keith 
(1730–1795)� Keith hatte schon mona-
telang am Misslingen von Lees Mission 
gearbeitet, indem er mündliche Zusiche-
rungen vom habsburgischen Minister 
gesucht hatte, Lee nicht an den Hof 
vorzulassen� Aus der britischen Perspek-
tive versuchten die Amerikaner durch ihr 
offensichtliches Bündnis mit Frankreich 
die bisher neutralen Habsburger für ihre 
Seite zu gewinnen�  Für die internatio-
nale Politik der Briten und Habsburger, 
die neutral bleiben wollten, bildete Lees 
Besuch eine ernste Angelegenheit� Im Mai 
1778 wurde diese Zusicherung zwischen 
den britischen und habsburgischen Hö-
fenauf die Probe gestellt� Am Tag nach 
Lees Ankunft traf sich der britische Bot-
schafter mit dem Mann, der ihm dieses 
Versprechen gegeben hatte, Staatskanzler 
Wenzel Anton Fürst von Kaunitz-Riet-
berg (1711–1794)� Der Staatskanzler 
als der sogenannte „third de-facto head 
of state“ war die mächtigste Figur am 
Wiener Hof neben den zwei Monarchen� 
Obwohl er  sich oft als einen Mann der 
Aufklärung bezeichnete, unterstützte er 
doch das britische Anliegen als er  später 
seiner Kaiserin erklärte, dass die Mission 
Lees „a deliberate indiscretion on [France’s] 

part, designed to compromise us vis-á-vis 
England“ war�9

Von allen europäischen Mächten war 
die amerikanische Mission für Frankreich 
am wichtigsten� Seit dem Beginn ihrer 
direkten Beteiligung am nordamerika-
nischen Krieg war es ein Hauptziel der 
französischen Diplomatie, die Habsbur-
ger auf ihrer Seite im Krieg zu haben� 
Der französische Botschafter Auguste le 
Tonnelier Baron de Breteuil (1730–1807) 
versuchte wiederholt,  die habsburgischen 
Minister zu überzeugen, dass britische 
Aggression den Ausbruch der Feindse-
ligkeiten verursacht hatte und damit das 
Verteidigungsbündnis zwischen Frank-
reich und dem Haus Österreich ausgelöst 
wurde�10 Diese Auslegung überzeugte  
die Habsburger nicht; besonders  Kaiser 
Joseph II� waren während seiner letz-
ten Reise durch Frankreich 1777 die 
tausenden von Uniformen, die zu den 
amerikanischen Patrioten geschmuggelt 
wurden,  aufgefallen�11 Die Reise Lees 
nach Wien war somit ein günstiges Er-
eignis für Frankreich� Die amerikanische 
Mission bot Frankreich eine Möglichkeit, 
die Bourbon-Habsburg-Pattsituation zu 
durchbrechen und die Habsburgermo-
narchie von ihrer Sache zu überzeugen� 
Schon die Aufnahme des amerikanischen 
Gesandten wäre geeignet, die französische 
Haltung gegenüber den Amerikanern 

9 Haus-, Hof- und Staatsarchiv (HHStA)Wien, Staatskanzlei, Vorträge,  Kart� 126, Fol� 139, Bericht 
von Kaunitz an Maria Theresia, 18 Juni 1778� 

10 Zu der französischen Situation siehe Orville T� Murphy, Charles Gravier Comte de Vergennes – 
French Diplomacy in the Age of Revolution 1719–1787, New York 1982� 

11 Anna H� Benna, Contemporary Austrian Views of American Independence – A Documentary on the 
Occasion of the Bicentennial, Wien 1976, S� 40� 
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nach der am 6� Februar 1778 geschlos-
senen französisch-amerikanischen Allianz 
weiter zu verstärken� Deshalb waren die 
Briten über den diplomatischen Empfang 
von Lee erregt, deshalb versprach Keith 
seinen Vorgesetzten in London, dass er 
nicht zulasse, dass Frankreich „a thousand 
false stories upon that single circumstance“ 
aufbauen könne�12 

Natürlich bot Frankreich dem amerika-
nischen Gesandten jede erdenkliche Un-
terstützung an� Er wurde als persönlicher 
Gast von Botschafter Breteuil akkreditiert 
um durch ihn, so wurde  gehofft, eine 
Audienz beim habsburgischen Monarchen 
zu erreichen� Die politische Hilfe und 
Erfahrungen Breteuils am  Wiener Hof 
waren für den unwissenden Amerikaner 
eine absolute Notwendigkeit� In einem 
Brief an seinen Bruder beschreibt er Bre-
teuil als jemanden „who is polite, able, and 
extremely well-versed in the management of 
such an intricate business... and has in short 
done everything I could wish�“ 13 Es ist klar 
zu sehen, dass Breteuil alles versuchte, 
um Lee zu helfen� Am Abend von Lees 
Ankunft ergriff Breteuil die Gelegenheit 
Kaunitz zu informieren und erklärte ihm, 
dass er „a gentleman traveller, Mr William 
Lee, who had brought recommendations“ 

am nächsten Tag vorzustellen beabsichtige� 
Breteuil wusste als erfahrener Minister um 
die Wahrscheinlichkeit, dass Lee als ein 
amerikanischer Gesandter nicht akzepta-
bel wäre, und so sah er in dem Vorgehen, 
Lee als einen ausländischen Reisenden 
vorzustellen, die höchste Erfolgschance� 
Ohne Breteuil würde die Mission William 
Lees das gleiche Schicksal wie die Arthur 
Lees ereilen� 

Obwohl diese französische Verbindung 
sehr nützlich und notwendig für den 
unerfahrenen Amerikaner war, war es auch 
das nekrotische Element seiner Mission in 
Wien� Viele Historiker haben die heftige 
Feindschaft angemerkt, die zwischen Bre-
teuil und Kaunitz bestand, weil Frankreich 
nicht am Bayerischen Erbfolgekrieg gegen 
Preußen teilgenommen hatte� In Februar 
1778 zum Beispiel hatte Breteuil die Le-
gitimität der habsburgischen Handlungen 
bezweifelt, woraufhin Kaunitz angeblich 
„at first smouldered, then flew into a 
rage�“14 Es war nicht das einzige Mal, dass 
Kaunitz in Zorn über den französische 
Gesandten geraten war�15 Schon seit April 
1778 war es unmöglich, die „coldness bet-
ween the cabinets of Versailles and Vienna“ 
zu verbergen�16 Nun war es die Absicht 
von Breteuil, den amerikanischen Vertreter 

12 Sir Robert Murray Keith an Andrew Drummond, 3� Juni 1778 in Gillespie Symth, Memoirs and 
Correspondence (official and familiar) of Sir Robert Murray Keith II, London 1849, S� 82–84�

13 William Lee an Arthur Lee, 29� Mai 1778, enthalten in „William Lee Letterbooks“ an der Virginia 
Historical Society, Richmond, Mss1L51f417, Fol� 3� 

14 O� T� Murphy, Charles Gravier Comte de Vergennes, S� 298, 537� 
15 Ibidem, S� 298� Vergennes hatte ein Memorandum an seinen Außenminister geschickt, in dem er 

die habsburgische Position kritisierte, was Kaunitz missfiel� 
16 Keith an Lord Suffolk, 25� April 1778, enthalten in den National Archives at Kew (weiter TNA), 

SP–80� 
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am Wiener Hof vorzustellen, die das Fass 
zum Überlaufen brachte� In Erwiderung 
auf die Benachrichtigung Breteuils über 
William Lees Anwesenheit teilte Kaunitz  
dem britischen Botschafter mit, dass „I 
sadly have not been able to dissuade Mr de 
Breteuil from taking this rash step�“17 Aus 
der Sicht des Staatskanzlers war „diese 
leichtsinnige Maßnahme“ eine unhöfliche 
und schwerwiegende Entgleisung des 
französischen Hofes, und bald wurde die 
Mission Lees vollständig als französischer 
Versuch gesehen, die Habsburger in den 
Krieg mit Großbritannien hineinzuziehen� 

Kaunitz war nicht bereit, diese Mög-
lichkeit zu akzeptieren und wollte um 
jeden Preis  einen weiteren Krieg  ver-
meiden� Im Hinblick darauf verfolgten 
die Habsburger eine Politik der strikten 
Neutralität gegenüber der amerikanischen 
Frage� Vor diesem breiteren geopolitischen 
Hintergrund versuchten die Habsburger 
eine neutrale Haltung einzunehmen, 
deshalb konnte Lee am Hof unter keinen 
Umständen vorgestellt werden� Im Verlauf 
seines Besuches wurde Lee sich dieser 
Tatsache bewusst� Er schrieb  an sei-
nen Bruder, dass „the thick heads look on 
[this] business as a matter entirely between 
England and France�“18 Die politischen 
Ziele der Mission Lees, die hessischen 

Söldner zu verhindern und einen Freund-
schaftsvertrag abzuschließen, waren daher 
offensichtlich gescheitert�  

Lees Besuch war jedoch nicht „un-
noteworthy“ oder ohne Wirkung auf die 
Wiener Gesellschaft� Wir müssen die 
US-Habsburg Beziehungen immer  in 
einer ganzheitlichen Weise, außerhalb 
des rein diplomatischen Standpunktes 
betrachten� In diesem Sinn können wir  
Lees Mission anders bewerten� Obwohl 
es stimmt, dass Lee kein Deutsch und 
nur wenig Französisch sprach, erlangte 
er zweifellos  Berühmtheit in der Wiener 
Gesellschaft�  Durch Abendessen, organi-
siert von seinem französischen Gastgeber 
und der Verbreitung von Lees Visiten-
karten auf dem Weg zur Oper, wurde 
Lee  einem breiteren Publikum bekannt, 
das aus verschiedensten Verhältnissen 
stammte und durchweg Sympathien 
für die amerikanische Sache hatte� Graf 
Johann von Saint-Julien (1756–1836) war 
einer von diesen und hatte im Alter von 
einundzwanzig eine aussichtsreiche Kar-
riere in der kaiserlichen Armee begonnen 
hatte� 19 Frauen waren auch sehr interes-
siert, unter anderem Gräfin Maria Elisa-
beth Waldstein (1747–1791), die Tochter 
des einflussreichen Grafen Corfix von 
Uhlfeld, oder auch Gräfin Maria Char-

17 TNA, SP-80, Keith an Lord Suffolk, 27� Mai 1778� 
18 William Lee an Arthur Lee, 24� Juni 1778, in Worthington Chauncey Ford (ed), Letters of William 

Lee – Sheriff and Alderman of London, Commercial Agent of the Continental Congress in France and 
Minister to the Courts of Vienna and Berlin, 1766–1783 I, Brooklyn 1891, S� 448–51� 

19 Im Jahr 1812 wurde er zum General ernannt und sein Vater Johann Joseph Saint-Julien (1704–
1794) war Armeeleiter in Niederösterreich� Siehe Antonio Schmidt-Brentano, Kaiserliche und k. 
k. Generale 1618–1815, Wien 2006, S� 86; Constantin von Wurzbach, Biographisches Lexikon des 
Kaiserthums Österreich XXVIII, Wien 1874, S� 81–83� 
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lotta von Hatzfeld (1733–1809), die die 
Frau des einflussreichen Staatsmanns Graf 
Karl Friedrich von Hatzfeld (1718–1793) 
war� Lee muss  ein gutes Verhältnis zu der 
Gräfin von Hatzfeld aufgebaut haben, weil 
er später auch ihrem Mann vorgestellt 
wurde� Ein weiterer bemerkenswerter Gast 
an Lees Tisch war Fürst Wenzel Johann 
Paar (1744–1812), der durch seine Funkti-
on als die Reichpostminister eine wichtige 
Persönlichkeit am Habsburger Hof war�20 
Lees Bekanntheit hatte vor allem ein auf-
fallend  junges und gemischtes Publikum 
in Wien gefangen genommen� 

Abseits seiner gesellschaftlichen 
Bekanntschaften traf Lee sich auch mit 
mehreren Höflingen bei seinen zahllosen 
Visiten im kaiserlichen Schloss Schön-
brunn� Obwohl er keine offizielle Audienz 
genoss, wissen wir, dass er „made all the 
usual Visits there to the Grandes Maitresses 
of the Empress and Her Daughters as likewi-
se to the Great Chamberlain in the manner 
which is customary [for] the Presentation of a 
Stranger patronised by a Foreign Minister.“21 
Diese Aufmerksamkeit bereitete dem bri-
tischen Botschafter Keith viel Sorge, und 
in einem Bericht nach London schrieb er, 
dass „it has been a matter of great Uneasiness 

to me, to remark within these few Days, that 
the Treatment of Mr Lee is very much chan-
ged in his Favour�“22 In demselben Brief 
beklagt Keith, Lee spreche mit „very large 
Companies at Count Hatzfeld’s and is to 
have the same Honour at Prince Schwarzen-
berg’s, Great Master of the Household�“23 Der 
britische Botschafter hätte sicher mehr 
Antagonismus erlebt, wenn mehr bedeu-
tende und unbezweifelbare amerikanische 
Sympathisanten gleichzeitig in der Stadt 
gewesen wären� 

„Some of distinction here are warm for 
the part of America“ – Sympathien für 
Amerika in der Habsburgermonarchie
William Lee schrieb an seinen Bruder 
Arthur Lee: „Some of disctinction here are 
warm for the part of America.“24 Diese Be-
merkung von Lee ist sehr aufschlussreich, 
weil sie den wahren Sinn der habsbur-
gischen Reaktion und der österreichischen 
Aufnahme der amerikanischen Revolution 
zeigt� In der Tat gab es zahlreiche ame-
rikanische Sympathisanten am habsbur-
gischen Hof�  

Der größte Befürworter der ameri-
kanischen Ereignisse in Wien war wohl 
Dr� Jan Ingenhousz, der als Leibarzt und 

20 Karl Roider, William Lee – Our First Envoy in Vienna, Virginia Magazine of History and Biog-
raphy 86, 1978, S� 163–168� Vgl� auch C� von Wurzbach, Biographisches Lexikon XXI, S� 149 und 
Ernst Heinrich Kneschke, Neues allegemeines deutsches Adels-Lexicon VII, Leipzig 1867, S� 25� Lee 
schickte seine Post nach Frankreich über Frankfurt und war vielleicht der Grund, warum Graf Paar 
eingeladen oder anwesend war� 

21 TNA, SP-80, Keith an Suffolk, 30� Mai 1778�  
22  Ibidem.
23 TNA, SP-80, Keith an Suffolk, 13� Juni 1778�  
24 William Lee an Edmund Jennings, 24� Juni 1778, in Ch� Ford (ed�), Letters of William Lee II, S� 

454–55�
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persönlicher Vertrauter Maria Theresias 
diente� Seitdem er sich 1764 mit dem 
berühmtesten Amerikaner in Europa, 
Benjamin Franklin angefreundet hatte, 
begann er den amerikanischen Kampf 
zu unterstützen� Beide unterhielten eine 
intensive Korrespondenz, die sich auf ihr 
gemeinsames wissenschaftliches Interesse 
bezog und fünfzehn Jahre, von 1773 bis 
1788, dauerte�25 Diese Freundschaft gab 
Ingenhousz einzigartiges direktes Wis-
sen über die amerikanischen Ereignisse, 
und als sich das höfische Interesse an der 
amerikanischen Revolution während der 
1770er verstärkte, bat er Franklin immer 
wieder um Nachrichten über die neuesten 
Entwicklungen in Amerika, die er dann in 
Berichtform an Maria Theresia und andere 
Regierungsbeamte weitergab�26 Diese 
Berichte liegen bis zum heutigen Tag in 
der Österreichischen Nationalbibliothek 
vor�27 In seinem Werk Remarques sur les 
affaires presente de l ’Amerique Septrionale 
drückte Ingenhousz seine Sympathien 
für die amerikanische Sache aus und 
verteidigte das Ansehen Franklins nach 

dessen erniedrigender Behandlung im 
Cockpit-Prozess� In diesem Traktat sah 
Ingenhousz die amerikanische Revolution 
als eine natürliche Reaktion auf englische 
Unterdrückung der Amerikaner und 
vertrat die Ansicht, dass die Verteidigung 
der amerikanischen Rechte eine Frage für  
ganz Europa, vor allem für die Habsbur-
ger, sei�28 

Abseits von Wien gab es noch einen 
großen schriftlichen Befürworter für die 
Sache der Amerikaner, János Zinner, der 
Professor an der kaiserlichen Akademie in 
Buda war� Zinner reiste im August 1778 
nach Wien um William Lee kennenzu-
lernen� Angesichts der habsburgischen 
Neutralität hatte Lee schon Anfang Juli 
die Stadt verlassen, weswegen der tief 
enttäuschte Zinner nach seiner Rück-
kehr einen Brief an Benjamin Franklin 
schrieb� In diesem Brief erklärte Zinner, 
dass er zwei Bücher,  beide in  lateinischer 
Sprache, mit den Titeln Notitia Historica 
de Coloniss Foederatis in Americae und De 
Vris Illustribus Americae, schreiben wollte�29 
Den Zeitungen konnte er dazu  einige 

25 Melissa Brewer-Anderson – Timothy K� Conley, Franklin and Ingenhousz: A Correspondence of 
Interests,  Proceedings of the American Philosophical Society 141, 1997, S� 276–296�

26 Einer war Sir Robert Keith, beschrieben in seiner privaten Korrespondenz� British Library, Mss 
Addition 35511, undatiertes Schreiben, April 1777� 

27 Österreichische National Bibliothek (weiter ÖNB) Wien, Handschriften-Sammlungen, Cod� 
12613, Discours sur la Grandeur et importance de la dernière Révolution de l ’Amerique septentrionale: 
Sur les causes principales qui l ’ont determinées: et sur son influence vraisemblable sur l ’Etat Politique et sur 
le commerce des Puissances Européennes,  Milan 1783; ÖNB Wien, B6/97, Fol� 1–3, Jan Ingenhousz, 
Bericht an Maria Theresa über zwei Briefe Franklins mit Übersetzung von Franklins ‘Comparison of 
Great Britain and the United States in Regard to the Basis of Credit in the Two Countries’ (1777), 18� 
Mai 1777� 

28  HHStA Wien, Handschriften W443, Jan Ingenhousz, Remarques sur les affaires presente de l ’Ame-
rique septentrionale (Sep� 1777)� 

29 Latein war damals die offizielle Wissenschaftssprache Ungarns� 
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Angaben entnehmen, aber er benötigte 
noch weitere Unterlagen, und so bat 
er Franklin, ihm einige Materialien zu 
schicken, damit er die Bücher abschließen 
könne� Wir wissen im Moment nicht, ob 
Franklin diesem Wunsch entsprochen 
hat oder was mit den beiden Büchern 
geschehen ist� Jedenfalls veröffentlichte 
Zinner noch ein deutschsprachiges Werk 
unter dem Titel Merkwürdige Briefe und 
Schriften der berühmtesten Generäle in 
Amerika, das auf den gleichen Materialien 
basierte�30 Diese ausführliche Publikation 
bot, neben Biographien, eine Auswahl an 
Schriften von fast allen großen amerika-
nischen Revolutionären, die insgesamt 
über dreihundert Seiten füllte� Noch bevor 
der amerikanische Unabhängigkeitskrieg 
beendet worden war, hatte Zinner eine 
der umfangreichsten und ältesten Darstel-
lungen der Revolution erstellt�  

Obwohl Zinner  Franklin erklärte, 
dass seine amerikanischen Werke keine 
politischen Manifeste waren, wahrschein-
lich aus Angst vor den Behörden, haben 
seine Schriften in den habsburgischen 
Ländern  Respekt und Interesse für die 
amerikanische Sache erzeugt�31 In die-
sem Brief hat Zinner auch seine innigen 

Gefühle für die Amerikaner geäußert, „Je 
suis né sujet d’une grande Monarchie sous un 
gouvernement doux, mais je ne sais pas dans 
quel transport de joie je deviens, en cas que 
j’entende, ou que je lise de vos progrès“ und 
weiterhin schreibt er „Monseigneur de vous 
dire la vérité, je vous regarde, et tous les chefs 
de votre nouvelle République comme des anges 
destinés du ciel pour soulager le genre humain 
sous votre direction�“32 Solche Vergötterung 
ist eine überraschende Tatsache, wenn man 
die strenge Zensur bedenkt, und zeigt auch 
die positive Aufnahme der amerikanischen 
Revolution in Mitteleuropa� 

Relativ wenig ist uns über Zinner selbst 
bekannt� Ein paar biographische Details 
finden wir in seinen Werken� Wir wis-
sen nur, dass er in der böhmischen Stadt 
Slaný/ Schlan nördlich von Prag geboren 
wurde und als Professor für allgemeine 
Geschichte an der Kaiserlichen Akademie 
in Košice/Kaschau diente�33 Dort wurde er 
Mitglied einer akademischen Gesellschaft, 
die sich sehr für das britische politische 
System interessierte� Einer seiner Kolle-
gen, Lajos Török (1748–1810) aus Ungarn, 
schrieb ein Buch mit dem Titel  Eine 
Vergleichung der englischen und ungarischen 
Regierungen. Er war es auch, der Zin-

30 Johann Zinner, Merkwürdige Briefen und Schriften der berühmtesten Generäle in Amerika, Augsburg 
1782�  

31 Katalin Halácsy, The Image of Benjamin Franklin in Hungary, Hungarian Studies in English 10, 
1976, S� 9–26, hier S� 12–13� 

32 American Philosophical Society Library, Philadelphia, Franklin Papers, XII, Fol� 84, Jean Claude de 
Zinnern an Benjamin Franklin, 18� Oktober 1778� 

33 Johann Zinner beschrieb sich als einen „Schlaner“ in seinen Empfindungen eines Schlaners über die 
abgeschafte Leibeigeschaft, Wien 1782� Schlan wird heutzutage Slaný genannt� Košice liegt heute 
in der Slowakei und vorher war es als Kassa in Ungarn bekannt, wo im Jahre 1777 die Königliche 
Akademie gegründet wurde� 
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ners Interesse „in the Anglo-Saxon world, 
especially the emergence of American society“ 
geweckt hatte� Es gibt auch Beweise, dass 
Zinner an einem Werk mit dem Titel,  
Eine statistische Dissertation über die Aus-
übung der Macht des Königs von England 
mitgearbeitet hatte�34 Es war vielleicht das 
größte Unglück Zinners und Lees, daß 
Lee schon nach Berlin weitergereist war� 

Der Fall  Zinner führt  uns die weiten 
Auswirkungen der amerikanischen Revo-
lution in Mitteleuropa und den amerika-
nischen Einfluss vor Augen, der sich über 
die Wiener Metropole und deren Eliten 
hinaus auf weitere habsburgische Gebiete 
erstreckte� Vor allem die habsburgischen 
Provinzen in Italien wurden stark von Ame-
ricana beeinflusst� In der wichtigen Hafen-
stadt Triest las der Gouverneur Graf Karl 
von Zinzendorf (1739–1813) viele amerika-
nische Flugblätter� In derselben Woche, in 
der Lee in Wien ankam, fing Zinzendorf an 
Letters of a Farmer von John Dickinson  zu 
lesen� Danach las er aufmerksam das ameri-
kanische Pamphlet Common Sense. 35

Auf der anderen Seite der adriatischen 
Küste hatte die amerikanische Revolution 
auch eine direkte politische Auswirkung 
auf das toskanische Großherzogtum� 

Dort setzte der „warm friend of America“ 
Großherzog Leopold ein neues toska-
nisches Verfassungsprojekt um, das der 
Verfassung von Virginia nachempfunden 
war� Der Bruder von Kaiser Joseph II� 
hatte auch eine sichtbare Begeisterung 
für den berühmten Benjamin Franklin, 
den er besonders als einen aufgeklärten 
Wissenschaftler ehrte� Am 18� April 1777 
hatte der Großherzog Franklins Blitzab-
leiter auf allen Kirchendächern in Siena 
befestigen lassen, damit die „members of 
the Academia dei Fisiocritici and the curi-
ously roused populace could witness the 
practical demonstration of Franklin’s dis-
covery�“36 Gleichzeitig beauftragte er auch 
seinen Agenten in London Philip Mazzei 
(1730–1816) zwei Philadelphia-Öfen zu 
bestellen, die eine Erfindung Franklins 
waren und später in Schloss Schönbrunn 
eingebaut wurden�37  

Franklin war die stärkste Verkörperung 
der amerikanischen Idee in Europa, und 
seine Berühmtheit forderte einen gewissen 
Respekt gegenüber der amerikanischen 
Angelegenheit� Die Wiener Zeitungen 
zum Beispiel berichteten sofort über seine 
Rückkehr nach Europa Anfang des Jahres 
1777�38 Im gleichen Jahr, auf seiner Reise 

34 Istvan Gal, Zinner Janos kassai professzor, Benjamin Franklin baratja es amerikai fiiggetlensegi doku-
mentum-gyujtemenye 1782-bol, Irodalmi Szemle 13, 1970, S� 638–644 und siehe auch Werke von 
Géza Závodszky�  

35  „Je lus un instant dans le pamphlet américain Common Sense qui [étoit] fait pour attirer le feu contre le roi 
d’Angleterre“ (16� Mai 1778) und “Commencé les Letters of a Farmer “ (30� Mai 1778), HHStA Wien, 
Nachlass Zinzendorf, Tagebuch Zinzendorf, XXII, Fol� 142 und 149� 

36 Adam Wandruszka, Leopold II., Bd� II, Wien 1965, S� 59� 
37 Richard Garlick, Philip Mazzei – Friend of Jefferson: His Life and Letters, Baltimore 1933� 
38 Es gab trotzdem Fehler: „Dr. Franklin ist ein Greis von 84 Jahren, aber von solcher Munterkeit, dass 

man ihn kaum für einen 60 jährigen Mann ansieht�“ Wienerisches Diarium, 1� Jänner 1777� Franklin 
war damals einundsiebzig Jahre alt� 
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nach Frankreich, drückte  Kaiser Joseph 
den Wunsch nach einem Treffen mit dem 
Erfinder aus, da er wahrscheinlich seine 
wissenschaftlichen Werke auf Italienisch 
gelesen und genossen hatte�39 So versuchte 
der Kaiser, Franklin in Paris persönlich zu 
treffen� Franklin bekam eine Einladung 
für  Mittwoch, den 28� Mai 1777, zu einer 
heißen Schokolade mit Graf Falkenstein, 
einem alias des Kaisers, durch den Se-
kretär der toskanischen Delegation Abbé 
Raimondo Niccoli (ca�1730–1780)� Die 
beiden wurden jedoch enttäuscht, weil, wie 
Franklin später schrieb, „The Emperor did 
not appear, and the Abbé since tells me that 
the number of other persons who occaisonally 
visited him that morning... prevented his 
coming.. [though] at twelve he came but I 
was gone�“40 Wie in den Fällen Zinner und 
Ingenhousz war Franklin auch hier einer 
der wichtigsten Vertreter der amerika-
nischen Revolution in Mitteleuropa� 

Neben Franklin waren die Wiener 
Zeitungen eine der größten Nach-
richtenquellen über die amerikanische 
Revolution� Das Wienerische Diarium 
veröffentlichte  zahlreiche Nachrichten 
aus Amerika, die sein Publikum mit 
„intensive[m] Interesse an den Ereignissen 
des Amerikanischen Revolutionskrieges“ 
verfolgte�41 Diese Veröffentlichungen 

über die amerikanischen Ereignisse wa-
ren nicht unproblematisch� Eine Nach-
richt über die Unabhängigkeitserklärung 
wurde in einer geänderten Fassung 
herausgegeben, in der der anstößige Teil 
mit den Vorwürfen gegen König George 
herausgenommen war�  Eine Weile später 
erschien in der Zeitung noch eine Neu-
auflage, die der „Amerikanische Katechis-
mus“ genannt wurde� Diese Veröffentli-
chung erklärte dem Wiener Publikum die 
Gründe der Amerikaner in Form eines 
Dialogs� Die erste Frage lautete „Warum 
führt ihr Krieg mit dem König in Eng-
land?” die mit der Antwort „Er hat solchen 
angefangen; wir vertheidigen uns” beant-
wortet wurde� Daraufhin folgte „Warum 
gehorcht ihr ihm nicht? Weil daß, was er von 
uns verlangte, unbillig war“ und „Ihr hattet 
ihm doch die Treue geschworen? Er hatte 
uns zugeschworen, uns glücklich zu ma-
chen, indem er seinen Eid gebrochen, so hat 
er uns von dem unfrigen entbuden� “  Die 
letzte Frage war für die höfischen Eliten 
sehr ärgerlich: „Aber was würdet ihr thun, 
wenn ihr solltet überwunden werden? Wir 
würden alles in Brand stecken, und uns, 
unsere Weiber, und Kinder selbst töten�“ 
Zusammengefasst waren diese öffentlich 
gedruckten Ansichten unzulässig am 
Wiener Hof, obwohl die Zeitung diese 

39 Der Text war Filosofia Frankliniana (1771) geschrieben von Giambatista Toderini. Vgl� Antonio 
Pace, Benjamin Franklin and Italy, Philadelphia 1958, S� 26–7�

40 Beatrice M� Victory, Benjamin Franklin and Germany, Philadelphia 1915 (= Publications of 
the University of Pennsylvania, Americana Germanica Series 21); Jan Ingenhousz an Benjamin 
Franklin, 28� Juni 1777: „Some Body told me the Emperor is come to your own house. I know he wish’d to 
have a discours with you, and should be sorry some management for England had prevented him to instruct 
himself in the company of a philosopher�“ 

41 Paul  Köpf, Wir haben Nachricht aus Amerika. Der amerikanische Revolutionskrieg in zeitgenössischen 
Wiener Zeitungen 1774–1781, Wien 2009 (Diplomarbeit), S� 123�
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Ansichten als Beispiele  unter dem Titel 
„politische Schwärmerey“ brachte�42 

Es war wahrscheinlich schon zu spät, 
als die Nachricht über diese Veröffentli-
chung  Maria Theresia fast bis zur Raserei 
trieb� Auch Kaiser Joseph II erging es so, 
und er sagte, dass es sehr ungeeignet war, 
den „Amerikanischen Katechismus“ zu 
veröffentlichen, da er die Autorität der 
Monarchie herausforderte� Der bishe-
rige Gesandte in London und damalige 
Gouverneur von Niederösterreich Graf 
Christian August von Seilern (1717–1801) 
hatte Sympathien für den Zweck dieses 
Artikels und  versuchte vergeblich den 
Monarchen von den guten Grundsätzen 
der Amerikaner zu überzeugen�43 Trotz-
dem nahm die Anzahl der Artikel über 
die amerikanische Sache in den folgenden 
Monaten ab, jedoch nicht das Interesse, 
das wir mit der Ankunft William Lees 
gesehen haben� 

Schlüsse
Diese Interaktionen zwischen der auf-
strebenden amerikanischen Republik und 
der Habsburgermonarchie sind vielleicht 
überraschend, aber wir können einige 

wichtige Schlüsse daraus ziehen� Erstens 
ist offenkundig, dass sich ein akutes 
Interesse beider Seiten entwickelte� Die 
Amerikaner erkannten in gewissem Maße 
die Bedeutung der Habsburgermonarchie 
im europäischen Kräftegleichgewicht an, 
ebenso die Rolle Josephs II� als Kai-
ser des Heiligen Römischen Reiches� 
Weiterhin gab es ein starkes Interesse 
an amerikanischen Nachrichten, nicht 
nur in der Öffentlichkeit, sondern vor 
allem innerhalb des höfischen Kreises in 
Wien� Dieses Interesse existierte auch in 
einem weiteren geografischen Kontext 
der Monarchie�  Die Tatsache, dass die 
Nachrichten aus Amerika in einen so 
sehr durch die Zensur geschützten Staat 
durchdringen konnten und außerdem 
noch ein aufgeschlossenes Publikum 
fanden, deckt eine größere Dimension 
auf, in der die amerikanische Entwicklung  
aufgenommen  wurde� Schließlich zeigen 
uns diese Ergebnisse eine noch stärker als 
bisher angenommen globalisierte Habs-
burgermonarchie� Insgesamt ist dieser Teil 
der Gründungsgeschichte Amerikas nicht 
mehr „a story of benign neglect“ und sollte 
nicht mehr als solche angesehen werden� 

42 Wienerisches Diarium, 20� Dezember 1777� 
43 Count von Seilern war ein tiefsinniger Berater Maria Theresias� Vgl� Josef Duindam, Vienna and 

Versailles: The Courts of Europe’s Dynastic Rivals 1550–1780, Cambridge 2003, S� 235�
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Jonathan Singerton 
„A Story of Benign Neglect“
The History of Foundation of America and the Habsburg Monarchy 1776-1783  
(Abstract)

This article sets out an overview of my doctoral project entitled „A Story of Benign Neglect“ 
– The American Founding and the Habsburg Monarchy, 1776-1789 which investigates and 
brings to attention the diplomatic, economic and intellectual relationships between the 
Habsburg Monarchy and the newly declared United States� Below a section of this doctoral 
work examines the first interaction of the Americans with the Habsburg Monarchy with 
the mission of William Lee to Vienna in the spring of 1778� Through this example, along 
with the numerous encounters in the rest of the period, I hope to reveal new insights into 
the wider founding of the United States and present a more globally entangled vision of 
the Habsburg Monarchy in the eighteenth century� My doctoral project aims to recover 
this rich but sadly neglected story of international relations in the „Age of Revolutions“� 

KEYWORDS: 
American revolution; history of diplomacy, the United States of America, Habsburg Monarchy; 
William Lee
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Poručníci, kmotři a zástupci osiřelých 
dětí ve venkovské společnosti první 
poloviny 19. století
MARKÉTA SKOŘEPOVÁ

Při studiu rodinných vazeb raně 
novověkých obyvatel vesnic a měst českou 
historiografii dosud ovlivňuje odkaz 
klasických škol historické demografie, 
Henryho a Laslettovy, které se prosadi-
ly v šedesátých a sedmdesátých letech 
20� století� Na jedné straně stojí studie, 
které po vzoru francouzských demografů 
na základě matrik sledují populační vývoj 
určitého území, soustředí se tedy na biolo-
gické rodiny� Vedle nich se objevují práce 
inspirované cambridgeskou metodou, které 
se snaží ze soupisů obyvatelstva vysledovat 
utváření domácností, respektive okolnosti 
spolubydlení příbuzných i nepříbuzných 
osob pod jednou střechou�1 Hodnot-
né poznatky o každodenním soužití 
a mnohdy i osobních vztazích rodinných 
příslušníků přinášejí práce historiků so-

ciálních dějin, kteří se věnují problematice 
předávání usedlostí, sňatkových strategií či 
výměnku� 

Vztahy, které překračovaly hranice 
biologického příbuzenství a afinity – 
příbuzenství vzniklého sňatkem, však 
v českém prostředí zůstávají neřešeným 
problémem�2 Výzkumy kmotrovství 
či obecněji rituálního příbuzenství 
v posledních desetiletích pokročily pouze 
minimálně�3 Stranou pozornosti stojí 
i vazby mezi velmi blízkými příbuznými, 
které nevytvářely bezprostřední verti-
kální linii mezi descendenty a ascenden-
ty, tedy rodiči a dětmi� Mimo horizont 
historiků zůstávají prarodiče, jen málo 
zájmu upoutaly sourozenecké vztahy, 
přestože i v minulosti představovaly jedno 
z nejdůležitějších sociálních a emočních 

1 K vývoji úvah a metodologických přístupů ke studiu historické rodiny aktuálně Guido Alfani – 
Vincent Gourdon – Cyril Grange – Marion Trévisi, Le mesure du lien familial. Développement et 
diversification d’un champ de recherches, Annales de démographie historique 129, 2015, s� 277–320�

2 Ke klasifikaci příbuzenství přehledně Jaroslav Skupnik, Antropologie příbuzenství. Příbuzenství, manžel-
ství a rodina v kulturněantropologické perspektivě, Praha 2010� Ve srovnávací perspektivě Michael Mitte-
rauer, Historisch-anthropologische Familienforschung. Fragestellung und Zugangsweisen, Wien–Köln 1990�

3 K badatelským otázkám spojeným s problematikou kmotrovství blíže Markéta Skořepová, Kmot-
rovství jako badatelský problém. K sociálním dějinám raného novověku a 19. století, Český časopis his-
torický (dále ČČH) 114, 2016, s� 58–82� Ze zahraniční literatury výběrově Agnés Fine, Parraines, 
marraines, la parenté spirituelle en Europe, Paris 1994; Guido Alfani – Philippe Castagnetti – 
Vincent Gourdon, Baptiser: pratique sacramentalle, pratique sociale (XVIe–XXe siécles), Saint Étienne 
2009; Quido Alfani – Vincent Gourdon (edd�), Spiritual Kinship in Europe 1500–1900, Basing-
stoke 2012; Quido Alfani – Vincent Gourdon – Isabelle Robin (edd�), Le parrainage en Europe et 
en Amérique. Pratiques de longue durée (XVIe–XXIe siècle), Bruxelles 2015�
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pout� Zcela nepovšimnuty jsou tzv� 
avunkulární vazby, které se vytvářejí mezi 
tetami a strýci a jejich neteřemi a synovci�

Tyto mezery v dosavadním historio-
grafickém poznání jsou patrné zejména 
v případě, že se badatel začne zabývat 
krizovými momenty v životě venkovanů� 
V okamžiku, kdy rodinu zasáhla ne-
moc, smrt, živelná pohroma nebo nějaký 
jiný problém, docházelo k mobilizaci 
příbuzných a přátel, kteří podle svých 
možností a zájmu mohli podat po-
mocnou ruku� Mezi krizovými situacemi, 
se kterými se musely venkovské rodiny 
vyrovnávat velmi často, byla předčasná 
smrt jednoho z rodičů� V takové chvíli 
přicházely ke slovu osoby stojící do-
sud mimo nejužší rodinu, jež pomohly 
překonat nejnáročnější období po od-
chodu otce nebo matky� Nejdůležitějším 
a nejnáročnějším úkolem přitom bylo 
zajistit péči o dosud nedospělé potomky 
zesnulého� Kdo však byli lidé, kteří na sebe 
brali zodpovědnost za osiřelé děti?

Tato otázka byla důležitou součástí 
výzkumu problematiky ovdovění a osiření 
panství Nový Rychnov na Pelhřimovsku 

v letech 1785–1855�4 Jeho základem se 
stala prosopografická analýza 485 rodin, 
v nichž během sledovaného období došlo 
k úmrtí otce nebo matky nedospělých 
dětí� Celkem bylo do výzkumu zařazeno 
1 199 chlapců a dívek, kteří osiřeli před 
dosažením dvaceti let� O otce přišlo 609 
z nich, 590 zemřela nejdříve matka, 151 
dětí během sledovaného období ztratilo 
oba rodiče�5 Údaje o rodinách a jednotliv-
cích bylo možné dohledat v různých typech 
pramenů, především v matrikách, grun-
tovních knihách, spisech vrchnostenského 
úřadu, zpovědních seznamech� Množství 
informací dostupných pro konkrétní osoby 
je ovšem nevyvážené, protože zatímco 
v některých případech bylo možné rekon-
struovat celé příběhy, někdy byla k dispozi-
ci jen základní životopisná data� 

Záchranná sociální síť, která se utvořila 
kolem osiřelého dítěte, měla několik 
vrstev� V jejím centru stáli nejbližší 
příbuzní sirotka, tedy pozůstalý rodič 
a sourozenci, z nichž někteří již mohli být 
dospělí� K nim se přidávali další příbuzní, 
především prarodiče, strýcové a tety, jejichž 
vliv sílil zejména v případě, že pobývali 

4 Předkládaný příspěvek částečně vychází z disertační práce Markéta Skořepová, Ovdovění a osiření 
ve venkovské společnosti. Panství Nový Rychnov, 1785–1855, obhájené na Historickém ústavu Filozofické 
fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v roce 2015� Zjištěné údaje vycházejí z rekon-
strukce rodin na základě matrik vedených pro centrální část arcibiskupského panství Nový Rychnov� 
Státní oblastní archiv Třeboň, Sbírka matrik Jihočeského kraje, Farní úřad (dále FÚ) Nový Rych-
nov, kniha č� 1 (Nový Rychnov), kniha č� 3 (Dolní Hutě v letech 1785–1815; vložena složka pro 
okolní samoty Kopaniny, Šance, Zadní Pole a Zelenohorské Chalupy z let 1796–1815), kniha 
č� 4 (Hojkov), kniha č� 5 (Chaloupky), kniha č� 7 (Lešov), kniha č� 8 (Milíčov), kniha č� 9 (Řežen-
čice), kniha č� 11 (Těšenov), kniha č� 12 (Trsov)� Pro studium poručnictví byly využity písemnosti 
velkostatku, především akta sirotčí pokladny z let 1801–1850; Národní archiv (dále NA) Praha, 
Archiv pražského arcibiskupství (dále APA), Velkostatek (dále Vs) Nový Rychnov, inv� č� 1514, 
kart� 345–346�

5 Otce předčasně ztratilo 609 osob z 232 rodin, naproti tomu matka chyběla v 253 rodinách 590 dětem� 
Celkem 151 dětí (12,6 %) přišlo o oba rodiče, 64 z nich zemřel nejdřív otec, 87 nejprve matka� 
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ve společné domácnosti s dětmi�6 Velká 
část rodin se brzy obnovila do původní 
podoby díky sňatku ovdovělého otce či 
matky, přičemž pravděpodobnost příchodu 
nového rodiče byla tím větší, čím mladší 
byli jeho nevlastní potomci� Zejména pro 
předbělohorská období se předpokládá, 
že obvyklým způsobem zabezpečení 
osiřelých dětí byl pobyt ve službě u cizího 
hospodáře�7 Pomoci samozřejmě mohli 
i další sousedé či přátelé, nezanedbatelnou 
roli měla vrchnost a představitelé církve�

Předkládaná studie se však zaměří pou-
ze na osoby, které stály mimo biologickou 
rodinu i domácnost sirotků, přesto k nim 
měly velmi blízko a jejich vzájemný poměr 
nesl určité oficiální rysy – na poručníky 
a křestní kmotry� Zjištěné výsledky 
samozřejmě není možné považovat 
za reprezentativní ve smyslu relevantních 

historickodemografických sond, pro které 
je zapotřebí pracovat s mnohem většími 
databankami údajů� Jde spíše o úvahu 
nad charakterem sociálních a kvazi-
příbuzenských vazeb v minulosti�

Úkoly kmotrů v životě kmotřenců 
v raném novověku určily zásady přijaté 
tridentským koncilem�8 Práva a povinno-
sti poručníků pečlivě definovala nejprve 
zemská a městská práva, posléze všeobecný 
občanský zákoník�9 Pozornost je však třeba 
věnovat také profilu osob, které se roz-
hodly přijmout zodpovědnost za potomky 
cizích rodičů� Přestože úloha kmotrů 
a poručníků měla z principu odlišný cha-
rakter, čeští historici soudí, že kmotrovství 
s sebou neslo závazek postarat se o dítě 
v případě neschopnosti či úmrtí rodičů�10 
Dosud však chybí pramenné výzkumy, kte-
ré by tento předpoklad dokázaly ověřit�11 

6 Vincent Gourdon, Les mécanismes différentiels de mobilisation familiale autour des orphelins: L’exemple 
des grands-parents dans le systéme de la tutelle au XVIIIe siécle en France, in: Jean Pierre Bardet (ed�), 
Lorsque l’enfant grandit. Entre dépendance et autonomie, Paris 2000, s� 307–322�

7 V 19� století už čelední služba dětí a dospívajících nebyla vlivem „stárnutí čeledi“ příliš častá�
8 Především Quido Alfani, Fathers and Godfathers. Spiritual Kinship in Early Modern Italy, Ashgate 

2009� K reflexi tridentského koncilu v českém prostředí Josef Grulich, „Slavnostní okamžiky“ – sva-
tební a křestní obřad v období raného novověku. (Závěry tridentského koncilu a pražské synody ve světle 
jihočeských matričních zápisů z 2. poloviny 17. století), HD 23, 2000, s� 49–82; Miroslava Melkesová, 
Adhiberi solent, qui compatres vocantur. Kmotrovství ve venkovském prostředí raného novověku na zákla-
dě výzkumu chýnovské matriky, HD 27, 2003, s� 63–120�

9 Především Jan Kapras, Poručenství nad sirotky v právu českém, Praha 1904; Pavla Slavíčková, Práv-
ní ochrana dětí v období prvních kodifikací, Praha 2012; táž, Právní podstata poručenské správy sirotků 
v raném novověku, Acta Universitatis Palackinae Olomucensis – Historica 34, 2008, s� 45–52�

10 Úlohu kmotrů v péči o sirotky předpokládá J� Grulich, Slavnostní okamžiky, s� 61� Agnés Fine, 
která zkoumala kmotrovství v etnografické srovnávací perspektivě, naopak soudí, že kmotrovství se 
nepřevrstvovalo jinými typy závazků a do určité míry nahrazovalo starořímskou adopci� Agnés Fine, 
Adoption et parrainage dans l ’Europe ancienne, in: Mireille Corbier (ed�), Adoption et fosterage. Actes du 
colloque de l ’Istitut Finlandais, 4 et 5 juin 1993, Paris 1999, s� 339–350�

11 Dosavadní české výzkumy se orientovaly především na charakteristiku osob, jež se objevují v pozici 
kmotrů v matrikách, nikoli na vztahy mezi kmotry a jejich kmotřenci� Velkým problémem je bezvý-
hradné zaměření na pobělohorské období� Srov� M� Melkesová, Adhiberi solent; Josef Kadeřábek, 
Protireformace Slaného v letech 1610–1635 a její dopad na sociální vazby radních, HD 2009, s� 9–44; 
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Není možné ani porovnávat situaci 
v různých českých a moravských loka-
litách, protože vztahy poručníků a kmotrů 
k svěřeným dětem zatím zůstávají bez 
povšimnutí�12 Problémem je samozřejmě 
také počet identifikovatelných osob, 
protože zatímco kmotry se podařilo doh-
ledat u 1 056 novorychnovských sirotků, 
jména poručníků jsou známá jen v 153 
případech�

Kmotra dostávaly povinně všechny děti, 
kterým byla svátost křtu udělena v koste-
le�13 V českých zemích se patrně v průběhu 
18� století prosadil tridentským koncilem 
doporučený model jednoho kmotra 
a jedné kmotry, který nahradil starší zvyk, 
kdy ke křtitelnici přistupovaly tři osoby 
vybrané podle pohlaví novorozence� Ze 

všech zkoumaných dětí dostali trojici 
kmotrů jen dva chlapci, dvě děti naopak 
doprovodil jen jeden muž�14 Dvojice, 
které přinášely dítě ke křtu, na No-
vorychnovsku pravidelně tvořili blízcí 
příbuzní�15 Ve čtyřech pětinách případů šlo 
o manželské páry, několikrát se do kostela 
dostavil ovdovělý rodič s dospívajícím 
potomkem� Pouze u 15,4 % křtů nebyl 
mezi kmotrem a kmotrou žádný blízký 
příbuzenský vztah�16 

Pozvání ke křtu mohlo být adresováno 
jakémukoli katolíkovi, který se zavázal 
vést dítě k pravé víře, mohl jím být i blízký 
příbuzný kromě rodičů novorozence� 
Výběr kmotrů až do druhé poloviny 
19� století limitoval zvyk uskutečnit křestní 
obřad záhy po narození, nejčastěji ještě 

Ladislav Nekvapil, Kmotrovské vazby ve farnosti Hlinsko v letech 1645–1650 z hlediska sociálně-ná-
boženského (sonda), HD 35, 2011, s� 33–44; Jan Šimánek, Sociální poměry a kmotrovské vazby jednoho 
farního obvodu (Farnost Doudleby ve druhé polovině 17. století), Jihočeský sborník historický 84, 2015, 
s� 142–172�

12 Otázku poručnictví zkoumají především badatelé ve francouzském prostředí� Srov� Sylvie Perrier, 
Des enfances protégées. La tutelle des mineurs en France, 17e–18e siécles, St� Denis 1998; Guy Brunet, Le 
juge et l ’orphelin. Des assemblées de parents aux conseilles de famille XVIIIe–XIXe siécles, ADH 123, 
2012, s� 225–241� České výzkumy se orientují víceméně jen na právní aspekty, nikoli na výběr 
a práci poručníků v praxi� Výjimku představují práce: Tereza Siglová, Sirotci a vdovy v městečku 
Dašicích v letech 1563–1618, Východočeský sborník historický (dále VHS) 11, 2001, s� 3–40; táž, 
„Súď se pokud súd:“ spor o opatrovnictví nezletilého dítěte v městečku Bohdanči v letech 1583–1584, VSH 
13, 2006, s� 3–16; Pavla Slavíčková, „… kdyby se jí … ubližovalo, aby jí za vochranu byli.“ Poručenství 
městského sirotčího statku před Bílou horou, Výběr 43, 2006, s� 3–11�

13 Výjimkou byly takzvané nouzové křty prováděné porodní bábou v domácnosti bezprostředně po po-
rodu příliš slabého dítěte�

14 Pravidelná přítomnost kmoter – žen a jejich rovnoprávnost s mužskými kmotry naznačuje, že při 
navazování duchovního příbuzenství byla role obou pohlaví srovnatelná� V novorychnovských 
matrikách se jména kmotrů uváděla v pořadí, jež odpovídalo pohlaví dítěte� Při křtu chlapce měl 
přednost muž, pokud se křtilo děvče, byla na prvním místě uvedena kmotra�

15 Z tohoto důvodu bylo možné kvantifikovat křty, respektive křtěnce a nikoli jednotlivé kmotry�
16 Z 1 054 kmotrovských dvojic (k nimž ve dvou případech přibyl ještě jeden muž) se v 836 případech 

jednalo o manžele (79,3 %) a v 56 o jinak spřízněné osoby� K 31 křtům se dostavila ovdovělá matka se 
synem, osmkrát šlo o ovdovělého otce a dceru, devětkrát byli pozváni sourozenci, v osmi případech se 
příbuzenství nepodařilo přesně rozpoznat� Nepříbuzní kmotři figurovali u 162 křtů (15,4 %)�
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týž nebo následující den, takže obvykle 
nebylo možné zvát ke křtinám osoby, 
které žily mimo nejbližší okolí� Naproti 
tomu sociální rozdíly mezi kmotry a jejich 
kmotřenci byly nezřídka velmi výrazné� 
Pro celou raně novověkou Evropu se 
předpokládá obliba reprezentativních 
kmotrů, vážených osobností na vyšší příčce 
pomyslného společenského žebříčku, které 
teprve v průběhu 19� století postupně 
začali nahrazovat rodinní příslušníci 
křtěného dítěte� Právě oni mohli přejímat 
péči o své kmotřence, s nimiž je spojovaly 
i emoční vazby� Naopak výše postavení 
jedinci se mnohdy stávali žádoucími kmo-
try pro příliš velké množství rodičů, kteří 
patrně ani nepočítali s tím, že by s kmot-
rem svého dítěte navazovali nějaké těsnější 
osobní vztahy, nebo se na něj mohli 
spolehnout při výchově potomka�

Devatenácté století, především jeho 
druhou polovinu, lze vnímat jako dobu 
výrazné proměny církevních rituálů, které 
se měnily pod tlakem sekularizace i vlivem 
zintimnění rodinného života� To se odrazi-
lo i v pojetí křtin, které se na jedné straně 

stávaly soukromou rodinnou oslavou, 
anebo naopak pouze formálním aktem 
spojeným se zápisem do matriky�17 Oba 
postoje se projevovaly postupnou horizon-
talizací kmotrovství� 

Na základě poznatků z Novorychnovs-
ka se zdá, že v první polovině 19� století se 
souběžně uplatňovaly oba modely kmo-
trovství, vertikální i horizontální� Sociální 
postavení kmotrů a jejich kmotřenců se 
podařilo porovnat v 1 049 případech� 
Výsledky nasvědčují tomu, že podíl du-
chovních příbuzných, jenž se pohybovali 
na srovnatelné společenské úrovni, byl 
přibližně stejný jako procento kmotrů 
z vyšší sociální vrstvy�18 Skoro polovi-
na rodičů vybrala svému dítěti kmotra 
ze stejné společenské skupiny, obdobný 
počet rodin dal přednost lépe situovaným 
kmotrům� Několikrát se však stalo, že dítě 
ke křtu přinesli lidé, jejichž společenské 
postavení bylo o něco nižší než statut 
rodiny novorozence�19

Sociální rovnorodost byla o něco 
častější v případě, že kmotři byli svým 
kmotřencem příbuzní nejen rituálně, 

17 K proměnám rituálů spjatých s životním cyklem přehledně Hana Stoklasová, Katolické přechodové 
rituály v „dlouhém“ 19. století, Pardubice 2014 (Disertační práce)� Z etnografického hlediska pro-
blematiku kmotrovství rekapituluje Alexandra Navrátilová, Narození a smrt v české lidové kultuře, 
Praha 2004, s� 72–102�

18 Sociální postavení, respektive povolání kmotrů se uvádělo přímo v matrikách� Údaje byly ověřeny či 
zpřesněny na základě dalších pramenů, především gruntovních knih a katastrů� Vzhledem k tomu, 
že na Novorychnovsku ve sledovaném období stále přetrvávala tradiční stratifikace společnosti zalo-
žená na výměře obhospodařované půdy, bylo možné většinu zkoumaných osob roztřídit do kategorií 
sedlák – chalupník – domkář – podruh� Zvláštní kategorii představovali řemeslníci a zaměstnanci 
vrchnosti, pokud vlastnili usedlost� Zvlášť byli zařazeni výše postavení úředníci se svými rodinami 
a kněží�

19 Sociální homogamie mezi kmotry a rodinou křtěnce byla zjištěna v 523 případech (49,8 %), výše 
postavené kmotry zvolilo 480 rodin (45,8 %), kmotři z nižší příčky společenského žebříčku se obje-
vili u 46 křtů (4,4 %)�
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ale také biologicky�20 Skoro čtvrtina 
pokřtěných dětí byla pokrevně spřízněna 
alespoň s jedním ze svých kmotrů� V drtivé 
většině těchto případů se ke křtinám 
dostavil manželský pár, takže příbuzensko-
kmotrovské pouto bylo ještě silnější�21 
Mezi počtem kmotrů příbuzných z otcovy 
a matčiny strany nebyl takřka žádný rozdíl� 
Ve 119 případech rodiče dítěte s žádostí 
o kmotrovství oslovili rodinu matky, 
stodvacetkrát se obrátili na příbuzné otce, 
devět kmotrovských dvojic zahrnulo obě 
rodinné větve� Duchovní příbuzenství 
tedy často upevňovalo již existující vazby 
a je zajímavé, že matčini příbuzní v tomto 
ohledu požívali stejné úcty jako otco-
vi�22 Kmotrovství v takových případech 
mohlo sloužit jako nástroj pro vyvážení 
vazeb mezi oběma polovinami rodiny 
křtěného dítěte, která byla jinak orien-
tovaná převážně patriarchálně a většinou 
i patrilokálně�

Velké množství duchovních příbuzných 
původem z rodiny křtěnce ukazuje 
na další charakteristický rys kmotrovství 
ve sledované oblasti� Většina rodin měla 
sklon kmotrovstvím spíše posilovat již 
existující pouta než navazovat nové vazby� 
„Intenzivnímu“ modelu kmotrovství 
nasvědčují i výsledky starších etnogra-

fických výzkumů, podle kterých mívali 
všichni sourozenci stejného kmotra 
a v některých rodinách se kmotrovství 
dokonce dědilo z generace na gener-
aci�23 Důvodem pro opakované zvaní 
stejných kmotrů mohla být nejen snaha 
rodičů o neustálé zpevňování vzájemných 
vazeb, ale také potřeba nerozšiřovat příliš 
okruh duchovních příbuzných, pro které 
teoreticky platila stejná pravidla ohledně 
incestu jako pro biologické příbuzné� 

Novorychnovští rodiče pro své potomky 
skutečně vybírali stále stejné kmotry� Mezi 
zkoumanými dětmi se podařilo rozpoznat 
285 sourozeneckých skupin, u nichž bylo 
možné porovnat jména účastníků křestních 
rituálů� V nadpoloviční většině případů 
(166 rodin; 58,2 %) měli všichni bratři 
a sestry stejné kmotry, kteří byli zároveň 
velmi často jejich blízkými příbuznými� 
Jen v devětatřiceti rodinách (13,7 %) mělo 
každé dítě svého vlastního kmotra, to zna-
mená, že rodiče vždy při narození dalšího 
potomka vybírali a získávali nové duchovní 
příbuzné� V zbývající čtvrtině případů (80; 
28,1%) sice neměli všichni sourozenci 
úplně totožné kmotry, jejich rodiče však 
pozvání ke křtinám opakovaně adresova-
li stejným osobám� Ke změně nejčastěji 
docházelo kvůli stáří či úmrtí kmotra nebo 

20 U 480 křtů, jimž asistovali kmotři z vyšší sociální vrstvy, pocházel alespoň jeden z nich z pokrevního 
příbuzenstva dítěte devadesátkrát (21,2 %)� V 523 případech horizontálního, tedy sociálně homo-
gamního kmotrovství šlo ve 134 (25,6 %) případech o příbuzné� Nejpravděpodobnější bylo biologic-
ké spříznění u kmotrů, kteří stáli na pomyslné nižší příčce společenského žebříčku (24 případů z 46; 
45,7 %)�

21 S alespoň jedním kmotrem bylo spřízněno 248 dětí, tedy 23,5%� V 216 z těchto případů byli kmotr 
a kmotra manželé, devětkrát mezi nimi byl jiný příbuzenský vztah�

22 V českém prostředí chodíval kmotry ke křtu zvát nejčastěji otec dítěte, A� Navrátilová, Narození 
a smrt, s� 96–99�

23 Tamtéž, s� 88–95�
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kmotry starších dětí, kdy se kmotrovství 
přeneslo na potomka nebo nového partnera 
ovdovělého protějšku� 

Je zajímavé, že v šesti rodinách zůstali 
kmotr i kmotra stejní, ačkoliv jejich 
kmotřenci byli pouze poloviční sourozenci, 
kteří měli společného jen otce� Dvakrát se 
kmotři nezměnili, ačkoli děti pocházely ze 
dvou manželství matky� Netypický výběr 
kmotrů byl charakteristický pro mlynáře, 
jejichž rozvětvené a geograficky poměrně 
vzdálené rodiny provazovaly nejen vzájem-
né sňatky, ale i kmotrovství� Tato specifická 
vrstva venkovské společnosti si cenila 
svého bohatství i výsad jako bývala osobní 
svoboda� Odráželo se to i ve výběru kmotrů 
mlynářských dětí, jimiž byli z jedné čtvrtiny 
představitelé stejného řemesla, kteří kvůli 
křtinám nejednou vážili cestu i přes hranice 
farnosti a panství� Například 13� listopa-
du 1811 se do Nového Rychnova ke křtu 
Eleonory Vopálenské, narozené o pouhý 
den dříve, dostavili její teta se strýcem až 
z Jihlavy vzdálené tři hodiny pěší chůze�

Někteří rodiče viděli křtiny svého dítěte 
jako příležitost k posílení vlastní prestiže 
a rozšíření či potvrzení společenských 
kontaktů s výše postavenými osobami� 
Skutečně reprezentativního kmotra 
z výrazně vyšší společenské vrstvy do-
stalo jen 47 (4,5 %) dětí� Většinou byli 
zváni představitelé správy panství a jejich 
rodinní příslušníci, sedmkrát přijal pozvání 
místní duchovní, přestože kněžím bylo 
přijímání kmotrovských závazků oficiálně 
zapovězeno� Být kmotřencem pana faráře 
nebo „direktora“ panství a jeho dcery 
muselo být uvnitř venkovské společnosti 
privilegiem a poctou� Na druhou stra-
nu kněží i vrchnostenští úředníci byli 

poměrně mobilní a často měnili působiště, 
nebylo tedy jisté, jak dlouho budou svému 
svěřenci nablízku�

Jistější bylo pozvat ke křtinám 
příslušníka bohatší usedlé vrstvy venkovské 
společnosti, od kterého se dal očekávat ne-
jen hodnotnější dárek „do vínku“, ale také 
opora v pozdějším životě dítěte, mimo 
jiné díky autoritě, kterou dotyčný ve vsi 
požíval� To se projevovalo i na množství 
kmotrovských závazků vlivných a dobře 
situovaných sedláků či představitelů ven-
kovské samosprávy� Například pekař Jan 
Kouřimský, jeho žena a syn měli dohroma-
dy patnáct kmotřenců, rychtář Jan Pípal se 
stal kmotrem minimálně dvaceti dětí� 

Nejpopulárnější kmotrovskou dvo-
jicí v Novém Rychnově první polovi-
ny 19� století však byli členové rodiny 
chalupníka Jana Kučery, kteří posloužili 
kmotrovstvím 68 sledovaným dětem, aniž 
by patřili k „elitě“ venkovské společnosti� 
Důvodem bezesporu bylo děděné po-
volání kostelníka a porodní báby, které se 
u nich předávalo z otce na syna, respektive 
z tchyně na snachu� Kostelník a bába se 
křestních obřadů účastnili již z titulu své 
profese a požádat je zároveň o kmotro-
vství bylo nejjednodušším a nejrychlejším 
řešením, vhodným zejména v případě, že 
se rodiče obávali o život a spásu duše svého 
dítěte� 

Jaká však byla role kmotrů v životech 
dospívajících kmotřenců? Etnografická li-
teratura vypočítává úkoly kmotra a kmotry 
během úkonů spojených s křtem, asistenci 
při důležitých rituálech životního cyklu 
jako bylo první svaté přijímání, biřmování 
či svatba, dárky, jež od nich dítě dostávalo, 
i smutnou povinnost kmotrů dopro-
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vodit předčasně zemřelého kmotřence 
na poslední cestě� Skutečnou roli kmotrů 
v každodenním životě dětí, zejména 
v případě, že ztratily biologické rodiče, 
je však velmi obtížné doložit, protože 
v oficiálních dokumentech se kmotři ne-
objevují� Řada kmotrů samozřejmě vůbec 
nemohla svému poslání učinit za dost, 
ať už kvůli velkému počtu kmotrovských 
závazků nebo vlastnímu stáří či smrti�

Porovnáním jmen kmotrů a poručníků 
a dalších osob, které za osiřelé děti jakým-
koli způsobem převzaly zodpovědnost, se 
nepodařilo prokázat žádnou významnější 
roli duchovních příbuzných v péči o si-
rotky� Pouze u šesti dětí kmotr vystupoval 
jako poručník, z toho dvakrát byl dotyčný 
muž zároveň strýcem dítěte z matčiny 
strany a dvakrát šlo o rychtáře� Je tedy 
pravděpodobné, že kmotrovství nebylo 
určujícím kritériem pro jejich ustano-
vení do funkce oficiálních zástupců dětí� 
V případě Josefa Kováře nebyl nalezen 
žádný doklad o činnosti oficiálně jmeno-
vaného poručníka-kmotra, neboť správu 
sirotčího majetku převzali chlapcovi 
pokrevní příbuzní� Pouze Matěj Jedlička, 
kmotr tříletého Josefa Půlkrába, vystoupil 

v zájmu dítěte při projednávání pozůstalosti 
po zemřelé matce, aniž s ním byl jakkoli 
jinak spřízněn nebo byl k jednání povolán 
z titulu své funkce� I přesto je třeba se ptát, 
zda měly obě skupiny těch, kteří zastupovali 
zemřelé rodiče sirotků, nějaké společné rysy 
a co je případně spojovalo�

Podle Koldínova zákoníku, který 
od konce 18� století platil i ve venkovs-
kém prostředí, se poručníky stávali buď 
příbuzní zemřelého otce, nebo osoby 
určené testamentem�24 Pokud ani jed-
na z variant nebyla možná, měli být 
poručníci jmenováni městskou radou 
respektive vrchností, která měla právo 
a povinnost dozoru nad osiřelými dětmi� 
Umírající otcové zpravidla výchovu 
i majetek nezletilých potomků svěřovali 
svým manželkám, kterým byl přidělen 
jeden nebo více spoluporučníků�25 Také 
ve venkovské právní praxi mohla sirotčí 
grunt nadále spravovat matka sirotků, 
která se osvědčila jako dobrá hospodyně 
a byla odhodlána zůstat vdovou�26 
Od roku 1791 už v případě ovdovělých 
spolumajitelek usedlostí nešlo o správu 
sirotčího majetku, ale o hospodaření 
na vlastním gruntě�27 Nakládání s majet-

24 Josef Jireček (ed�), M. Pavel Kristián z Koldína, Práva městská království českého a markrabství mo-
ravského spolu s krátkou jich sumou, Praha 1876, § DV–DXXXVIII, s� 114–127�

25 Poručnictví ovdovělé matky nemělo oporu v římském právu, Koldín je proto nazval termínem tutela 
anomala. V kontextu raně novověkých právních forem bylo postavení vdov v českém prostředí velice 
výhodné, protože kromě práva na výchovu dětí měly rovněž možnost volně disponovat se svým 
majetkem; srov� Ute Gerhard (ed�), Frauen in der Geschichte des Rechts: Von der frühen Neuzeit bis 
zur Gegenwart, München 1997�

26 Josef Kalousek (ed�), Řády selské a instrukce hospodářské 1781–1850, Archiv český 25, Praha 1910, 
s� 281–283. K problematice ochrany osiřelých dětí a správy sirotčích nemovitostí blíže také Vladimír 
Procházka, Česká poddanská nemovitost v pozemkových knihách 16� a 17� století, Praha 1963, s� 417–435�

27 Přehledně Alice Velková, Zásahy státu do vztahu mezi vrchností a poddanými a jejich dopad na vesnic-
kou rodinu na přelomu 18. a 19. století, Časopis národního muzea, řada historická 168, 1999, s� 53–73�
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kem venkovských sirotků upravila řada 
dalších zákonných norem, zpřísněna 
byla například opatření ohledně prodeje 
sirotčích statků�28 

 Občanský zákoník věnoval otázkám 
poručnictví bezmála sto paragrafů�29 
Poručníka musela mít ze zákona každá 
nezletilá nebo nesvéprávná osoba, měl 
práva a povinnosti otce, dbal na výcho-
vu svého svěřence, zároveň spravoval 
jeho majetek� Dítě mu bylo stejně jako 
rodičům povinno úctou a poslušností až 
do svých 24 let, pokud nebylo úředně 
zplnoletěno dříve�30 Poručník mohl být 
nadále určen testamentem, pokud se 
tak nestalo, nastupovali ze zákona další 
příbuzní podle pořadí: děd z otcovy stra-
ny, děd z matčiny, matka z otcovy strany, 
poté další členové širší rodiny� Poručník 
tedy měl být vůči dětem v co nejbližším 
pokrevním vztahu, jen pokud jej nebylo 
možné vybrat v rámci rodiny, rozhodl 
soud� Poručníky neměli být duchovní, 
vojáci, úředníci, lidé starší šedesáti let, ani 
ti, kdo se starali o více než pět vlastních 
dětí� Jeden člověk také neměl přijímat 
více poručenských závazků�31

Důležitou změnu přinesl občanský 
zákoník v otázce postavení matek sirotků, 
neboť jako první výslovně podtrhl jejich 

roli opatrovnic a vychovatelek dětí, 
jimž zemřel otec� Oproti starším ko-
difikacím totiž oddělil výchovu sirotků 
a péči o jejich majetek, vdovy přímo 
pověřil péčí o osiřelé potomky a dal jim 
zákonný nárok k výkonu poručnictví�32 

Ovdovělá matka nebo i babička mohla 
dítě právně zastupovat, ze zákona však 
měla mít k ruce spoluporučníka, který 
byl povinen jí radit, pomáhat a angažovat 
se v důležitých jednáních ohledně dítěte� 
Poručnice však musela vždy projevit 
souhlas s jeho postupem� I v případě, že 
se matka rozhodla znovu provdat, mohly 
být děti svěřeny do její péče, přičemž roz-
hodujícím faktorem byl prospěch a zájem 
nezletilců�33

Poručnictví bylo možné sledovat díky 
údajům v pozůstalostních řízeních a v pí-
semnostech vrchnoporučenského úřadu 
u 153 osiřelých dětí (12,7 % celkového 
počtu), které pocházely z jednasedmdesáti 
rodin� Většině zemřel nejdříve otec (132 
případů; 86,3 %), z toho devatenáct posléze 
osiřelo úplně� Dvacet jedna dětí (13,7 %) 
ztratilo nejprve matku, ovšem patnácti 
z nich byl poručník ustanoven až ve chvíli, 
kdy přišly i o druhého rodiče� Pouze šest 
dětí (3,9 %) tedy dostalo jiného právního 
zástupce v situaci, kdy byl ještě naživu jejich 

28 Srov� dvorské dekrety z 18� 2� 1790 a z 7� 8� 1795, podle kterých měla prodeje sirotčích statků schva-
lovat zemská vláda, respektive krajské úřady� Platnost posledně jmenovaného dekretu zrušila dvorská 
kancelář 27� 1� 1820� J� Kalousek, Řády selské, Archiv český 25, s� 255, 422, 553�

29 Všeobecný občanský zákoník, Allgemeines bücherliches Gesetz für die gesammten deutschen 
Erbländer der Oesterreichischen Monarchie, Wien 1811 (dále ABGB), § 187–284�

30 Tamtéž § 174�
31 Tamtéž § 189–197�
32 P� Slavíčková, Právní ochrana, s� 150–151, 178�
33 ABGB § 211–221�



/ VĚDECKÉ STUDIE / MARKÉTA SKOŘEPOVÁ

78 OPERA HISTORICA    • ROČNÍK 17 • 2016 • č. 1

otec�34 Drtivá většina dostupných informací 
o poručnících sirotků na Novorychnovsku 
pochází z období po roce 1811, není tedy 
možné sledovat, jak rychlý dopad měla nově 
uzákoněná opatření, především právo matky 
na vykonávání funkce poručníka� Ze staršího 
období je známo pouze jméno zástupce čtyř 
sirotků po Jiřím Bártů z Lešova († 1794), 
u něhož ani není jasné, zda byl příbuzným 
rodiny, nebo zda šlo o shodu jmen�

Poručníci bývali totožní pro všechny 
osiřelé děti z jednoho manželství, i když 
v průběhu doby mohlo dojít ke změně� 
Z třiceti čtyř sourozeneckých skupin, kde 
bylo třeba jmenovat poručníka dvěma 
a více sirotkům, došlo pouze dvakrát 
k situaci, kdy za bratry a sestry jednala jiná 
osoba� V obou případech začal mladší děti 
zastupovat jejich starší sourozenec poté, co 
sám nabyl plnoletosti� Odlišné poručníky 
měli ještě sirotci po Janu Marešovi 
z Milíčova (†1825), protože synům z prv-

ního manželství byl za poručníka stanoven 
soused, zatímco o ;nejmladší dceři měla 
rozhodovat výhradně její matka� O sedm-
náct let později ale dívku při vyjednávání 
ohledně jejího sňatku zastupoval nevlastní 
bratr, hospodář na otcově usedlosti�35

Nejčastějšími právními zástupci osiřelých 
dětí bývali jejich blízcí příbuzní� Přesně 
se podařilo identifikovat poručníky 143 
sirotků z 67 rodin, jen v případě deseti dětí 
nebylo možné kvůli shodě jmen rozhod-
nout, zda šlo o příslušníka širší rodiny 
či nikoli� Nejbližšímu zástupci dítěte, 
nejčastěji matce, byl někdy dán k ruce ještě 
nepříbuzný poručník� V polovině případů se 
v poručenstvu objevili jen příbuzní, naopak 
pouze cizí osoby byly poručníky necelé 
třetině dětí�36 Vyjma vlastní matky a sestry 
o dětech nikdy nerozhodovaly ženy a až 
na naprosté výjimky se dodržovalo pravidlo, 
že poručník pobýval ve stejné lokalitě, kde 
žili, respektive vlastnili majetek jeho svěřenci� 

34 Nabízí se srovnání se situací ve Francii, kde byla problematika poručnictví zkoumána dosud nejdetailněji� 
Podle zvykového práva měla na péči o sirotka dohlížet rada příbuzných, složená z 5–12 členů, napoleon-
ský Code civil jejich počet upravil na šest� V Dijonu se opatrovníkem sirotků obvykle stával pozůstalý 
rodič, kterému byla k ruce sestavena rada, jejíž členové byli vybíráni nejčastěji z pokrevních příbuzných 
zemřelého� Rada přitom musela vdovce nebo vdovu v roli poručníka schválit� Je zajímavé, že kontrolory 
se častěji stávali příbuzní z matčiny strany, a to i v případě, že dětem zemřel otec� Christopher Corley, 
Preindustrial „Single-parent“ Families: the Tutelle in Early Modern Dijon, Journal of Family History 29, 
2004, s� 351–364� Převahu příbuzných z matčiny strany mezi poručníky pařížských sirotků Vincent 
Gourdon vysvětluje tím, že zemřelí otcové byli často migranti z venkova, jejichž původní rodina sídlila 
daleko od metropole� V případě venkovského Vernonu, vzdáleného asi 70 kilometrů od hlavního města, 
však byla situace opačná a mezi poručníky převažovali příbuzní z otcovy strany; V� Gourdon, Les mé-
canismes, s� 317–318� Srovnání situace v Paříži a v Châlons-en-Champagne ukázalo, že pařížské rodiny 
složení rady výrazně ovlivňovaly, naproti tomu na venkově bylo její jmenování dáno spíše úředním 
postupem� S� Perrier, Des enfances protégées, s� 31� V oblasti St� Trivier v 18� století bylo 53 % poručníků 
a členů rad nepříbuzných, do roku 1869 jejich podíl stoupl na 15,5 %� G� Brunet, Le juge et l’orphelin.

35 NA Praha, APA, Vs Nový Rychnov, inv� č� 1460, sign� 202 Pelhřimov, fol� 15rv; tamtéž, inv� č� 1439, 
sign� 180 Pelhřimov, fol� 324rv�

36 Pouze příbuzní se objevili v poručenstvu 73 dětí (51,0 %), naopak jen nepříbuzné osoby ručily za 45 
sirotků (31,5 %)� Příbuzní i nepříbuzní poručníci, nejčastěji v kombinaci matka dítěte a osoba stojící 
mimo rodinu, byli jmenováni pro 25 dětí (17,5 %)� 
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Matky byly oficiálně jmenovanými 
zástupkyněmi čtvrtiny dětí (36 případů; 
25,2 %), ovšem jen deset z nich vystupova-
lo samostatně� Vdovám nebylo poručnictví 
odnímáno, ani když se chtěly vdát, naopak 
dvě ovdovělé matky namísto sebe poslaly 
jménem svých dětí jednat jejich otčíma� 
Nevlastní otec zastupoval sirotky ještě 
v dalších třech případech�37 Zajímavý je 
případ Josefa Vítka, který byl jmenován 
právním zástupcem dětí po Františku Vít-
kovi� V žádosti odeslané vrchnostenskému 
úřadu se podepsal jako dědek sirotků, se 
kterými ovšem nebyl pokrevně spřízněn� 
Stejné příjmení bylo dílem náhody, Josef 
Vítek byl ve skutečnosti nevlastním otcem 
matky osiřelých dětí, které neměly žádné 
bližší příbuzné�

Nejčastěji bylo poručnictví svěřováno 
strýcům dětí, neboť se předpokládalo, že 
budou mít k osiřelým synovcům a neteřím 
blízko i v osobní rovině� Přestože zá-
kon od roku 1811 jako zástupce sirotků 
preferoval prarodiče, příslušníci starší 
generace mezi poručníky nepřevažovali�38 
Přednost se dávala osobám, které byly 
věkově blízké rodičům sirotkům a bylo 
možné soudit, že mají dostatek zkušeností 
i sil k hájení zájmů svých svěřenců� I přes 

naprostou převahu případů, kdy byl 
poručník dán dítěti, které ztratilo otce, 
se mezi zástupci sirotků často objevovali 
příbuzní z matčiny strany� Pokud nebudou 
započítány případy, kdy zodpovědnost 
převzal člen nejužší rodiny dítěte (matka, 
bratr), byli příbuzní z otcovy strany jako 
poručníci zmíněni v 16 rodinách (23,9 %) 
s 26 sirotky� S matkou byli zástupci dítěte 
pokrevně spřízněni v případě 9 rodin 
(13,4 %) s 19 sirotky� Mezi nepříbuznými 
poručníky měli jasnou převahu rychtáři, 
nebo „vážení“ sousedé, tedy příslušníci 
vesnické samosprávy a bohatí sedláci, kteří 
se pravidelně objevovali na místech svědků 
nejrůznějších pořízení, svateb i křtů� Tito 
muži měli dostatečnou autoritu mezi oby-
vatelstvem i zkušenosti s jednáním s úřady, 
zastupování sirotků tedy do značné míry 
vyplývalo z jejich postavení�39 

V novorychnovských pramenech nebyl 
nalezen ani jeden spor o poručnictví, ačkoli 
například pro 16� století jsou podobné 
konflikty známy�40 Ve zkoumaném ob-
dobí poručnictví nemohlo přinést takřka 
žádné zisky, tudíž o něj nebyl tak velký 
zájem jako v průběhu raného novověku� 
Soudě podle protokolů novorychnovské-
ho vrchnoporučenského úřadu byla role 

37 Obdobně poručnictví fungovalo v oblastech francouzského zvykového práva, kde se vdova rovněž 
nemusela poručnictví vzdávat a mohla k němu přizvat i otčíma dětí� S� Perrier, Des enfances proté-
gées, s� 66–68�

38 Podobný poznatek byl zjištěn pro Francii 18� století� Prarodiče mnohdy nebyli naživu, aby úřad po-
ručníka převzali, případně zemřeli během jeho vykonávání� Velká role proto připadala strýcům dětí� 
Například V� Gourdon, Les mécanismes, s� 315�

39 Mezi nepříbuznými poručníky se objevovali nejčastěji představitelé vesnické samosprávy (ve 29 
případech rychtář, ve 21 konšel, jednou kolega z úřadu), nebo sousedé (15 případů), čtyřikrát se 
nepodařilo identitu poručníky blíže specifikovat�

40 T� Siglová, Sirotci a vdovy; P� Slavíčková, Kdyby se jí ubližovalo�
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poručníků osiřelých dětí do značné míry 
formální� Většina z nich se na vrchnostenské 
kanceláři objevila až v souvislosti se sňatkem 
nebo výplatou podílu ze sirotčí kasy v době, 
kdy jejich svěřenec byl (takřka) dospělý� 

O to zajímavější je aktivní řešení 
záležitostí osiřelých dětí, ke kterému 
přistoupil novorychnovský rychtář Josef 
Pípal, poručník sirotků po Janu Svobodo-
vi� Vrchnostenský myslivec po své smrti 
v roce 1830 zanechal jmění ve výši 3 434 
zlatých, které byly složeny do sirotčí kasy, 
a devět dětí, z nichž nejstaršímu bylo 
teprve patnáct let� Hodnota pozůstalosti 
byla dostatečně vysoká, aby dětem za-
jistila určité vzdělání, a v tomto smyslu 
jednal i jejich poručník� Na jaře 1833 
se kvůli odlišným názorům na výchovu 
třináctiletého Josefa dostal do konfliktu 
s matkou, již nově provdanou Vese-
lou� Podle stížnosti, kterou adresoval 
vrchnostenskému úřadu, bydlel chlapec 
předcházející půlrok u něj, chodil do školy 
a „dobře se učil“, avšak o Velikonocích 
matka vzala syna domů a do školy ho 
přestala posílat� Její chování Josefa Pípala 
přimělo k tomu, aby požadoval uhrazení 
zbytečných výloh na školném a náhradu 
za výživu sirotka� Jakým způsobem byl 
spor ukončen, není známo, avšak názory 
poručníka ohledně vzdělání dětí patrně 
převážily� Tři z pěti osiřelých chlapců byli 
postupně posláni do učení do Jihlavy, kam 
na rok odešla i nejmladší dcera Josefa, aby 
se vyučila švadlenou�41 

Pět osiřelých dětí se dostalo do situace, 
kdy po smrti obou rodičů došlo k úřední 

dražbě usedlosti, neboť chyběl jakýko-
li dospělý dědic� Právě osudy Václava 
Vítka a čtyř sirotků po Janu Klubalovi 
představují nejlépe doložené případy s vy-
sokou výpovědní hodnotou, které umožňují 
objasnit péči o osiřelé děti v podmínkách 
českého venkova první poloviny 19� století� 
V souvislosti s tragickým úmrtím Barbory 
Vítkové, která o osm let přežila svého prv-
ního manžela Jana, vznikl roku 1848 velmi 
obsáhlý spis� Domek čp� 134 v Novém 
Rychnově, na kterém hospodařila se svým 
druhým mužem, byl krátce poté prodán 
ve veřejné dražbě� Jednotlivé části majet-
ku byly oceněny a rozprodány sousedům, 
z utržených peněz byly uhrazeny dluhy 
a zbytek se uložil do sirotčí pokladny 
ve prospěch jediného syna Jana a Barbory 
Vítkových� 

Při licitaci usedlosti byla dána přednost 
cizímu kupci, přestože druhým zájemcem 
byl strýc a zároveň poručník patnáctiletého 
Václava� Ačkoli Martin Vítek z draženého 
domku pocházel, zvítězila vyšší suma 
a okamžité složení hotovosti, které nabídl 
Vojtěch Marousek, jenž nebyl s chlapcem 
nijak spřízněn� Na místo snahy udržet 
usedlost v rodině zvítězila v očích vrchno-
stenských úředníků i rychtáře Josefa Pípala 
potřeba finančně zabezpečit sirotka, který 
byl o půl roku později poslán do učení� 
Do té doby však patrně pobýval u svého 
poručníka, otcova bratra Martina Vítka, 
který si posléze nechal proplatit výlohy 
za Václavovo ošacení, léky, které potřeboval 
v době nemoci, a vstup do ševcovského 
cechu�42 

41 NA Praha, APA, Vs Nový Rychnov, inv� č� 1514, kart� 345�
42 Tamtéž�
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Mimořádnou roli strýců v životě 
úplných sirotků ukazuje i druhý případ� 
Jan Klubal, domkář a truhlář z Nového 
Rychnova čp� 135, zemřel v roce 1839; 
jeho žena Josefa jej následovala o rok 
později� Jejich nejstarší dceři Marii bylo 
v té době jedenáct, prostředním synům 
sedm a pět let, nejmladšímu Petrovi teprve 
rok� Matka v kšaftu žádala prodej domku 
a rozdělení peněz mezi děti, které byly 
příliš malé na správu svého dědictví� Do-
mek byl odhadnut na 220 zlatých, ovšem 
při veřejné dražbě se podařilo cenu zvýšit 
o dalších 40 zlatých, které byla ochotna 
připlatit kupující Anna Hernová� Děti tou 
dobou už pobývaly v Batelově u matčina 
bratra Františka Trávníka, který jejich 
jménem jednal s vrchnostenským úřadem� 
Oficiálním poručníkem a dohlížitelem 
nad správou jejich majetku byl jmenován 
Josef Kovář, kmotr jednoho z nich, který 
se ovšem v písemnostech sirotčí pokladny 
podruhé neobjevil� Jako poručníci sirotků 
vystupovali příbuzní z otcovy strany Jan 
a František Klubalovi� 

Počátkem roku 1844 František Tráv-
ník požádal sirotčí kasu o částečné 
vyplacení podílů dvou mladších chlapců, 
„poněvadž ten samý jakožto strýc z pouhé 
přátelské náklonnosti tyto sirotky živí a o ně 
pečuje, mimo toho sám žádné vlastní jmění 
nemá, aby tuto částku k dalšímu kapitálu 
zmnožení v kase ležet nechat mohl�“ Jeho 
žádost byla uznána jako oprávněná a mohl 
si na každého z hochů vyzvednout 70 
zlatých� O čtyři roky později se před 

zástupci vrchnostenského úřadu objevil 
poručník Jan Klubal a předložil vyúčtování 
nákladů sirotků za uplynulé období� 
Z jeho výpovědi vyplynulo, že děti dosud 
žijí v Batelově u Františka Trávníka, který 
nechal dva starší chlapce učit řemeslu� 
O nejstarší Marii nepadla zmínka, ovšem 
o nejmladším Petrovi bylo řečeno, že jej živí 
a šatí strýc, který na něj až do jeho dvanác-
ti let bude pobírat úroky z jeho vkladu 
v sirotčí kase�43

Na tomto výjimečně dochovaném 
příběhu lze ukázat řadu zajímavých 
detailů� V první řadě je to spolupráce 
příbuzných, kdy matčin bratr převzal 
každodenní péči o sirotky, zatímco strýco-
vé z otcovy strany děti zastupovali v právní 
a finanční rovině� Účast matčina bratra 
v péči o osiřelé děti byla zjevně žádoucí 
i přesto, že synovce a neteř odvedl do své-
ho domova mimo novorychnovské panst-
ví�44 Zajímavá je věková hranice, po jejímž 
překročení již neměl opatrovník dětí nárok 
na pobírání výživného� V případě Petra 
Klubala bylo přímo stanoveno, že strýc 
si bude vybírat úroky ze sirotčí kasy až 
do jeho dvanáctých narozenin� Pro starší 
sourozence nebyl žádný limit určen, avšak 
již v roce 1844 Jan Trávník vyzvedával 
pouze prostředky na výživu dvou mladších 
chlapců, zatímco na patnáctiletou Marii 
a jedenáctiletého Václava nic nežádal� 
Tato skutečnost odpovídá výsledkům 
bádání o osiřelých dětech napříč Evropou� 
Chlapci a dívky na hranici puberty již byli 
považováni za schopné alespoň částečně 

43 NA Praha, APA, Vs Nový Rychnov, inv� č� 1513, kart� 340; tamtéž, inv� č� 1514, kart� 345� 
44 Městečko Batelov leží osm kilometrů vzdušnou čarou od Nového Rychnova�
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kompenzovat náklady na svou výživu 
a péči svých opatrovníků si odpracovat�45

Podrobná rekonstrukce předchozích 
případů byla možná nejen díky iniciativ-
nímu jednání poručníků, ale také jejich 
důsledně písemným jednáním s vrchno-
stenským úřadem� Lze předpokládat, že 
i další příbuzní či sousedé osiřelých rodin 
byli schopni v případě nutnosti posky-
tnout účinnou pomoc, avšak potřebné 
doklady o tom chybějí� Záchranná sociální 
síť příbuzných a přátel měla o to větší 
význam, že ve venkovském prostředí 
první poloviny 19� století dosud neexisto-
valy instituce, které by dokázaly převzít 
péči o nezaopatřené děti�46 Bezpochyby 
existovala řada způsobů, jak pomoci 
dítěti v nouzi� Mohlo jít o předání jídla, 
kusu oděvu či drobného dárku, třeba 
jako odměny za vykonání určité práce�47 
Odrostlejšímu dítěti či celé rodině mohli 

sousedé nabídnout trvalejší zaměstnání 
spojené i s poskytnutím přístřeší� Čelední 
služba nebo podruží měly i sociální 
rozměr a v řadě případů mohlo jít svým 
způsobem o dobročinnost ze strany 
„zaměstnavatelů“�

Zejména jednorázová či krátkodobá 
pomoc sirotkům a jejich rodičům 
samozřejmě nebývala zachycena písemným 
dokumentem, ale je pravděpodobné, že 
se očekávala zejména od lidí, kteří měli 
k postižené rodině nějaký užší vztah� Vedle 
příbuzných to byli především kmotři 
a poručníci, kteří měli dohlížet na výchovu 
a zájmy osiřelých dětí a svým způsobem 
zastupovat zesnulé rodiče� Ačkoli se jejich 
úlohy a pravomoci výrazně lišily a jen 
zřídkakdy se obě funkce sešly v rukou 
jedné osoby, je možné pro obě skupiny 
zástupců osiřelých dětí vysledovat určité 
společné rysy� 

45 Ve Francii platilo nařízení, že pěstoun, který bude dítě vychovávat do jeho dvanácti let, má právo si 
jej u sebe ponechat a nadále využívat jeho pracovní sílu; například Christophe Escuriol, Les enfants 
de l ’Hôpital survivants, in: Jean Pierre Bardet (ed�), Lorsque l’enfant grandit. Entre dépendance et 
autonomie, Paris 2000, s� 69–93, zde s� 74� Ve Švédsku byla pěstounům jako odměna garantová-
na práce jejich svěřenců až do doby, kdy dosáhnou 18 nebo 21 let; Birgit Persson – Lisa Öberg, 
Foster-children and the Swedish State 1785–1915, in: Lars-Göran Tedebrand (ed�), Orphans and 
Foster-children� A Historical and Crosscultural Perspective, Umeå 1996, s� 51–80, zde s� 77; Anne 
Fillon, Les orphelins du dimanche. Recherche sur une pratique insolite, in: Anne Fillon (ed�), Fruits 
d’ecritoire� Societé et mentalités aux XVIIe et XVIIIe siécles, Le Mans 2001, s� 165–205, zde s� 175� 
V Čechách se pěstounům, kteří se ujali dítěte z pražského nalezince, vyplácelo ošetřovné do patnácti 
let věku chovance� Po desátých narozeninách dítěte se výše příspěvku snižovala� Finančně výhodnější 
bylo přijímání dětí z vídeňských sirotčinců� Martina Halířová, Sociální patologie a ochrana dětství 
od dob osvícenství do roku 1914. Disciplinace jako součást ochrany dětství, Pardubice 2012, s� 133�

46 Roli příbuzných jako pěstounů nezaopatřených dětí na přelomu 19� a 20� století na základě egopra-
menů zkoumal M� Mitterauer, Historische Verwandtschaftsforschung, s� 131–148�

47 Drobné almužny či odměny za vykonání jednodušších prací poskytnuté dětem tvořily důležitý 
příspěvek do rozpočtu chudých rodin� Z hlediska historiků sociálních dějin jde o jeden z charak-
teristických prvků takzvané „economy of makeshifts“� Srov� například Olwen Hufton, The Poor of 
Eighteenth-century France 1750–1789, Oxford 1974; Richard Wall, Work, Welfare and the Family: 
An Illustration of the Adaptive Family Economy, in: Lloyd Bonfield et al� (edd�), The World We Have 
Gained: Essays Presented to Peter Laslett, Oxford 1986, s� 261–294�
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V obou případech šlo velmi často 
o příbuzné, nejčastěji o sourozence 
zesnulých rodičů, tedy osoby relativně 
mladé� Zatímco v případě poručnictví 
byli „krevní přátelé“ preferováni vždy, 
v roli kmotrů se spřízněné osoby začaly 
prosazovat právě v průběhu 19� století� 
Oproti strýcům a tetám měli na výcho-
vu osiřelých vnoučat poměrně malý vliv 
prarodiče, kterým se kvůli pokročilému 
věku ani nedoporučovalo přijímat záva-
zek kmotrovství� Z osob mimo rodinu 
byli zejména v případě poručnictví 
vybíráni nejčastěji rychtáři či jiní vážení 
sousedé� Zatímco o kmotrovství někdy 
bývali žádáni lidé, kteří se pohybova-
li na sociálním švu mezi venkovany 
a vyššími vrstvami společnosti, například 
vrchnostenští úředníci a kněží, poručníky 
se zásadně stávali sousedé, kteří mohli 
bezprostředně dohlédnout na správu 
sirotčí usedlosti� V obou případech mezi 
dětmi a jejich zástupci neležela větší 
geografická vzdálenost a bylo obvyklé, 
že kmotři i poručníci byli společní všem 
sourozencům z jedné rodiny�

Zásadním rozdílem mezi kmotrovstvím 
a poručnictvím byla role žen� Zatímco 
poručníkem mohl být stanoven pouze 
muž, role kmotrů a kmoter byla rovno-
cenná� S tím souvisí také otázka významu 
kmotrů a poručníků v životech svěřených 
dětí� Kmotři neměli žádné právo rozhodo-
vat o osudech svých kmotřenců, duchovní 
příbuzenství, které je s nimi spojovalo, však 
jejich postavení dodávalo mimořádnou 
vážnost� Součástí jejich poslání bylo radit 
dospívajícím svěřencům v důležitých 
životních krocích, lze proto soudit, že 
na ně mohli mít větší osobní vliv než 
poručníci vybavení oficiálními pravomo-
cemi� Zároveň ale jistě nebylo výjimkou, 
že poručník či kmotr vnímal své postavení 
pouze jako formální záležitost� Zásadní 
překážkou, která brání vyslovení jakýchko-
liv dalších závěrů, je nedostatek poznatků, 
jež by umožnily relevantní srovnání� Pro-
blematika péče o (osiřelé) děti a utváření 
sociálních vazeb, které se v krizových 
momentech posilovaly a aktivizovaly, je 
však mimořádně důležitá a zasloužila by si 
větší pozornost české historiografie�
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Markéta Skořepová
Tutors, Godparents and Trustees of Orphans in rural Society of the first half of 19th 
Century 
(Abstract)

The article strives to compare the institution of godparenthood and tutelage on the ex-
ample of 1056 orphaned children in years 1785-1855 in Nový Rychnov region based on 
a premise that both functions were aimed at guaranteeing upbringing of the orphans and 
its representatives ought to substitute in a way the deceased parents�  The research proved 
that the godparents only rarely took over the legal liability for their godchildren, however 
both groups of the representatives of orphaned children were characterised by similar 
features� There prevailed persons living in the closest surroundings of the orphans, in both 
cases these were often close relatives, mostly the siblings of their parents� The cousinship 
of the tutors had been preferred already in the Early Modern Age; the familiarization of 
godparenthood has been perceived as one of the characteristic features of the change of 
relationships in the 19th century� During christenings the godfather and godmother acted 
as equal partners who in overwhelming majority of cases formed a married couple� How-
ever, only the mothers, or respectively sisters of the orphans could become their women 
tutors�  In case of unrelated tutors there were usually appointed representatives of local 
government or reputable neighbours� Among spiritual relatives there slightly prevailed 
persons of social status similar to the parents of a particular child� Only several families 
chose habitual godfathers from locally well-known people� The parents’ selection of god-
parents usually served to deepen existing friendships; the elective godparenthood through 
which each child had a different godparent was rare� The siblings of one family used to 
have also the same tutor�  

KEY WORDS:
 Godparenthood; tutelage; orphaned children; country;19th Century
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Diplomatic relations between the 
Spanish monarchy and the northern 
parts of the Holy Roman Empire during 
the reign of Charles II
(Doctoral project)
ONDŘEJ STOLIČKA

In the past, European historiography did 
not pay much attention to research on 
diplomatic relations between the Spa-
nish monarchy and the northern parts 
of the Holy Roman Empire, especially 
during the reign of Charles II of Spain 
(1661–1700)� In fact, there are no signi-
ficant investigations of this period and this 
specific topic� The situation looks a little 
bit better in the field of historical investi-
gation, which has focused on the connec-

tions between Spain and Central Europe� 
However, this subject has never belonged 
to the main topics of Austrian, Czech, 
German, Hungarian, Polish or Spanish 
historiography� The prime reason for this 
lack of attention may be the result of the 
language barrier on both sides of Europe,1 
and in patterns of historical development 
on this continent during the 20th century�2 
Despite these obstacles, a few historians 
were able to write on this topic during the 

1 Czech historian Pavel Marek, in his article about the language barrier of Czech historians, men-
tioned this specifically, but is still necessary to mention that Spanish scholars also faced the same 
problem� To date, only a small number of them are able to use German language–documents� Pavel 
Marek, Komunikace šlechticů mezi Prahou a Madridem v 16. a 17. století. Teze habilitační práce, in: 
Václav Bůžek (ed�), Šlechta raného novověku pohledem českých, francouzských a španělských 
historiků, České Budějovice 2009 (= Opera historica 13), p� 427�

2 Both Eastern and Western Europe were affected by an ideological influence of the totalitarian re-
gime� In Spain, the themes connected with the Habsburgs were reserved especially by the Francoists 
and were used as a part of the state’s propaganda� For more information about Spanish historiogra-
phy and the research of the Habsburgs, see José Martínez Millán, La Dinastía Habsburgo en la 
historiografia española de los siglos XIX y XX, Librosdelacorte 7, 2013, p� 33–58� From the other side, 
we can note the example of Czech historiography, where the topics of the Habsburgs and Cathol-
icism were connected with the big and strong role of the Battle of White Mountain in 1620� This 
battle has been reflected as a momentous defeat in Czech folklore� See more in Zdeněk Hojda, 
,,Idola“ barokního bádání aneb jak se vyhnout Skylle a neupadnout v osidla Charybdy, in: idem (ed�), 
Kultura baroka v Čechách a na Moravě, Praha 1992, p� 15–26� Regarding the theme of the Battle of 
White Mountain, for example, see Josef Petráň, Bitva na Bílé hoře podle současného stavu znalostí, 
Folia historica bohemica 8, 1985, p� 109–134; idem, Na téma mýtu Bílá hora, in: Zdeňka Hledíková 
(ed�), Traditio et cultus: Miroslav Vlk archiepiscopo Pragensi ab eius collegis amicisque ad annum 
sexagessimum, Praha 1993, p� 141–162; Zdeněk Beneš, Bílá hora a české dějiny po čtyřiceti letech, in: 
František Kavka (ed�), Bílá hora a české dějiny, Praha 2003, p� 5–16� 
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last century, and today inspire the work of 
new generations of scholars�

The first attempt by Czech historians 
who were researching Spanish connections 
to the history of their country in the early 
modern period addressed the mentioned 
relationships mainly from a political 
point of view� Antonín Gindely began to 
discover this part of the nations’ common 
histories during the second half of the 19th 
century� His published work was mostly 
regarding the question of the Count-
er-Reformation in Bohemia from the end 
of 16th through the beginning of the 17th 
centuries�3 During his life, Gindely also 
visited the General Archive in Siman-
cas, Spain, where the main source for his 
research became the documents from the 
records of the Secretaría de Estado – Ale-

mania (the German Secretary of State)�4 
Correspondingly, other Czech scholars, 
such as Josef Borovička,5 Vlastimil Kybal6 
and Bohdan Chudoba,7 also proceeded to 
study the diplomatic sources and attached 
great importance to the materials in 
Simancas�8

In particular, Spain and the Empire 
1519–1652, by Bohdan Chudoba, re-
mains a very important study in this field� 
The book not only brought to light new 
political information, but also a new focus 
of attention on the influence of Spanish 
culture in Bohemia (in terms of clothing, 
books and paintings)� An interesting part 
of Chudoba’s study was his introduc-
tion of the most powerful noble families 
from Bohemia who were connected to 
the Spanish monarchy (the Pernstein, 

3 Antonín Gindely, Dějiny českého povstání léta 1618 I–IV, Praha 1870–1880; idem, Geschichte der 
Gegenreformation in Böhmen, Leipzig 1894; idem, Rudolf II. und seine Zeit, Prag 1863�

4 For more information, see Archivo General de Simancas. Catálogo II. – Segretoria de Estado, Madrid 
1942; Vlastimil Kybal, Über die Bedeutung; Julián Paz, Catalogo II. Secretaria de Estado (Capi-
tulaciones noc la casa de Austria y papeles de las negociaciones de Alemania, Sajonia, Polonia, Prusia y 
Hamburgo), Archiv für österreichische Geschichte 103, 1913, p� 163–432�

5 Josef Borovička, Archiv v Simancasu – příspěvek ke kritice zpráv španělských vyslanců, Zprávy Zem-
ského archivu Království českého 3, 1910, p� 115–180� 

6 Vlastimil Kybal, Drobné spisy historické I. Z cest a archivů, Praha 1915; idem, Über die Bedeutung 
des General-Archivs zu Simancas für die neuere Geschichte Österreichs, Wien 1910, idem, Jindřich IV. a 
Evropa v létech 1609 a 1610: kritický rozbor pramenův a literatury, Praha 1909� Or about his work in 
František Hrbata, El historiador checo Vlastimil Kybal sobre España, Ibero-Americana Pragensia 25, 
1991, p� 87–106� 

7 The book by Bohdan Chudoba about the Battle of White Mountain was published in both English 
and Spanish: Bohdan Chudoba, Španělé na Bílé hoře, Praha 1945; idem, Spain and the Empire 
1519–1652, Chicago 1952; idem, España y el Imperio (1519–1643), Madrid 1963, 1986� His other 
works: idem, Španělští diplomaté ve Francii za doby českého povstání, Český časopis historický 41, 
1935, p� 269–293; idem, Roudnická politika. Zastoupení renesanční politické vědy v knihovně českého 
státníka na rozhraní XVI� a XVII. století, Sborník historického kroužku 33, 1932, p� 49–54, 113–118 
and 177–184� 

8 Milada Polišenská, 120 Años de Estudios Checos en El Archivo General de Simancas, Ibero-Ameri-
cana Pragensia 16, 1982, p� 211–225; Dagmar Culková, Výzkum bohemik v zahraničí do roku 1939 
organizovaný našimi archivy, Sborník archivních prací 39, 1979, p� 160–181�



ONDŘEJ STOLIČKA  / VĚDECKÉ PROJEKTY /

87OPERA HISTORICA    • ROČNÍK 17 • 2016 • č. 1 87

Dietrichstein and Popel de Lobkowicz 
families)� However, Chudoba’s own 
Catholicism affected his point of view� 
His religious beliefs modified his inter-
pretation of the Battle of White Moun-
tain, which he perceived as an important 
victory for the people of Bohemia over the 
German influence�9

Chudoba’s book remains the most-
used Czech source in this research area, 
because its author based his work on the 
strong quantity of different sources from 
the Czech archives of noble families 
and foreign documents�10 Beginning in 
the 1950s, Josef Polišenský followed in 
Chudoba’s steps, and, later on, Bohumil 
Baďura joined him� Polišenský, a Czech 
historian, combined his good knowledge 
of foreign archives and his language skills 
with Czech sources to reconstruct the 
relationship between the Austrian and 
Spanish Habsburgs during the first part 
of the Thirty Years War, emphasising the 
issue of Spanish culture in Central Eu-

rope�11 Baďura chose an opposite way and 
focused on a smaller portion of the early 
modern period, researching the political 
strategy of one noble family, the Dietrich-
steins, who were closely connected to the 
Spanish court and the king�12 In the fol-
lowing years, which are commonly referred 
to as „the Normalisation in Czechoslo-
vakia“, Czech historians experienced a 
necessary redirection of their research 
from the history of Spain to the history of 
Latin America� The main reason for this 
shift can be attributed to the continuing 
government of Spanish General Francisco 
Franco, whom communists considered to 
be an archenemy of socialist Czechoslo-
vakia�13

The Velvet Revolution of 1989 deliv-
ered new energy to Czech historiography, 
primarily with the opening of the state’s 
borders� Of course, new technology helped 
as well with establishing new connections 
with Western Europe� However, the topic 
of the Spanish influence in Central Europe 

9 A detailed analysis of his book can be found in František Kutnar – Jaroslav Marek, Přehledné 
dějiny českého a slovenského dějepisectví, Praha 1997, p� 804–806; Bohumil Jiroušek, Křesťanství jako 
orientační mezník Bohdana Chudoby, in: Dagmar Blümlová (ed�), Aloys Skoumal (1904–1988) v 
průsečíku cest české kultury 20� století, České Budějovice 2004, p� 130–135� 

10 P� Marek, Komunikace šlechticů, p� 430�
11 Josef Polišenský, Tragic Triangle. The Netherlands, Spain and Bohemia 1617–1621, Praha 1991; 

idem, The Thirty Years War, London 1971�
12 Bohumil Baďura, La casa de Dietrichstein y España, Ibero-Americana Pragensia 33, 1999, p� 47–67; 

idem, Markýza de Mondejar I–II, Jižní Morava 40–41, 2004–2005, p� 81–108, 59–82; idem, Los 
Borja y el Reino de Bohemia, Ibero-Americana Pragensia 39, 2005, p� 43–72; idem, Los intereses econó-
micos de los Dietrichstein en España en los siglos XVI–XVIII, in: Josef Opatrný (ed�), Las relaciones 
checo-españolas, Praga 2007, p� 47–93 (= Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 20); idem, 
Los países checos y España: dos estudios de las relaciones checo-españolas, Praga 2006 (= Ibero-Americana 
Pragensia, Supplementum 16)�

13 P� Marek, Komunikace šlechticů, p� 430� This period saw the beginning of important synthetic 
works at the institute of Ibero-Americano in Prague examining the history of Latin America� Josef 
Polišenský (ed�), Dějiny Latinské Ameriky, Praha 1979� 
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would have to wait, because Czech histori-
ans were more focused on reassessments of 
their own research, which was influenced 
by different points of view and new meth-
odologies�14 Other, newer monographs 
have been published in the last few years� 
The first was a book by Czech scholar 
Josef Forbelský, who focused his attention 
mainly on the diplomatic history and 
foreign politics of Spanish kings Philip III 
and his son Philip IV�15 While Forbelský 
was following the life of General Baltasar 
de Marradas y Vique, a notable patron of 
the arts, he omitted to consider the cultural 
influence of the Spanish monarchy on 
Central Europe in the early modern peri-

od, where he had many publications that 
he could use as sources for his own work�16 

A second monograph, not yet men-
tioned, came from the significant Czech 
historian Pavel Marek� He asserted the 
importance of Czech historiography via 
his membership in Intituto Universitario 
„La Corte en Europa“ (IULCE)� Marek’s 
doctoral studies focused on the field of 
Bohemians’ early modern history and 
how it connected with the Spanish world� 
The results of his research were published 
in the form of an edition of the matrimo-
nial correspondence of Zdeněk Vojtěch, 
from the Lobkowicz family, and Polyx-
ena Lobkowicz, from the Perstein�17 His 

14 Václav Bůžek, Šlechta raného novověku v českém dějepisectví devadesátých let, in: Václav Bůžek – 
Pavel Král (edd�), Aristokratické rezidence a dvory raného novověku, České Budějovice 1999 (= Opera 
historica 7), p� 5; Václav Bůžek – Václav Grubhoffer – Libor Jan, Wandlungen des Adels in den böh-
mischen Ländern, Bohemia 54, 2014, p� 285–287; Jiří Kubeš (ed�), Vyšší šlechta v českých zemích v období 
baroka (1650–1750). Biogramy vybraných šlechticů a edice typických pramenů, Pardubice 2007, p� 10–12�

15 Josef Forbelský, Španělé, Říše a Čechy v 16� a 17� století� Osudy generála Baltasara Marradase, 
Praha 2006�

16 Regarding the general cultural connections between Bohemia and the Spanish monarchy, see, for exam-
ple Jiří Lenz, Kulturní styky česko-španělské v zrcadle dějin, Praha 1930; idem, Las relaciones culturales 
checo hispanas a través de la historia, Praga 1930; idem, Španělské kulturně–historické památky v Praze, 
Praha 1945� For more about the influence of Spanish art in Bohemia during the early modern period, 
see Eva Bukolská – Pavel Štěpánek, Španělské podobizny, Praha 1980; Pavel Štěpánek, Španělské 
umění 14�–16. století, Praha 1985; idem, Španělské umění 17� a 18� století z československých sbírek, 
Praha 1989; idem, Španělské umělecké řemeslo 1550–1650, Praha 1997� On the influence of Spanish 
clothing, see Ludmila Kybalová, Dějiny odívání. Renesance (15. a 16. století), Praha 1996; idem, Dějiny 
odívání. Barok a rokoko, Praha 1996; Milena Hajná, ,,Premáticas de los vestidos“ aneb Královská nařízení 
o odívání a módě v renesančním Španělsku, Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků Národní 
knihovny České republiky 16, 1999–2000, p� 189–208; eadem, Moda al servicio del poder. La vestimenta 
en la sociedad noble de la Europa Central en la Edad Moderna y las influencias de España, in: Actas de las 
XIII Jornadas Internacionales de historia del Arte� Arte, Poder y Sociedad en la España de los siglos 
XV a XX, Madrid 2008, p� 71–82; eadem, Spanish Fashion in the Kingdom of Bohemia under Rudolf II 
(1552–1612), in: Jose Luis Colomer – Amalia Decalzo (edd�), Spanish Fashion at the Courts of Early 
Modern Europe I, Madrid 2014, p� 213–233; eadem, Móda ve službách moci. Španělská móda a urozená 
společnost v českých zemích raného novověku, Olomouc 2015 (PhD thesis)� 

17 Pavel Marek (ed�), Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela 
z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Perštejna, České Budějovice 2005 (= Documenta res gestas Bohe-
micas saeculorum XVI� – XVIII� illustrantia B/1)� 



ONDŘEJ STOLIČKA  / VĚDECKÉ PROJEKTY /

89OPERA HISTORICA    • ROČNÍK 17 • 2016 • č. 1 89

latest work has focused on the Spanish 
embassy in Prague during the second 
half of the 16th century and the first half 
of the 17th century�18 This book analyses 
the role of the Spanish ambassadors 
who resided at the court of the Austrian 
Habsburgs in Prague and who, in this 
way, functioned as an important connec-
tion to the royal court in Madrid� How-
ever, his main objects of interest have not 
only been the ambassadors themselves, 
but also their patronage strategies� He 
has proven a strong interconnection 
between the Spanish embassy and a few 
noble Bohemian families who supported 
Spanish interests� Marek’s monograph 
reflects the most modern methodology 
(new political history), and European his-
torians have used it for the study of early 
modern diplomacy� This very important 
point of view uncovers the background of 
European politics during the 16th and 17th 

centuries, a perspective previous research-
ers have overlooked�

Similarly to Czech historians, German 
and Austrian scholars began researching 
their nations’ mutual connections with 
the Spanish monarchy in the early 20th 
century� The first monograph on the 
subject was written by Heinrich Günter 
and published in the year 1908�19 Its main 
asset was the registry of sources from the 
General Archive in Simancas, which, with 
its thoroughness, surpassed other, newer 
books� The second published work from 
the early 20th century came from histori-
an Otto Gliss, who focused his research 
on the juridical act of the Oñate Treaty 
of 1617�20 Both publications can serve as 
typical examples of positivist historiogra-
phy in German-speaking countries at the 
beginning of the 20th century�

In the middle of the 20th century, 
Grete Mecenseffy published her research 

18 Idem, La embajada española en la corte imperial (1558–1641), Figuras de los embajadores y estrategias 
clientelares, Praga 2013 (= Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 33)� His other works, for 
example, idem, La diplomacia española y la papel en la corte imperial de Fernando II, Studia historica� 
Historia Moderna 30, 2008, s� 109–143; idem, ¿Aliados o rivales? Apuntes sobre la colaboración 
política entre los embajadores españoles y los nuncius apostólicos en la corte imperial en la primera 
mitad del siglo XVII“, Ibero-americana pragensia, Supplementum 22, 2008, p� 27–43; idem, Luisa 
de las Llagas. La abadesa de las Descalzas y el proceso de la comunicación política y cultural entre la corte 
real española y la imperial, Pedralbes: revista d´história moderna 31, 2011, p� 47–90; idem, Patronage-
politik der spanischen Könige Philips II. und Philips III. am Prager Kaiserhof, in: David Schriffl – Niklas 
Perzi (edd�), Schlaglichter auf die Geschichte der Böhmischen Länder vom 16� bis 20� Jahrhundert� 
Ausgewählte Ergebnisse zu den österreichisch-tschechien Historikertagen 2006–2008, Wien–Ber-
lin 2011, p� 37–44; idem, Zdenco Adalbert Popel von Lobkowitz die Laufbahn eines spanischen Klienten 
am Kaiserhof, in: Ronald G� Asch – Václav Bůžek – Volker Trugenberger (edd�), Adel in Südwest-
deutschland und Böhmen 1450–1850, Stuttgart 2013 (= Veröffentlichungen der Komission für ge-
schichtliche Landeskunde in Baden–Württemberg, Reihe B, Band 191), p� 37–57; idem, Španělská 
strana na císařském dvoře? K probematice jednoho pojmu z politických dějin, Český časopis historický 
113, 2015, p� 965–990�

19 Heinrich Günter (ed�), Die Habsburger-Liga 1625–1635. Briefe und Akten aus dem General-Archiv 
zu Simancas, Berlin 1908� 

20 Otto Gliss, Der Oñatevertrag, Frankfurt am Main 1930�
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on the relationships between the Aus-
trian and Spanish Habsburgs during the 
Thirty Years’ War�21 However, the most 
important publication of the time was by 
the Berliner historian Eberhard Straub�22 
Similar to the Czech scholar Josef 
Polišenský, Straub focused his attention 
on the foreign affairs of the Spanish 
Habsburgs in Central Europe from 1617 
to 1635� A second significant German 
historian, Dieter Albrecht, in contrast, 
analysed the relationship between the 
Spanish monarchy and the Elector of 
Bavaria, Maximilian I (1573–1651)�23 The 
works of Anna Egler24 and Jürgen Kessel25 
also contributed greatly to this field of 
history� Egler researched the Spanish 
relationships to the Rhineland-Palatinate, 
while Kessel published an analysis of the 

connection between the Spanish Empire 
and the Electorates of Cologne, Mainz 
and Trier during the first half of the 17th 
century� Hildegard Ernst accomplished 
the last work from this group of German 
historians with his study of the financial 
connections between Philip IV and Ferdi-
nand II from the years 1632 to 1637�26

During the second half of the 20th cen-
tury, a group of researchers at the Univer-
sity of Vienna published a thematic series 
of works related to Spanish-Austrian 
relations�27 Under the tutelage of Friedrich 
Edelmayer and Alfred Kohler, scholars 
completed many enriching studies and 
editions in this research field�28 Another 
important work about cultural transfer in 
Central Europe came from the historian 
Bianca Maria Lindorfer�29 Analogous as 

21 Grete Mecenseffy, Habsburger im 17. Jahrhundert. Die Beziehungen der Höfe von Wien und Madrid 
während des Dreissigjährigen Krieges, Archiv für österreichische Geschichte 121, 1955, p� 1–91; 
eadem, Im Dienste dreier Habsburger: Leben und Wirken des Fürsten Johann Weikhard Auersperg 
(1615–1677), Wien 1950�

22 Eberhard Straub, Pax et Imperium. Spaniens Kampf um seine Friedensordnung in Europa zwischen 
1617 und 1635, Paderborn 1980�

23 Dieter Albrecht, Die auswärtgie Politik Maximilians von Bayern 1618–1635, Göttingen 1962�
24 Anna Egler, Die Spanier in der linksrheinischen Pfalz 1620–1632, Mainz 1971�
25 Jürgen Kessel, Spanien und die geistlichen Kurstaaten am Rhein während der Regierungszeit der Infan-

tin Isabella: (1621–1633), Frankfurt am Main 1979�
26 Hildegard Ernst, Madrid und Wien 1632–1637. Politik und Finanzen in den Beziehungen zwischen 

Philipp IV. und Ferdinand II., Münster 1991�
27 The general name of series was Studien zur Geschichte und Kultur der Iberischen und Iberoamerikani-

schen Länder – Estudios sobre Historia y Cultura de los Países Ibéricos e Iberoamericanos.
28 Friederich Edelmayer – Alfred Kohler (edd�), Die Katholischen Könige, Maximilian I. und die An-

fänge der Casa de Austria in Spanien, Wien–München 1993 (= Hispania-Austria 1); Friedrich Edel-
mayer – Arno Strohmayer (edd�), Die Korrespondenz der Kaiser mit Ihren Gesandten in Spanien. 
Briefwechsel 1563–1565, Wien–München 1997; Friedrich Edelmayer (ed�), Die Epoche Philipps 
II. (1556–1598), Wien–München 1999 (= Hispania-Austria 2); idem, Söldner und Pensionäre. Das 
Netzwerk Philipps II. im Heiligen Römischen Reich, Wien–München 2002; Friedrich Edelmayer 
– Virginia León Sanz – José Ignacio Ruiz Rodriguez (edd�), Der Spanische Erbfolgekrieg, Wien–
München–Alcalá de Henares 2008� 
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her work, other students of Edelmay-
er contributed with their theses on the 
connections between the Spanish and 
Austrian Habsburgs� Their main person 
of interest was the imperial ambassador 
to Madrid, Johann Khevenhüller, and his 
correspondence�30

Other institutions focused on research-
ing the relationships between the Spanish 
Empire and the Holy Roman Empire 
in the early modern period� El Institu-
to Histórico Austríaco, in Madrid, led 
research on the influence of the Spanish 
military orders on the Imperial territory, 
and later on the diplomatic relationships 
between the Spanish monarchy and Cen-
tral Europe after the War of the Spanish 

Succession�31 This diplomatic direction 
was also represented from the Austrian 
Academy of Sciences by, for example, the 
research of Jan Paul Niederkorn,32 and 
from the University of Erfurt by Peer 
Schmidt, who analysed the reflection of 
the Spanish monarchy and Spaniards in 
anti-Spanish propaganda of the Thirty 
Years War�33

The research by Andrea Som-
mer-Mathis and Christopher F� Laferl 
into the cultural connections between 
the Spanish world and Central Europe 
in German and Austrian historiography 
should also be noted� Sommer-Mathis, an 
Austrian historian, has focused her works 
mainly on the fest, theatre and other 

29 Bianca Maria Lindorfer, Cosmopolitan Aristocracy and the Diffusion of Baroque Culture: Cultural 
Transfer from Spain to Austria in the Seventeenth Century, Florence 2009 (PhD thesis); eadem, Las 
redes familiares de la aristocracia austriaca y los procesos de transferencia cultural: entre Madrid y Viena, 
1550–1700, in: Bartolomé Yun Casalilla (ed�), Las redes del Imperio� Élites sociales en la articulaci-
ón de la Monarquía Hispánica, 1492–1714, Madrid 2009, p� 261–288�

30 Karin Hofer, Die Berichte von Johann Khevenhüller, kaiserlicher Gesandter in Spanien, an Rudolf II. 
(1589/1590), Wien 1997 (PhD thesis); Arthur Stromenger, Die Berichte Johann Khevenhüllers, 
des kaiserlichen Gesandten in Spanien, an Rudolf II. 1598–1600, Wien 2001 (PhD thesis); Maria 
Stieglecker, Wir haben dein gehorsames schreiben empfangen: die Korrespondenz Rudolfs II. mit 
Johann Khevenhüller, seinem Gesandten in Spanien. 1595–1598, Wien 2002 (PhD thesis); Tatjana 
Lehner, Johann Kevenhüller – ein Diplomat am Ende des 16. Jahrhunderts: seine Briefe an Rudolf II. 
1591–1594, Wien 2007 (PhD thesis)� 

31 Ana Mur i Raurell (ed�), Diplomacia secreta y paz. La correspondencia de los embajadores españo-
les en Viena Juan Guillermo Ripperda y Luis Ripperda (1724–1727) / Geheimdiplomatie und Friede. 
Die Korrespondenz der spanischen Botschafter in Wien Johan Willem Ripperda und Ludolf Ripperda 
(1724–1727), Madrid 2011�

32 Jan Paul Niederkorn, Die europäischen Mächte und der ,,Lange Türkenkrieg“ Kaiser Rudolfs II. 
(1593–1606), Wien 1993; idem, Die Berichte der päpstlichen Nuntien und Gesandten Spaniens und 
Venedigs am kaiserlichen Hof aus dem 16. und 17. Jahrhundert, in: Josef Pauser – Martin Scheutz – 
Thomas Winkelbauer (edd�), Quellenkunde der Habsburgermonarchie (16�–18� Jahrhundert)� Ein 
exemplarisches Handbuch, Wien–München 2004, p� 94–107 (= Mitteilungen des Instituts für 
österreichische Geschichtsforschung 44)�

33 Peer Schmidt, Spanische Universalmonarchie oder „teutsche Libertet“, Stuttgart 2001; idem, La unidad 
de la Casa de Austria, in: José Martínez Millán – Maria Antonietta Visceglia (edd�), La monarquía 
de Felipe III IV (Los Reinos), p� 1374–1408�
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ceremonies at the Habsburg court�34 On 
the other hand, Laferl has analysed the lit-
erature of the 16th century35 and published, 
along with historian Christina Lutter, an 
edition of the Spanish familial correspon-
dence of Ferdinand I�36

As previously mentioned, this direction 
of historical research was not among the 
favourite topics of Spanish historiography 
prior to the late 20th century� However, a 
few Spanish historians still reached inter-
esting results during the time�37 The in-

34 Andrea Sommer–Mathis (ed�), El teatro descubre América. Fiestas y teatro en la casa de Austria, 
Madrid 1992; Eadem, Entre Viena y Madrid, el tándem Metastasio–Farinelli. Dirección artística, in: 
Margarita Torrione (ed�), España festejante� El siglo XVIII, Málaga 2000, p� 383–401; eadem, Spa-
nische Festkultur am Wiener Kaiserhof. Ein Beitrag zum europäischen Kulturtransfer im 17. Jahrhundert, 
Früheneuzeit-Info 11, 2000, N 1, p� 7–15; eadem, La ópera y la fiesta Cortesana: los intercambios entre 
Madrid y la corte imperial de Viena, in: Álvaro Torrente – Emilio Casares Rodicio (edd), La ópera 
en España e Hispanoamérica: una creación propia, Madrid 2001, p� 293–316; eadem, La imagen de 
Carlos V en las fiestas y el teatro español de comienzos de la Edad Moderna, in: Alfred Kohler (ed�), Car-
los V/ Karl V� 1500–2000, Madrid 2001, p� 641–654; eadem, Música y teatro en las cortes de Madrid, 
Barcelona y Viena durante el conflicto dinástico Habsburgo–Borbón. Pretensiones políticas y teatro cortesa-
no, in: Antonio Álvarez–Ossorio Alvariño – Bernardo J� García García – Virginia León (edd�), La 
pérdida de Europa� La guerra de Sucesión por la Monarquía de España, Madrid 2007, p� 181–198; 
eadem, Höfisches Fest zwischen Zentrum ud Peripherie. Am Beispiel der spanisch–österreichischen 
Hochzeitsfestlichkeiten in der Frühen Neuzeit, in: Carlos Buján López – María José Domíngu-
ez Vázquez (edd�), Centros y periferias en España y Austria: aspectos literarios y culturales, Bern 
2009, p� 193–221; eadem, Calderón y el teatro imperial de Viena, in: José Martínez Millán – Rubén 
González Cuerva (edd�), La Dinastía de los Austria� Las relaciones entre la Monarquía Católica y el 
Imperio II, Madrid 2011, p� 1965–1989; eadem, Las relaciones dinásticas y culturales entre losdos lina-
jes de la casa de Austria y su incidencia en la obra de Velázquez, in: Javier Portús Pérez (ed�), Velázquez y 
la familia de Felipe IV (1650–1680), Madrid 2013, p� 61–73�

35 Christopher F� Laferl, “No ayuda a la tiranía Dios:“ La justificación del imperio universal de los 
Habsburgo en el teatro español, in: José M� Díez Borque – Karl F� Rudolf (edd�), Barrocco Español y 
Austríaco� Fiesta y Teatro en la corte de los Habsburgo y los Austrias, Madrid 1994, p� 67–72; idem, 
„En tierra ajena…“ Spanier in Wien zu Zeit Ferdinands I. (1522–1564), Wiener Geschichtsblätter 52, 
1997, p� 1–14; idem, Die Kultur der Spanier in Österreich unter Ferdinand I. 1522–1564, Wien–Köln–
Weimar 1997; idem, Konzeptismus und Theologie im barocken Spanien. Zur religiösen Lyrik Góngoras, 
Frühneuzeit-Info 8, 1997, N� 1, p� 23–34�

36 Christopher F� Laferl – Christina Lutter (edd�), Die Korrespondenz Ferdinand I. Familienkorres-
pondenz IV. (1533–1534), Wien 2000� 

37 Guillén de San Clemente (ed� Juan Jordán de Urríes de Ayerbe), Correspondencia inédita de don 
Guillén de San Clemente, embajador en Alemania de los Reyes de don Felipe II y III, sobre la intervención 
de España en los sucesos de Polonia y Hungría 1581–1608, Zaragoza 1892; Miguel Lasso de la Vega 
y López de Tejada, La embajada en Alemania del Conde de Oñate y la elección de Fernando II rey de 
Romanos (1616–1620), Madrid 1929; Alfonso Falcó y de la Gándara, Príncipe Pío, La elección 
de Fernando IV, Rey de romanos. Correspondencia del III marqués de Castel-Rodrigo, Don Francisco de 
Moura durante el tiempo de su embajada en Alemania (1648–1656), Madrid 1929; Luis Pérez Bueno, 
Del casamiento de Felipe II con su sobrina Ana de Austria, Hispania 7, 1947, p� 372–416; Rafael 
Ródenes Vilar (ed�), Maximiliano de Austria, gobernador de Carlos V en España Cartas al emperador, 
Madrid 1963; idem, La política europea de España durante la Guerra de Treinta Años (1624–1630), 
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terest and activity in this field of research 
has grown the last 15 years, as evidenced 
by the many studies completed during this 
time� Pablo Jiménez Díaz has analysed the 
cultural relationships between Spain and 
Bohemia�38 The Spanish historian focused 
his attention on researching the collections 
that belonged to the Holy Roman Emper-
or, Rudolf II, which he found during a stay 
at Charles University in Prague� However, 
he also gave space in his work to the artis-
tic sponsorship of the noble families from 
Bohemia (the Persteins, Dietrichsteins and 
Lobkowiczes)� Another Spanish historian, 
Xavier Sellés Ferrando, has also studied the 
artistic connections between the Spanish 
world and Central Europe�39 His work, in 
comparison with Jiménez Díaz’s, revealed 
this relationship over a longer period of 
time (from the Middle Ages to the present 
day)� While his publication also covered a 
wide thematic space, from the Harrachs’ 
art collection to the activities of Spanish 

soldiers in Central Europe and the influ-
ence of Spanish court ceremonies on the 
Austrian Habsburgs’, his popular book still 
did not bring a new point of view� 

The editions from Miguel Nieto Nuño 
and Félix Labrador Arroyo are especially 
significant for the research of the con-
nections between the Spanish world and 
Central Europe�40 Nieto Nuño has focused 
his attention on a truly important person 
at the Spanish royal court in Madrid, the 
imperial ambassador Franz Eusebius of 
Pötting�41 His diary from the years 1664 
through 1674 uncovered not only political 
events of the European world, but also his 
social networks and social life at the court 
of the Spanish king Philip II� Labrador 
Arroyo brought to light the story of anoth-
er imperial diplomat, Hans Khevenhüller, 
who was in the service of the Austrian 
Habsburgs� He has also researched the or-
ganisation of the court of Margaret Theresa 
of Spain and her time in Austria�42

Madrid 1967; Xavier Baró Queralt, De Catalunya a Flandes, Barcelona 1979 (PhD thesis); Jesús 
Gutiérrez (ed�), Don Francisco de Moncada, el hombre y el embajador, Selección de textos inéditos, 
Boletín de la biblioteca de Menéndez Pelayo 56, 1980, 1–4, p� 3–72� 

38 Pablo Jiménez Díaz, El coleccionismo manierista de los Austrias entre Felipe II y Rodolfo II, Madrid 
2001�

39 Xavier Sellés Ferrando, Spanisches Österreich, Wien 2004� 
40 Félix Labrador Arroyo (ed�), Diario de Hans Khevenhüller, embajador imperial en la corte de Felipe 

II, Madrid 2001� 
41 Miguel Nieto Nuño (ed�), Diario del conde de Pötting, embajador del Sacro Imperio en Madrid 

(1664–1674) I–II, Madrid 1990�
42 Félix Labrador Arroyo, Los oficios de la caballeriza de la reina Margarita de Austria (1599–1611), 

Ibero-Americana Pragensia 40, 2006, p� 65–90; idem, La organización de la Casa de Margarita Teresa 
de Austria para su jornada al Imperio, in: José Martínez Millán – María Paula Marçal Lourenço 
(edd�), Las Relaciones Discretas entre las Monarquías Hispana y Portuguesa: Las Casas de las 
Reinas (siglos XV–XIX) II, Madrid 2008, p� 1221–1267; idem, Die Ausgestaltung des Hofstaates 
Margarete Theresa von Spanien für ihren Brautzug ins Reich, in: Václav Bůžek (ed�), Šlechta raného 
novověku pohledem českých, francouzských a španělských historiků, České Budějovice 2009 (= 
Opera historica 13), p� 157–185�



/ VĚDECKÉ PROJEKTY / ONDŘEJ STOLIČKA

94 OPERA HISTORICA    • ROČNÍK 17 • 2016 • č. 194

Ana Mur i Raurell has published an 
edition that tell of the other side of the 
diplomatic relationship between the 
Spanish monarchy and the Imperial court 
of the Austrian Habsburgs� She studied 
the two Spanish ambassadors to the 
imperial court in Vienna, Juan Guiller-
mo Ripperda and Luis Ripperda, during 
the years 1724 to 1727�43 Similarly, Juan 
Carlos Galende Díaz later published an 
edition of correspondence from Maria of 
Austria, the wife of Holy Roman Em-
peror Maximilian II and the daughter of 
Charles V�44 The mentioned publication 
brought forth interesting information 
about politics, religion and other events 
and included her letters to his brother 

Philip II, Philip III or the Duque de 
Alba�

Though previous historians contributed 
to the progress of the research focused 
on the connections between the Spanish 
world and Central Europe in the early 
modern period, only a few Spanish histo-
rians have chosen this theme as their main 
field of professional interest in recent years� 
To this group of young scholars belongs 
Vanessa Cruz Medina, who is interested in 
the study of women members of the Diet-
richstein family and their relations to the 
Spanish world�45 Other Spanish research-
ers representing this direction of Spanish 
historiography are Luis Tercero Casado,46 
Rubén González Cuerva47 and Laura 

43 A� Mur i Raurell (ed�), Diplomacia secreta�
44 Juan Carlos Galende Díaz – Manuel Salamanca López (edd�), Epistolario de la emperatriz María 

de Austria: textos inéditos del Archivo de la casa de Alba, Sevilla 2004�
45 Vanessa Cruz Medina, La educacón de las meninas en la corte de Felipe II. Algunos aspectos a través de 

las cartas de Ana de Dietrichstein a su madre Margarita de Cardona, in: XII Colegio Nacional de His-
toria de la Educación, Burgos 2003, p� 523–534; eadem, Manos que escriben cartas: Ana de Dietrich-
stein y el género epistolar en el siglo XVI, Literae� Cuadernos sobre Cultura Escrita 3–4, 2003–2004, 
p� 161–187; eadem, Margarita de Cardona y sus hijas, damas entre Madrid y el Imperio, in: J� Martínez 
Millán – M� P� Marçal Lourenço (edd�), Las Relaciones Discretos II, p� 1267–1301; eadem, ,,Y 
porque sale la Reyna a senar acabo, que es mi semana de serbir.“ La vida en Palacio de la reina Ana, 
las infantas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela en las cartas de Ana de Dietrichstein, in: María 
Victoria López Cordón – Gloria Franco (edd�), La reina Isabel y las reinas de España: realidad, 
modelos e imagen historiográfica, Madrid 2005, p� 427–445; eadem, Ana de Dietrichstein y España, 
in: Josef Opatrný (ed�), Las relaciones checo-españoles, Praga 2007, p� 103–117 (= Ibero-Americana 
Pragensia, Supplementum 20); eadem, Korespondence Anny z Ditrichštejna, agentky a informátorky 
své rodiny na madridském dvoře, in: V� Bůžek (ed�), Šlechta raného novověku, s� 127–156� 

46 Luis Tercero Casado, Westfalia inconclusa: España y la restitución de Frankenthal (1649–1653), 
in: J� Martínez Millán – R� González Cuerva (edd�), La Dinastía de los Austria, II, p� 1387–1420; 
idem, La jornada de la reina Mariana de Austria a España: divergencias y tensión protocolar en el seno 
de la Casa de Austria (1648–1649), Hispania 71, 2011, p� 639–664; idem, A Fluctuating Ascendancy: 
The ,,Spanish Party“ at the Imperial Court of Vienna (1631–1659), Librosdelacorte�es� Monográfico 7, 
2015, N� 2, p� 54–67� 

47 Rubén González Cuerva, Cruzada y dinastía: las mujeres de la casa de Austria ante la larga guerra 
de Hungría, in: J� Martinéz Millán – M� P� Marçal Lorenço (edd�), Las Relaciones Discretas II, 
p� 1149–1187; idem, El prodigioso príncipe transilvano: la larga guerra contra los turcos (1593–1606) 
a través de las relaciones de sucesos, Studia historica – historia moderna 28, 2006, p� 277–299; idem, 
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Oliván Santaliestra�48 In particular, Oliván 
Santaliestra’s work stands out, since she 
uses German sources� Her point of view is 
influenced by the methodology of gender 
studies, which she has used in studies 
about Mariana of Austria, queen mother 
of Charles II of Spain, and women agents 
from the Harrach family� To this group of 
notable younger historians, we can also add 
Rocío Martínez López, a doctoral student 
at Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, who is focusing on the interna-
tional relationships between the Spanish 
Empire and the Electorate of Bavaria and 
the second marriage of the Spanish king 
Charles II to Maria Anna of Neoburg�49

Many of the studies introduced here 
have raised interesting questions, but 
among them only a few can be used for 
doctoral research, because of their meth-
odological attitudes toward research� The 
works of Austrian historian Friedrich 
Edelmayer and Czech historian Pavel 
Marek take their primary inspiration from 
the fields of sociology and anthropolo-
gy� Both of these excellent works belong 
inside the direction of historical method-
ology, which has been developing since the 
1970s and has been dubbed „new political 
history“�50 The main point of view of this 
approach is in the discovering of the social 
relationships and strategies of individual 

Felipe II y el turco: La larga guerra de Hungría (1593–1598), Madrid 2007; José Martínez Millán 
– Rubén González Cuerva (edd�), La Dinastía de los Austria. Las relaciones entre la Monarquía 
Católica y el Imperio I–III, Madrid 2011�

48 Laura Oliván Santaliestra, Pinceladas políticas, marcos Cortesanos: el diario del conde Harrach, em-
bajador, embajador en la corte de Madrid (1673–1677), Cultura escrita y sociedad 3, 2006, p� 113–132; 
eadem, La dama, el aya y la camarera: Perfiles políticos de tres mujeres de la Casa de Mariana de Austria, 
in: J� Martínez Millán – M� P� Marçal Lourenço (edd�), Las Relaciones Discretos II, p� 1301–1357; 
idem, Mariana de Austria: Imagen, poder y diplomacia de una reina soberana, Madrid 2006; idem, Ma-
riana de Austriaen la encrucijada política del siglo XVII, Madrid 2006 (PhD thesis), idem, The Countess 
of Harrach and the Cultivation of the Body between Madrid and Vienna, in: Joan Lluís Palos – Magda-
lena Sánchez (edd�), Early Modern Dynastic Marriages and Cultural Transfer, Farnham-Burlington 
2015, p� 213–234� 

49 Unfortunately, her work is still in progress, though to date she has made a few conference presenta-
tions; for example: Between France, Bavaria and the Empire� Queen Mariana of Neuburg’s power 
struggles and international negotiation related to Charles II’s succession 2014, at the conference 
,,Premodern Queenship and Diplomacy in Europe“, held at Canterbury Christ Church Univer-
sity in 2014; Queen Maria Anna and the Pfalz-Neuburg Dynasty: the influence of the Palati-
nate dynasty’s interests in the court of Madrid in the context of Charles II of Spain’s succession, 
Winchester 2014� However, her main topic of focus is the period of Charles II of Spain� She has 
published another article on the marriage of Holy Roman Emperor Leopold I� Rocío Martínez 
Lopéz, La infanta se ha de casar con quien facilite la paz o disponga los medios para la guerra. Las nego-
ciaciones para la realización del mat rimonio entre la infanta María Teresa y Leopoldo I (1654–1657), 
Revista de Historia Moderna� Anales de la Universidad de Alicante 33, 2015, p� 79–99�

50 For more about new political history, see Andreas Hillgruber, Politische Geschichte in moderner 
Sicht, Historische Zeitschrift 216, 1973, p� 529–552; Hans-Ulrich Wehler, Moderne Politikge-
schichte oder „Große Politik der Kabinette“?, Geschichte und Gesellschaft 1, 1975, p� 344–369; Klaus 
Hildebrand, Geschichte der „Gesellschaftsgeschichte“. Die Notwendigkeit einer politischen Geschichts-
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persons who sought the division of power 
in the early modern age� At that time, the 
ruling courts were perceived as the main 
seats of power, so they were where the 
contemporary elites created mutual social 
networks based on patronage, clientelism 
and factionalism� 

The works of David Starkey are the 
most famous representations of Anglo-
Saxon historiography� He posited the 
notion that power is connected to indivi-
dual institutions, so he focused his studies 

on individuals with access to power�51 In 
later years, Linda Levy Peck continued in 
this way on the themes of corruption and 
patronage in early Stuart England�52 Hi-
storians from Central Europe had similar 
interests, especially those from Germany, 
such as Ronald G� Asch53 and Wolfgang 
Reinhardt,54 who developed the studies of 
non-institutional communication in the 
early modern period� Reinhardt introdu-
ced new terms on which social relation-
ships could be based� During his research 

schreibung von den internationalen Beziehungen, Historische Zeitschrift 223, 1976, p� 328–357; 
Karl-Georg Faber, Ausprängungen des Historismus, Historische Zeitschrift 228, 1979, p� 1–22; 
Hans Mommsen, Politische Geschichte, in: Klaus Bergman (ed�), Handbuch der Geschichtsdidaktik 
I, Düsseldorf 1979, p� 141–145; Hans-Ulrich Thamer, Politische Geschichte, Geschichte der internati-
onalen Beziehungen, in: Richard van Dülmen (ed�), Das Fischer Lexikon Geschichte, Frankfurt am 
Main 1990, p� 52–65; Barbara Stollberg-Rilinger (ed�), Was heißt Kulturgeschichte des Politischen?, 
Berlin 2005; Ute Frevert – Heinz-Gerhard Haupt (edd�), Neue Politikgeschichte: Perspektiven einer 
historischen Politikforschung, Frankfurt am Main 2005�

51 David Starkey (ed�), The English Court from the Wars of the Roses to the Civil War, London–New 
York 1987, p� 5�

52 Linda Levy Peck, Court, Patronage and Corruption in Early Stuart England, London 1993� This 
book became the inspiration for this type of research in Spain for historians from Universidad of 
Autonoma de Madrid� José Martínez Millán (ed�), Instituciones y Élites del Poder en la Monarquía 
Hispana durante el Siglo XVI, Madrid 1992; idem (ed�), La corte de Felipe II., Madrid 1994� Theoreti-
cal works, for example José Martínez Millán, La corte de La Moarquía hispánica, Studia historica 
– Historia Moderna 28, 2006, p� 17–61; Felix Labrador Arroyo, Nueva historia política: discurso y 
práctica del poder, in: Eliseo Serrano (ed�), De la tierra al cielo� Líneas recientes de investigación en 
Historia Moderna� Actas del 1 Encuentro de jóvenes investigadores en Historia Moderna, Zaragoza 
2013, p� 11–51�

53 Ronald G� Asch – Adolf M� Birke (edd�), Princes, Patronage, and the Nobility: The Court at the 
Beginning of the Modern Age, c. 1450–1650, London 1991; Ronald G� Asch, Der Hof Karls I. von 
England. Politik, Provinz und Patronage 1625–1640, Köln–Weimar–Wien 1993; idem, Der englische 
Königshof im frühen 17� Jahrhundert im Spannungsfeld zwischen monarchischer Selbstdarstellung 
und Adelskultur, in: Václav Bůžek – Pavel Král (edd�), Aristokratické rezidence a dvory v raném 
novověku, České Budějovice 1999 (= Opera historica 7), p� 71–96; Pavel Marek, Klientelní strategie 
španělských králů na pražském císařském dvoře konce 16. a počátku 17. století, Český časopis historický 
105, 2007, s� 40–89; José Ignacio Gómez Zorraquino, Patronazgo y clientelismo. Instituciones y 
ministros reales en el Aragón de los XVI y XVII, Zaragoza 2016�

54 Wolfgang Reinhard, Freunde und Kreaturen. „Verflechtung“ als Konzept zur Erforschung historischer 
Führungsruppen. Römische Oligarchie um 1600, München 1979; idem, Power Elites and State Buil-
ding, Oxford 1996�



ONDŘEJ STOLIČKA  / VĚDECKÉ PROJEKTY /

97OPERA HISTORICA    • ROČNÍK 17 • 2016 • č. 1 97

on nobles at the Pobs court around the 
year 1600, he determined the existence of 
groups based on blood relations, friend-
ship, regional nearness and patronage� He 
also imposed the theory of social networks 
on historical research, which he then 
used as a framework for reconstructing 
relationships�55 Polish researcher Antoni 
Mączak, whose publications have enjoy-
ed a positive response, has extended the 
work by Asch and Reinhardt�56 Additional 
works from this school of thought have 
come from German historian Mark Hen-
gerer, who has researched the court of the 
Emperor Ferdinand III and Karl VI�57 

The concept of symbolic communica-
tion will be used as the second methodo-
logical view� Gerd Althoff and Barbara 
Stollberg-Rilinger, working at the Univer-
sity of Münster in the 1990s, pioneered 
this approach�58 This direction of historical 

inquiry takes its inspiration from works 
of cultural anthropology, sociology and 
phenomenology�59 The concept of symbolic 
communication has helped researchers to 
discover how contemporaneous man can 
perceive rituals or ceremonies and how 
he can interpret the symbols during these 
festive events� The main object of inte-
rest in this field is in the means of verbal 
and nonverbal communication used for 
the transfer of information between two 
or more sides� From this point of view, 
symbols, gestures, metaphors and rituals 
play an important role as the media for 
communication�60 

The third methodological view that will 
be used is historical anthropology, which 
tries to change the views on humans in 
history� Similar to the methods mentio-
ned previously, it can be used to discover 
different perspectives of political history 

55 Idem, Freunde und Kreaturen, p� 32–41� 
56 Antoni Mączak (ed�), Klientelsysteme im Europa der frühen Neuzeit, München 1988; idem, From 

Aristocrat Household to Princely Court: Restructuring Patronage in the Sixteenth and Seventeenth Cen-
turies, in: R� G� Asch – A� M� Birke (edd�), Princess, patronage, and the nobility, p� 315–328; idem, 
Klientela Nieformalne systemy wladzy w Polsce I Europie XVI–XVIII w., Warszawa 1994� 

57 Mark Hengerer, Kaiserhof und Adel in der Mitte des 17. Jahrhunderts. Eine Kommunikationsgeschichte 
der Macht in der Vormoderne, Konstanz 2004 (= Historische Kulturwissenschaft 3); idem, Kaiser Fer-
dinand III. 1608–1657. Eine Biographie, Wien 2012 (= Schriftenreihe der Kommission für Neuere 
Geschichte Österreichs 107)� 

58 Barbara Stollberg-Rilinger, Zeremoniell, Rituall, Symbol. Neue Forschungen zur symbolischen Kom-
munikation in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Zeitschrift für historische Forschung 27, 2000, 
p� 389–405; eadem, Symbolische Kommunikation in der Vormoderne. Begriffe, Thesen, Forschungsper-
spektiven, Zeitschrift für historische Forschung 31, 2004, p� 489–527; Barbara Stollberg-Ri-
linger – Tim Neu – Christina Brauner (edd�), Alles nur symbolish? Bilanz und Perspektiven der 
Erforschung symbolischer Kommunikation, Köln–Weimar–Wien 2013�

59 From cultural anthropology-inspirited symbolic communication, see Claude Lévi-Strauss, Clifford 
Geertz, Victor W� Turner; from sociology, see, for example, Pierre Bourdieu, Max Weber, Émile 
Durkheim and philosopher Ernst Cassier� B� Stollberg-Rilinger, Symbolische Kommunikation, 
490–492� 

60 Ibidem�
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in the early modern period�61 This point 
of view is based on different sources and 
their interpretations� First, it calls for 
analysing personal correspondence and 
other personal memories, and then it 
reconstructs the individual world of the 
person, his thinking, feelings, and so on� It 
is also possible to find this type of con-
struction in documents that once served 
only official needs� This methodology has 
opened a new direction in the research of 
diplomatic relationships, and historians are 
now beginning to explore other sides of 
diplomatic letters, in hopes of discovering 
new parts of history from other perspec-
tives�62

The presented research intention con-
tinues in the vein of discovering interna-
tional relationships between the Spanish 

monarchy and other European countries 
in the second half of the 17th century� 
Similar to the work of Cristina Bravo 
Lozano and Enrique Corredera Nilson, it 
will focus on the connections between the 
Catholic monarchy and other culturally 
and religiously different countries�63 The 
research objects will be those belonging 
to the Electorate of Brandenburg-Prussia, 
the Duchy/Electorate of Braunschweig-
Lüneburg and the Hanseatic League� They 
were selected on the basis of the quality 
and quantity of written sources, along with 
their similar political power in Europe, 
among other factors� 

The reign of the Spanish king Charles 
II defines the project’s boundaries, becau-
se, after his death, the entire distribution 
of power across Europe was transformed�64 

61 Richard van Dülmen, Historická antropologie. Vývoj, problémy, úkoly, Praha 2002, p� 11–12� For 
comparison Gert Dressel, Wissenschaftpraxis – Biographien – Generationen. Ein paar Facetten einer 
Reflexien Historischen Anthropologie, in: Václav Bůžek – Dana Štefanová (edd�), Menschen – Hand-
lungen – Strukturen� Historisch-anthropologische Zugangsweisen in den Geschichtswissenschaf-
ten, České Budějovice 2001 (= Opera historica 9), p� 27–69; Paolo Viazzo, Mapping the Territory of 
Historical Anthropology, in: ibidem, p� 7–25; Georg Iggers, Historiography in the Twentieth Century: 
From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge Epilogue, Weleyan 2005; Peter Burke, History 
and Social Theory, Cambridge 2005; Wojciech Kędzierzawski, Codzienność jako kategoria antropolo-
giczna w perspektywie hostorii kultury, Opole 2009� 

62 Thomas Nicklas, Macht – Politik – Diskurs. Möglichkeiten und Grenzen einer Politischen Kultur-
geschichte, Archiv für Kulturgeschichte 86, 2004, p� 1–23� For Comparison for example Heidrum 
Kugeler – Christian Sepp – Georg Wolf (edd�), Internationale Beziehungen in der Frühen Neuzeit, 
Münster 2006; Hans-Christof Kraus – Thomas Nicklas (edd�), Geschichte der Politik. Alte und neue 
Wege, München 2007�

63 Cristina Bravo Lozano focused mainly on the Spanish diplomats in the British Isles (1660–1702)� 
Cristina Bravo Lozano, Tierras de misión. La política confesional de la Monarquía de España en Las 
Islas Británicas, 1660–1702, Madrid 2014 (PhD Thesis)� On the other hand Enrique Corredera 
Nilson has written about the connection between the Spanish Empire and Sweden� Enrique Co-
rredera Nilson, Todos somos godos. Las relaciones hispano-suecas desde la década de 1640 hasta la Paz 
de Oliva, Madrid 2009�

64 In General Jeremy Black, Eighteenth Century Europe: 1700–1789, New York 1990� Works connect-
ed with Spanish history, Henry A� Kamen, The War of Succession in Spain 1700–1715, London 1969; 
idem, Philip V. of Spain: The King who Reigned Twice, New Haven 2001� 
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The situation in the Holy Roman Empire 
perceptibly changed in the second half of 
the 17th century because the Elector of 
Brandenburg-Prussia slowly increased his 
power to become a new king in Europe�65 
This period was an important era for the 
creation of the diplomatic system of the 
Holy Roman Empire after the year 1648�66 
The biggest turn was the changing borders 
of the Holy Roman Empire and escalating 
to the highest scene of European politics� 
From the side of the Spanish king, the 
selected time period signified the end of 
the Habsburgs in Spain and their last 
effort to continue in the glorious legacy of 
Charles V�67

The geographical borders of the 
research were based on the relative-
ly geographic proximity of northern 
parts of the Holy Roman Empire to 
the Spanish Netherlands� The second 
geographic criterion was the Protestant 
religion, which appealed mostly to people 
from northern and Central Europe� The 

geographic position of the Electorate of 
Brandenburg-Prussia, the Duchy/Elec-
torate of Braunschweig-Lüneburg and 
the Hanseatic League had an influence 
on their diplomatic direction� The strong 
influences of France and Sweden in the 
area forced others to look for powerful 
allies, especially because the Habsburg 
army was situated more to the east during 
times of important fighting with the Ot-
toman Empire�68 On the other hand, the 
Spanish monarchy was not strong enough 
to conquer other territories, and vice versa� 
Similar to its allies, Spain was pressured to 
defend its own property�69

The attributes of the Electorate of 
Brandenburg-Prussia and the Duchy/
Electorate of Braunschweig-Lüneburg, 
along with historical circumstances, 
predestined them to expand their positi-
ons inside the Holy Roman Empire� In 
addition, they were connected in terms of 
religion, which still claimed an important 
argument in the politics of the second half 

65 Closer in Michael Hughes, Early Modern Germany, 1477–1806, Philadelphia 1992; Christopher 
M� Clark, Iron Kingdom: the Rise and Downfall of Prussia 1600–1947, Cambridge 2006� 

66 For more about research of the diplomacy in early modern period, see Garrett Mattingly, Renais-
sance Diplomacy, Cambridge 1955; William Roosen, Early Modern Diplomatic Ceremonial. A Systems 
Approach, The Journal of Modern History 52, 1980, p� 452–476; Anuschka Tischer, Französische 
Diplomatie und Diplomaten auf dem Westfälischen Friedenskongreß. Außenpolitik unter Richelieu und 
Mazarin, Münster, 1999; Hillard von Thiessen, Diplomatie und Patronage. Die spanisch-römischen 
Beziehungen 1605–1621 in akteurszentrierter Perspektive, Epfendorf 2010�

67 Closer to the situation in the mentioned area in, for example, Klaus Müller, Das kaiserliche Gesan-
dtschaftswesen im Jahrhundert nach dem Westfälischen Frieden (1648–1740), Bonn 1976; Henry A� 
Kamen, Spain in the Later Seventeenth Century, London 1980�

68 Rhoads Murphey, Ottoman Warfare, 1500–1700, London 2001, p� 9–12� 
69 Closer to the situation in the mentioned area in, for example, Paul Sonnino, Louis XIV. and the 

Origins of the Dutch War, Cambridge 1988; Peter Burke, Die Inszenierung des Sonnenkönigs, Berlin 
1993; Heinz Schilling, Höfe und Allianzen – Deutschland 1648–1763, Berlin 1998; John A� Lynn, 
The Wars of Louis XIV 1667–1714, London 1999�
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of the 17th century and had an influence 
on the affairs of the early modern world� 
Both of these parts of the Holy Roman 
Empire were Protestant, yet they sup-
ported the Spanish monarchy in military 
campaigns to balance the French and 
Swedish influences in the area�70 For this 
service, the Spanish government periodi-
cally had to send money to cover soldiers’ 
salaries, among other things� However, 
during the reign of Charles II, the Spanish 
allies were not paid on time� For this re-
ason, the envoys of both these electorates 
were obligated to travel to Madrid in an 
effort to get the promised money�71 Later, 
these agents informed their rulers not only 
about their negotiations, but also about 
the affairs of the Spanish court in Madrid� 
To ensure the success of their missions, 
they needed to create their own social and 
information networks, the reconstructions 
of which will become an important part of 
the doctoral thesis�

In opposition to the electorates, the 
second half of the project will focus on the 
relationships between the Spanish monar-
chy and the Hanseatic League�72 This type 
of relationship was based on commerce, 
which was also connected to military rela-
tions, because it was the source of Spanish 
wealth� The importance of this connection 
proved that the Hanseatic League had two 
agents in the Spanish areas of Madrid/
Seville and Cadiz�73 Because they were 
living and mainly working in Spain, it was 
important for them, more than for others, 
to have their own social networks within 
the confines of the Spanish monarchy� 
Similar to other agents, envoys or ambas-
sadors, they sent messages of new affairs 
from Madrid or other parts of the Spanish 
Empire periodically�74 In this case, the 
object of the research will be the recon-
struction of these social connections and 
the perception of the Spanish world from 
their points of view�

70 Margaret Shennan, The Rise of Brandenburg-Prussia, 1618–1740, London 1995, p� 25�
71 Gustav Adolf Harald Stenzel, Geschichte der europäischen Staaten, Geschichte des preussischen Staats 

II, Hamburg 1837, p� 370�
72 Margrit Schulte Beerbühl, Networks of the Hanseatic League, Mainz 2012; Gisela Graichen – 

Rolf Hammel-Kiesow – Alexander Hesse, Die deutsche Hanse: Eine heimliche Supermacht, Reinbek 
2013�

73 Manuel Herrero Sánchez, Foreign Communities in the Cities of the Catholic Monarchy: A Compara-
tive Perspective between the Overseas Dominions and the Crown of Castile, in: Harald E� Braun – Jesús 
Pérez-Magallón (edd�), The Transatlantic Hispanic Baroque: Complex Identities in the Atlantic 
World, Farnham–Burlington 2016, p� 198–199� 

74 Closer to diplomatic sources in general Beatrix Bastl, Formen und Gattungen frühneuzeitlicher 
Briefe, in: J� Pauser – M� Scheutz – T� Winkelbauer (edd�), Quellenkunde der Habsburgermonar-
chie, p� 801–812; Friedrich Edelmayer, Gesandschaftsberichte in der Frühen Neuzeit, in: ibidem, 
p� 849–859; Irene Baldriga, The Role of Correspondence in the Transmission of Collecting Patterns 
in Seventeenth-Century Europe: Models, Media and Main Characters, in: Robert Muchembled (ed�), 
Cultural Exchange in Early Modern Europe III� Correspondence and Cultural Exchange in Europe 
1400–1700, Cambridge 2007, p� 187–216; Carmen Furger, Briefsteller: Das Medium ,,Brieff“ im 17. 
und frühen 18. Jahrhundert, Köln 2010�
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The intended research will be focused 
along two different lines, with which are 
associated two different hypotheses� First, 
the more general, will clarify which resear-
ched countries in the relationships with the 
Spanish monarchy were, in fact, the main 
rulers in mutual relationships and the main 
initiators of political actions in the regions 
under study� From this standpoint, we can 
pose several questions� Which strategies 
did both sides use during the negotiation 
of important contracts? How did they keep 
their promises? Alternatively, what did they 
do to keep them? Were their agreements 
unilateral or bilateral?75

The second important part of the 
project will show the connection between 
the Spanish aristocracies and the German 
world, together with the mutual percep-

tion of both groups of noblemen�76 This 
section will demonstrate that the Spanish 
court probably comprised a group of 
nobles who were active in supporting the 
conquest struggles of the Electorate of 
Brandenburg-Prussia and other political 
actions of other elected countries in the 
mentioned territory�77 The need for the 
existence of the German faction will be 
explained in the context of the competi-
tion between the mother of the Spanish 
king Charles II, Mariana of Austria 
(1634–1696), and his uncle, John of Au-
stria the Younger (1629–1679)� Philip IV´s 
brother looked for glory in war, while his 
sister-in-law advanced the interests of the 
Austrian Habsburgs�78

This is also connected the problem of 
these agents’ social networks and rela-

75 The author takes his inspiration from American scholar Henry Kissinger and his theory of power� 
For more information, see Henry Kissinger, Diplomacy, New York 1994�

76 In general Albrecht Classen, Das Fremde und das Eigene, in: Peter Dienzelbacher (ed�), Europäische 
Mentalitätsgeschichte� Hauptthemen in Einzeldarstellungen, Stuttgart 1993, p� 429–450; R� van 
Dülmen, Historická antropologie, p� 73; Luďa Klusáková – Markéta Křížová – Karel Kubiš – Miloš 
Řezník, Namísto úvodu. „My“ a „oni“ – náčrt teoretické reflexe problematiky, in: Karel Kubiš (ed�), Obraz 
druhého v historické perspektivě II� Identity a stereotypy při formování moderní společnosti, Praha 
2003, p� 11–28; Arno Strohmeyer, Wahrnemnungen des Fremden. Differenzerfahrungen von Diplo-
maten im 16. und 17. Jahrhundert. Forschungsstand – Erträge – Perspektiven, in: Michael Rohrschneider 
– Arno Strohmeyer (edd�), Wahrnehmung des Fremden� Differenzerfahrungen von Diplomaten 
im 16� und 17� Jahrhundert, Münster 2007, p� 3� For more information about the perception of the 
Spanish, see Rostislav Smíšek, Důvěra nebo nenávist? Obraz Španěla v korespondenci císaře Leopolda 
I. s knížetem Ferdinandem z Dietrichsteina, Časopis Matice moravské 123, 2004, p� 47–76; idem, 
„Quod genus hoc hominum“: Margarita Teresa de Austria y su corte española en los ojos de los observadores 
contemporáneos, in: J� Martínez Millán – R� González Cuerva (edd�), La Dinastía de los Austria II, 
s� 909–952; idem, Střední Evropa a Španělsko v polovině 17. století. Markéta Tereza Španělská a její 
španělský hofštát očima soudobých pozorovatelů, Český časopis historický 109, 2011, p� 397–341�

77 M� Shennan, The Rise, p� 25�
78 Regarding competition at the Spanish court of Carlos II, for example José Calvo Poyato, Juan 

José de Austria, Barcelona 2003; L� Oliván Santaliestra, Mariana de Austria; Antonio Álvarez-
Ossorio Alvariño, Precedencia ceremonial y dirección del gobierno. El ascenso ministerial de Fernando 
de Valenzuela en la corte de Carlos II, in: Bernardo J� García García – Antonio Álvarez-Ossorio 
Alvariño (edd�), Vísperas de sucesión, Europa y la Monarquía de Carlos II, Madrid 2015, p� 21–56� 
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tions inside the organism of the court� 
First, the author will be solving a pro-
blem about the attributes that affected 
the diplomats’ social networks� Was the 
language used important for creating 
these connections? Did all German nob-
les belong to one group of nobles with 
the same target? What was more impor-
tant in diplomatic relationships, religion 
or the achievement of an aim? How 
did the members of the Spanish court 
react to Protestant diplomats? Could the 
Protestant religion be a barrier during 
negotiations or everyday life? Or was 
there any problem with cooperation bet-
ween Protestant and Catholic diplomats? 
From these crucial questions should 
come the answer to the question of the 
most determining factor for a nobleman 
in diplomatic service at the Habsburgs’ 
court in Madrid� This comparison will 
show the practical characterisation of 
value scale, which could influence the 
success of diplomatic missions�79 This 
portion of the project will answer questi-
ons about the perception of the Spanish 
court and its members in the eyes of 
foreign noblemen, which will show the 
differences between the cultures of Spain 
and Central Europe� This perception will 
broaden with the examination of the 

Austrian ambassadors in the service of 
the Emperor Leopold I� 

The next topic addressed will be the 
important question regarding the hier-
archical position of German-speaking 
diplomats at the Spanish court in Madrid� 
The components used to answer this 
question will primarily be an analysis of 
the ceremonies in which the diplomats 
from the Holy Roman Empire participa-
ted� In the early modern age, the festive 
entrances of ambassadors, diplomats and 
envoys played an important role in their 
representation�80 A comparison between 
the different diplomatic entrances will 
show their symbolic status at the court in 
Madrid in the context of Spanish relati-
onships with other countries and how the 
Spanish perceived the political power of 
their allies and enemies�81

The crucial questions will be answered 
based on an extended analysis of diplo-
matic documents, which could possibly 
be divided in two main groups� The first 
one includes official diplomatic relations 
between the Spanish monarchy and the 
northern parts of the Holy Roman Empi-
re (the Electorate of Brandenburg-Prussia, 
the Duchy/Electorate Braunschweig-Lü-
neburg and the Hanseatic League)� These 
documents can be found in the General 

79 The author takes his inspiration from the fields of sociology, especially from French scholar Pierre 
Bourdieu and his theory of symbolic capital� For more information, see Pierre Bourdieu, Distinc-
tion: A Social Critique of the Judgement of Taste, Cambridge 1984� 

80 W� Roosen, Early Modern Diplomatic Ceremonial, p� 464–465; J� R� Mulryne – Maria Ines Ali-
verti – Anna Maria Testaverde (edd�), Ceremonial Entries in Early Modern Europe: The Iconogra-
phy of Power, Farnham–Burlington 2015� 

81 W� Roosen, Early Modern Diplomatic Ceremonial, p� 464–465�
82 Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, I� HA GR, Rep� 63, Nr� 478–492� 
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Archive in Simancas, the Prussian Secret 
State Archives in Berlin, the Archive of 
Lower Saxony in Hannover and the Ar-
chive of Hanseatic City in Lübeck� They 
will be used primarily for a reconstruction 
of the content of the international relati-
onships between the Spanish monarchy 
and the other mentioned objects� 

From the second group, the correspon-
dence and the instructions left by diplomats 
from the Holy Roman Empire will reveal 
the answer to the most important part of the 
proposed research, that which is aimed at 
the view of humans during the early modern 
age� First, the emphasis will fall on the 
mission of Melchior von Ruck, from 1677 to 
1681, in Madrid�82 From these messages in 
Berlin, it is possible to reconstruct not only 
the negotiations between the Spanish king 
and the Elector of Brandenburg, but also to 
describe the second reign of Don Juan the 
Younger and the situation during the last 

years of his life�83 Very similarly, other sour-
ces now located in the archives in Hannover 
will be used for the analysis of Abbé Luigi 
Ballati and his stay at the Spanish court�84 
Slightly different will be the work with 
the records of the ambassadors from the 
Hanseatic League, because their diplomats 
were situated permanently in Spain�85 This 
last third should reveal more about the 
collaboration and connections in the field of 
business and also uncover the social network 
of the Hanseatic League at the court of 
Charles II�86 The last of the most impor-
tant sources are deposited in Vienna, in the 
Haus-, Hof- und Staatsarchiv� The Habs-
burg ambassadors’ letters in Madrid include 
discussions of international politics, and they 
may also reveal information about the posi-
tion and relations between the Emperor and 
the regions of the Holy Roman Empire�87

The presented research, focused on 
diplomatic relationships between the 

83 For more information, see Josefina Castillo Soto, Don Juan José de Austria (hijo bastardo de Felipe 
IV): su labor política y militar, Madrid 1992; Albrecht Kalnein, Juan José de Austria en la España 
de Carlos II: historia de una regencia, Madrid 2001; J� Calvo Poyato, Juan José de Austria; Elvira 
González Asenjo, Don Juan José de Austria y las Artes 1629–1679, Madrid 2006; Ignacio Ruiz Ro-
dríguez, Don José de Austria en la monarquía hispánica: entre la política, el poder y la intriga, Madrid 
2007�

84 Niedersächsisches Landesarchiv Hannover, Cal� Br 24, Nr� 7699/3�
85 Archiv der Hansestadt Lübeck, Altes Senatsarchiv, Hispanica (Spanien) 72–74�
86 For more about relationships between the Spanish monarchy and the Hanseatic League during the 

early modern period, see Thomas Weller, Las repúblicas mercantiles y e sistema imperial hispánico: 
Génova, las Provincias Unidas y la Hansa, in: Manuel Herrero Sánchez – Yasmina Rocío Ben Yessef 
Garfia – Carlo Bittossi – Dino Puncuh (edd�), Génova y la monarquía hispánica (1528–1713), 
Madrid 2011, p� 627–656; idem, Entre dos aguas: la Hansa y sus relaciones con la Monarquía Hispánica 
y las Provincias Unidas en las primeras décadas del siglo XVII, in: Bernardo J� García García (ed�), El 
arte de la prudencia� La tregua de los Doce Años en la Europa de los Pacificadores, 1598–1618, 
Madrid 2012, p� 179–199� 

87 Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, Diplomatie und Außenpolitik vor 1848, Außerdeutsche Staa-
ten, Spanien, Hofkorrespondenz 7; Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, Diplomatie und Außenpo-
litik vor 1848, Außerdeutsche Staaten, Spanien, Diplomatische Korrespondenz 46–59�
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Spanish monarchy and the northern parts 
of the Holy Roman Empire, belongs, 
except for small exceptions, to an unexplo-
red field� The reason for this unclassified 
state lies, mostly, in the language barrier; 
however, the planned project should break 
this imaginary wall and show the connec-
tions of two different worlds� The Spanish 
attendance in the Netherlands, where their 
influence was common, formed a spirit of 
necessary cooperation that could change 
the cycle of European history�88 The intent 
is to follow the work of the previous 

generations of European historians and to 
interconnect the history of Central Europe 
with the history of the Spanish monarchy 
through the present day� On the other 
hand, the author will continue the work of 
Spanish researchers who have studied the 
diplomatic relationships of the Spanish 
Empire during the second half of the 17th 
century� The use of new methodologies 
will help the author to answer these new 
questions, which have come together with 
newer historical views�

88 See more in Manuel Herrero Sánchez – Ana Crespo Solana (edd�), España y las 17 provincias 
de los Países Bajos: una revisión historiográfica (XVI–XVIII), Córdoba 2002�
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Ondřej Stolička
Diplomatic relations between the Spanish monarchy and the northern parts of the 
Holy Roman Empire during the reign of Charles II. Doctoral project 
(Abstract)

The presented study introduces theses of doctoral project focused on extending the 
knowledge of international relations between the Monarchy of Spain and northern parts 
of the Holy Roman Empire – Brandenburg-Preußen, Braunschweig-Lünenburg, the 
Hansa towns – during the reign of Charles II� The author will research the formations of 
social networks at Madrid Royal Court on the basis of diplomatic activities of particular 
imperial emissaries to Madrid� There will not be neglected also questioning the existen-
ce of so called „German“ faction at the court and outlining the cooperation among the 
mentioned emissaries and ambassadors of Leopold I of Habsburg� Contemporaneously, 
the author will concern about the way in which the noblemen from the Holy Roman 
Empire reflected their long-term stay on the Iberian Peninsula� There will further be rese-
arched social and ceremonial performances which the mentioned persons participated in 
regularly� In its heuristic stage the author will use rich source bases, especially documents 
preserved in Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin, Niedersächsisches 
Landesarchiv Hannover, Archiv der Hansestadt Lübeck, Archivo General de Simancas, 
Haus- Hof- und Staatsarchiv Wien� 

KEYWORDS: 
Diplomatic relations; 17th century; Spanish monarchy; Northern parts of the Holy Roman Empire; 
Diplomats
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Historik intelektuálních dějin  
John G. A. Pocock
FRANZ LEANDER FILLAFER

Cílem následujícího příspěvku je sezná-
mit českou veřejnost s vědeckým dílem 
a metodologií významného představite-
le cambridgské školy politických idejí� 
Za tímto účelem je k textu připojena 
i ukázka z Pocockovy práce, která čtená-
řům umožní názorně poznat jeho názory 
a interpretační postupy� Johna Greville 
Agard Pocock (narozen 7� března 1924 
v Londýně) promoval roku 1946 v Ca-
nterbury (Nový Zéland) a Ph�D� získal 
na univerzitě v Cambridge (UK) roku 
1952� V letech 1952 až 1956 byl vedoucím 
katedry politologie v Canterbury College 
(Nový Zéland) a následně katedry historie 
Williama Eliota Smithe na Washington 
University v Saint Louis (Missouri, USA)� 

V letech 1966 až 1975 působil jako pro-
fesor historie na John Hopkins University 
v Baltimore (Maryland, USA) a od roku 
2011 působí jako emeritní profesor histo-
rie tamtéž�2

Ponecháme-li stranou zřetelné me-
todologické rozdíly, vytvořili John G� A� 
Pocock společně s Quentinem Skinnerem 
během posledních čtyř desetiletí pomy-
slnou dvojhvězdu na poli výzkumu dějin 
politického myšlení v takzvané „cambrid-
geské“ škole� Pocock, syn frankofonního 
profesora klasické filologie v Jižní Africe, 
původem však ostrovana z kanálu La 
Manche, vyrůstal ponejvíce na Novém 
Zélandu, kde také získal magisterské vzdě-
lání� Posléze pokračoval v postgraduálním 

1

1 Text příspěvku přeložil z angličtiny Mgr� Miroslav Žitný�
2 Jeho stěžejní práce představují monografie The Ancient Constitution and the Feudal Law: A Study of En-

glish Historical Thought in the Seventeenth Century, Cambridge 1957, 1987; The Machiavellian Moment: 
Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition, Princeton 1975, 2003; Barbarism and 
Religion I–V, Cambridge 1999–2011; dále sborníky Politics, Language, and Time: Essays on Political 
Thought and History, Chicago 1972; Virtue, Commerce and History: Essays on Political Thought and Histo-
ry Chiefly in the Eighteenth Century, Cambridge 1985; The Discovery of Islands: Essays in British History, 
Cambridge 2005; z metodologických textů poskytují inspiraci především The History of Political 
Thought: A Methodological Enquiry, in: Peter Laslett – Walter G� Runciman (edd�), Philosophy, Politics, 
and Society 2, New York 1962, s� 183–202; The Reconstruction of Discourse: Towards the Historiography 
of Political Thought, Modern Language Notes 95, 1981, s� 959–980; The Concept of a Language and the 
„métierd’historien“: some considerations on practice, in: Anthony Pagden (ed�), The Languages of Political 
Theory in Early-Modern Europe, Cambridge 1987, s� 19–38; What is Intellectual History?, in: Juliet 
Gardiner (ed�), What is History Today?, London 1988, s� 114–116� Sekundární práce k Pocockově 
bádání předložili Joyce O� Appleby, Liberalism and Republicanism in the Historical Imagination, Cam-
bridge 1992; Richard Bourke, Pocock and the Presuppositions of the New British History, The Historical 
Journal 53, 2010, s� 747–770; Ian Hampsher-Monk, Political Languages in Time: The Work of John G. 
A. Pocock, British Journal of Political Science 14, 1984, s� 89–116; Dana Simmons, The Weight of the 
Moment: J. G. A. Pocock’s Politics of History, History of European Ideas 38, 2012, s� 288–306�
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studiu historie v Cambridge pod vedením 
sira Herberta Butterfielda a Johna Plum-
ba�3 Tou dobou v Cambridge pracovali 
na rozsáhlých edičních projektech Peter 
Laslett, jenž vydal dílo Patriarcha z pera 
sira Roberta Filmera a Lockovy Dvě 
pojednání o vládě, a Duncan Forbes, který 
zpřístupnil Humovu historiografii a dějiny 
liberálních anglikánů v raném 19� století� 
Quentin Skinner, John Burrow a Pocock 
mnohokrát ocenili přínos takto plodného 
prostředí pro jejich vlastní volbu témat 
a teoretických přístupů�4 Butterfieldova 
průkopnická revize liberálních předsud-
ků zatěžujících britskou historiografii 
(The Whig Interpretation of History, 1931) 
soustředěná na whigovský mýtus Slavné 
revoluce let 1688–1689 předurčila Pococ-
kův kritický přístup ke studiu anglického 

konstitučního myšlení 17� století, což 
se zřetelně projevilo v jeho dizertaci The 
Ancient Constitution and the Feudal Law 
z roku 1952�5 Podobně jako Butterfield se 
i Pocock snažil vyvrátit liberální předsudky 
o tradici zvykového práva  (common law) 
a vyhnout se anachronickým projekcím 
sémantických rámců poloviny 20� století 
do studia historické reality (zde je nutno 
poukázat na podobnost s prací Reinharta 
Kosellecka a vývojem konceptů pojíma-
ných jako široké zkoumání liberálních teo-
rií státu u dvou Koselleckových vrstevníků 
Otto Brunnera a Carla Schmitta)� Pocock 
se pokusil předložit bohatší a komplex-
nější rozbor základních principů, adaptací 
a trvalosti tradice anglického zvykového 
práva v historickém vývoji� Jeho kniha je 
kritickým přezkoumáním právní roviny 

3 Herbert Butterfield (1900–1979); John Plumb (1927–2008)� K Butterfieldovi blíže Thomas C� 
McIntire, Herbert Butterfield: Historian and Dissenter, New Haven 2004; Richard Brent, Butter-
field’s Tories:High Politics and the Writing of Modern British Political History, Historical Journal 30, 
1987, s� 943–954� K Plumbovi blíže David Cannadine, Historians in „the liberal hour“: Lawrence 
Stone and J. H. Plumb re-visited, Historical Research 75, 2002, s� 316–354� 

4 J� G� A� Pocock, Present at the Creation: With Peter Laslett to the Lost Worlds, International Journal 
of Public Affairs 2, 2006, s� 7–17; Emile Perreau-Saussine, Quentin Skinner in Context, Review 
of Politics 69, 2007, s� 106–122; Kari Palonen, Die Entzauberung der Begriffe: Das Umschreiben der 
politischenBegriffebei Quentin Skinner und Reinhart Koselleck, Münster 2004�

5 Termín „whig“ vznikl jako zkrácenina původního „whiggamor“ označujícího honáka dobytka, jenž 
se užíval pro obyvatele severního Skotska, kteří scházeli do přístavního města Leith na obilné trhy� 
Později byl vztažen na skotské presbyteriánské rebely, kteří se vzepřeli královu episkopálnímu řádu� 
Termín „whig“ vstoupil do anglického politického diskursu skrze krizi vyvolanou vydáním Exclusion 
Bill (1678–1681) spočívající ve sporu o nástupnictví Jakuba  II� Stuarta na anglický trůn po smrti 
jeho bratra Karla II� Slovo „whig“ tou dobou znamenalo nadávku adresovanou každému, kdo chtěl 
vyloučit Jakuba z nástupnictví na trůn kvůli jeho římsko-katolickému vyznání� Whigové, obránci 
parlamentní svrchovanosti a zastánci emancipace protestantské opozice, a jim opoziční „tories“ (ze 
staroirského tóraidhe, výrazu pro lupiče či psance), kteří se klonili k posílení monarchické vlády, 
se stali vůdčími politickými stranami Anglie a Skotska v 18� a raném 19� století� Slavná revoluce 
nakonec přinesla svržení Karla II� Stuarta ve prospěch unie anglického parlamentu s nizozemským 
místokrálem Vilémem III� Oranžsko-Nasavským (Vilémem Oranžským)� Po jeho úspěšné invazi 
podpořené předešlým sňatkem s Marií II� Stuartovnou následovalo vydání Bill of Rights roku 1689, 
který králově moci nastavil limity a parlamentu dal kompetence, které pojistil svobodou projevu, 
principem svobodných voleb a petičním právem vůči monarchovi� 
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vývoje rané konstituce, jež v podmínkách 
ostrovní Anglie vyústila v jedinečný odkaz 
nezávislý na pevninských konstitučních 
tendencích a zároveň svázaný s právy 
House of Commons zakotvených zde podle 
diskursivní analýzy „odnepaměti“� Chatrné 
základy této tradice, ztělesněné působností 
Edwarda Coka v hodnosti anglického krá-
lovského prokurátora,6 byly podle Pococka 
odhaleny sirem Henry Spelmanem, ang-
lickým raně novověkým antikvářem,7 který 
humanistickou optikou srovnávací filologie 
objevil v korpusu ostrovního obecného 
práva prvky poddanství, feudalismu a va-
zalských vztahů, a to především v období 
normanské a anjouovské Anglie�8 Tím 
byl vyvrácen původní mýtus whigovské 
„svobody“ obyvatel Anglie a institucionál-
ní kořeny House of Commons se posunuly 
více k souvislostem s pevninským vývojem 
systému královské kurie� 

První Pocockova monografie předložila 
precizní koncepty „politických jazyků“ či 
„paradigmat“ na způsob Kuhnovy Struk-
tury vědeckých revolucí (1970)� Tyto jazyky 
či paradigmata byly pojaty jako výrazové 
mody definující významy klíčových termí-
nů na půdorysu běžných situací a schémat 

výroků, promluv a argumentů zúčastněných 
aktérů� Po ukončení postgraduálního studia 
začal Pocock připravovat rozsáhlou studii 
k tématu vývoje humanistického občan-
ského diskursu od medicejské Florencie 
k Americké revoluci (1776), jež vyšla pod 
titulem The Machiavellian Moment v roce 
1975� Podobně jako John Dunn v práci 
The Political Thought of John Locke (1969) 
dekonstruoval rozšířené vnímání Lockova 
díla jako apologie Slavné revoluce, hodlal 
Pocock vyvrátit zavedené chápání inspirace 
idejí Americké revoluce a konstituce jako 
důsledků specifického čtení Lockových 
textů, spočívajících v majetkovém a indivi-
dualizovaném liberalismu�9

V Pocockově výzkumu se protnuly 
dva základní impulsy: tradice bádání 
republikanismu a americká politická 
přecitlivělost až úzkost sedmdesátých let 
20� století� V souvislosti s prvním z nich 
je možno uvést nejprve několik poznámek 
ke studiu republikanismu v pojetí Nic-
cola Machiavelliho�10 Jeho tradice sahá 
do období Výmarské republiky v Němec-
ku, kde v době rozvoje výzkumů Ernsta 
Troeltsche a Maxe Webera zaměřených 
na protestantskou etiku obrátil pozornost 

6 Edward Coke (1552–1634), anglický právník a politik, nejvyšší prokurátor Anglie a Walesu za vlády 
Alžběty I� Tudorovny, nejvyšší prokurátor civilního soudu (1606–1613) a nejvyšší prokurátor králov-
ské stolice (1613–1616) [pozn� překladatele]�

7 Henry Spelman (1562–1641), anglický antikvář věnující se sběratelství a komentářům středověkých 
textů, převážně k tématu církevních koncilů [poznámka překladatele]� 

8 Normanská dynastie vládla v Anglii v období let 1066–1135� Anjouovské období trvalo od roku 
1154 do roku 1399, v nepřímé návaznosti skrze rody Lancasterů a Yorků až do roku 1485�

9 Srov� John Dunn, The Politics of John Locke in England and America in the Eighteenth Century, in: 
John Yolton (ed�), John Locke: Problems and Perspectives, Cambridge 1969, s� 45–80� Protiar-
gumenty předložil Thomas L� Pangle, The Spirit of Modern Republicanism: The Moral Vision of the 
American Founders and the Philosophy of Locke, Chicago 1988�

10 Srov� Panajotis Kondylis, Machiavelli, Berlin 2007�
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zpět k renesančnímu republikanismu Hans 
Baron, student Friedricha Meineckeho�11 
Baronova práce byla odpovědí na Burc-
khardtův koncept renesančního individu-
alismu, který tento badatel nové generace 
revidoval jako zveličený� Baron oproti 
tomu zdůraznil obětavost měšťanské 
komunální politiky ve prospěch obecného 
dobrého, přičemž nijak nevrazil klín mezi 
republikánský étos a obchodní vztahy� 
Další z německých emigrujících historiků 
Felix Gilbert konstatoval, že republikánská 
svoboda byla v rozporu s obchodními zá-
jmy, což Pocock dále rozpracoval v teorii, 
podle níž byl „občanský humanismus“ 
prohlouben jako alternativa k pouhému 
sebeuspokojení, hrabivosti a marnotrat-
nosti; vůči veřejnému dluhu stejně jako 
mocenské svévoli�12 Tříbením této ar-
gumentace obnovil Pocock antietatický, 
respektive jeffersonovský prvek v americké 
politice a odsunul stranou dosud vévodící 

vůdčí principy tržně založené ekonomiky 
i moderního individualismu�13 Koncept 
„usilování o štěstí“ („pursuit of happiness“) 
zakotvený v Deklaraci nezávislosti neměl 
být chápán jako nesvázaná ekonomická 
seberealizace�

Druhým výrazným aspektem díla 
Machiavellian Moment se staly politické 
okolnosti doby jeho vzniku� Kniha souzněla 
se zánikem široce chápané teorie moderni-
zace a sociálního inženýrství i se zhrouce-
ním optimistického liberálního fordismu, 
implikovaného do té doby v pojetí globální 
demokracie, ekonomického růstu a zlepšo-
vání životního standardu, což se stalo v sou-
vislosti s ropnou krizí roku 1973�14 Obrat 
k historii politických jazyků představených 
v Pocockově práci souvisel s ústupem od so-
ciální historie a teorie modernizace, která jí 
skýtala oporu�15 Autorův text dále vychá-
zel z rozčarování z bádání „konsenzuální 
školy“ historiků reprezentovaných Louisem 

11 K tématu výzkumů MaxeWebera (1864–1920) a ErnstaTroeltsche (1865–1923) na poli ekonomické 
etiky náboženství srov� Louise Schorn-Schütte, Ernst Troeltschs „Soziallehren“ und die gegenwärtige 
Frühneuzeitforschung. Zur Diskussion um die Bedeutung von Luthertum und Calvinismus für die Ent-
stehung der modernen Welt, in: Friedrich Wilhelm Graf – Trutz Rensdorff (edd�), Ernst Troeltschs 
Soziallehren, Gütersloh 1993, s� 133–151; Wolfgang Hardtwig, Jacob Burckhardts‚ Kultur der 
Renaissance’ und Max Webers, Protestantische Ethik’: Ein Vergleich, in: August Buck (ed�), Renaissance 
und Renaissancismus von Jacob Burckhardt bis Thomas Mann, Tübingen 1990, s� 13–23� Z prací 
Hanse Barona (1900–1988) srov� týž, Bürgersinn und Humanismus im Florenz der Renaissance, 
Berlin 1992; Klaus Grosse Kracht, „Bürgerhumanismus“ oder „Staatsräson“: Hans Baron und die 
republikanische Intelligenz des Quattrocento, Leviathan 29, 2001, s� 355–370� 

12 Srov� Felix Gilbert, Niccolò Machiavelli e il suo tempo, Bologna 1964; týž, Guicciardini, Machiavelli 
und die Geschichtsschreibung der italienischen Renaissance, Berlin 1991�

13 Joyce Appleby, Liberalism and Republicanism in the Historical Imagination, Cambridge 1992 (= Lin-
guistics 26), s� 124–160�

14 Fordismus představuje teorii moderního hospodářského a sociálního systému založeného na prin-
cipu masové výroby standardizovaných produktů, od toho se odvíjející stability mzdového systému, 
ekonomické expanze a technologického pokroku, pojmenovanou po americkém průmyslníkovi 
Henry Fordovi (1863–1947)� 

15 Srov� D� Simmons, The Weight of the Moment; Guy Ortolano, Human Science or Human Face? Social 
History and the „Two Cultures“, Controversy� Journal of British Studies 43, 2004, s� 482–505�
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Hartzem a Richardem Hofstadterem, které 
prosazovalo liberalismus jako jádro americ-
ké historické zkušenosti� 

Nelze nicméně tvrdit, že by Pocock 
obsáhl celý program občanského huma-
nismu, přestože jej znovu objevil� Jeho 
obhajoba „neutrálního státu“ jako arbitra 
konfliktních zájmů vštěpujícího podstat-
né normativní základy společenskému 
vývoji byla doprovázena prvkem popření 
občanského „vita activa“, kreativity, cha-
rismatu i kosmopolitní politiky� Suverenita 
a autonomie Pocockova občanského řádu 
se odvíjí od jeho vlastní historie a „sdílené 
tradice“� Tyto interpretační sklony moh-
ly být nadále pozorovány v autorových 
„euroskeptických“ esejích z osmdesátých 
a devadesátých let 20� století, v jeho 
dějinách Britských ostrovů, v konceptu 
„Atlantického souostroví“ (Bourke, 2010) 
a jsou též hmatatelné v mnohasvazkovém 
projektu k tématu Gibbonova Úpadku 
a pádu římské říše�16 Zde je původ nástupu 
osvícenství, vyjma dalších zdrojů, chápán 
jako odpověď na hrozby představované 
univerzální monarchií a konfesijní občan-
skou válkou�17 Pocock tvrdí, že si osvícen-
ství představovalo Evropu jako republiku 

národů, konfederaci ochraňující své členy 
před univerzální monarchií a katolickou 
hegemonií i imperiálními ambicemi, 
jejichž vzkříšení autor detekuje v Evropské 
unii�18 Pocockovo zaměření na „sdílenou 
tradici“ objasňuje politický program, jenž 
zdola posiluje důraz na „paradigmatickou“ 
a nevyhnutelnou povahu politického jazy-
ka, který „předkládá mluvčímu záměry při-
jatelné na základě přítomných výrazových 
prostředků“ a předem omezuje jeho od-
volání k normativním a universalistickým 
požadavkům� Fragmentalizace a rozdílnost 
moderních společností společně s nábo-
ženskými a lingvistickými afiliacemi jejich 
občanů představují nezbytný předpoklad 
práva na sebeurčení a sdílené tradice, jež 
by se rozplynuly nebýt vzniku americké 
konstituční tradice� Její obsah i původ se 
Pocock  snažil zproblematizovat, a to až 
do momentu ustanovení přísných pravidel 
politického a společenského směřování 
americké společnosti�

Pocockovy výzkumy se dlouhodobě 
zajímaly především o zdvojování a opa-
kované zlomy i odrazy enigmatických 
„jazyků“� Autor je nejprve analyzoval 
prostřednictvím normativních konceptů 

16 Srov� Wilfried Nippel, Edward Gibbon (1737–1794), in: Lutz Raphael (ed�), Klassiker der 
Geschichtswissenschaft I� Von Edward Gibbon bis Max Weber, München 2006, s� 20–37; John W� 
Burrow, Gibbon, Oxford 1985�

17 Na tomto místě je třeba poukázat na podobnost Pocockovy argumentace se  „schmittovskou“ tezí 
Reinharta Kosellecka, která považuje absolutistický stát za produkt občanských válek 17� století� 
Pocockovo konzervativní pojetí osvícenství tvoří vhodný doplněk Koselleckova vysvětlení osví-
cenství jako působení tajných společností, v nichž filozofičtí kritici ancienit régime rozvinuli jejich 
smysl morální nadřazenosti za účelem přímé konfrontace s absolutismem roku 1789 a rozpoutali 
tak „globální občanskou válku“ probíhající od té doby již nepřetržitě�

18 John G� A� Pocock, History and Sovereignity: The Historiographical Response to Europeanization in 
Two British Cultures, Journal of British Studies 31, 1992, s� 358–389; týž, Deconstructing Europe, in: 
týž, The Discovery of Islands, s� 269–288, 281 („empire of the market“)�
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jazyka na příkladech textů juristů z období 
16� a 17� století, v nichž sledoval způso-
by, jak se vyjadřovaly minoritní právní 
a politické názory� Během osmdesátých let 
20� století Pocock upustil od diskuse nad 
zúženými a v sobě uzavřenými „paradig-
maty“, jejichž klíčové předpoklady byly 
vzájemně neslučitelné a stále více vedly 
k chápání politické promluvy jako „po-
lyglotu“ při stále se rozšiřujícím prostoru 
pro překrývání, kontradikce i křížení�19 
Dělo se tak ruku v ruce se zdůrazňováním, 
že daný „jazyk“ může sloužit rozdílným 
politickým záměrům (například přirozené 
právo nutně nevede k revolučním důsled-
kům a historické argumenty se neomezují 
na podpůrný obezřetný reformismus)�20

V níže předkládaném textu Pocock 
hovoří o jazycích, jež předem ohraničují 
okolnosti vzpoury vůči zúženým para-
digmatům na základě jejich parametrů 
či podkladového pole, které umožňova-
ly formulovat alternativy k zavedeným 
konceptům (s� 96)� Navzdory těmto 
obměnám však není dostatečně jasné, zda 
lze přijmout, že autoři promluv podléhali 
takovým tradicím a eklekticky kombinova-
li několik z nich; nebo do jakého rozsahu 
zůstávali uvězněni v možnostech daných 

jednotlivými jazyky� Zatímco se zdá, že 
koncept „jazyků“ výrazně interferoval 
v Pocockově novějších výzkumech, dosud 
bylo věnováno pouze málo pozornosti 
otázce, jak průlomy v argumentaci i její 
ohýbání v praxi či v kontextu ovlivnily 
překlenující slovní zásobu „jazyka“�

Vybraný text je excerptem z Pocockovy 
přednášky proslovené roku 1988 k třístému 
výročí Slavné revoluce� V jeho obsahu 
se prolínají některá z klíčových témat 
s praktickými ukázkami využití autorových 
metod� Vyjma Pocockova dlouhodobého 
zájmu o „občanský humanismus“ s jeho 
důrazy na ctnosti, občanskou sebeobranu 
a obecné dobré pojednává tato kapitola 
ve značném rozsahu o dalším konceptu 
uváděném jako „konzervativní osvícenství“ 
(conservative Enlightenment)�21 Tuto teorii 
anglikánského konzervativního osvícenství 
předznamenalo už vyvrácení původního 
entuziasmu a pověrčivosti, přičemž 
přítomná přednáška sleduje střídavě světlé 
i nestálé momenty dalšího života této 
teorie, a to od díla Thomase Hobbese� 
Předložené pojetí osvícenství zdůrazňovalo 
osobitý styl skeptického zkoumání slabostí 
lidské mysli a kroužilo kolem programu, 
jenž popíral legitimitu umělých změn 

19 Týž, Prophet and Inquisitor: Or, a Church Built upon Bayonets Cannot Stand: A Comment on Mans-
field’s Strauss’s Machiavelli, Political Theory 3, 1975, s� 385–401, 386; týž, The Concept of a Language 
and the métier d’historien, s� 21; týž, Between Gog and Magog: The Republican Thesis and the Ideologia 
Americana, Journal of the History of Ideas 48, 1987, s� 325–346, 336, 341, 344�

20 Týž, Janelle Greenberg, The Radical Face of the Ancient Constitution: St. Edward’s ‚ Laws, Early Mo-
dern Political Thought, Albion 34, 2002 [recenze], s� 474–476, 476� 

21 Pocock zde podporuje koncept anglikánského konzervativního osvícenství, avšak ponechává ne-
zodpovězenu otázku, zda popisované konzervativní rysy osvícenství byly pouze záležitostí britského 
prostředí či existovaly take jinde v Evropě; a pokud tomu tak bylo, jak na sebe mohly vzájemně rea-
govat� Srov� Knud Haakonssen, Enlightened Dissent: An Introduction, in: týž (ed.), Enlightenment 
and Religion: Rational Dissent in Eighteenth-Century Britain, Cambridge 1996, s� 2–5� 
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v socio-politickém řádu a usiloval o utišení 
politických a náboženských konfliktů 
prostřednictvím „kultivovaných“ režimů 
vlády� Při tvrzení, že stoupenci konzervativ-
ního osvícenství vnímali empirickou vědu 
jako jasné zdůvodnění kauzálních projevů 
původně božího řádu, čerpá Pocock 
z práce Margarety Jacobové�22 Takový řád 
může být pouze akceptován, přičemž jeho 
skutečné příčiny a následky nemohou být 
plně objasněny� Zatímco Pocock ve svém 
polemickém zápalu pokračuje v kritice 
těch, kteří pokračují v obhajobě hegemo-
nické „liberální“ tradice v americké intelek-
tuální historii, jeho text z roku 1988 otevírá 
mnohem více prostoru pro lockovský jazyk 
v intelektuálním prostředí kolonií doby 
18� století� Na tomto místě odhaluje jistou 
verzi „ius gentium“, která prohlašovala, že 
„osadníci migrující pryč z království Anglie 
a Skotska vstupovali do státu takové povahy, 
jež jim volně umožňovala znovu vyjednat 
podobu vládnoucí autority, přičemž raději 
přijali autoritu koruny zastřešující jejich 
federaci, než by rozvinuli vlastní legislativní 
kapacity“ (s� 95)� 

Ve zbývající části přednášky sleduje 
Pocock odpor konzervativního proudu 
osvícenství vůči Americké (1776) a Fran-
couzské revoluci (1789)� V textu titulova-
ném Conservative Enlightenment and De-
mocratic Revolutions také znovu vysvětluje 
svá stará varování před charismatickou 
a kosmopolitní politikou� S evidentními 
sympatiemi ke konceptu konzervativního 
osvícenství říká, že „historie je příliš kom-
plexní, aby byla kýmkoli zvládnuta“ (s� 105)� 
Proto svoji přednášku uzavírá přitakáním 
Burkeově kritice Francouzské revoluce 
jako zdroje ideologického válečnictví, jako 
apoteózy veřejné morality a opětovného 
propuknutí politického náboženství� 
Revoluční teror povýšený na ctnost 
zapříčinil, že ti, kteří nedokázali zůstat 
věrni zákonům přirozenosti, ztratili vlastní 
přirozená práva (hostis humani generis), což 
vedlo k nastolení caesarovské diktatury� 
Podobně jako mnoho z Pocockových prací 
se tato přednáška vyznačuje bohatými 
narážkami a rozehráním kategorických 
protikladů i kontra-argumentací, jež místy 
kulminují do lehce prorockých pasáží�

UKÁZKA TEXTU: John G� A� Pocock, Conservative Enlightenment and Democratic 
Revolutions: The American and French Cases in British Perspective, Government and 
Opposition 24, 1989, s� 81–105�

THE SWORD AND THE CROZIER23

[83] Thomas Hobbes’ case against Greek metaphysics and scholastic definitions was that 
they encouraged the belief that spiritual essences were real, so that claims might be made 

22 Srov� James R� Jacob – Margaret C� Jacob, The Anglican Origins of Modern Science: The Metaphysical 
Foundations of the Whig Constitution, Isis 71, 1980, s� 251–267; James Jacob, Henry Stubbe: Radical 
Protestantism and the Radical Enlightenment, Cambridge 1983�

23 Text je výborem z původní Pocockovy studie/přednášky, jejíž původní čísla stránek jsou uvedena 
v hranatých závorkách�
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in their name against the sovereign and lead directly to the drawing of swords and the 
firing of cannons; it is all visually presented in the frontispiece to Leviathan� Hobbes 
blamed the independent possession of spiritual authority by a charismatic clergy, and to 
a lesser degree that of the civil sword by a warrior aristocracy, for past and present states 
of war and disorder; [83/84] but he was less interested in the hegemony which clerical 
and feudal elites had exercised over the minds of other men than in the threat which they 
had presented to the maintenance of order by the sovereign� He saw them as endangering 
security rather than liberty; and if we seek for a social matrix to his thought, we must look 
for it in the conditions of an agrarian society which made the maintenance of authority 
the first item of necessity� I propose to take Hobbes as a convenient starting-point in an 
enquiry into the notion of Enlightenment as a series of programmes for strengthening 
civil sovereignty and putting an end to the Wars of Religion� I shall suggest that those we 
think of as prototypes of the philosophers and lumières saw themselves as coming after 
an age of fanaticism and disorder rather than one of the despotism of tradition, and that 
the work of what we call Enlightenment was promoted by clerical elites as well as by 
sceptics and subversives� I shall suggest that this is particularly, though not uniquely, true 
of Enlightenment in England and Scotland, and that the rejection of the American and 
French revolutions in these kingdoms has to be looked at in the light of this circumstance� 
In making these suggestions, I shall be challenging the paradigm of Enlightenment as 
radical liberation which has made it so hard to speak of an English Enlightenment at all�

I shall proceed in a revisionist mode: that one24 which presents early modern British 
history as a series of problems in ecclesiology first and sociology second� I do so because 
I find it heuristically valuable, not because I like ideological implications which it mayor 
may not display� In this perspective, we are led to say that if there had been a programme 
of revolutionary liberation in seventeenth-century England, it had been that imagined by 
certain sects and outgrowths of sects, whose very English perceptions of the intermingling 
of religious with social authority had caused their antinomian spirituality to develop into 
a series of criticisms of the political and social order, extending to the notion of property 
itself� That this happened, the preserved literature of the period leaves in no doubt at all; 
but we are now much warned against exaggerating the numbers or the organization of 
such groups and presenting them as a revolutionary force with a serious prospect of power�

This warning, however, does not eliminate the mark which they left on the memory 
of the magisterial and clerical elites, among [84/85] whom a polemic against what was 
termed ‚enthusiasm’ – a polemic often of great intellectual as well as ideological signifi-
cance – lasted for about a century and a quarter after the English Interregnum and made 
repeated allusions to the memory of the antinomian sects� ‚Enthusiasm’ was so much pre-
sented as a force mobilizing the vulgar, whether or not as originating among them, that 

24 Jonathan C� D� Clark, English Society 1660–1832, Cambridge 1986�
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we recognise a strong element of class fear in the polemic against it; but class antagonisms 
do not necessarily provide the explanation of everything else which happens� The polemic 
extended beyond the turbulence which enthusiasm induced in the vulgar, to become an 
attack upon all counter-elites- godly, dissenting, in due course patriot and philosophi-
cal- who might refuse submission to the civil order in the name of conscience, spiritual 
liberty, civic virtue or the rights of man; it was very often an attack upon one elite seen as 
competing with another� ‚Jack Presbyter’, rather than ‚Jack Leveller’, was the preferred tar-
get of Tory rhetoric, and Jack usually appeared as allied with Peter against Martin� What 
I am beginning to argue is that Enlightenment in England was often a conservative and 
Anglican force, designed in the defence of the magisterial and clerical elites against the 
subversive claims of the spirit; designed, that is, in the defence of law against grace� It was 
theologically as well as politically serious as well as conservative; but its claims, as we shall 
see, were modernist rather than traditional� 

[���] 
[86] Gentlemen of the period feared Rome even more than they feared the lower or-

ders, though that is saying a good deal, and outside Ireland they did not usually confound 
the two�

We have next to consider how the Anglican campaign against the twin dangers of 
transubstantiation and enthusiasm became one of the mainsprings of Enlightenment in 
England� In this process Hobbes came to be left behind, as on the whole did that deserv-
edly much-studied group the Cambridge Platonists; and the reason was that the Angli-
cans felt themselves obliged to deny any claim that the divine substance was present to 
human perceptions in ways not subject to adjudication by the magistrate� For all Hobbes 
had had to say about Leviathan’s authority over the Word of God, his assertion of the ma-
teriality of spirit looked like such a claim, as did any brand of Platonist idealism; and we 
find invectives against Hobbes paradoxically combined with invectives against Plato, as 
author of the original error of Greek metaphysics, from which the twin errors of the spir-
it’s real presence were all derived� The Anglicans of the Restoration, while moving away 
from Hobbes as rapidly as they could, were quite prepared to echo his claim that [86/87] 
European philosophy had been on a wrong track since the foundation of the Academy 
and that a modern natural philosophy must supersede it� They simply did not consider his 
philosophy modern enough� The Oxford professors of mathematics with whom he quar-
relled in 1656 were the founders of the Royal Society which he thought was filled with 
his enemies after the Restoration; and Baconian and later Newtonian natural philosophy 
flourished under clerical patronage, whether that of latitude-men [���] like Wilkins and 
Tillotson, or that of hard-core high churchmen like Samuel Parker and Thomas Sprat� 
There is no need to hunt for an archaic scholasticism here, even if it existed as more than 
a straw man at the time; the Church of England had good grounds for taking a modernist 
and not a traditionalist view of the history of philosophy�
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This is not to be wondered at; the relations between Christian belief and Hellenic phi-
losophy had always been cautiously conducted� The Restoration Anglicans were Christian 
theologians reexpressing the doctrine of the Incarnate Word; they were desirous of saying 
that the Word became actual in human history in ways always conformable with the au-
thority of the magistrate, and that both Peter and Jack – to use Swift’s later fable – had got 
this wrong� What was new, though instantly recognised and welcomed, was the conjunc-
tion between what was happening in natural and experimental science and their desire to 
associate scepticism with submission to authority; to say that since the human mind was 
not capable of perceiving real essences and presences, all human doctrines of real presence 
were intellectually false and could not be used to make claims against clerical or magiste-
rial authority� They were interested in a self-limitation of the mind’s enterprises which at 
one and the same time made it conformable to an authority whose claims it in turn limit-
ed, and formed part of the Enlightenment proposal that the mind increased its powers by 
limiting its scope and making its objective method, rather than system� From this point 
of view, John Locke’s Essay on Human Understanding, which is part of the polemic against 
enthusiasm, belongs equally to the Enlightened and the Anglican programmes insofar as 
these can be told apart�

But Locke’s theology was Socinian-he believed Christ to be divine in office rather 
than in nature25– and if it were to be argued [87/88] that the spirit was never in rebellion 
against the law, there would be a persistent danger that the Son might appear perpetually 
obedient to the Father to a point where he was not his equal� A Church forever obedient 
to the Crown might appear something less than the Body of Christ, or that of a Christ 
forever subordinate to his Father; and this is one reason why Socinians and anti-trin-
itarians are so expressly excluded from the benefits of the Act of Toleration� It is also 
a reason why non-jurors sought to convict such churchmen as Archbishop Tillotson of 
Socinianism; and if they failed in this endeavour this does not mean that there was no 
chance that they might be right� When a unitarian movement took shape in the 1770s it 
was formed of dropouts from Anglicanism as well as outgrowths from Dissent, though 
debate about the Trinity had characterized both conformity and nonconformity since 
the century began� There was no single or simple movement from a  patristic towards 
a rational theology; but the tension was there, and was part of the Church’s patronage 
of methodical Enlightenment as a means of maintaining the via media� With it went 
a perceptible change in attitudes towards the history of theology as well as of philosophy� 
If it was Hellenic rationalism which had imposed on the Church the necessity of defining 
natures beyond the mind’s power to find out, the turn towards a philosophy of method 
meant that theology might be replaced by a history of theology, of the beliefs and opinions 
concerning God which the mind had found it possible to hold� The conclusion might be 

25 This subject is being studied by Mr� John Marshall of Peterhouse, Cambridge�
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sceptical: that all such beliefs were equally incapable of being substantiated; but a clergy 
exhausted by theological debates which had often led to civil war might find itself capable 
of tolerating such scepticism even while repudiating it� Tillotson tolerated Locke; the 
Edinburgh Moderates tolerated David Hume; the erudite bishops whom Gibbon read, 
and who read the Decline and Fall, tolerated it as a work which took theology seriously 
enough tore count its history in detail� This partnership between theologians and philoso-
phers in a sceptically yet conservatively Christian Enlightenment lasted until close to the 
French Revolution� [���]

[���] [89] within ten years of William III’s coronation, perceptive theorists among his 
English and [89/90] Scottish subjects are to be found discussing the implications for both 
liberty and history of the circumstance that the private sword is disappearing as the result 
of a process of social change�

Andrew Fletcher and Daniel Defoe agreed that it was under ancient and medieval 
conditions that the sword had been the exclusive possession of the proprietor of land, who 
had permitted its use to be regulated by the law of the sovereign� Since 1500, however, in-
creasing prosperity and literacy had permitted the subject to live off a circulation of goods 
and money, and had made it worth his while to pay soldiers to defend him and a sovereign 
to control the soldiers� The sword thus entered the control of a Leviathan who would not 
give it back, not so much through transfer as through alienation; the subject’s historical 
nature was changed by the conditions which enabled him to give it up� His social person-
ality – that which became known as his ‚virtue’ – was no longer committed to the defence 
or the government of his public self; he paid others to do these things, because he was 
now interested in doing something else� Fletcher was one who held that the institution 
of the militia should be revived and preserved, as the only corrective capable of keeping 
the citizens interested in their own freedom; Defoe one who held that it might as well be 
given up, enabling them the better to explore the new freedoms brought them by living 
in a circulation of goods�

These new freedoms became known by a variety of names, among which ‚manners’, 
‚politeness’ and ‚sociability’ are perhaps the most prominent� Each denotes the individ-
ual’s capacity to comport himself- now and then herself- in a society where increasing 
circulation and exchange were rapidly multiplying the occasions which individuals had 
for encountering and interacting with one another� Individuals were becoming more spe-
cialized but at the same time more diverse; one who attended to the development of his 
manners would acquire social, cultural and moral skills unknown to his Roman or Gothic 
ancestors� If the sympathies and sensibilities which manners engender can be internal-
ized to the moral personality, it can be argued that they give rise to a new kind of ‚virtue’; 
but it can also be counter-argued that since there is no longer any central commitment, 
to the laws of the city or the [90/91] worship of God, the ‚polite’ individual lacks any 
central self and has become a mere bundle of attitudes� This was much debated among 
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eighteenth-century moralists� What requires emphasis, however, is that the economy pre-
supposed by Enlightened ethics was one of consumption and exchange, rather than of 
production and acquisition� Nothing can be more misleading than the premise that the 
social ethics of the age were those of mere acquisitive individualism, and nothing is more 
remarkable than the determination with which the pretence that they were nothing else 
has been upheld by liberal intellectuals bent on the subversion of liberalism�

[���]
Aristocracies and clergies could very well find that Enlightenment in this sense rein-

forced [91/92] their positions by rendering them more adaptable, and this is why those 
which we call anciens régimes typically believed themselves to be modern and enlightened, 
stable and progressive� The proposition that such elites were bound to be subverted by the 
forces which they had themselves encouraged may be true but is not self-evident; when 
they looked at the forces working against them, they commonly saw these as reaction-
ary- illuminists seeking to revert to ancient mysticism and recent enthusiasm, democrats 
turning to classical and feudal disorder� We do not need to vindicate these perceptions, 
only to recognise that they existed� The anciens régimes I have described were in the end 
to prove vulnerable to the Rousseauist charge that the movement of history which they 
sponsored was away from the unity and integrity of the self�

[���]
[93] It is important to see how it further came to be part of that repudiation of ancient 

virtue always present, though always ambivalent, in the defence of the new Leviathans 
and their standing armies against those who feared the loss of liberty rooted in the pos-
session of arms� The virtue of the Roman republic, it was said, had enabled it to conquer 
the world, but had then corrupted itself in the transformation of empire into a universal 
monarchy incapable of defending Europe against the barbarians; republic and empire 
were two sides of the same coin� Long before Edward Gibbon completed his Decline 
and Fall of the Roman Empire it began to be said that conquest was the driving force of 
ancient history and was being superseded by commerce as the driving force of modern; 
and while Gibbon was working on his history, his friend Adam Smith was arguing that 
the conquering virtue of ancient hoplites and legionaries was the product of the incessant 
indebtedness plaguing agrarian societies founded on slave labour, which had driven them 
to seize the lands and appropriate the labour of neighbouring cities and tribes� Gibbon 
displays nostalgia for the internal commerce of the Augustan empire, but none for the rig-
id and decaying military carapace that held it together; he loses no opportunity of empha-
sizing that universal monarchy is inferior to a confederacy of independent states linked by 
treaties, trading with one another, and exchanging religious, political and cultural values 
in what is unmistakably an ecumene of manners and politeness� In such a cosmopolitan 
confederacy despotism is hard to achieve, and war is mitigated by the requirements of 
policy and the need to maintain the consensus of treaty relations� The ferocity of ancient 
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virtue is mitigated, the frenzies of religious fanaticism are abated, and the individual who 
can pass freely between one sovereign culture and another can do very well without the 
single-minded patriotism of antiquity�

[���]
[94] The local estates or assemblies of the American colonies [���] [94/95] [���] em-

ployed a Lockean version of jus gentium to allege that settlers migrating forth from the 
realms of England and Scotland had entered a state of nature in which they had been free 
to renegotiate the civil authority by which they were to be governed, and had accepted the 
authority of the crown over their federative rather than their legislative capacities� This 
aspect of pre-1776argument aimed at redefining empire as confederacy; but it was a claim 
altogether unacceptable in Britain, where the Union of 1707had deliberately been made 
an incorporation and not a confederation, in order to maintain a monarchical and parlia-
mentary sovereignty alone capable of checking internal wars� To not a few British com-
mentators, the American claims appeared Tory rather than Whig, an attempt to subvert 
the sovereignty laboriously established in and after 1688� The philosophers of Scottish 
Enlightenment were Unionists to a man, whether or not they thought that union with 
the colonies could be maintained once the latter had laid claim to corporate personality�

[���]
The Declaration of Independence offers no challenge whatever to the sovereignty of 

King and Parliament over the state of Great Britain; on the contrary, it gives the continued 
acceptance of that form of government by the British people as a reason why the Ameri-
can people, for whom it is no longer legitimate, should sever their ties with them� Probably 
this is a reason why the American revolution does not really appear, in British discourse, 
as offering a fundamental challenge to British perceptions of themselves and how they 
were governed� There was indeed going on, in the early [95/96] decades of George III’s 
long reign, a radical assault – shall we call it old Whig or Tory-commonwealth? – on the 
conduct of the regime by King and Parliament; but this did not become a revolutionary 
threat, and was probably much weakened by the American dissociation from it�26

[���]
[96/97] In addition to the Lockean political vocabulary, rejected by English governing 

opinion in 1689 but adopted by Americans in the1760s and 1770s, the American revo-
lution had some of the characteristics of a seventeenth-century war of religion� Not only 
did the Quebec Act cause ghosts from the Stuart past to stalk again; because it took place 
in a sectarian, congregational and increasingly unitarian chain of polities, the revolution 
was part of a rebellion against tolerant but exclusive establishments in Church and state, 
which looked back to the sects of the seventeenth century and forward to a millennial 
future beyond the conservative Enlightenment’s religious moderatism� This was being 

26 John Sainsbury, Disaffected Patriots: London Radicals and Revolutionary America, Montreal-King-
ston 1987�
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actively canvassed in England at the time of the American secession; Gibbon denounced 
Joseph Priestley for prophesying the fall of the civil powers as the only means by which 
the separation of Church and state could be achieved, and Josiah Tucker wanted to see the 
colonies expelled from the empire before an alliance of American and English unitarians 
could take it over and subvert the Church�27 Priestley, it might seem, was something of 
a prophet; at least, he ended his days in a rather hermit-like laboratory on the banks of 
the Susquehanna, where it may still be seen, and a revolution in America which separated 
Church and state had combined with counter-revolution by a Church and King mob in 
Birmingham to bring him there� But the fall of the civil powers, however millennial and 
revolutionary an event, was preliminary to their transformation� To separate Church and 
state in America, there was needed a civil sovereignty strong enough to disestablish the 
Church by statute in Virginia28 and prohibit Congress from making any law respecting 
an establishment of religion in the Constitution of the United States� Revolution is not 
a subversion of Leviathan in the way that civil war is�

There was an Enlightenment of and by the increasingly rationalist dissenting sects, as 
well as an Enlightenment directed against the enthusiasm of the sects; I have been em-
phasizing the latter only because I want to point out the extent to which it shaped British 
history through the religious and political establishments of the revolution and the Han-
overian regime� If we were to present the Anglo-American crisis of the 1770s in Franco 
Venturi’s terminal-[97/98]ogy, as part of the crisi e caduta dell ’antico regime,29 we should 
have to do so by saying that the dissenting Enlightenment rose against the conservative 
Enlightenment, and particularly against the latter’s aristocratic and clerical components 
(which did not cease to be enlightened in their own way)� In the American colonies there 
is much to be said for such an interpretation; precisely because an established aristocracy 
and clergy were lacking, the revolution could be vocalized as an exorcism of their ghosts, 
which were quite rightly seen as incarnate in the structure of British ruling society� The 
London and provincial radicalisms of contemporary England were employing the same 
invective, and we have to choose between regarding it as vocalizing the demands of a new 
and mainly anti-trinitarian religious dissent; of a heterogeneous collection of Tory and 
commonwealth factions excluded from power; or of a new middle class or bourgeoisie 
flexing its muscles against aristocratic control� The language of the time furnishes evi-
dence in support of all three interpretations [���]

In England as in America, the language of political dissent was that of a succession of 
oppositions throughout the eighteenth century; and these, being both country and urban, 

27 John G� A� Pocock, Virtue, Commerce and History, Cambridge 1985, s� 143–192�
28 Merrill D� Peterson – Robert C� Vaughan (edd�), The Virginia Statue for Religious Freedom: its 

Evolution and Consequences in American History, Cambridge 1988�
29 Franco Venturi, Settecento Riformatore IV/1� La Caduta dell ’ Antico Regime; i grandi stati dell ’Occi-

dente, Turin 1984�
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both squirearchical and artisanal in character, had always found it possible to denounce 
aristocracy as both ancient and feudal, modern and stockjobbing, in its historical char-
acter� On the side of established authority, it was just as possible to defend aristocracy 
as modern and enlightened, while attacking democracy as archaic and regressive; Josiah 
Tucker saw Americans as slaveholders in rebellion against commerce, and enthusiasts in 
rebellion against Enlightenment, London democrats as Roman mobs in rebellion against 
industrial work discipline, and both as advocating metaphysical doctrines of natural right 
against Scottish understandings of the history of mankind� From Hume to Rousseau, the 
conservative and radical Enlightenments were at one in sharing a complex understanding 
of the movement from ancient to modern, a duality of acceptance and revulsion which 
made them [98/99] see history with a double vision; in this sense it may be said that their 
thinking was increasingly historicist�

On the American scene, I have spent much time saying, and being abused for saying,30 
that even Thomas Jefferson was not immune from this double vision, that his ideals were 
rooted in a past as well as in a future, and that he viewed the movement of history with 
one auspicious and one dropping eye� It continues to amaze me how insistently certain 
ideologues maintain that the movement of American history is a simple process into an 
ever-deepening liberalism, and that I am a reactionary for maintaining that the experience 
of this process has been a complex one; the more so since most of them are liberals bent on 
the criticism of liberalism – whether from a Marxist, a Calvinist, or a Platonic standpoint 
in nostalgia – and are angry with an interpretation which threatens to deprive them of 
a simply liberal America as a monolithic antithesis in their very simple dialectic� But these 
are phenomena of the American mind with which I need not trouble my present audi-
ence� What is to my purpose in this lecture is to emphasize that the tension between the 
virtue of the citizen, whose moral personality was directly engaged in his self-government, 
and a modern vision of personality as multi-faceted and incapable of total engagement 
at any one point – a tension which I have located as far back as the individual’s surrender 
of his arms to Leviathan and the standing army – is involved in the greatest political 
achievement of revolutionary America, the creation of the federal Constitution�

Implicit and explicit in the American repudiation of Britain is the contention that 
parliamentary monarchy, defined as the management of the legislative by the executive 
through influence, is corrupt and potentially despotic, and that the remedy for corruption 
must be virtue� Therefore the citizen must bear arms and vote in his own person, so that he 
may be his own man; and the powers through which he governs himself must be separated 
and set to balance each other, so that none of them may steal him from himself� So far 
it was a restoration of ancient virtue, but one performed in a world where it was known 

30 The bibliography is unmanageably large� A sensible recent treatment is that of Michael D� Liene-
sch, New Order of the Ages: Time, the Constitution, and the Making of Modern American Thought, 
Princeton 1988�
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that virtue was no longer a simple matter, and that in a commercial society the individual 
must be himself in so [99/100] many roles that corruption was an exponentially increasing 
probality�

[���]
[102] [Edmund Burke] saw the revolution as a phenomenon in the history of enthu-

siasm, but at the same time as a total transformation of enthusiasm’s social character� The 
self-worship of a mind believing itself inspired, it was no longer expressed as religious fa-
naticism, the work of prophets deceiving the vulgar� It was now the work of gens de lettres, 
the clerisy or intelligentsia acting in a world where increasingly mobile wealth had led-as 
in England on the whole it had not – to a lessening of control by aristocratic patronage 
and clerical erudition, without producing the social disciplines of political economy� In 
France – Burke ended by saying – the energies of the mind were unconnected with any 
form of property whatever, and the revolutionary philosophers had seized upon the power 
of the state, and were using it to engineer a complete reconstruction of human nature� 
This new enthusiasm was something previously unknown in human history, the revolt 
of the mind against history itself� To study this culminating proposal of the conservative 
Enlightenment, we have to understand against what history Burke saw the revolution as 
directed; and if we desire to say that he was wrong, we have to discover the history which 
either reinforced or domesticated it�
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Franz Leander Fillafer
Historian of intellectual history John G. A. Pocock
(Abstract)

The article presents the life and methods of John G� Pocock, the famous representative of 
the Cambridge school of history of ideas� The introductory text sketches the development 
of his thoughts and explains in which ways he responded to the challenges of the present 
political world� Finally, Pocock’s method is demonstrated by a commented excerpt from 
his recent article on the conservative Enlightenment� 
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Kateřina Pražáková, Obraz Polsko-litev-
ského státu a Ruska ve zpravodajství české 
šlechty (1450–1618), České Budějovice 
2015 (= Monographia historica 15), 323 s�, 
ISBN 978–80–7394–509–1�

Anotovaná kniha vychází z autorčiny 
disertace, jež byla roku 2013 obhájena 
v Historickém ústavu Filozofické fa-
kulty Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích� V úvodu Kateřina Pražáková 
podrobně představila zaměření své práce 
i využitou pramennou základnu, kterou 
tvoří zejména rozsáhlé sbírky psaných no-
vin některých českých šlechtických rodů� 
Opominuty ale nebyly ani dobové zprávy 
uložené v zahraničí, a to zejména soubory 
v Krakově a Drážďanech� Následující oddíl 
se věnuje otázce zpravodajské komunikace 
v historiografii a metodologii� V souladu 
s názvem zde autorka pojednala nejprve 
o dosavadním zahraničním i domácím 
bádání o rozvoji dobového zpravodajství 
ve středoevropském prostoru� Správně 
přitom upozornila na význam probíhající 
digitalizace při uchopení tohoto tématu� 
Dále se zaměřila na možné oblasti a meto-
dy souvisejícího výzkumu�

Třetí oddíl knihy se zaměřuje na roz-
voj psaného novinového zpravodajství 
a dalších obdobných médií v období 
raného novověku� Kateřině Pražákové se 
podařilo vystihnout podmínky profesio-
nalizace dobových informátorů, proměny 
podoby novin i jejich významu a vlivu, 
přičemž mezi zásadní související jevy lze 
bezpochyby zařadit rozšíření okruhu odbě-
ratelů� Ve druhé části kapitoly pak autorka 
přiblížila hlavní využité novinové sbírky, 

mezi něž náležely kolekce pánů z Rožm-
berka, z Hradce a z Lobkovic� První z nich 
je přitom nejstarším domácím souborem 
dobových zpráv, jež dokládá budování 
rozsáhlé sítě informačních zdrojů již 
Oldřichem II� z Rožmberka� Rožmberské 
sbírce psaných novin zároveň práce věnuje 
nejvíce prostoru a opominuta nebyla ani 
její kvantitativní a jazyková analýza�

Po krátkém shrnutí obrazu zemí 
středovýchodní Evropy v dobové cesto-
pisné a naučné literatuře následuje klíčová 
kapitola monografie� V ní autorka před-
stavila psané zpravodajství o vybraných 
událostech z dějin Polsko-litevského státu, 
přičemž těžiště představuje s ohledem 
na dochované novinové sbírky období 
raného novověku (s� 85–197)� Vzhledem 
k zaměření informátorů pak bylo možno 
pouze stručněji představit odraz Moskev-
ského velkoknížectví v dobovém zpravo-
dajství (s� 198–229)� 

V podnětné, i když stručné poslední 
kapitole pak autorka nastínila otázku čtení 
a recepce zpráv českou šlechtou (či jejími 
dvořany a úředníky), a to především díky 
dobové korespondenci, v níž Kateřina Pra-
žáková nalezla četné doklady zájmu české 
šlechty o dění ve výše uvedených zemích 
i některé zprávy o způsobu získávání a pře-
dávání relací� Vzhledem ke stěžejnímu 
zájmu o prostor Polsko-litevského soustátí 
je ovšem škoda, že se alespoň formou 
sondy nepokusila přiblížit úlohu slezských 
stavů při předávání zpráv a novin z tohoto 
prostoru do Českého království� Zároveň 
by přitom získala materii pro srovnání 
zastoupení sledovaných témat v jiném 
prostředí� Autorka ale sama uvádí proble-
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matiku vytváření a udržování zpravodaj-
ských sítí jako jednu ze stěžejních oblastí 
možného budoucího výzkumu ve struč-
ném závěru, v němž rovněž shrnula hlavní 
zjištění, ke kterým dospěla� Nedílnou 
součástí práce je soupis pramenů a litera-
tury, rozsáhlá barevná obrazová příloha, 
anglické resumé i osobní a místní rejstřík�

Hodnocená práce představuje cenný 
příspěvek k problematice dobového zpra-
vodajství v prostředí české šlechty před-
bělohorského období a přináší množství 
informací z původního výzkumu� Zároveň 
je zajímavá i svým přesahem do pozdně 
středověkého období� Ocenit je třeba 
i pečlivou redakci monografie�

Mlada Holá

Petr rak, Správa města Kadaně v letech 
1465–1620, Ústí nad Labem–Praha, 
Scriptorium 2014 (= Acta Universitatis 
Purkynianae, Facultatis philosophicae, 
Studia Historica 14), 350 s�,  
ISBN 978–80–7414–643–5�

Přestože problematika městské správy 
tvoří po desetiletí nedílnou součást dějin 
raně novověkých měst, není prozatím výčet 
českých a moravských urbánních sídel, 
která disponují vyčerpávajícím zpracováním 
tohoto tématu, nijak obsáhlý� Důkladná 
monografie chomutovského archiváře 
Petra Raka se soustředí na městskou správu 
v poděbradské, jagellonské a předbělohorské 
Kadani, tedy na téma, kterému autor věnuje 
systematickou pozornost, a v tomto smyslu 
kniha představuje završení jeho dosavad-
ních výzkumů� 

Formálně je kniha rozdělena do pěti 
kapitol, které představují tři logicky nava-
zující a provázané celky� V prvním se Petr 
Rak obšírně věnoval pramenné základně 
svého výzkumu, tedy především městským 
knihám, jež ve sledovaném období vedla 
kadaňská městská kancelář� Vlastní jádro 
této části knihy představuje podrobný 
katalog 43 dochovaných kadaňských měst-
ských knih (s� 28–74), které autor rozdělil 
do čtyř skupin: na knihy městské správy 
v užším smyslu (11 knih), knihy nesporné-
ho (13) a sporného (11) soudnictví a knihy 
vesnic městského panství (8)� Každý 
záznam obsahuje vnější a vnitřní popis 
pramene, analýzu filigránů a písařských 
rukou a případně také informace o litera-
tuře, která se městskou knihou v minulosti 
zabývala�

Právě písařům městských knih se 
věnuje druhá část knihy� Poté, co se autor 
zabýval jejich jazykem, způsoby vedení, 
formátem a papírem, přešel k rozboru 
116 zachycených písařských rukou� Jejich 
analýza nebyla samoúčelná, neboť mu 
umožnila poznat a popsat tři oddělené 
skupiny písařů, které se podílely na jejich 
vedení� Nejdůležitější postavení mezi nimi 
zaujímali tzv� přísežní písaři, kteří v rám-
ci svých jasně daných kompetencí vedli 
většinu knih�

Za vlastní jádro knihy považuji další 
tři kapitoly, jež se zaměřují na instituce 
kadaňské městské správy a jejich perso-
nální obsazení� Petr Rak nejprve popsal 
metodu své práce s výše analyzovanými 
prameny, která mu umožnila shromáž-
dit informace o vývoji kadaňské městské 
správy po sledovaných 155 let i o perso-
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nální skladbě jednotlivých institucí� Tuto 
část lze číst také jako úvod k obsáhlým 
přílohám práce (s� 263–350), které obsahu-
jí údaje o osobách činných ve správě města 
Kadaně�

Následný výklad se nejprve věnoval 
podobě městské správy před její reformou 
na přelomu druhého a třetího desetiletí 
16� věku, kdy se na ní podílela rada, sbor 
přísežných a obecní starší� Po změně řídily 
město spolu s radou další dva sbory (páni 
starší a páni z obce), kteří se souhrnně 
označují jako obecní starší� Petr Rak sle-
doval způsob jejich instalace a texty přísah, 
nejobsáhlejší pozornost však věnoval per-
sonální skladbě všech tří kolegií� Za cen-
né považuji rovněž informace o vývoji 
konfesní příslušnosti radních v nábožensky 
rozděleném městě� Stranou zájmu autora 
nezůstala ani doba, po kterou kadaňští 
radní jednotlivé úřady zastávali� Spolu 
s nejvýznamnějšími orgány městské správy 
jeho pozornosti neunikl ani městský rych-
tář, královský rychtář dosazený do města 
roku 1548 a rovněž držitelé nižších komisí, 
jejichž kompetence byly velmi rozmanité� 
Zjištěné poznatky o kadaňské správě se 
autor v rámci možností pokoušel kom-
parovat s dalšími českými a moravskými 
zeměpanskými městy, která však mnohdy 
nedisponují obdobně důkladným zpraco-
váním této problematiky� 

Kniha bezpochyby splnila svůj cíl, tedy 
systematicky popsat kadaňskou měst-
skou správu v celém jejím rozsahu včetně 
nižších správních úřadů (s� 15)� V tomto 
smyslu navazuje na obdobné výzkumy 
jiných raně novověkých měst a završuje 
autorovo dosavadní bádání� Důkladné 

zpracování vývoje, kompetencí a personál-
ního obsazení institucí kadaňské městské 
správy současně otevírá další možnosti 
výzkumu� Kromě komparativního přístupu 
může jít o analýzu různých typů sociální 
vztahů uvnitř kadaňské radní vrstvy či 
interpretaci vývoje náboženských poměrů 
v tomto pozoruhodném vícekonfesním 
městě�

Josef Hrdlička 

Pavel Holub (ed.), Pamětní kniha města 
Pacova 1473–1712 (= Libri civitatis VII), 
Praha–Ústí nad Labem, Scriptorium–Uni-
verzita Jana Evangelisty Purkyně 2015, 
592 s� + obrazové přílohy,  
ISBN 978–80–88013–13–6�

Jako sedmý svazek ediční řady Libri 
civitatis, která se zaměřuje na ediční 
zpřístupňování českých středověkých 
a raně novověkých městských knih, vyšla 
edice nejstarší knihy města Pacova, jejíž 
zápisy se vztahují k dlouhému časovému 
období vymezenému léty 1473 až 1712� 
Její autor a pelhřimovský archivář Pavel 
Holub k pečlivě připravené obsáhlé edici 
připojil úvodní pojednání, naopak jazyko-
vé rozbor editovaného pramene je dílem 
Karla Kučery� 

V úvodu se autor zmínil o dosavadním 
využití editované městské knihy lokálními 
autory stejně jako některými historiky, 
kteří se zabývali středověkými a raně no-
vověkými městskými knihami� Následující 
pasáže se věnují dějinám Pacova, malého 
vrchnostenského městečka a od sklon-
ku 16� věku města na Českomoravské 
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vrchovině, které ve svých starších dějinách 
bylo plně závislé na svých pozemkových 
vrchnostech� Z tohoto důvodu v úvodu 
nechybí přehled šlechtických rodů, které 
Pacovu vládly od dvacátých let 16� do dru-
hé poloviny 17� století; naopak starší ob-
dobí stejně jako novější léta, jichž se týkají 
i zápisy v editovaném prameni, zůstaly 
stranou autorovy pozornosti� Právě optika 
vztahu města a vrchnosti byla pro Holu-
bův úvodní výklad klíčová, neboť pomocí 
ní sledoval urbanistický, právní, správní 
či hospodářský obraz města� Vzhledem 
k tomu, že pro starší dějiny Pacova je právě 
editovaná kniha hlavním a mnohdy i je-
diným zdrojem informací, je tento přístup 
logický� Přesto čtenář v úvodním pojednání 
postrádá některé další informace o ději-
nách města, které by mu mohly pomoci 
při interpretaci některých zápisů v edito-
vané městské knize� Jde například o údaje 
o podobě a fungování pacovské městské 
správy, konfesním vývoji města, sakrálních 
objektech i dalších významných institu-
cích, jako byla škola či špitál� Samostatné 
zhodnocení by si vyžádalo rovněž zařa-
zení pacovské městské knihy do kontextu 
soudobých městských knih, alespoň těch, 
které existovaly v podobných typech měst�

Součástí úvodního pojednání je také 
vnější a vnitřní popis rukopisu, jehož sou-
částí je i obsahový rozbor zápisů� Celkem 
526 textů Pavel Holub rozčlenil do 29 
skupin, které dále poskládal do šesti různě 
početných oddílů� Šlo o pamětihodnos-
ti, opisy městských privilegií a právních 
výsad, údaje o městském hospodářství, 
zápisy městské správy v užším slova smyslu 
stejně jako o texty věnované nespornému 

či spornému soudnictví� Jednotlivé skupiny 
zápisů autor následně stručně, ale výstižně 
charakterizoval� Čtenář však možná bude 
postrádat chronologický přehled zápisů 
obsažených v editovaném prameni, které 
ovšem v některých případech nebylo 
možné přesně časově zařadit� Další pasáž 
editor věnoval rozboru 37 písařských 
rukou� Na tuto část svazku navázal Karel 
Kučera podrobným jazykovým rozborem 
městské knihy� Následující ediční poznám-
ka zahrnuje popis formálního uspořádání 
edice a ediční zásady transkripce textu� 

Obsáhlou a pečlivě připravenou edici 
pacovské městské knihy (s� 111–431) 
doplňují jazykové poznámky pod čarou, 
jež jsou uvedeny vždy za každým zázna-
mem� Práci s edicí pacovské pamětní knihy 
výrazně usnadní podrobně zpracovaný 
místní, jmenný a věcný rejstřík; nechybí 
ani slovník archaismů�

Josef Hrdlička 

Luděk březina, Mezi králem a stavy. 
Dolnolužické zemské fojtství na prahu 
novověku (1490–1620), Praha, Casablanca 
2016 (= Tempora et memoria 3), 310 s�, 
ISBN 978–80–87292–30–3�

Autor si zvolil nesnadné badatelské 
téma, jemuž česká historická věda dosud 
věnovala pouze okrajovou pozornost� 
Březinův systematický zájem o dějiny 
Dolní Lužice na rozhraní středověku 
a novověku byl patrný již z řady jeho 
publikovaných studií, které byly zveřejněny 
v uplynulém desetiletí především 
na stránkách vědeckých sborníků 
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o vedlejších zemí Koruny české� Výzkum 
jejich politických, náboženských a kul-
turních dějin od 14� do poloviny 17� století 
programově organizovala a koncepčně 
usměrňovala Lenka Bobková, jež probudi-
la badatelský zájem zvláště o dějiny Dolní 
i Horní Lužice a také Slezska u řady svých 
posluchaček a posluchačů na pražské 
filozofické fakultě� K okruhu jejích žáků 
se zařadil rovněž Luděk Březina, jenž 
do podoby monografie o zemském fojtství 
v Dolní Lužici mezi léty 1490 až 1620 
upravil svou disertační práci obhájenou 
roku 2011�

Aby autor poznal životní osudy dolno-
lužických zemských fojtů a jejich úřední 
činnost, nemohl vystačit s mezerovitými 
údaji odborné literatury, ale musel pod-
niknout časově náročný průzkum jazykově 
a paleograficky obtížných úředních písem-
ností, které studoval v českých, rakouských 
a zvláště německých archivech� Ve struč-
ném nástinu metodologických východisek 
svého výzkumu se Luděk Březina přihlásil 
ke konceptům dějin lokální moci v pojetí 
Stefana Brakensieka a analýze sociálních 
sítí jejích aktérů podle Wolfganga Re-
inharda� To mu umožnilo popsat nejen 
hlavní rysy úřední činnost fojtů v sílícím 
mocenském napětí mezi králem a dolnolu-
žickými stavy, ale v mnoha případech mohl 
proniknout k převodním mechanismům 
prosazování moci v jejich sociálním okolí, 
ať šlo o zápas s konkurenty či místními 
korporacemi� S ohledem na skutečnost, že 
naprostá většina dolnolužických zemských 
fojtů byla ve sledovaném období českými 
šlechtici, které jmenoval do úřadu český 
panovník, mohl autor recenzované práce 

větší interpretační pozornost věnovat jejich 
roli při vytváření společenských vazeb 
mezi urozenými osobami ze zemí Koruny 
české a Římsko-německé říše, které zvláště 
po polovině 16� století začaly překračovat 
národní rámec všech typů příbuzenství 
nebo sousedství� V takovém případě by jis-
tě bylo zapotřebí rozšířit heuristický záběr 
výzkumu o osobní a úřední písemnosti ze 
šlechtických rodinných archivů� 

Svůj chronologicky pojatý výklad 
rozčlenil autor do čtyř hlavních kapitol, 
stručného úvodu a výstižného závěru� 
Především na shrnutí poznatků litera-
tury založil Luděk Březina zbytečně 
dlouhé a popisné pojednání o správě 
Dolní Lužice v letech 1368 až 1490, jež 
nepřekročilo úroveň standardních pří-
ruček� Přestože řadu nových poznatků 
autor shromáždil v části o dolnolužickém 
fojtství za Jagellonců, v níž věnoval největší 
pozornost Jindřichu Tunklovi z Brníčka, 
jenž v letech 1509 až 1539 proměnil úřad 
ve funkční byrokratickou instituci, před-
stavují těžiště knihy až obě následné kapi-
toly� V první z nich se autor zabýval nejen 
vládní koncepcí Ferdinanda I� ve vztahu 
k Dolní Lužici, ale podrobně přiblí-
žil projevy každodenní úřední činnosti 
zemských fojtů, kteří navázali na Jindřicha 
Tunkla z Brníčka – krátké správcovství 
Hanse Minckwitze z Minckwitz a zvláště 
Albrechta Šlika, jenž ovládal fojtství v le-
tech 1540 až 1555� Autorovi se podařilo 
přesvědčivě doložit, že okolo poloviny 
16� století začala pozvolna narůstat moc 
dolnolužických stavů, kteří usilovali o osla-
bení vlivu krále na rozhodování o zem-
ských záležitostech� To mělo za následek 
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pozvolné uvolňování politických vazeb 
mezi Dolní Lužicí a Královstvím českým� 

Jak ukázal autor v závěrečné kapitole, 
pokračovaly odstředivé tendence mezi 
zemskou a centrální mocí za Bohuslava 
Felixe Hasištejnského z Lobkovic, jenž 
vykonával úřad dolnolužického zemské-
ho fojta v letech 1555 až 1570� Přestože 
se Luděk Březina podrobně zaměřil 
na okolnosti vzniku a působení zemského 
hejtmanství v Dolní Lužici, které převzalo 
některé povinnosti fojtů v oblasti berní 
správy, mohl více pozornosti věnovat úřed-
ním i osobním vazbám Bohuslava Felixe 
Hasištejnského z Lobkovic k aktérům 
české zemské politiky za vlády Maxmi-
liána II� V souvislosti s novými poznatky 
o vztazích saského kurfiřta Augusta k mo-
cenským centrům v habsburské monarchii 
by za bližší interpretační pozornost stálo 
v návaznosti na zprostředkovatelskou roli 
nejvyššího purkrabího Viléma z Rožm-
berka zevrubné rozkrytí mocenského 
zázemí Bohuslava Felixe Hasištejnského 
z Lobkovic mezi Dolní Lužicí a Králov-
stvím českým, kde nejprve v roce 1570 
nastoupil do úřadu nejvyššího sudího, aby 
o šest let později převzal hodnost nejvyšší-
ho komorníka�

Po odchodu Bohuslava Felixe Hasiš-
tejnského z Lobkovic jmenoval král novým 
dolnolužickým zemským fojtem Jaroslava 
Libštejnského z Kolovrat, jenž vykoná-
val úřad v letech 1571 až 1595� Jelikož 
do Dolní Lužice zajížděl ze svých statků 
v Království českém pouze příležitostně, 
vzrostla před koncem 16� století moc 
zemského hejtmanství a dalších dolnolu-
žických úřadů, které nepřímo řídily správu 

země� Po smrti Jaroslava Libštejnského 
z Kolovrat si dolnolužičtí stavové vymohli 
na Rudolfovi II� roku 1598 privilegium, 
podle něhož odmítali v úřadě fojta cizince, 
který neměl sídlo v zemi� Jejich postoj 
autor správně interpretoval jako další 
doklad omezení mocenského vlivu krále 
na politickou každodennost Dolní Lužice� 
Po několika letech, kdy fojtství nebylo ob-
sazené, se krátce ujal úřadu Karel z Kittlitz, 
jehož vzápětí počátkem roku 1599 nahradil 
Jindřich Anselm z Promnitz, který stál 
v čele této správní instituce do roku 1619, 
kdy byl odvolán po přistoupení dolnolu-
žických stavů ke stavovské konfederaci� 
Na jeho místo stavové povolali Jindřicha 
Viléma ze Solmsu, jenž již před koncem 
roku 1620 po porážce českého stavovského 
povstání uvolnil místo fojta znovu Jindři-
chu Anselmovi z Promnitz�

Přestože se Luděk Březina soustředil 
na popis úřední činnosti dolnolužických 
zemských fojtů a na jejich vztah k panov-
nické a stavovské politice, nezůstaly v sou-
ladu s představeným metodickým ukotve-
ním práce stranou jeho zájmu další osoby, 
které ovlivňovaly politickou každodennost 
Dolní Lužice na rozhraní středověku a no-
vověku� V některých případech se autorovi 
podařilo aspoň ve zkratce nastínit životní 
osudy zemských fojtů� V jiných částech 
knihy se více zaobíral proměnou hmotné 
kultury jejich sídel v Království českém 
a Dolní Lužici� Jelikož naprostou většinu 
dolnolužických zemských fojtů tvořili 
ve sledovaném období čeští šlechtici, jistě 
by si zasloužilo více badatelské pozornosti 
poznání jejich přímého nebo zprostředko-
vaného politického vlivu mezi urozenými 
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osobami z obou stavovských korporací 
v Království českém� Samostatný bada-
telský úkol nepochybně představuje vztah 
dolnolužických zemských fojtů k saským 
kurfiřtům� Poznámkovému aparátu a bib-
liografickému soupisu by prospělo zařazení 
nejnovějších domácích a zahraničních prací 
o raně novověké šlechtě a zvláště politické 
kultuře stavů, které vyšly v posledních ně-
kolika letech, tedy po obhajobě disertační 
práce, kdy byla připravována do tisku� 

Závěrem lze shrnout, že Luděk Březi-
na napsal tematicky a obsahově závažnou 
monografii, která na základě jeho vlastního 
pramenného výzkumu zásadním způsobem 
obohatila dosavadní kusé poznatky o perso-
nálním obsazení dolnolužického zemského 
fojtství a zvláště jeho činnosti v letech 1490 
až 1620� Soudím, že metodickým ucho-
pením zvoleného tématu a předloženými 
výsledky představuje Březinova kniha jedno 
z dalších nepostradatelných východisek 
výzkumu moderně pojatých dějin moci 
panovníka a stavů v zemích Koruny české 
počátkem novověku� 

Václav Bůžek 

Zdeněk vybíral (ed.), Paměti Pavla 
Korky z Korkyně. Zápisky křesťanského 
rytíře z počátku novověku, České 
Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích 2014 (= Prameny k českým 
dějinám 16�–18� století, řada B, sv� IV), 
375 s� ISBN 978–80–7394–376–9�

Pavel Korka z Korkyně (1522–1598), 
středočeský rytíř, pán na Suchém Dole 
a Ostrově u Příbrami, královský hejtman, 

hospodář, stavovský komisař, především 
ale „dobrý krýksman“, dobrodruh a spi-
sovatel, muž mnoha tváří, sociálních rolí 
i profesí není v domácím historickém či 
literárněvědném povědomí osobou zcela 
neznámou� Je to právě díky pozoruhod-
nému souboru retrospektivních zápisků 
různorodého charakteru z konce jeho 
života, souhrnně označovaných jako 
Paměti, které výběrově zpřístupnil již 
František Palacký v letech 1829–1830� Ru-
kopisný originál, který je uložen v Roud-
nické lobkowiczké knihovně na Nelaho-
zevsi, však na ediční publikování in extenso 
čekal až do roku 2014�

Stabilní zájem moderní raně novověké 
vědy o přiblížení myšlenkového světa 
aktérů tehdejších dějů a zájem o nezá-
měrné pramenné informace vůbec vyústil 
v posledních letech ve zvýšenou ediční 
a vydavatelskou péči věnovanou tzv� 
ego-dokumentům, přesněji pramenům 
osobní povahy v širokém slova smys-
lu� Lze zmínit například knihu pamětí 
Kryštofa Skrbenského z Hříště nebo 
autobiografii Jana Nikodéma Mařana 
Bohdaneckého z Hodkova, pokud se 
badatelský zájem zaměří na šlechtické 
prostředí� Plodné výsledky však přiná-
ší zejména ediční řada Documenta res 
gestas Bohemicas saecolorum XVI.– XVIII. 
illustrantia Historického ústavu Fi-
lozofické fakulty Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích� Jen za uplynulý 
rok zde vyšly tři svazky korespondence 
Albrechta a Šťastného Václava Pětipes-
kých z let 1570–1610 a deník Ferdinanda 
ze Schwarzenberku z let 1686–1697� 
Zmíněným svazkům loni předcházelo 
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vydání Vybíralovy dlouho připravované 
edice Korkových pamětí�

Samotné plné znění zápisků lze dohle-
dat zhruba uprostřed knihy (s� 79–162)� 
Zabírají tedy více než 80 stran, včetně peč-
livého poznámkového aparátu identifiku-
jícího četné osoby a místa v textu pamětí� 
Samozřejmostí je editorská poznámka, jež 
přibližuje nejen ediční zásady zpracované 
edice, ale také osudy dokumentu po Kor-
kově smrti a popis pramene z hlediska 
pomocných věd historických� Už jen zpří-
stupnění Pamětí široké obci zájemců by 
bylo samo o sobě záslužným činem, neboť 
díky vpravdě dobrodružnému a aktivnímu 
životu Pavla Korky jsou jeho zápisky oso-
bitou reflexí „Korkova 16� století“ včetně 
celé řady význačných historických událostí, 
jejichž byl buď přímým aktérem, nebo se 
alespoň tak či onak dostaly do pomyslného 
hledáčku jeho zájmu� A že jich rozhodně 
nebylo málo, už jen proto, že řečeno slovy 
editora, „geografické horizonty Korkova 
životního příběhu se rozprostírají od Srbska 
a jižních Uher až do Velkopolska, od Szatmá-
ru po Innsbruck.“ (s� 35)� Vybíralova edice je 
však pojata více komplexně, zcela v duchu 
moderních vydavatelských standardů� To 
je také důvod, proč se text pamětí nachází 
možná trochu atypicky v půli knihy – je 
integrální součástí širšího promyšleného 
celku a z obou stran je zarámován vědec-
kými studiemi�

Edici předchází oddíl nazvaný Vnitřní 
a vnější světy Pavla Korky z Korkyně očima 
jeho pamětí, dělený do čtyř kapitol� První 
z nich je biografický medailon autora 
zápisků� Zdeněk Vybíral v něm za využití 
dalších pramenů a bohaté sekundární lite-

ratury (tento rys je společný všem částem 
knihy) mapuje životní osudy hlavního 
hrdiny a jeho rodiny, od mládí a vzdě-
lání přes válečné zkušenosti v Uhrách 
až po činnost ve sněmovních komisích, 
přičemž nezastírá, že přes veškerou snahu 
nelze zcela zrekonstruovat všechny etapy 
Korkova životaběhu ani motivace či 
podněty, jež podnítily jeho rozhodová-
ní� To platí i pro následující oddíl, jenž 
pokládám za jeden z nejpřínosnějších, 
který se zabývá prolínáním různých poloh 
Korkovy kariéry, líčených v širokých 
sociokulturních, sociálně psychologických 
a reprezentačních vazbách dané doby� Po-
znáváme jej jako zkušeného válečníka, ale 
také coby příslušníka širšího „virtuálního“ 
dvora arciknížete Ferdinanda, královského 
hejtmana na Dobříši, trochu překvapivě 
jako experta na hornictví nebo úředníka 
zemského soudu� Vybíral rozkrývá různé 
roviny jeho mikrosvěta fixovaného v pa-
mětech (lokální, nadregionální), stejně jako 
dynamiku mnohovrstevnatých společen-
ských vazeb, které významným způsobem 
ovlivňovaly nejen konkrétní možnosti 
jeho veřejného uplatnění, ale také vnímá-
ní sebe sama a světa okolo něj� Vnímání 
tehdejšího světa, tentokrát však ve smyslu 
přírodním a astronomickém, se věnuje 
další kapitola Pozorovatel nebes a země� 
Pro základní orientaci je rovněž užitečný 
krátký sumární soupis hlavních mezníků 
Korkova života�

Jádro práce představuje následující oddíl 
přinášející plné komentované znění Pamě-
tí� Vedle již zmíněné ediční poznámky ho 
doprovázejí další dvě kapitoly z Vybíralova 
pera� První z nich (Paměti válečníka a pro-
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blém žánru) se s úspěchem snaží za využití 
současného metodologického diskurzu 
ve vztahu k ego-dokumentům popsat a vy-
stihnout hlavní rysy editovaného pramene, 
aby došla k závěru, že Korkovy Paměti se 
díky jejich specifičnosti a mnohovrstev-
natému charakteru vzpírají jednoznačné-
mu zaškatulkování do běžně užívaných 
žánrových kategorií� Edice si sice „neklade 
za cíl stát se alternativním přehledem českých 
dějin počátku novověku“, ačkoliv „pramen 
zmiňuje téměř všechny podstatné událostní 
mezníky 16. století, navíc v geografických 
horizontech, jež vytvářejí příhodné výcho-
disko pro zasazení výkladu do přinejmenším 
středoevropského prostoru“ (s� 8), přesto 
editor neodolal zařadit rozsáhlou kapi-
tolu (s� 173–251), jež seznamuje čtenáře 
s průběhem takřka padesáti chronologicky 
řazených dějinných událostí evropského 
i lokálního významu, kterých se Paměti 
dotýkají� Dodávám – díky za to, edice tím 
získává široký dobový kontext a velmi se 
tím posiluje její uživatelská přívětivost� Po-
slední přidaný oddíl z pera autorů Rudolfa 
Brázdila a Oldřicha Kotyzy analyzuje 
výpovědní hodnotu Korkových záznamu 
pro historickou meteorologii� Je-li řeč 
o uživatelské přívětivosti, nechybí slovník 
archaismů ani jmenný a zeměpisný rejstřík, 
který zahrnuje nejen vlastní edici, ale také 
doprovodné studie a poznámkový apa-
rát� Zdeněk Vybíral zpřístupnil navýsost 
zajímavý a bohatý pramen, navíc v kon-
cepčně promyšlené formě, která je vítanou 
ukázkou moderní komplexně pojaté ediční 
práce� Lze předpokládat, že bude dlouho 
sloužit svému účelu� 

Vítězslav Prchal 

Vítězslav PrcHal, Společenstvo 
hrdinů. Válka a reprezentační strategie 
českomoravské aristokracie 1550–1750, 
Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2015, 
560 s�, ISBN 978–80–7422–279–5�

Životní osudy příslušníků raně novověké 
nobility z českých zemí se proměnily 
během posledních několika desetiletí 
v lákavé téma vědeckého zájmu nahlížené 
v širokých vývojových souvislostech� 
Zvláště pod vlivem historickoantro-
pologické optiky se podařilo nastoupit 
cestu směrem za pomyslnou oponu 
myšlenkového světa urozeného jedince 
a krok po kroku odhalovat podstatu jeho 
uvažování, chování i jednání� Jen málo 
obdobně pojatých domácích výzkumů 
se však systematičtěji zabývalo pozoru-
hodným vztahem, který pojí dějiny vyšší 
šlechty s problematikou válečných střetů 
a vojenství� Tento nepříliš uspokojivý 
stav se pokusil změnit Vítězslav Prchal� 
Ústředním tématem rozšířeného vydání 
jeho disertační práce se nestala válka sama 
o sobě, ale spíše reprezentační potenciál, 
který nabízela české a moravské aristokra-
cii mezi lety 1550 až 1750 k trvalému bu-
dování jejího výlučného společenského po-
stavení� V jádru autorových úvah se v první 
řadě ocitla otázka, zda a popřípadě nakolik 
se neobyčejná vnímavost renesančních 
i barokních velmožů pro „válečné skutky 
cti, slávy a hrdinství“ projevovala za zdmi 
šlechtických zbrojnic a v promyšlených 
motivech umělecké výzdoby jejich zá-
meckých sídel�

Kromě předmluvy a závěru tvoří celé 
pojednání pět hlavních kapitol� Zatímco 
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první tři přehledně shrnují zejména teo-
retická východiska Prchalova uvažování, 
zbylé dvě již zahrnují výsledky pečlivého 
výzkumu, založeného na studiu typově 
rozmanitých pramenů� Nezastupitelné 
místo si mezi nimi získaly především 
nástěnné malby a obrazy z centrálních 
prostor českých a moravských zámků 
i nejrůznější druhy inventářů, jejichž 
výpověď doplňovaly například šlechtické 
deníky, korespondence či dobová norma-
tivní díla�

První kapitola posloužila nejen k vy-
zdvižení vybrané domácí a zahraniční lite-
ratury k tématu Prchalovy práce, ale také 
klíčových badatelských směrů, které se 
v současném dějepisectví rozvíjejí na poli 
dějin šlechty, v rámci studia aristokratic-
kých sídel nebo při nahlížení vztahu vyšší 
šlechty k historii vojenství� Patřičnou po-
zornost věnoval autor hlubšímu vymezení 
předmětu, otázek a cílů svého vědeckého 
snažení� Pomyslný odrazový můstek 
k rozvíjení pozdějšího výkladu nabízí již 
druhá kapitola� V ní se Vítězslav Prchal 
pokusil podrobně přiblížit myšlenkovou 
náplň, vývoj a dílčí aktualizace pozoru-
hodné teorie z dílny Michaela Robertse 
a Geoffreye Parkera� Její podstata spočí-
vala v odhalení mimořádných dějinných 
důsledků zdánlivě nevýznamných, avšak 
vzájemně provázaných vojenských inovací, 
pro něž se vžilo souhrnné označení vojen-
ská revoluce raného novověku� Po nastíně-
ní průběhu intelektuální diskuse vyvolané 
tímto konceptem zejména v osmdesátých 
a první polovině devadesátých let 20� sto-
letí se Prchalův zájem obrátil k okolnos-
tem všestranné metodologické proměny 

americké a západoevropské historiografie 
vojenství� V užitečném přehledu nakonec 
nechyběl ani pohled na výsledky tohoto 
odvětví v domácím prostředí, do něhož 
ohlasy vojenské revoluce podle autorových 
slov doposud prakticky nepronikly�

Přechod „od teorie k praxi“ ohlašuje 
třetí kapitola� Její smysl spočívá v zasazení 
tématu monografie do vybraných aspektů 
vojenské revoluce� Během svého výzkumu 
inspirovaného kulturními dějinami vojen-
ství vycházel Vítězslav Prchal z předpo-
kladu, že řetězec změn v oblasti vojenské 
teorie a způsobu vedení boje dopadal 
od sklonku středověku na všechny spole-
čenské skupiny včetně vyšší šlechty, která 
se musela postupně smiřovat se ztrátou své 
výsostné role na bitevním poli� Někdejší 
válečnické poslání a tradice přesto zůstáva-
ly podle autora práce po celý raný novověk 
trvalou a důležitou součástí kolektivní 
identity české a moravské šlechty� Výmluv-
né svědectví o nezastupitelném významu 
militární tematiky v reprezentačních stra-
tegiích vysoce urozených velmožů podaly 
poslední dvě kapitoly�

První z nich se s oporou ve výpově-
di bezmála 230 dochovaných inventářů 
zámeckých sídel soustředila na proměny 
ve vnímání, umístění, využívání a vnitřní 
skladbě soukromých velmožských zbroj-
nic raného novověku� Z pohledu autora 
představovala znatelný předěl v jejich 
vývoji zejména třicetiletá válka� Zatímco 
v předbělohorském období neopouště-
ly zbrojnice mimo jiné ani očekávanou 
praktickou funkci, po polovině 17� století 
je pozvolna zaplňovaly soubory loveckých 
zbraní s důrazem na uměleckořemeslné 
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zpracování a vzrůstajícími nároky na vněj-
ší reprezentaci� Nejvíce prostoru Prchal 
vyčlenil modelovým příkladům zvolených 
typů rezidenčních zbrojnic, které rovno-
měrně pokrývají dlouhou chronologickou 
řadu� Zcela konkrétním způsobem se mu 
tak povedlo doložit nově zjištěné sku-
tečnosti o úloze zbraní v aristokratickém 
prostředí� Neodhlížel přitom ani od zámě-
rů a představ urozených majitelů vtělených 
do jednotlivých sídel, z nichž lze namát-
kou jmenovat například pardubický zámek 
pánů z Pernštejna, Černínský palác v Praze 
na Hradčanech nebo chlumeckou reziden-
ci hrabat Kinských�

V závěrečné kapitole se Vítězslav 
Prchal rozhodl naslouchat symbolické 
řeči umělecké výzdoby hlavních sálů 
výstavných šlechtických sídel� Důraz 
položil na otázku, jakou váhu a míru 
zastoupení měly válečné motivy při po-
tvrzování výjimečného sociálního statutu 
české a moravské aristokracie� V ohnisku 
autorova zájmu se nejprve ocitla úspěšná 
vrstva vojenských podnikatelů z časů tři-
cetileté války, jakými byli například Les-
liové v Novém Městě nad Metují nebo 
Piccolominiové na Náchodě� Nejčastěji 
již ve druhé generaci se tyto původem cizí 
rody chopily svých nedávných bitevních 
zásluh ve službách císařského domu, aby 
jimi navenek zdůvodnily nároky na čer-
stvě nabyté pozice v českých zemích� 
Dědičné ctnosti předků-válečníků se 
ovšem vyjímaly také v nepoměrně bohat-
ších legitimizačních strategiích starobylé 
domácí aristokracie, což doložily autorovy 
inspirativní pohledy do interiérů duch-
covské a mnichovohradišťské portrétní 

galerie barokních Valdštejnů i althanns-
kého Sálu předků ve Vranově nad Dyjí� 
Zajímavý prvek sebeprezentace tradičních 
panských rodů představoval rovněž boj 
proti „nepříteli všeho křesťanstva“, který se 
zřetelně podepsal na výtvarném ztvárnění 
veřejných prostor milotického zámku 
hrabat Serényiů či moravských Bučovic� 
Završení celého pojednání pak stylově 
obstaral obraz velkolepého a militár-
ní symbolikou doslova prodchnutého 
pražského paláce frýdlantského vévody 
Albrechta z Valdštejna�

Práce Vítězslava Prchala zaslouží po-
chvalu v mnoha ohledech� Autorovi se v ní 
podařilo vhodně zvolenou kombinací me-
todologických přístupů objasnit podstatu 
úzkého a mnohovrstevnatého sepětí raně 
novověké vyšší šlechty s jejími válečnými 
kořeny, a to v poměrně dlouhém časovém 
horizontu� Důkladným rozborem a ze-
jména praktickým uplatněním vlivného 
teoretického konceptu vojenské revoluce 
navíc učinil cenný vklad k oživení české 
historiografie vojenství� Stranou pozornos-
ti by neměla zůstat ani pečlivě sestavená 
obrazová příloha publikace, která doplňuje 
užitečným způsobem interpretaci celé řady 
užitých ikonografických pramenů�

František Koreš

Eva StejSkalová, Novinové zpravodajst-
ví a noviny v Čechách od 17. století do roku 
1740, Praha, Nakladatelství Karolinum, 
2015, 348 s�, ISBN 978–80–246–2613–0�

V recenzované publikaci navázala Eva 
Stejskalová do jisté míry na práci Počátky 
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novinového zpravodajství a novin v českých 
zemích (Do devadesátých let 18. století), 
kterou vydal Zdeněk Šimeček v roce 
2011� Zatímco Šimeček se zaměřil 
na psané noviny, jejich odběratele a zpra-
vodajská centra, zpracovala Eva Stejska-
lová podrobný přehled tištěných novin, 
jež ve sledovaném období vycházely 
v zemích Koruny české� 

V úvodních kapitolách autorka předsta-
vila rozmanité předchůdce dnešních novin� 
Ačkoliv jde o stručný přehled, který měl 
čtenáře seznámit s různými typy zpravo-
dajských pramenů, podařilo se jí do něj 
vložit několik zajímavých oživujících faktů� 
Náležel mezi ně popis možností cenzury 
stejně jako názorné představení způsobů, 
jimiž se noviny snažily čtenáře upoutat� 
Dále se autorka soustředila na otázku, kdy 
začaly vycházet první pravidelné tištěné 
noviny� Za nejstarší přitom označila novi-
ny Johannese Caroluse, jenž si privilegium 
na jejich vydávání zajistil ve Štrasburku 
už v roce 1605� Poměrně záhy po nich se 
začaly noviny pravidelně tisknout také 
v dalších centrech Svaté říše římské, 
Anglie i Francie� 

Co se týká nejstarších pravidelně vydá-
vaných novin na českém území, upozornila 
Eva Stejskalová na možnost, že existovala 
svébytná verze Ordinary Zeitungen, jež 
vycházela v Praze již závěrem třicátých let 
17� století� Autorka shromáždila všech-
ny argumenty pro i proti zmíněné teorii 
a ponechala rozhodnutí na čtenáři� Poté se 
věnovala známým tiskům Ludmily Sedl-
čanské, které začaly vycházet roku 1658 
a lze je považovat za nejstarší pravidelné 
noviny z Českého království� 

V dalších kapitolách představovala 
Eva Stejskalová postupně další tištěné 
noviny podle toho, jak se časově objevo-
valy� Vždy se zaměřila nejprve na osob-
nost hlavního vydavatele i tiskařskou díl-
nu, kterou vedl� V některých případech 
citovala ze starší literatury, avšak kriticky 
se stavěla k jednoznačným charakteris-
tikám některých osobností� Vysvětlila 
například, proč byl Arnolt z Dobro-
slavína považován za bezohledného 
a mstivého, a připojila vlastní pohled 
na tuto zažitou, avšak pravděpodobně 
nespravedlivou charakteristiku� Následně 
popsala, jak vypadalo běžné číslo urči-
tých novin, a zabývala se otázkou, zda se 
též objevovala nějaká speciální vydání� 
Protože důsledně pracovala s prameny, 
přinesla ve své publikaci mnoho nových 
poznatků, jež se často týkají reakcí novin 
na rozmanité události� Poukázala napří-
klad na mlčení zmíněných Arnoltových 
novin na selské rebelie v roce 1680 nebo 
na průnik užaslých zpráv o vzestupu 
Ruska do pražských novin z přelomu 
17� a 18� století�

Do kapitol, jež přehledně představují 
jednotlivé noviny, vložila autorka tolik 
podrobných informací o vzhledu tisků, 
jejich obsahu, autorech, obvyklostech 
i pozoruhodných odchylkách, že jsou pro 
běžného čtenáře jen obtížně stravitel-
né� Druhá část posuzované knihy tvoří 
vlastně svébytnou encyklopedii tištěných 
novin, k níž se mohou čeští historikové 
v budoucnu opakovaně vracet, pokud si 
budou chtít ověřit různé údaje�

Kateřina Pražáková
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David Pindur, Světla a stíny barokní 
církve ve Slezsku. Frýdecké arcikněžství 
v letech 1654–1770, Český Těšín,  
Muzeum Těšínska 2015, 407 s�,  
ISBN 978–80–86696–42–3�

Název monografie Davida Pindura Světla 
a stíny barokní církve ve Slezsku budí zdání, 
že půjde o syntetické zpracování církevně 
náboženských poměrů ve Slezsku� Teprve 
podtitul prozrazuje, že autor se zaměřil 
na užší správní jednotku, kterou v české 
části Slezska představovalo arcikněžství� 
Frýdecké arcikněžství v barokní době bylo 
nižší církevně správní jednotkou vratislav-
ské diecéze, kterou tvořilo několik farností� 
Frýdecký arcikněz měl povinnost dohlížet 
na sedm farních beneficií� Zvláštní poloha 
na hranicích s olomouckou a nitranskou 
diecézí se nejednou promítla i do vývoje 
této oblasti� Přepracovaná disertační práce 
Davida Pindura se snaží přiblížit raně 
novověké mechanismy církevní správy 
ve vratislavské diecézi právě na mode-
lovém příkladu frýdeckého arcikněžství� 
Soustředí se přitom na problematiku 
farních obročí a roli kněží ve vztahu 
k držitelům patronátu na pozadí reka-
tolizace Těšínska� Mnohdy jde o sporné 
případy, které svou povahou odpovídají 
názvu „stíny a světla“ církve ve Slezsku 
v období baroka� Samotné téma práce 
je chronologicky vymezeno léty 1654, 
kdy bylo ustaveno frýdecké arcikněžství, 
a 1770, kdy vznikl generální vikariát pro 
rakouskou část vratislavské diecéze� 

Po zevrubném úvodu a zhodnocení pra-
menů, jež dokládají, že autor je dobře obe-
známen s polskou i německou odbornou 

literaturou, se předkládaná kniha nejprve 
ve dvou samostatných kapitolách věnuje 
církevní správě Těšínska před rokem 1770 
a problematice vzniku a vývoje frýdeckého 
arcikněžství� Následuje část o hmotném 
zabezpečení farních beneficií� Autor na zá-
kladě pečlivé práce s prameny rekonstruuje 
stav a vybavení kněžských příbytků, výši 
stálých kněžských příjmů i příležitostných 
platů� Neopomíjí ani poměry pomocného 
duchovenstva (kaplanů) a osoby, které 
žily na farách (čeleď, hospodyně)� Další 
širší tematický celek sleduje problematiku 
patronátního práva v daném prostoru� Žilo 
zde hodně evangelíků a protestantského 
vyznání byli mnohdy i držitelé patronátní-
ho práva� Proto se v tomto konfesně smí-
šeném prostředí lze na jedné straně setkat 
se zakládáním nových kostelů i zbožných 
fundací ze stran katolických vrchností, ale 
i s jejich přezíravým postojem a se střety 
farářů s patrony evangelického vyznání� 
Právě část věnovanou patronátu v době 
rekatolizace lze považovat za nejpozoru-
hodnější� Je zde rovněž představena pro-
blematika obsazování obročí a rezignace 
farářů� Poslední část knihy se zamýšlí nad 
žádaným ideálem kněze v potridentském 
období a realitou ve sledovaném prostře-
dí, jak ji dokládají dochované prameny� 
Publikaci uzavírají textové přílohy, obsáhlý 
seznam pramenů a literatury, jmenný, 
místní i věcný rejstřík a resumé v polštině, 
němčině i angličtině� 

Z práce je patrné, že ji předcházel velmi 
pečlivý archivní výzkum a studium od-
borné literatury� Autor se drží především 
analytických postupů, některé obsáhlé 
citace z pramenů by možná bylo šťastnější 
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uvést v poznámkách pod čarou� Jak sám 
autor přiznává v úvodu, úmyslně opominul 
problematiku zádušního jmění a podrob-
nější rozbor duchovního života zdejší 
společnosti, neboť se těmto tématům 
věnoval v jiných publikovaných pracích 
a jejich další rozbor by neúměrně přesáhl 
rozsah díla� Na knize lze ocenit i zdařilou 
výtvarnou podobu, odborný výklad proklá-
dá bohatý obrazový doprovod� 

David Pindur podal cenný analytický 
příspěvek k náboženským dějinám raného 
novověku� Historii frýdeckého arcikněžství 
v barokní době se tak dostalo kvalitního 
monografického zpracování, na něž ob-
dobné církevně správní jednotky českých 
zemí teprve čekají� 

Jan Šimánek

Milena Hajná – Zdeněk Hojda – Eva 
cHodějovSká – Alexandra teSaříková 
(edd.), Heřman Jakub Černín na cestě 
za Alpy a Pyreneje I. Kavalírská cesta 
českého šlechtice do německých zemí, Itálie, 
Francie, Španělska a Portugalska, Praha, 
Nakladatelství Lidové noviny, 758 s�, 
ISBN 978–80–7422–281–8�

Milena Hajná – Zdeněk Hojda – Eva 
cHodějovSká – Alexandra teSaříková 
(edd.), Heřman Jakub Černín na cestě 
za Alpy a Pyreneje II. Cestovní deník 
Heřmana Jakuba Černína z let 1678–1682, 
Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2014, 
874 s�, ISBN 978–80–7422–281–8�

Kavalírské cesty šlechticů z českých 
zemí patří k atraktivním tématům mo-

derní české historické vědy� Šlechticům 
na cestách v průběhu 17� a na počátku 
18� století se ve svých výzkumech věnovali 
například Tomáš Foltýn, Jiří Kubeš, 
Jaroslav Pánek či Zdeněk Hojda� Poslední 
zmiňovaný se stal členem kolektivu autorů, 
kteří edičně zpřístupnili cestovní deník 
Heřmana Jakuba Černína z Chudenic 
(1659–1710)� Mladý Černín si vedl deník 
během své kavalírské cesty do Římsko-
německé říše, Itálie, Francie a Španělska 
v letech 1678 až 1682� Dvousvazková 
edice jeho deníku významně rozšiřuje do-
savadní výzkumy kavalírských cest, ale též 
přináší ucelený pohled na cestu konkrét-
ního šlechtice v poslední třetině 17� století�

První svazek se skládá z pěti kapi-
tol, rozsáhlých studií, ve kterých autoři 
zodpovídají otázky, jež vyvstanou při čtení 
deníku� Studie spojuje osoba Heřmana 
Jakuba Černína a jeho kavalírská cesta� 
Úvodní kapitola se ve stručnosti zabývá 
fenoménem kavalírských cest a je zacíle-
na především na čtenáře, kteří se s tímto 
pojmem setkávají poprvé� Následují 
stručné dějiny rodu Černínů z Chudenic 
a seznámení s hlavními představiteli rodu, 
Heřmanem Černínem a Humprechtem 
Janem Černínem� Nastíněny jsou též 
osudy Heřmana Jakuba Černína, převážně 
v době po návratu z kavalírské cesty� 

Třetí rozsáhlá kapitola se již soustředí 
na kavalírskou cestu Heřmana Jakuba� 
Autoři se v této části pokoušejí osvětlit 
jednotlivé aspekty cesty, tedy otázky, 
které se během čtení deníku nutně musí 
objevit� Pozornost se zaměřuje na cestov-
ní instrukce Humprechta Jana, doprovod 
mladého kavalíra, hospodaření během 
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cesty, poštovní a dopravní spojení, ubyto-
vání, možnosti studia v Itálii a podobně� 
Badatelé vycházeli nejen ze zkušeností 
a dojmů Heřmana Jakuba, patrných ze 
stránek deníku, ale též z kavalírských cest 
dalších mladých urozenců� Cesta mladé-
ho Černína je tak zařazena do dobového 
kontextu, ač trochu rozsáhlejšího (místy 
jsou zmíněny kavalírské cesty z dvacátých 
let 17� století)� Obdobnou koncepci má 
kapitola čtvrtá, která se věnuje konkrét-
ním městům a zemím, jež mladý Černín 
navštívil� Autoři zde postupovali chrono-
logicky podle itineráře cesty� Závěrečná 
kapitola prvního dílu popisuje kava-
lírskou cestu Tomáše Zachaea (1660–
1700), mladšího bratra Heřmana Jakuba, 
do Itálie� Jeho cestu přerušila smrt otce 
Humprechta Jana Černína roku 1682� 
Autoři neopomněli nastínit „druhou ka-
valírskou cestu“ obou bratrů do míst, kte-
ré během svých prvních kavalírských cest 
nestihli navštívit� V případě Heřmana 
Jakuba to byla cesta přes německé území 
a Nizozemí do Londýna, Paříže a Bruse-
lu� Tomáš Zachaeus se vydal do Benátek 
a Turína� 

Druhý svazek je edicí tří exemplá-
řů cestovního deníku Heřmana Jakuba 
Černína� V první řadě jde o vlastnoručně 
psaný deník mladého Černína, jak si přál 
jeho otec� Druhý dochovaný exemplář 
cestovního deníku psalo páže Heřmana 
Černína, Václav Příhoda-Casus� Jeho 
zápisy byly následně posílány Humprechtu 
Janovi do Čech� Třetí deník, který vznikal 
pravděpodobně pro reprezentativní účely, 
připsali autoři edice vrchnímu hejtmanovi 
černínských panství Janu Procházkovi� 

Heřman Jakub si vedl deník v jazyce země, 
ve které momentálně pobýval� Deník proto 
obsahoval záznamy nejprve v češtině, 
posléze v němčině, italštině, francouzštině 
a španělštině� Jazykovou strukturu zápisů 
dodržoval i Václav Příhoda-Casus stejně 
jako Jan Procházka� Edice zohledňuje 
původní text, všechny pasáže jsou v původ-
ním znění a doplňuje je český překlad� 

Druhý svazek edice je členěn na tři 
části� První kapitola informuje o prame-
nech a o edičních pravidlech jednotlivých 
částí textu� Následuje obsáhlý itinerář cesty 
Heřmana Jakuba a mapa celé kavalírské 
cesty, jež zahrnuje i předpokládanou cestu 
zpět do Čech� Třetí část druhého svazku 
tvoří edice všech tří dochovaných variant 
cestovního deníku, rozčleněného na jed-
notlivé roky v mezidobí let 1678 až 1682� 

Edice cestovního deníku Heřmana 
Jakuba Černína představuje všechny 
aspekty kavalírské cesty mladého urozence 
na konci 17� století� První díl osvětluje po-
zadí cesty a možnosti cestování, ubytování 
a studia� Druhý díl přináší dojmy konkrét-
ního šlechtice, jeho reflexi dobové společ-
nosti a cizích zemí, které navštívil� Osobní 
prožitky mladého Černína spolu s dalšími 
použitými prameny vytváří komplexní 
pohled na vybranou kavalírskou cestu� 
Edice nedokumentuje pouze cestu, ale též 
myšlenkový svět Heřmana Jakuba Černí-
na, jeho vnímání společenských struktur, 
pamětihodností a krajiny� Je třeba ocenit 
nejen rozsáhlé studie, které tvoří první díl, 
ale též precizně zpracovaný poznámkový 
aparát druhého dílu� Publikaci budou 
v budoucnu nepochybně využívat celé 
generace badatelů� Ač jde o dílo kolektivu 
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autorů, text je plynulý a jednotlivé části 
na sebe stylově i jazykově navazují� 

Veronika Mezerová

Rostislav Smíšek (ed.), Das Tagebuch 
Ferdinands zu Schwarzenberg aus den 
Jahren 1686–1688 und 1696–1697, České 
Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích 2015 (= Prameny k českým 
dějinám 16�–18� století, řada B, sv� V), 
664 s�, ISBN 978–80–7394–483–4�

V posledních dvou desetiletích obrátila 
česká a středoevropská historiografie svou 
pozornost k deníkovým záznamům osob, 
které se výrazně podílely na společenském, 
politickém či kulturním dění raného 
novověku� Z nejvýraznějších edic tohoto 
typu pramene stačí připomenout deník 
Adama mladšího z Valdštejna či olbřímí, 
několikasvazkový vydavatelský podnik 
Alessandra Catalana a Katrin Kellero-
vé, který zpřístupnil zápisky kardinála 
Arnošta Vojtěcha z Harrachu� Už jen 
srovnání zmíněných dvou děl však prozra-
zuje, jak mnoho se od sebe liší, a to nejen 
rozsahem, ale také způsobem „vyprávění“ 
autora deníku, jež vychází z cílů, pro které 
zápisky vznikaly� 

Deník Ferdinanda ze Schwarzenberku 
z Rodinného archivu Schwarzenberků, 
jenž Rostislav Smíšek editoval, pokrývá 
jen velmi krátké období necelých pěti let� 
Pouze z nich se zachovaly zápisky to-
hoto významného dvořana, jenž působil 
v blízkosti císaře Leopolda I�, respektive 
jeho manželky Eleonory Magdaleny 
Falcko-Neuburské� O to intenzivnější však 

je svědectví, které přináší� Rozhodně nejde 
o krátké zápisky v hospodářském kalendáři 
či poznámky, jež mají uchovat památku 
na jedinečnou událost� Téměř každodenní 
a často několikastránkové texty přiřazené 
k daným datům jako kdyby chtěly být 
kronikou leopoldovského dvora� Je v nich 
patrná snaha o úplnost sdělení, s čímž 
souvisí i množství figur, které ve Schwar-
zenberkově deníku vystupují a jejichž 
identifikace představuje pro dnešního 
editora nelehký úkol� 

V úvodních pasážích se Rostislav 
Smíšek pokusil podat nejen přehled dosud 
vydaných deníků a definovat tím tento 
typ pramene, ale i vhled do prostředí, 
v němž editovaný text vznikal� Pozornost 
tedy věnuje rodinnému zázemí, edukaci 
i socializaci Ferdinanda ze Schwarzenber-
ku� Zvláštní důraz přitom klade na jeho 
kavalírskou cestu a zásnuby (či spíše výběr 
vhodné manželky), což ostatně pojednal 
již dříve v přípravných studiích� Deník 
jako „směs historické reality a touhy po vy-
tvoření vlastního, co možná nejideálnějšího 
obrazu dvorské společnosti“ (s� 152), tedy 
napětí mezi skutečností a stylizovaným 
pohledem, nutí editora k širokému popisu 
společenských struktur (frakce u dvora, 
respektive jejich vnímání, prožívání klíčo-
vých politických událostí a jejich význam), 
protože poznat míru sebestylizace lze 
pouze z historického kontextu� V tomto 
ohledu je velmi přínosná souběžná práce 
s dalšími prameny, s nimiž editor konfron-
toval text deníku, především s pozůstalostí 
Ferdinanda ze Schwarzenberku i s písem-
nostmi hospodářského charakteru, které 
jsou uloženy v rámci Rodinného archivu 
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Schwarzenberků v českokrumlovském 
oddělení Státního oblastního archivu 
v Třeboni� 

Rostislav Smíšek se věnuje v úvodu 
k edici také problematice dosud studované 
v českém prostředí jen minimálně, a sice 
roli francouzštiny ve dvorské společnosti 
druhé poloviny 17� století� Snaží se tak 
zodpovědět otázku, proč první část deníku 
z let 1686 až 1688 vznikla zrovna v tomto 
jazyce „nepřítele“� Další pokračování dení-
ku, které následovalo až se zhruba dese-
tiletým odstupem, je již psáno německy� 
Zůstává i nadále otázkou, co zapříčinilo 
změnu jazyka; neméně závažným pro-
blémem je však důvod samotné cézury 
ve vedení deníku� Snad je to dáno přehléd-
nutím autora této anotace, ale v některé 
z pasáží úvodu k edici chybí zamyšlení nad 
tím, co vlastně způsobilo téměř desetiletou 
odmlku, zda je deník z mezidobí let 1688 
až 1696 ztracený či vůbec nevznikl� Stejně 
důležitá je i příčina, proč se Schwarzen-
berk k psaní deníku odhodlal a proč s tím 
přestal, zda se zachovaly nějaké přípravné 
črty, výpisky či poznámky, z nichž deník 
sestavoval, protože nafocené ukázky z de-
níku, které tvoří obrazovou přílohu edice, 
vypadají jako čistopisy�  

Šíře záběru deníku Ferdinanda ze 
Schwarzenberku („mon journal des affaires 
de cour“), je obdivuhodná� Jeho geografický 
horizont i vhled do detailů ze života ví-
deňské dvorské společnosti z něj tvoří ne-
postradatelný pramen pro každého, kdo se 
chce zabývat tímto sociálním prostředím, 
vnitřní i mezinárodní politikou habsbur-
ské monarchie i českou pobělohorskou 
šlechtou� Také proto patří editorovi díky 

a uznání za zpřístupnění textu, jejž neváhal 
v úplnosti vydat navzdory paleografické 
a především lingvistické náročnosti�

Jiří Hrbek

Jan ivanega, Lovecký zámek Ohrada.  
Stavební dějiny, Praha, Národní 
zemědělské muzeum 2014, 134 s�,  
ISBN 978–80–86874–55–5�

Jan ivanega, Lovecký zámek Ohrada  
a schwarzenberská sídla na panství 
Hluboká nad Vltavou, Praha, Národní 
zemědělské muzeum 2014, 162 s�,  
ISBN 978–80–86874–56–2�

Přestože systematický výzkum rezidenčních 
strategií nejurozenější vrstvy raně novověké 
společnosti tvoří již od počátku 20� století 
nedílnou součást evropské historiografie, 
české dějepisectví tomuto tématu prozatím 
věnovalo – na rozdíl od klasického kulturně 
historického nástinu architektonického 
vývoje a stavebních dějin jednotlivých 
památkových objektů – jen malou po-
zornost� Zmiňované „bílé“ místo na mapě 
dějin českých zemí se pokoušejí zaplnit 
obě uvedené monografie, které vznikly 
na základě kvalifikačních prací, jež autor 
postupně obhájil na Jihočeské univerzitě 
v Českých Budějovicích v letech 2011 až 
2013� Jan Ivanega vystavěl svá pojednání 
především na širokém pramenném výz-
kumu jednotlivých součástí neobyčejně 
rozsáhlého šlechtického rodinného archivu 
Schwarzenberků a fondů jednotlivých 
schwarzenberských velkostatků� V heu-
ristické fázi svého výzkumu pracoval s typo-
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logicky různorodými písemnými, ikonogra-
fickými a v neposlední řadě také hmotnými 
prameny� 

Autor upřel svou pozornost k analýze 
stavebního vývoje tří objektů – Hluboké 
nad Vltavou, jež byla do roku 1719 jádrem 
schwarzenberských panství v Čechách, 
Ohrady a areálu bývalých lázní v Libníči� 
Jako pojítko obou knih zvolil osobnost 
knížete Adama Františka ze Schwar-
zenberku (1680–1732), který nechal 
na počátku 18� století vystavět lovecký 
zámek Ohrada i lázně v Libníči� Charak-
teristickým znakem Ivanegova výkladu 
jsou ovšem značné přesahy, zejména 
do období života jeho otce Ferdinanda 
Viléma (1652–1703) a děda Jana Adolfa 
(1615–1683) na jedné straně a syna Josefa 
Adama (1722–1782) na straně druhé� 

Prvně jmenovaná práce nenabízí pouze 
hutný kulturně historický popis stavebních 
dějin, výzdoby a hmotného vybavení inte-
riérů Ohrady na počátku 18� věku� Autor 
se především snaží blíže ozřejmit složitý 
proces vzniku samotné stavby od vypraco-
vání architektonického návrhu až po do-
končení objektu a zasadit ho do kontextu 
středoevropského stavitelství sklonku 
17� a počátku 18� století� Konečná podo-
ba rezidence odrážela vzájemný dialog 
architekta a stavitele Pavla Ignáce Bayera 
stejně jako dalších osob podílejících se 
na její výstavbě se zadavatelem Adamem 
Františkem ze Schwarzenberku, který 
se aktivně zapojoval do jednotlivých fází 
vzniku šlechtického sídla� Autorova snaha 
proniknout do estetického cítění i archi-
tektonických názorů šlechtice a odkrýt tak 
vliv jeho hodnotového žebříčku, na jehož 

utváření se hlavní měrou podílela výchova 
a vzdělání, na podobu rezidence dodává 
předloženému pojednání zřetelný antropo-
logický rozměr� Ve složitém světě plánové 
dokumentace, alegorické výzdoby interiérů 
a v neposlední řadě také hmotném vyba-
vení sídla totiž autorovi neuniká konkrétní 
člověk, kníže ze Schwarzenberku�

Sondu do myšlenkového světa Ada-
ma Františka ze Schwarzenberku opírá 
Jan Ivanega o velmožovu dochovanou 
korespondenci s Pavlem Ignácem Baye-
rem a především o rozbor soudobých 
architektonických a uměleckých traktátů, 
které se nacházely ve šlechticově knihov-
ně i v bibliotéce jeho otce Ferdinanda 
Viléma� Správně poukazuje na skutečnost, 
že „pouhá přítomnost knihy v knihovně [...] 
nemusela automaticky znamenat, že s ní byl 
její vlastník obeznámen“ (s� 27)� Přesto její 
vlastnictví odráželo myšlenkový obzor 
a kulturní orientaci urozeného jedince 
ve vztahu k architektuře� Mnohem širší 
vypovídací hodnotu nabízí nepřeberné 
množství dochovaných písemností z pro-
cesu socializace a následné vzdělávací cesty 
mladého Schwarzenberka po jihozápadní 
Evropě či četné prameny, jež se týkají 
mecenátu zmiňovaného šlechtice, kterým 
však autor nevěnoval téměř žádnou pozor-
nost� Jinou možnost představuje výchovný 
traktát bádenského učence Philiberta 
Josepha de Roux Le prince selon Dieu et 
les hommes prouvé par les propres paroles de 
ľécriture sainte, jenž sepsal roku 1725 právě 
pro Adama Františka ze Schwarzenberku�

V závěru práce pak Jan Ivanega výstižně 
poznamenává, že cílem pojednání není 
podat vyčerpávající výklad o stavebních 
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dějinách konkrétní šlechtické rezidence, 
ale nabídnout určitý specifický (v tomto 
případě inovativní) pohled autora na zmi-
ňované téma a také naznačit další směry 
bádání� Správně si uvědomuje, že „Ohrada 
nebyla v žádném případě uzavřeným světem, 
který by fungoval sám do sebe“� Lovecký zá-
mek naopak „představoval živoucí organis-
mus, pevně zapojený do širší sítě schwarzen-
berských sídel v jižních Čechách“ (s� 115)� 

V naznačeném kontextu je třeba po-
hlížet na druhou anotovanou monografii, 
která v podstatě navazuje na předchozí 
knihu a zabývá se funkcemi a využíváním 
šlechtických staveb na panství Hlubo-
ká nad Vltavou, konkrétně hlubockého 
zámku, Ohrady a lázeňského komplexu 
v Libníči, jeho vrchností Adamem Fran-
tiškem ze Schwarzenberku� Hlavnímu 
tématu práce předchází nástin a interpre-
tace architektonické proměny, výzdoby 
interiérů i exteriérů a hmotného vybavení 
výše uvedených schwarzenberských sídel, 
včetně podílu jednotlivých uměleckých 
tvůrců na konkrétních zakázkách� S výjim-
kou Libníče autor mohl navázat na bohaté 
výsledky dosavadního domácího bádání, 
jež obohatil o celou řadu nových zjištění, 
případně revidoval některé starší poznatky� 

Autor pracuje s tezí, že všechny tři 
zmiňované komplexy budov byly funkčně 
propojeny a tvořily organický celek, při-
čemž každý sloužil Adamu Františkovi ze 
Schwarzenberku k jinému účelu� Zatímco 
Hluboká nad Vltavou fungovala jako sídlo 
urozené rodiny během jejích pravidelných 
podzimních pobytů v jižních Čechách 
i jako duchovní a správní centrum rozsáh-
lého panství, Ohrada poskytovala panstvu 

útočiště při loveckých zábavách a sloužila 
jako úložiště předmětů nezbytných k lovu 
(s� 89)� Areál v Libníči doplňoval soustavu 
vrchnostenských objektů na jihočeském 
dominiu Schwarzenberků o v té době 
módní lázně� Výstavbou tamní votivní 
kaple Nejsvětější Trojice navíc potomek 
Ferdinanda Viléma ze Schwarzenberku 
sledoval ještě jeden cíl, který se mu však 
nepodařilo naplnit – učinit z Libníče 
poutní místo nadregionálního významu�

Naznačení odlišné funkce a součas-
ně vzájemného propojení jednotlivých 
sídel poskytlo autorovi odrazový můstek 
k následnému sledování každodenního 
života těchto objektů v kulturně histo-
rických a sociálních souvislostech� Vedle 
zásobování výše zmiňovaných komplexů se 
pokouší rekonstruovat okruh osob, jež se 
staraly o jejich pravidelný chod, zejména 
během pobytů příslušníků schwarzenber-
ské rodiny a jejich hostů� Právě zachycení 
skutečného využívání Hluboké nad Vlta-
vou, Ohrady a Libníče vrchností v časo-
vém období přibližně 30 let představuje 
mimořádně cenný příspěvek pro poznání 
urbanizace novověké šlechty z českých 
zemí� Jan Ivanega však jde ve svém výzku-
mu ještě dále� Stranou pozornosti nepo-
nechává ani návštěvy urozených jedinců, 
kteří příležitostně nocovali na hlubockém 
zámku nebo využívali lázně v Libníči� 
Nedílnou součást výkladu tvoří analýza 
hmotného zabezpečení a průběhu rozlič-
ných světských i církevních performancí 
(hony, hostiny, slavnostní bohoslužby 
a procesí, svěcení kaple), jež se na Hluboké 
nad Vltavou, Ohradě a v lázních Libníč 
čas od času uskutečnily� 
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Obě interdisciplinárně pojaté práce 
odrážejí některé inovativní trendy, které 
překračují klasický odosobněný umělec-
kohistorický popis a zejména v posledním 
desetiletí se pozvolna prosazují rovněž 
v české historiografii� Kromě výkladu 
o stavebním vývoji a hmotném vybavení 
zámků v Hluboké nad Vltavou, Ohradě 
a lázeňském komplexu v Libníči poskytují 
mimořádně cenný pohled do rezidenčních 
strategií barokního kavalíra i každodenní-
ho života vrchnostenských úředníků v del-
ším časovém horizontu� Neméně hod-
notné jsou sondy do myšlenkového světa 
a hodnotového žebříčku Adama Františka 
ze Schwarzenberku� Volbou tématu i jeho 
metodologickým uchopením vybízejí 
k podobně orientovaným a následně také 
srovnávacím výzkumům v rámci habsbur-
ské monarchie�

Rostislav Smíšek

Eva kowalSká, Osvietenské školstvo 
(1771–1815). Nástroj vzdelania a disci-
plinizácie, Bratislava, Historický ústav 
Slovenské akademie věd 2014, 195 s�, 
ISBN 978–80–971540–3-5�

Slovenská historička Eva Kowalská se 
věnuje školské problematice přelomu 
18� a 19� století dlouhodobě, její první 
monografie k tomuto tématu vyšla v roce 
1987� Poznání rakouského (uherského) 
školství prohloubila od té doby řadou 
dílčích studií� Šestnáct z nich autorka 
upravila pro knihu Osvietenské školstvo 
tak, aby tvořily logicky uspořádaný celek 
s cílem poukázat nejen na institucionální 

a legislativní rámec školství, ale přiblížit 
také „každodenní život“, přesněji možná 
vyučovací praxi, ve vybraných typech 
vzdělávacích institucí� 

Autorčin záběr se v knize zužuje 
od anonymních procesů ke konkrétním 
osobnostem a dílčím projevům školských 
reforem� Vývoj školství v podunajské 
monarchii chápe jako důsledek proměn 
společnosti mezi starým režimem a mo-
dernou� Průvodní jev těchto proměn 
ve školství představovaly pokusy o uni-
fikaci vzdělávacího systému monarchie 
za vlády Marie Terezie a Josefa II�, jež 
motivovala snaha o sociální disciplinaci 
obyvatelstva a prohloubení kulturních 
a mravních hodnot u poddaných� Autorka 
si všímala i paradoxů, ke kterým v refor-
mách docházelo po vydání Tolerančního 
patentu� 

Pozornost se v knize soustředí zejména 
na zalitavské části monarchie� Reformy 
školství přiblížila Eva Kowalská na pří-
kladech několika jejích aktérů� Osvětlila 
uherské působení Johanna Ignaze Felbige-
ra, který připravil pro Habsburky reformu 
základního školství, seznámila odbornou 
veřejnost s politickými ambicemi rekto-
ra evangelických gymnázií v Kežmarku 
a Prešpurku Jozefa Becúra, nastínila 
problémy, se kterými se musel potýkat 
evangelický kněz a učitel Ladislav Bartho-
lomaeides při hledání učebnic vhodných 
pro protestantské žáky, a na příkladu pe-
dagogických aktivit Franze Paula Riglera 
demonstrovala postavení hudební výchovy 
v osvícenském školství� Jedna z podkapitol 
se věnuje společenskému postavení učitelů, 
jehož proměny úzce souvisely s probí-
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hajícími reformami� Zaměření knihy 
na vzdělání nižších společenských vrstev 
překročila autorka v podkapitole o baronce 
evangelického vyznání Lujze Amálii von 
Zay, která se aktivně zajímala o studia 
svých dvou vlastních a jednoho nevlastní-
ho syna� 

Požadavek na unifikaci vzdělávacího 
systému rakouské monarchie byl kromě ji-
ného také reakcí na existenci škol různých 
vyznání� Jedním z pokusů o překonání 
konfesní rozrůzněnosti bylo zavedení 
takzvaných smíšených škol pro katolíky 
a protestanty� Rodiče židovských chlap-
ců byli naproti tomu nabádáni alespoň 
k dodržování povinné školní docházky 
do státem kontrolovaných židovských 
škol� Autorka se v knize zaměřila také 
na zcela nové typy vzdělávacích institucí, 
které v osvícenském období v Uhersku 
vznikaly� Pojednala o zakládání dívčích 
škol, o Královské akademii v Trnavě 
(později přestěhované do Prešpurku), 
která na svých dvou fakultách připravovala 
absolventy gymnázií na úřednickou dráhu, 
a také o sirotčincích, které plnily kromě 
sociální péče i vzdělávací roli� 

Poslední kapitola knihy se zaměřuje 
na inovace ve výuce� Neodmyslitelnou 
součástí školských reforem byly snahy 
o zavedení jednotných učebnic� Pro Uhersko 
je připravoval reformátor Felbiger� Zručnost 
mládeže, případně i její estetické cítění měl 
podpořit nový prvek ve výuce, jímž bylo 
kreslení, případně rýsování� Stranou autorči-
na zájmu nezůstaly ani prostory, ve kterých 
se výuka odehrávala, tedy školní budovy� 

Kniha Evy Kowalské přibližuje vliv 
transformace rakouského vzdělávací-

ho systému na nižší školství v Uhersku, 
respektive na území dnešního Slovenska� 
Autorka si nekladla za cíl připravit synte-
tickou práci, ale po revizi svých dílčích stu-
dií naznačila základní trendy osvícenských 
reforem a vyzdvihla podstatné novinky, 
které tyto reformy uherskému školství při-
nesly� Šlo jí přitom o propojení teoretické 
(legislativní) a praktické roviny� 

Michal Morawetz

Franz Leander FillaFer – Thomas 
wallnig (Hg.), Josephinismus zwischen 
den Regimen. Eduard Winter, Fritz Valja-
vec und die zentraleuropäischen Historio-
graphien im 20. Jahrhundert (= Schriften-
reihe der Österreichischen Gesellschaft 
zur Erforschung des 18. Jahrhunderts 
17), Wien, Böhlau Verlag 2016, 326 s�, 
ISBN 978–3-205–79569–8�

Kolektivní monografie přibližuje pohled 
historiografie na josefinismus v průběhu 
20� století� Jde o vůbec první interpretaci 
středoevropského bádání o osvícenst-
ví, která se navíc kriticky vyrovnává 
s vlivnými a do jisté míry kontroverzně 
přijímanými pracemi Eduarda Winte-
ra a Fritze Valjavce, včetně jejich vlivu 
na dějepisectví v Rakousku, Maďarsku, 
Itálii, bývalém Československu a státech 
někdejší Jugoslávie� 

V rozsáhlém úvodu vymezili editoři 
svazku Franz Leander Fillafer a Thomas 
Wallnig hlavní tematické okruhy knihy� 
Bylo zapotřebí definovat základní pojmy 
jako osvícenství, josefinismus či absoluti-
smus a jejich vzájemný vztah, stejně tak 



/ ZPRÁVY O LITERATUŘE /

144 OPERA HISTORICA    • ROČNÍK 17 • 2016 • č. 1

jako proměny vnímání těchto termínů 
v různých etapách 20� století v nástup-
nických státech habsburské monarchie� 
Zvláštní zřetel práce klade na období na-
cistické diktatury, ve kterém vznikly vlivné 
práce česko-německého historika Eduarda 
Wintera i jeho maďarsko-německého ko-
legy s chorvatskými kořeny Frtize Valjavce� 
Hned v první studii se Franz L� Fillafer 
pokusil zrekonstruovat kontext, ve kterém 
své koncepce zmínění historikové vypra-
covali� Nastínil proto debaty o osvícenství 
a josefinismu v Československu, Maďarsku 
a Rakousku mezi lety 1918–1945�

Na neustále přítomnou otázku histori-
ků osvícenství, jestli je Winterova inter-
pretace josefinismu z roku 1943 ovlivněna 
nacistickou ideologií, hledal odpověď Jiří 
Němec� Jeho kladné stanovisko i objasnění 
faktu, že josefinismus mohla využít nacis-
tická propaganda, dokumentují dvě přílohy 
– neotištěná kapitola z Winterovy knihy, 
která se dochovala v jeho pozůstalosti 
(část archiválie je vyobrazena na obálce 
recenzované monografie) a dopis historika 
Ernsta Klebela adresovaný Christophu 
von Harlingovi� Podobně ideologicky jako 
Winter nahlížel josefinismus a osvícenství 
i Fritz Valjavec, jehož interpretaci rozebrali 
ve svých studiích Norbert Spannenberger 
a Petra Svatek� Na rozdíl od Wintera ale 
zůstal Valjavec svému nacionálně socialis-
tickému pojetí věrný i po skončení druhé 
světové války� 

Johannes Holeschovsky ukázal na pří-
kladu benediktinského mnicha, rakouské-
ho fašisty a vlivného poválečného historika 
Huga Hantsche ještě jiný pohled na josefi-
nismus, než jaký měli Winter s Valjavcem� 

Hantsch považoval josefinismus za vari-
antu osvícenského absolutismu vytvořenou 
Josefem II� a pokoušel se ho interpretovat 
nikoli jako celoněmecký, ale jako celoev-
ropský fenomén� Sonia Horn přiblížila roli 
josefinismu v dějinách medicíny a v histo-
riografii tohoto oboru studiem díla histo-
ričky lékařství Erny Lesky� 

Čtyři poslední studie se zaměřují 
na recepci josefinismu v některých korun-
ních zemích někdejší monarchie� Pojetí 
josefinismu v nejvýznamnějších Wintero-
vých pracích a vliv jeho koncepce na české 
dějepisectví vyložil Ivo Cerman, na chor-
vatskou a srbskou historiografii se zaměřil 
Konrad Clewing a pohled italských his-
toriků shrnul Antonio Trampus� Recepci 
Winterova a Valjavcova díla v maďarském 
dějepisectví přiblížili Olga Khavanová 
a András Forgó�

V doslovu připomněl Robert Evans, 
že dějiny nelze zkoumat bez znalosti his-
toriografie� Kniha Josephinismus zwischen 
den Regimen se soustředí na vznik a vliv 
dvou nejznámějších knih o josefinis-
mu a odpovídá na celou řadu zásadních 
otázek v souvislosti s pracemi Eduarda 
Wintera a Fritze Valjavce� Monografii 
by proto neměl ponechat bez povšimnutí 
žádný historik osvícenství, kterého zajímá, 
proč v době nacistické okupace vznikly 
dvě podobně zaměřené práce s rozdílnou 
interpretací, ale dodnes přetrvávajícím vli-
vem na dějepisectví, či proč nebyly knihy 
přes všechny své nedostatky a tendenční 
interpretaci nahrazeny nebo překonány, 
případně jak se historici s jejich dědictvím 
vyrovnávají� 

Michal Morawetz
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Ve dnech 12� až 14� listopadu 2015 se 
na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích konala mezi-
národní konference Faces of the Com-
munity. Agency and Meaning in Urban 
Visual Communication, Central Europe 
1400–1700. Její účastníci představovali 
různé podoby symbolické komunika-
ce, jejímž prostřednictvím městské elity 
demonstrovaly svou moc či náboženské 
přesvědčení� S mimořádnou pozorností se 
přitom setkávaly zvláště příspěvky popisu-
jící střetávání mezi protestanty a katolíky 
na přelomu 16� a 17� století� Více infor-
mací o projektu Faces of the Community lze 
dohledat na: http://www�ff�jcu�cz/faces-of-
-the-community-agency-and-meaning-
-in-urban-visual-communication-central-
-europe-1400-1700

Dne 27� listopadu 2015 uspořádal His-
torický ústav Filozofické fakulty Univer-
zity Pardubice workshop Raně novověká 
diplomacie v 17. a 18. století� Workshop 
patří mezi pravidelná setkání badatelů, 
kteří se zabývají dějinami diplomacie�  
Tentokrát tvořily většinu příspěvků přípa-
dové studie, které se zaměřily na jednot-
livé vyslance a jejich mise v nejrůznějších 
státech� Velká část referátů se soustředila 
na císařské vyslance v Rusku� Program 
konference: http://uhv�upce�cz/data/File/
konference/2015-program�pdf�

Problematika raného novověku 
prostupovala většinu sekcí jedenáctého 
ročníku European social science history 
conference, kterou uspořádal Internatio-
nal Institute for Social History ve dnech 
30� března až 2� dubna 2016 ve španělské 
Valencii� Jednotlivé sekce tvořilo 27 tema-

tických okruhů, jež chronologicky pokrylo 
období od antiky po současnost� Nejhojně-
ji byly zastoupeny sekce věnované demo-
grafii a dějinám rodiny, gender history 
či nejrůznějším oborům hospodářských 
dějin� Výrazný vzestup přitom zaznamena-
la témata spojená s migraceni a etnicitou� 
Program konference: https://esshc.social-
history.org/esshc-valencia-2016

Ve dnech 25� až 26� května 2016 pořádal 
Historický ústav Akademie věd České 
republiky mezinárodní konferenci Raně 
novověké město jako komunikační uzel. 
Vedle referátů zaměřených na budovy a pro-
stranství, na nichž se spolu setkávali oby-
vatelé jedné oblasti, zazněly též příspěvky 
věnované komunikaci mezi různými městy 
či dokonce státními útvary� Objevila se též 
nová témata, mezi něž náleželo zkoumání 
prvních adresářů nebo utváření obchodních 
cest z hledisek praktických i obtížnosti 
terénu� Program konference: http://www�
hiu�cas�cz/cs/download/konference/2016/
pozvanka-rane-novoveke-def�pdf

Město Třeboň otevřelo v lednu 2016 
Centrum třeboňského rybníkářského 
dědictví� V renesančním domě, který 
v 16� století údajně patřil rybníkáři Ště-
pánku Netolickému, byly při rekonstrukci 
odkryty lunety sedmi svobodných umění 
ze 17� století� V budově je instalována ex-
pozice třeboňského rybníkářství, která po-
mocí hmotných, písemných i obrazových 
pramenů a interaktivních prvků přibližuje 
vznik, vývoj a fungování kulturní krajiny 
Třeboňska� Více na: http://www.itrebon.cz/
dum-stepanka-netolickeho�

U příležitosti 200� výročí úmrtí nej-
známějšího českého písmáka, milčického 
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rychtáře Františka Jana Vaváka (1741–
1816) uspořádala Filozofická fakulta Uni-
verzity Karlovy ve spolupráci s Archivem 
hlavního města Prahy konferenci nazvanou 
Soumrak tradiční společnosti – český 
venkov a maloměsto na přelomu epoch� 
Jednání proběhla ve dnech 2� a 3� června 
2016 v Clam-Gallasově paláci v Praze� 
Zazněly příspěvky z oboru kulturních 
a hospodářských dějin, literárních věd 
a etnografie, které spojovalo zaměření 
na venkovské prostředí raného novově-
ku a 19� století�  Program konference je 
uveden na http://www�ff�cuni�cz/udalost/
soumrak-tradicni-spolecnosti-cesky-ven-
kov-malomesto-na-prelomu-epoch-2/

Pozoruhodnou výstavu s názvem Feste 
feiern uspořádalo v letních měsících 2016 
k 125� výročí svého založení Kunsthisto-

risches Museum ve Vídni� Její těžiště spo-
čívalo v představení dvorských, městských 
a církevních slavností raného novověku 
– v době mezi renesancí a Francouzskou 
revolucí� Vystavené exponáty, které pochá-
zely především z vlastních sbírek pořa-
datelské instituce, dokládaly symbolické 
poslání slavností a jejich význam pro sebe-
prezentaci jednotlivých sociálních skupin 
hierarchicky uspořádané společnosti� Jejich 
evidenci shrnul stejnojmenný katalog, jenž 
navíc obsahuje cenné příspěvky k dějinám 
raně novověkých slavností� Více na http://
www�khm�at/besuchen/ausstellungen/
feste-feiern/

Václav Bůžek – Monika Konrádová – 
Michal Morawetz – Kateřina Pražáková – 

Markéta Skořepová
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