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Fürstbischof – Putschist – Landesherr
Erzherzog Leopold von Österreich (1586–1632) in dynastischen 
und militärischen Gemeinschaften

CAROLIN PECHO

Erzherzog Leopold war, Jahrgang 1586, 
zunächst Geistlicher, Bischof in Passau 
und Straßburg, strebte jedoch seit spä-
testens 1608 aktiv den Kaisertitel an .1 
Dieses Begehren fiel hinein in eine Krise 
der habsburgischen Regentschaft, da 

Erzherzog Matthias seinen Bruder Kaiser 
Rudolf II . herausforderte .2 Erzherzog 
Leopold nutzte diese instabile Lage, um 
ein eigenes Kraftfeld aufzubauen und 
sich neu zu positionieren . Dabei setzte er 
auf Aufsteiger-Persönlichkeiten, die er 

1  Dieser Text basiert auf der Dissertation der Autorin, die im Jahr 2017 im Druck erscheinen 
soll . Louis Châtellier, Leopold, Erzherzog von Österreich (1586–1632), in: Erwin Gatz (ed .), 
Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1486 bis 1648 . Ein biographisches Lexikon, 
Berlin 1996, S . 416–418; Franz-Heinz von Hye,  Leopold V, in: Brigitte Hamann (ed .), Die 
Habsburger . Ein biographisches Lexikon, München 1988, S . 247–249; Constantin Wurzbach, 
Leopold V., in: Biographisches Lexikon des Kaisertums Österreich 6, 1860, S . 416–118; Franz 
Krones, Leopold V., Erzherzog von Oesterreich, in: Allgemeine Deutsche Biographie 18, 1883, 
S . 398–402; Hugo Altmann, Leopold V. Ferdinand, in: Neue Deutsche Biographie 14, 1985, 
S . 290–293 .

2  Václav Bůžek (ed .), Ein Bruderzwist im Hause Habsburg (1608–1611), České Budějovice 2010 
(= Opera historica 14), dort besonders: Tomáš Sterneck, Zwischen Bruderzwist und Einfall 
des Passauer Kriegsvolks. Reflexion der politischen Turbulenzen von 1608–1611 in einer königlichen 
Stadt am Beispiel von České Budějovice/Budweis, in: ibidem, S . 449–472; Winfried Schulze, 
Jülich-Klevische Erbfolgestreit als deutscher und europäischer Konflikt, in: Manfred Groten – Cle-
mens von Looz-Corswarem – Wilfried Reininghaus (edd .),  Der Jülich-Klevische Erbstreit 
1609 . Seine Voraussetzungen und Folgen, Düsseldorf 2011 (= Publikationen der Gesellschaft für 
rheinische Geschichtskunde . Vorträge, Bd . 36 / Veröffentlichungen der Historistischen Kommis-
sion für Westfalen . Neue Folge, Bd . 1 / Veröffentlichung des Arbeitskreises Niederrheinischer 
Kommunalarchivare); Heinz Schilling, Reformation und Altes Reich. 1500 -1740, in: Hartmut 
Boockmann (ed .), Mitten in Europa, Berlin 1984, S . 151; Gerhart Baumann, Ein Bruderzwist 
in Habsburg. Das Drama gegenwärtiger Geschichte, in: Gerhard Neumann – Günter Schnitzler 
(ed .), Franz Grillparzer . Historie und Gegenwärtigkeit, Freiburg 1994 (= Rombach Wissenschaft, 
Reihe Litterae, Bd . 19), S . 123–142; Ludger Drost – Adolf Hofstetter, Art. E.3.1.1 Einfall des 
Passauer Kriegsvolkes in Prag nach Wilhelm Peter Zimmermann, 1611. Radierung, 23,4 cm x 28,6 cm. 
Passau, Oberhausmuseum, Inv. Nr. 1532, in: ebenda, S . 80; Max Brunner (ed .), Passau. Mythos & 
Geschichte. Begleitband zur Ausstellung im Oberhaus Museum Passau. Unter Mitarbeit von Petra Gru-
ber und Adolf Hofstetter, Regensburg 2007, S . 78; dies ., E.3.1. Habsburger Bruderzwist – Passauer 
Kriegsvolk . in: ebenda, S . 80 . Bernd Rill, Kaiser Matthias. Bruderzwist und Glaubenskampf, Graz 
1999; Rudolf John Schleich,  Melchior Khlesl and the Habsburg Bruderzwist. 1605–1612, New 
York 1968; Karl Vocelka, Geschichte Österreichs. Kultur – Gesellschaft – Politik, Graz–Wien– Köln 
2000, S . 106 .
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an sich band, die aber gleichzeig in ihm 
eine Chance zur Sicherung ihres sozialen 
Aufstiegs sahen . Beide Gruppierungen 
werden in der Arbeit unter dem Begriff 
der „Gemeinschaft“ untersucht . Wofür 
banden sich diese Gruppen aneinander, 
wie und mit welcher Erwartungshaltung 
taten sie das und welche Auswirkung hatte 
das auf mögliche Klientelsysteme?

Maßgeblich stützte Erzherzog Leopold 
sich zum einen auf die soziale Gruppe 
ehemaliger Militärs der Türkenkriege, 
die durch den Friedenschluss von 1606 

ihre Posten verloren hatten und nun 
versuchten sich in einer zivilen Ordnung 
zu behaupten .3 Zum anderen vertraute 
der Erzherzog auf Kommunikations- und 
Diplomatieprofis wie Frans Tengnagel, 
den Erben Tycho Brahes und auf die 
Familie Henot .4 Über Hartger Henot 
hatte der Habsburger auch eine direkte 
Verbindung zu den geistlichen Kurfürsten, 
die Erzherzog Leopold in den Jahren von 
1608 –1613 protegierten und vertraglich 
festhielten, ihn, bei Einwilligung des 
Kaisers zu dessen Nachfolger, zu wählen .5 

3  Jan Niederkorn, Die europäischen Mächte und der „Lange Türkenkrieg“ Kaiser Rudolfs II. (1593–
1606),  Wien 1993 (= Archiv für österreichische Geschichte 135); János Barta (ed .), „Einigkeit und 
Frieden sollen auf seiten jeder Partei sein“. Die Friedensschlüsse von Wien (23. 6. 1606) und Zsitvatorok 
(15. 11. 1606). Festschrift anlässlich des neunzigsten Geburtstages von Zsigmond Jakó, Debrecen 2007; 
István Kenyeres,  Die Kosten der Türkenabwehr und des Langen Türkenkrieges (1593–1606) im 
Kontext der ungarischen Finanzen des 16. und 17. Jahrhunderts, in: Peter Rauscher – Andrea Serles 
– Thomas Winkelbauer (edd .),  Das „Blut des Staatskörpers“ . Forschungen zur Finanzgeschichte 
der Frühen Neuzeit, München 2012 (= Historische Zeitschrift . Beihefte, Neue Folge 56), S . 19–41 . 
Karl Nehring, Adam Freiherrn zu Herbersteins Gesandtschaftsreise nach Konstantinopel. Ein Beitrag 
zum Frieden von Zsitvatorok (1606), München 1983 . 

4  John Robert Christianson, On Tycho’s island. Tycho Brahe and his Assistants 1570–1601, Cam-
bridge 2003, S . 366; Ritchie Robertson, Max Brod’s Novel Tycho Brahes Weg zu Gott. A Tale of Two 
Astronomers, in: Manfred Engel – Ritchie Robertson (edd .), Kafka and Short Modernist Prose, 
Würzburg 2009 (= Oxford Kafka Studies 1), S . 143 -158 . Zu den Henots: Stefan Lewejohann, 
Hartger Henot und die apokalyptischen Reiter, in: derselbe (ed .), Köln in unheiligen Zeiten . Die 
Stadt im Dreißigjährigen Krieg, Köln–Weimar–Wien 2014, S . 46–49; Leonhard Ennen, Henot, 
Hartger, Allgemeine Deutsche Biographie 11, 1880, S . 782; Klaus Wittstadt (ed .), Nuntiaturberichte 
aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken. Die Kölner Nuntiatur. Nuntius Atilio Amalteo (1606 
September-1607 September), IV, München–Paderborn–Wien 1975, S . XXXVIII-XXXIX; Engel-
bert Goller, Jakob Henot (+ 1625). Postmeister von Cöln. Ein Beitrag zur Geschichte der sogenannten 
Postreformation um die Wende des XVI. Jahrh, Bonn 1910 . 

5  Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, Mainzer Erzkanzlerarchiv, Wahl- und Krönungsakten 8 (alt 6) 
1606–1621/Zur Wahl des neuen Kaisers – die Geistlichen Kurfürsten, 8A, fol . 1–305, 1606–1618 
(8 in 20 ausgebessert), 65f . Das Original des Mainzer Kurfürsten liegt zum Teil als Edition vor: 
Felix Stieve – Karl Mayr (edd .), Von der Abreise Erzherzog Leopolds nach Jülich bis zu den Werbungen 
Herzog Maximilians von Bayern im März 1610, München 1905 (= Briefe und Akten zur Geschichte 
des Dreißigjährigen Krieges in den Zeiten des vorwaltenden Einflusses der Wittelsbacher, Bd . 7), 
Nr . 55, Wechsel-Verpflichtung der drei geistlichen Churfürsten die Wahl betreffend, Mainz St . 
Martinsburg 31 . 8 . 1609 . In der Edition ist vermerkt, dass die drei Kurfürsten dieses Versprechen 
dreimal abgeschrieben hätten und jeder ein gleichlautendes Exemplar ausgehändigt bekommen 
habe . Die Wiener Edition scheint eine separate, weitere Abschrift dieses Versprechens zu sein .
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Gemeinsam waren sie in der katholischen 
Liga, traten jedoch für ein überkonfessio-
nelles Bündnis, etwa mit Sachsen ein, um 
das Reich zu stabilisieren .6 Deutlich wird 
in der Kommunikation dieser Perso-
nen, dass Erzherzog Leopold die soziale 
Distanz abbaute und eine große Nähe 
evozierte, die die Gruppe loyal an ihn 
band . Er nahm etwa zusammen mit den 
Brüdern Henot die Festung Jülich 1609 
ein, indem er verkleidet als ihr Diener sich 
von ihnen ins Schloss schleusen ließ .7 Der 
weitergehende Plan der Gemeinschaft 
scheiterte 1611 zunächst, als Erzher-
zog Leopold versuchte, mit Truppen 
Prag einzunehmen und seine Wahl zum 
Nachfolger zu erzwingen . Der Wider-
stand der böhmischen Stände verhinderte 
seine Machtübernahme und letztlich 
wurde sogar Kaiser Rudolf als böhmischer 
König abgesetzt und Erzherzog Matthias 
ernannt .8 Erzherzog Leopold musste sich 
zunächst in seine Hochstifte zurückzie-
hen . Erst mühsam arbeitete er sich über 
gebaute Symbolprojekte wieder in die 
Gemeinschaft der Familie zurück . 1626 
durfte er schließlich die geistlichen Ämter 
an seinen Neffen übergeben und avancier-

te zum Landesherrn von Tirol, außerdem 
heiratete Leopold zu diesem Zeitpunkt 
Claudia dé Medici und regierte mit ihr 
bis zu seinem Tod 1632 das Land in den 
Alpen .9 

Diese eigenständige Habsburgerherr-
schaftsoption ist in der Forschung bisher 
weitgehend ausgeblendet worden . Die 
Politik von Erzherzog Matthias und Erz-
herzog Ferdinand ist jedoch kaum ohne 
diese zu vorstellbar, weil die beiden älteren, 
regierenden Familienmitglieder, auf die 
militärisch konnotierte, überkonfessionelle 
und im Reich gut vernetzte Position des 
jüngeren Habsburgers (auch in den Jahren 
nach 1611) reagieren mussten und das 
auch taten . 

Die Arbeit nimmt also sowohl die 
innerfamiliären Vorgänge im Haus Habs-
burg, als auch die Aufstiegschancen eines 
nachgeborenen Fürsten sowie dessen Um-
feld in den Blick . Es wird damit deutlich, 
wie sehr die Verfügbarkeit von Militärs 
das politische Klima veränderte . Nach 
dem Ende des Langen Türkenkriegs 1606 
gab es größere Heersteile sowie deren 
Befehlshaber, die nach neuen Aufgaben 
suchten . Diese militärische Präsenz im 

6  Dieter Albrecht, Maximilian I. von Bayern 1573–1651, München 1998, S . 410–415 .
7  Alison D . Anderson, On the Verge of War. International Relations and the Jülich-Kleve Succession 

Crises (1609–1614), Boston 1999 .
8  Pavel Král, Continuity or Discontinuity. Royal Festivities in the time of Bruderzwist, in: V . Bůžek 

(ed .), Ein Bruderzwist, S . 255–276 .
9  Karl Vocelka, Habsburgische Hochzeiten 1550–1600, Wien 1976; Sabine Weiss, Der Innsbrucker 

Hof unter Leopold V. und Claudia de’ Medici (1619–1632). Glanzvolles Leben nach Florentiner Art, 
in: Heinz Noflatscher – Jan Paul Niederkorn (edd .), Der Innsbrucker Hof . Residenz und höfische 
Gesellschaft in Tirol vom 15 . bis 19 . Jahrhundert, Wien 2005, S . 241–348; dieselbe, Eine italieni-
sche Prinzessin als Landesfürstin von Tirol. Claudia de’ Medici und ihre Rolle in der Tiroler Geschichte, 
Tiroler Heimat 69, 2005, S . 41–52 .
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zivilen Leben, in erster Linie übrigens 
in der Residenzstadt Prag, destabilisierte 
die dortige Ordnung und machte Krieg 
immer mehr zu einer, auch innenpolitisch, 
akzeptierten Handlungsweise .10 

Reziprok wirkte diese Entwicklung 
aber auch auf die Dynastie der Habs-
burger zurück . Erzherzog Leopold 
versuchte zunächst durch die Schaffung 
einer eigenen Hausmacht sich durchzu-
setzen . Als dies mit dem militärischen 
Scheitern von 1611 misslang, schwenkte 
der Jüngere auf die gegenreformatori-
sche Linie seines Bruders, des späteren 
Kaisers Ferdinand II ., mit Hilfe mehrere 
Symbolprojekte ein .

Erzherzog Leopold wollte Kaiser des 
Heiligen Römischen Reichs werden 
Ehrgeizig und unerfolgreich – aber den-
noch prägte sein Versuch und sein Schei-
tern die habsburgische Hauspolitik des 
frühen 17 . Jahrhunderts entscheidend mit . 
Erzherzog Leopold stand jedoch nur auf 
Platz sieben der Erbfolge . Daher war es 
nicht selbstverständlich, dass er zum einen 

sich soweit aus seinem familiären Aktions-
radius herauswagte, zum anderen, dass er 
Mitstreiter fand, die ihn unterstützten . Die 
machpolitisch volatile Situation in Prag 
von 1605–1608 trug entscheidend dazu 
bei, dass Erzherzog Leopold es wagen 
konnte, nach der Krone Böhmens und des 
Reichs zu greifen . Um welche Vorausset-
zungen handelte es sich? 
1 . Der Möglichkeitsraum für einen 
Vorstoß tat sich auf, weil Leopolds ältere 
Cousins, an der Spitze der Vorstand des 
Hauses Habsburg Kaiser Rudolf II . keine 
legitimen Kinder hatten .11 Es gab also 
die Möglichkeit ein anderes Mitglied des 
Hauses zum Vivente Imperatore, also schon 
zu Lebzeiten zum Nachfolger des Kaisers 
zu wählen . Diese Möglichkeit kannten 
auch die übrigen Mitglieder des Hauses, 
sie hatten es aber nicht geschafft, sich 
entscheidend an der Seite Rudolfs zu po-
sitionieren . Und mehr noch, der Versuch 
der jüngeren Brüder des Kaisers, diesen 
vorzeitig zu beerben, führte zu dem, was 
nach Grillparzer als Habsburger Bruder-
zwist bezeichnet wird .12

10  Als Beispiel wird in der Dissertation der Autorin auch die Lebensbeschreibung von Heinrich Hies-
serle von Chodaw analysiert, dessen Karriere gerade für die Befehlshaber der zweiten Reihe ganz 
exemplarisch erscheint . Heinrich Hiesserle von Chodaw, Reiss-Buch und Leben . VI A 12; Kni-
hovna Národního muzea v Praze; Praha, 38 x 27,5cm; James R . Palmitessa, The Prague Uprising 
of 1611. Property, politics, and Catholic renewal in the early years of Habsburg rule, Central European 
History 31, 1998, S . 299–328 . 

11  Robert J . W . Evans, Rudolf II and his World. A Study in intellectual History 1576–1612, London 1997 .
12  Wolfgang Häusler, „Das ist der Fluch von unsrem edlen Haus ...“ Franz Grillparzers Trauerspiel 

Ein Bruderzwist in Habsburg – ein zeitgeschichtliches Paradigma aus der Schreibtischlade des beamteten 
Poeten?, in: V . Bůžek (ed .), Ein Bruderzwist, S . 537–539; Birthe Hoffmann, Opfer der Humanität. 
Zur Anthropologie Franz Grillparzers, Wiesbaden 1999; David S . Luft, Austrian Intellectual History 
before the Liberal Era: Grillparzer, Stifter, and Bolzano, Austrian History Yearbook 41, 2010, S . 1–12; 
Jürgen Schröder, „Der Tod macht gleich“. Grillparzers Geschichtsdramen, in: Gerhard Neumann – 
Günter Schnitzler (edd .), Franz Grillparzer . Historie und Gegenwärtigkeit, Freiburg im Breisgau 
1994 (= Rombach Wissenschaft, Reihe Litterae, Bd . 19), S . 37–57 .
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Gerade diese angespannte Lage macht 
es für einen Erbanwärter notwendig, das 
Einverständnis des amtierenden Amtsin-
habers zu erhalten . Als zweiten Baustein 
benötigte man also ein Einvernehmen 
mit dem bisherigen Kaiser . Die Verbin-
dung von Leopold und Rudolf ist in den 
Quellen schwer greifbar . In einer promi-
nenten Quelle wird jedoch stillschweigend 
deutlich, dass Erzherzog Leopold eine 
Außenseiterstellung innerhalb der Dyna- 
stie innehatte, die darauf hinweisen könnte, 
dass er sich in der Nähe des Kaisers 
positionierte: Leopold unterschrieb eben 
gerade nicht die Hausvereinbarung von 
1606, die Matthias, sollte Rudolf II . nicht 
mehr in der Lage sein zu regieren, zum 
Hausvorstand beförderte .13 Dieser Vertrag 
zwischen den übrigen Erzherzögen gilt 
als inoffizieller Auftakt der Bemühun-
gen Erzherzog Matthias‘, den Kaiser zu 
beerben . Das Fehlen der Unterschrift 
Leopolds ist also ein erstes Indiz . Wir 
sehen außerdem, dass die Berater Erzher-
zog Leopolds immer näher an den Kaiser 
heranrückten und es gibt Berichte über ein 
ausgelassenes Fest, mit dem die Berufung 
Leopolds nach Straßburg gefeiert wurde . 
Der Kaiser sei bei dieser Gelegenheit sehr 
wohlgemut gewesen, habe keine Bemer-

kungen über sein Alter hören wollen und 
habe sich über die Karriere seines Schütz-
lings offensichtlich gefreut . Dieses Ver-
halten war so auffällig, dass der bayerische 
Gesandte es sofort an Herzog Maximilian 
nach München berichtete .14 

Zum dritten benötigte Erzherzog Leo- 
pold, um Kaiser zu werden, die übrigen 
Stimmen im Kurkolleg . Seit der Goldenen 
Bulle wählten die Kurfürsten den Kaiser 
und ohne diese Wahl, waren die Bemü-
hungen des Erzherzogs nichtig . Aber 
würden die Reichsfürsten einen nachge-
borene Habsburger unterstützen, der noch 
dazu bereits die niederen Weihen empfan-
gen hatte und als territoriale Grundlage 
lediglich auf zwei geistliche Hochstifte 
zurückgreifen konnte? Ohne einen 
Dispens des Papstes war eine Rückkehr 
in den weltlichen Stand abgesehen davon 
ohnehin nicht denkbar . 

Aber auch diese Hürde nahm Erzherzog 
Leopold ab 1608 . Er sicherte sich suk-
zessive die Unterstützung der drei geist-
lichen Kurfürsten . Mainz, Trier und Köln 
sicherten dem Kaiser im August 1609 sogar 
vertraglich zu, dass sie Erzherzog Leopold 
wählen würden, sollte Rudolf sich für den 
Jüngeren als Nachfolger entscheiden . Die 
geistlichen Kurfürsten stellten ab 1609 auch 

13  Lothar Gross, Zur Geschichte des Wiener Vertrages vom 25. April 1606, Mitteilungen des 
Österreichischen Instituts für Geschichtsforschung, Ergänzungsband 11, 1929, S . 574–587; Alois 
Pilz, Erzherzog Maximilian der Deutschmeister und seine Beteiligung an der Nachfolgefrage unter 
Kaiser, in: Jahresbericht des K . K . Staats-Gymnasiums in Mähr .-Neustadt 1909, Nové Město na 
Moravě 1909, S . 1–32 . B . Rill, Kaiser Matthias, S . 134; Alphons Lhotsky, Die Verträge von Wien 
und Brüssel, in: derselbe – Hans Wagner – Heinrich Koller (edd .), Aufsätze und Vorträge 5, Wien 
1976, S . 157–177 .

14  Vischere an Fleckhammer, Prag 29 . 11 . 1608 . Vergleich Felix Stieve (ed .), Vom Reichstag 1608 bis 
zur Gründung der Liga, München 1895 (= Briefe und Akten zur Geschichte des Dreißigjährigen 
Krieges in den Zeiten des vorwaltenden Einflusses der Wittelsbacher 6), Nr . 299, S . 522 .
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einen Teil der Reichsstände, die sich in der 
Liga zusammen mit Bayern organisierten . 
Anders als Herzog Maximilian wollten 
sie jedoch nicht zwingend ein dominant 
katholisches Bündnis aufstellen, sondern 
wandten sich auch in Richtung Sach-
sens . Dort erblickten sie einen Mitstreiter, 
der ebenso wie die geistlichen Kurfürsten 
auf die Stabilität des Reichs bedacht war . 
Ihr Ansatz war also eher ein ordnungspo-
litischer . Dies war jedoch eine Marschrich-
tung, in die ihnen Herzog Maximilian als 
dominante Figur der Ligagründung nicht 
nur nicht folgte, sondern die er dezidiert zu 
verhindern suchte . Die Beitrittsverhandlun-
gen mit Sachsen verliefen also im Sande . 
Nichtsdestotrotz war Erzherzog Leopold, 
ebenfalls ein Gründungsmitglied der Liga, 
weiter daran interessiert gute Verbindungen 
mit Sachsen aufrechtzuerhalten . Anders als 
von den Geistlichen Kurfürsten hat sich für 
diese Allianz jedoch kein dezidiertes  Un-
terstützungsversprechen erhalten, aber es 
gibt ein Bild, das als eine Art Bekräftigung 

der Verbindung gedeutet werden kann, das 
später jedoch in ganz anderem Kontext be-
kannt wurde, das heute so genannte Wall-
fahrtsbild Mariahilf .15 Erzherzog Leopold 
erhielt es während eines kritischen Besuchs 
in Dresden im Winter 1610, kurz bevor 
das Passauer Kriegsvolk sich in Richtung 
Böhmen in Bewegung setzte und die heiße 
Phase des Putschversuchs des Erzherzogs 
einleiten sollte .16 

Trotz der durchaus breitgefächerten 
Unterstützung fehlte Erzherzog Leopold 
viertens als geistlichem Fürsten noch 
ein eigenes Territorium . Er verhandelte 
während der Debatten um den Majes-
tätsbrief 1609 um die Übernahme Tirols 
und spekulierte wohl auf die Nachfolge 
in Böhmen . Realistisch gesehen hatte 
der Habsburger 1609 aber nur geringe 
Zugriffsmöglichkeiten auf beide Optio-
nen, da trat in Form einer ausgestorbenen 
männlichen Linie eine neue Chance auf 
den Plan: Der Herzog von Jülich Kleve 
war kinderlos verstorben .17 

15  Bekannt wurde das Bild erst nach der Wallfahrtsortgründung in Passau in den zwanziger Jahren des 
17 . Jahrhunderts, vor allem deutlich später durch die Wallfahrt Kaiser Leopolds währen der Belagerung 
Wiens . Dazu Walter Hartinger, Das Gnadenbild von Maria Hilf als Unterpfand des Sieges über die Türken, 
in: Eckhard Leuschner – Thomas Wünsch (edd .), Das Bild des Feindes . Konstruktion von Antagonismen 
und Kulturtransfer im Zeitalter der Türkenkriege Ostmitteleuropa Italien und Osmanisches Reich, Berlin 
2013, S . 85–94 . Zur früheren Phase etwa Eckhard Leuschner, Das Gnadenbild zwischen Ästhetik und 
Bildtheologie. Zur frühen grafischen Reproduktion der Madonna von Maria Hilf, in: Jörg Probst (ed .),  Repro-
duktion . Techniken und Ideen von der Antike bis heute . Eine Einführung, Berlin 2011, S . 14–33 .

16  Dazu ausführlich Dissertation der Autorin sowie den Bericht von Hiesserle über den Besuch in Dresden 
und einen Brief von Erzherzogin Leonora an den Beichtvater von Erzherzog Leopold . Hiesserle, Rais- 
und Leben, 68r-v . Tiroler Landesarchiv, Kanzlei Erzherzog Leopold, Briefe der Geschwister, Erzherzo-
gin Leonora an den Beichtvater von Erzherzog Leopold Heinrich Vivarius, Hall, 26 . 12 . 1610 .

17  A . Anderson, On the Verge of War; W . Schulze, Der Jülich-Klevische Erbfolgestreit, S . 1–26; Carolin 
Pecho, Der Habsburger-Code. Chiffrierte Briefe von Erzherzog Ferdinand an Erzherzog Leopold 
während des Erbfolgekrieges um Jülich-Kleve als Versuche der Gemeinschaftsstiftung (1609–1610), in: 
Anne-Simone Rous – Martin Mulsow (edd .), Geheime Post . Kryptologie und Steganographie 
der diplomatischen Korrespondenz europäischer Höfe während der Frühen Neuzeit, Berlin 2015 
(= Historische Forschungen, Bd . 106), S . 137–151 .
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Jülich Kleve war eine Verbindung von 
Herrschaften am Niederrhein, die vor 
allem konfessionell zum europäischen 
Streitpunkt wurden . Die Fürsten von 
Pfalz Neuburg und Brandenburg nahmen 
die Herzogtümer in Besitz . Der Kaiser 
protestierte dagegen und diese Chance 
nutzte Erzherzog Leopold . Er wurde zum 
kaiserlichen Kommissar für Jülich ernannt 
und nahm in einer Nacht-und-Nebel Ak-
tion die Festung ein . Frankreich erklärte 
daraufhin Erzherzog Leopold den Krieg 
und rief die protestantischen Fürsten 
im Reich zur Bildung einer Koalition 
auf . Erzherzog Leopold erschien ihnen 
so gefährlich, weil er als Habsburger für 
das generelle Feindbild Frankreichs und 
durchaus auch traditionell der Reichsfürs-
ten stand, die von ihm eine katholische 
Renaissance befürchteten und er hielt mit 
Jülich eine der modernsten Festungen des 
Großraums . Die Besetzung Jülichs gerade 
durch Leopold war also eine Gefahr . 
Gleichzeitig begab Erzherzog Leopold 
sich also in die Mitte eines Kriegsge-
schehens, was für ihn selbst gefährlich 
war . Er bot dem Haus Habsburg für die 
Unterstützung seiner Person als Preis, 
wie Anderson die Herzogtümer in einer 
wegweisenden Studie nennt, eine katho-
lische Einflusssphäre am Niederrhein 
an . Erzherzog Leopold zeigte sich auf 
militärischer Bühne als Anführer, was er 
aber im Blick hatte, war weniger das Ter-

ritorium, als die Signalwirkung, die davon 
in Richtung des Hauses Habsburg und 
auch etwa der bayerischen Wittelsbacher 
ausgehen sollte . 

Er gerierte sich als Hoffnungsträger, 
aber die Unterstützung blieb aus . Sein 
Haus, wie auch die Liga, die er gerade 
mit Maximilian von Bayern gegründet 
hatte, als auch die Wittelsbacher an sich, 
ließen ihn scheitern .18 Sie akzeptierten 
Leopolds Griff nach einer Führungsrol-
le im Haus Habsburg nicht . Ein Erfolg 
in Jülich Kleve hätte ihn bekannt und 
wählbar gemacht, die finanziellen Mittel 
hätten ihn gut ausgestattet und er hätte 
mit der Koalition, die er bereits auf sich 
vereint sah, eine reale Chance auf den 
Kaiserthron besessen . Es sollte anders 
kommen: Der Griff nach der Macht im 
Haus Habsburg durch Erzherzog Leopold 
hatte als Auswirkung, die protestantische 
Union hervorgebracht .19 In einer Koali-
tion aus den interessierten Erbanwärtern, 
den Niederländischen Ständen sowie in 
enger Abstimmung mit Frankreich wurde 
Jülich belagert und letztlich erstürmt . Die 
Herzogtümer gingen an die sogenannten 
Possedierenden . 

Erzherzog Leopold reagierte auf diese 
Verweigerung von Unterstützung und 
nutze seine Koalition und ein Bündnis 
von Militärs, die weitgehend aus den 
Türkenkriegen stammte und ließ seine 
um Passau versammelten Truppen durch 

18  Felix Stieve (ed .), Wittelsbacher-Briefe aus den Jahren 1590–1610, Bd . 8, München 1902 (= Bayeri-
sche Akademie der Wissenschaften München, Historische Klasse, Abhandlungen 22/1), Beilage B, 
S . 77–81 .

19  Winfried Schulze, „Wir stunden gegeneinander wie zwei Böcke“. Die Krise des Reichs in den Jahren 
1608/09, Jahrbuch für Europäische Geschichte 10, 2009, S . 3–28 .
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Oberösterreich nach Prag marschieren .20 
Er versuchte die Residenzstadt des Kaisers 
einzunehmen, seine militärische Potenz 
zu zeigen, sich ein Territorium militärisch 
zu sichern und de facto die Regierung zu 
übernehmen . Außerdem übernahm er das 
Handlungsmomentum von seinem Cousin 
und Gegenspieler König Mathias von Un-
garn, der 1610 in Friedensverhandlungen 
mit seinem Bruder Rudolf II . stand und 
dessen Macht militärisch bedrohte . Auch 
während dieser Gemengelage, die in der 
Rezeption keinen eigenständigen Begriff 
gefunden hat, provozierte das Auftreten 
Erzherzog Leopolds eine Gegenreaktion 
der böhmischen Stände . Sie hielten gegen 
das Kriegsvolk die Neustadt und Altstadt 
und luden König Mathias ein, ihn zum 
neuen böhmischen König zu wählen . 
Dies geschah und Erzherzog Leopold 
musste sich mit seinen Truppen zunächst 
nach Budweis und zurückziehen .21 Diese 
Stadt, die sein Heer durch eine List bereits 
vor dem Angriff auf Prag erobert hatte, 
sicherte ihm jedoch die Möglichkeit, auch 
nach dem gescheiterten Putschversuch 
seine politische Position zu bewahren . Die 
Schutzmauern von Budweis machten einen 
Angriff seiner Gegner auf das Passauer 
Kriegsvolk unmöglich, daher wurde mit 
ihnen über eine regelgemäße Abdankung 
verhandelt . Ende Mai 1611 wurden die 

Soldaten schließlich mit einer ausreichen-
den Soldzahlung versehen und konnten 
abziehen . Diese späte Aktion, die, wie 
wir sehen werden, kaum ein Echo in der 
zeitnahen, wie weit entfernten Rezeption 
der Gemengelage gefunden hat, sicherte 
Erzherzog Leopold die Möglichkeit sein 
Gesicht zu wahren . Es gab eben keine Pro-
zesse oder Strafmaßnahmen – zumindest 
nicht im direkten, offiziellen Umfeld . 

Welche Rückschlüsse lässt die beschrie-
bene Gemengelage nun auf die beiden 
Gruppen zu, die untersucht werden, also 
auf die Dynastie und die neugegründete 
Gemeinschaft um den Erzherzog?

Bereits dieser Abriss lässt die Annah-
me zu, dass es problematisch ist, in der 
Analyse von frühneuzeitlichen Dynastien 
von einheitlichen Gebilden zu sprechen . 
Einheit ist eine Behauptung von Dy-
nastien, keinen Gegebenheit von der aus 
Dynastien analysiert werden können . Das 
Gemeinschaftsbeharren von Dynastie zielt 
aber gerade darauf, nach außen und innen 
Geschlossenheit zu produzieren . Severidt 
nennt das als Strukturprinzip der Gonza-
ga, dort werde zwischen Jung und Alt 
unterschieden, die jungen gehorchen dem 
Familienauftrag den die alten ihnen zutei-
len . Der Erfolg werde durch gegenseitige 
Affektion garantiert . Auch Max Weber 
beschreibt Affektion als ein Signum von 

20  Albert Jäger, Beitrag zur Geschichte des Passauischen Kriegsvolkes, soweit es Tirol und die österrei-
chischen Vorländer berührte, Archiv für österreichische Geschichte 51, 1873, S . 241–296; Peter 
Pässler, Passauer Kunst, in: Allgemeine Enzyklopädie der Wissenschaften und Künste 3, Leipzig 
1840, S . 122–123, August Graf von Preysing, Laurentius Ramée (+1613), der Führer des Passauer 
Kriegsvolkes, Ostbairische Grenzmarken 3, 1959, S . 105–111; Franz Kurz, Schicksale des passauischen 
Kriegsvolkes, Prag 1831 .

21  T . Sterneck, Zwischen Bruderzwist und Einfall des Passauer Kriegsvolks, S . 449–472 .
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Gemeinschaft .22 Dagegen analysiert der 
vorliegende Text Äußerungen von Affek-
tion nicht als Strukturmerkmal denn als 
Mittel um Einheit herzustellen . Es ist nur 
eines von vielen . 

Dynastien waren also multipolar und die 
Selbstpositionierungsbemühungen, also das 
versuchen den Familienauftrag zu verändern 
dynamisierte sie und vereinheitlichte sie pa-
radoxer Weise auch . Die Älteren versuchten 
die Jüngern auf Kurs zu halten . Dynastie 
wird also als Gemeinschaft gefasst . 

Max Weber hat darauf hingewiesen, dass 
es in der Realität keine Reinformen gibt . 
Weber erweiterte das Konzept von Ferdi-
nand Tönnies . Er begriff Gemeinschaft als 
lokale Kommunikation unter Anwesenden, 
Schlögel hat das Konzept kürzlich weiter 
gedacht und macht daraus ein Struktur-

merkmal frühneuzeitlicher Ordnung insge-
samt .23 Sein Gemeinschaftsbegriff ist vom 
Ort her gedacht, während Weber Verge-
meinschaftung informell erweitert zu einer 
Vergemeinschaftung von Anwesenden, die 
durch Emotion aneinander gebunden sind . 
Das unterscheidet sie von der Gesellschaft, 
die auch weit voneinander entfernt lebende 
Menschen zu einer Gesellschaft institu-
tionell verbinden kann . Gesellschaft ist 
rein rational und zweckorientiert gestaltet . 
Die Gemeinschaft, die in der vorliegenden 
Arbeit für Dynastie und andere Grup-
pen angewendet wird, operiert mit einer 
Verbindung der Zielgebundenheit und  
Emotion, die Gemeinschaft basiert auf 
Kommunikation unter Anwesenden und 
reziproken Verhältnissen .24 Das heißt nach 
Lévi-Strauss, dass Gaben ausgetauscht 

22  Ebba Severidt, Familie, Verwandtschaft und Karriere bei den Gonzaga. Struktur und Funktion von Fami-
lie und Verwandtschaft bei den Gonzaga und ihren deutschen Verwandten. 1444–1519, Leinfelden-Echter-
dingen 2002 (= Schriften zur südwestdeutschen Landeskunde, Bd . 45), Einleitung und S . 154–160 .

23  Klaus Lichtblau, „Vergemeinschaftung“ und „Vergesellschaftung“ bei Max Weber Eine Rekonstruktion 
seines Sprachgebrauchs, Zeitschrift für Soziologie 29, 2000, S . 423–443 . Knut Borchardt – Edith 
Hanke – Wolfgang Schluchter  (edd .), Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Soziologie. Unvol-
lendet 1919 -1920 . Gebundene Ausgabe, Tübingen 2013, §9; Ferdinand Tönnies, Gemeinschaft und 
Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen Soziologie, Darmstadt 2005, S . 40; Rudolf Schlögl, Anwesende 
und Abwesende. Grundriss für eine Gesellschaftsgeschichte der Frühen Neuzeit, Konstanz 2014 .

24  Jonathan Gottschall, The Storytelling Animal. How stories make us human, Boston 2013, S . 18–20; Bereits 
Wilhelm Schapp sah Geschichten und die Verstrickung darin als konstitutiv für den Menschen an . 
Wilhelm Schapp, In Geschichten verstrickt, Wiesbaden 1976, S . 1 . Dazu auch: Michael Scheffel, Erzählen 
als anthropologische Universalie: Funktionen des Erzählens im Alltag und in der Literatur, in: Rüdiger Zymner 
– Manfred Engel (edd .), Anthropologie der Literatur . Poetogene Strukturen und ästhetisch-soziale Hand-
lungsfelder, Paderborn 2004, S . 121 . Scheffel zeigt, dass auch in der Literaturtheorie dem Erzählen im 
Alltag der Menschen Bedeutung zugemessen wird und versucht in dem zitierten Aufsatz die Leistung von 
Erzählen für den Menschen auszuloten . Er betont: „1 . Erzählen ist serielle Rede von zeitlich bestimmten 
Sachverhalten; 2 . Erzählen ist adressiert’“ Ebd ., S . 123 . Er schlägt damit die Brücke zur Gemeinschafts-
bildung, da er den Adressatenkreis für Erzählung einschränkt . Diese Adressaten bilden eine Gemeinschaft 
unbestimmter Größe, die sich auch dadurch bildet, dass sie die Mitglieder gemeinsamen Geschichten 
teilen . Dazu wiederum J . Gottschall, The Storytelling Animal, S . 155 . Zum Status von „Wirklichkeitser-
zählungen“ Christian Klein – Matías Martínez, Wirklichkeitserzählungen. Felder, Formen und Funktionen 
nicht-literarischen Erzählens, in: dieselbe (edd .), Wirklichkeitserzählungen . Felder, Formen und Funktionen 
nicht-literarischen Erzählens, Stuttgart –Weimar 2009, S . 1–13, hier S . 6 .
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werden, die mehr bedeuten als der Wert 
der Güter, die Gemeinschaft wird durch 
symbolische Kommunikation bestärkt .25 
Gemeinschaft ist hierarchisch strukturiert 
und auf ein gemeinsames, narrativ erfasstes 
Ziel hin ausgerichtet, das unterscheidet den 
Begriff  von „Netzwerken“ .  Alle Mitglieder 
erwarten und leisten Loyalität und Unter-
stützung im Erreichen dieses Ziels . Das ist 
jedoch nicht für alle identisch . Es kann eine 
Person geben, die etwa in ihrer sozialen 

Stellung mehr davon profitiert, die übrigen 
erwarten von dieser dann aber das Nutzen 
der Positionen für die anderen . Emotio-
nale Ansprache in den Quellen, die eine 
Gemeinschaft hervorbringt ist also vielfach 
nur dafür da de einzelnen Mitglieder auf 
Kurs zu halten, zum anderen ist gerade die 
emotionale Nähe der Personen nötig, weil 
der Bezugsrahmen der Gemeinschaft im 
Gegensatz zur Gesellschaft informell ist .26 

25  Claude Lévi-Strauss, Die elementaren Strukturen der Verwandtschaft, Frankfurt am Main 1993, 
S . 112 . Dazu auch Marion Oswald, Gabe und Gewalt. Studien zur Logik und Poetik der Gabe in der 
frühhöfischen Erzählliteratur, Göttingen 2004, S . 28–30; Iris Gareis, Reziprozität, in: Enzyklopädie 
der Neuzeit, Stuttgart 2005–2012, here Bd . 11, S . 213 -215 .

26  Die Vorstellung, dass Gemeinschaften durch Erzählungen geprägt sind, beruht auf den Ausführungen 
von Benedict Anderson, Imagined communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 
London 2006, S . 1–8 . Des Weiteren, ausgehend von der Analyse Elisabeth Young-Bruehls, die das 
philosophische Arbeiten von Hannah Arendt als Storytelling analysierte, entwickelte sich vor allem in 
feministischen Kreisen ein Nachdenken über ein sog . „Netz von Erzählungen“, in das das Individuum 
hineingeboren wird und das es während seines Lebens verändert . Elisabeth Young-Bruehl, Hannah 
Arendt’s Storytelling, in: Williams Garrath (ed .), Hannah Arendt . Critical Assesments of Leading Po-
litical Philosophers . Bd . 1, Arendt and political events, London 2006, S . 41–46, hier S . 41 . Wiederab-
druck, Erstveröffentlichung: Social Research 44/1, 1977, S . 183–190; Doris Wastl-Walter, Gender 
Geographien. Geschlecht und Raum als soziale Konstruktion, Stuttgart 2010 (= Sozialgeographie kompakt, 
Bd . 2), S . 37–49 . Seyla Benhabib, The Reluctant Modernism of Hannah Arendt, Thousand Oaks 1996 
(= Modernity and political thought, Bd . 10) . Siehe auch die seither digital mehrfach reproduzierte 
Rezension: Maria Pia Lara – Joan B . Laudes, Rezension von ‚Seyla Benhabib: The Reluctant Modernism 
of Hannah Arendt‘, Hypathia 14, 1999, S . 162 -169 . Dieses Vorgehen wird analytisch hergeleitet bei: 
Amy Allen, The Politics of our Selves. Power, Autonomy and Gender in Contemporary Cultural Theory, 
New York 2012, S . 163–166 . Neuere Arbeiten lehnen sich dabei an Hannah Arendt an, die das Netz 
der Penelope als Metapher verwenden . Arendt nutze damit eine mythologische Figur, die Ehefrau des 
Odysseus, die das Werben der Freier abwehrte, indem sie das gesponnene Totentuch nachts immer 
wieder auftrennte . Damit wird ein Gewebe sichtbar, das die soziale Gruppe um Penelope strukturierte, 
jedoch auch dabei half die Vergangenheit an einem Punkt zu verstetigen und eben keine neue Gruppe 
entstehen zu lassen . Dag Javier Opstaele, Politik, Geist und Kritik. Eine hermeneutische Rekonstruktion 
von Hannah Arendts Philosophiebegriff, Würzburg 1999 (= Epistemata . Reihe Philosophie, Bd . 250), 
S . 105; bei Opstele und auch bei Canovan wird die Metapher des Netzes vor allem in Richtung einer 
Beschreibung von Denken als destruktivem Vorgang gebraucht . Benhabib verbindet es dagegen mit 
dem Storytelling-Ansatz von Arendt . Margaret Canovan, Hannah Arendt. A reinterpretation of her po-
litical thought, Cambridge 1995 . Eine kleinschrittige, gut nachvollziehbare Analyse dessen, was Arendt 
mit ihrem „Storytelling“ meinte, liefert Esther Schröter . Sie beruft sich darin vor allem auf Hannah 
Arendts Auseinandersetzung mit der Autobiographie Karen Blixens . Esther Schröter, Erzählen, 
(Lebens-) Geschichte und Identität im Werk von Hannah Arendt, Münster 2014, S . 109–111 .
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Krieg produziert Krieger und Krieger 
provozieren Krieg 
Die zweite Gemeinschaft um Erzherzog 
Leopold, mit Hilfe derer er versuchte die 
familiäre, dynastisch Gemeinschaft und 
seinen Familienauftrag zu verändern, sind 
die Militärs der Türkenkriege sowie einige 
Diplomaten . Diese Militärs kannten sich 
aus dem Feld, es waren „Kriegshelden“, 
über die in Flugschriften berichtet worden 
war, also dürfte auch Erzherzog Leopold 

ihre Namen nicht fremd gewesen sein .27 
Ihre Position war jedoch mit dem Waffen-
stillstand von 1606 in Gefahr, sie suchten 
nach politischem Einfluss und setzten da-
für auf Prag und Kaiser Rudolf II . In Prag 
dürften diese etwa ab 1608 mit Erzherzog 
Leopold in Verbindung gekommen sein . In 
erster Linie sind dabei Graf von Sulz, der 
zu Rudolfs Hofkriegsratspräsident wurde, 
Graf Althan sowie Laurenz de Ramée 
zu nennen .28 Leopold wurde zu ihrem 

27  Etwa: Sebastian Heussler, Gewisse und warhafftige Zeytung/ Auß dem Christlichen Feldläger unter 
Pest den 29. September Anno 1603 .  . . . Nürnberg [1603], 4°; Johann Knorr, Historischer unnd gründli-
cher Bericht/Wie die königliche Stadt und Festung Stulweissenburg von unserem christlichem Kriegsvolck 
mit gestürmter hand den 20. Septembris/Anno 1601. Erobert und eingenommen/ und was sich nach 
Einnehmung der Festung vom 10. biß auff den 14. october/ in unterschiedlichen Scharmützeln verloffen 
und zugetragen. Sampt einem darzu gehörigen Kupfferstück/der Festung Stulweissenburg. Gerückt zu 
Nürnberg/ bey Johann Knorn, Nürnberg 1601, 4°; Abraham Wagenmann, Außführlicher gründlicher 
Bericht, wie die Königliche Stadt und Festung Stulweissenburg von unserm Christlichen Kriegßvolck [...] 
eingenommen worden den 20. Septembris 1601, Nürnberg 1601, Größe 8° . Diese Exemplare wurden 
in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel eingesehen . Alfred Kohler, Das Reich im Kampf 
um die Hegemonie in Europa 1521 -1648, München 2010 (= Enzyklopädie deutscher Geschichte, 
Bd . 6), S . 76 . Wie problematisch die Situation der Rückkehrer war, zeigt sich etwa am Beispiel von 
Russworm, der mit den Personen, die sich schließlich um Erherzog Leopold versammeln sollten, 
im Feld stand . Zu Russworms Laufbahn, seinem Prozess und der folgenden Hinrichtung: Johann 
Beck, Waare Zeitung/ oder kurtze Erzehlung/ Von Herman Christoff Rußwurmb/ gewesenen Oberisten 
in Ungern/ welcher gestalt er vnd dreye seiner Diener den 29. Novemb. 1605. zu Prag gericht worden. 
[…], Erfurt [1606]; Wilhelm von Janko, Der k.k. Feldmarschall Christoph Hermann von Russworm. 
Ein Beitrag zur Kenntniss der Regierungsperiode, Cultur- und Sittengeschichte unter Kaiser Rudolph II. 
nach den Original-Acten des k. k. Haus-, Hof-, Staats- und Kriegs-Archives und weiteren angegebenen 
Quellen, Osterreichische Militärische Zeitschrift 10/4, 1869, S . 30 -53; 181 -210; Adolf Schinzl, 
Rußworm, Hermann Christoph Graf von, in: Allgemeine Deutsche Biographie 30, 1890, S . 16–19; 
Tomáš Knoz, Culture, Politics, and Law in the Lives of Charles of Žerotín the Elder and the Moravian 
Nobility, in: James R . Palmitessa – Barbara Day (edd .), Between Lipany and White Mountain .  
Essays in Late Medieval and Early Modern Bohemian History in Modern Czech Scholarship, 
Leiden 2014 (= Studies in Central European Historie, Bd . 58), S . 217–247 .

28  Österreichische Staatsarchiv (OeStA), Allgemeines Verwaltungsakten (AVA),  Reichsadelakten 
(RAA) 6 . 14; Adolf Althan, Graf von der Goldburg Freiherr zu Mürstetten, Oberster Feldmarschall, 
Hofkriegsrat und Oberster über 1000 geharnischte Reiter, Bestätigung des demselben im Jahre 1608 ver-
liehenen Reichsgrafenstands, mit dem Titel ‚Wohlgeboren‘ und Wappenbesserung . 18 . 6 . 1610 . Ausgestellt 
in Prag . Enthält auch Bilder der verbesserten Wappen . Digitalisiert online . <archivinformations-
system .at/detail .aspx?ID=1361147> (15 . 12 . 2016); August Graf von Preysing, Laurentius Ramée 
(+1613), der Führer des Passauer Kriegsvolkes, Ostbairische Grenzmarken 3, 1959, S . 105–111; Eugen 
Heischmann, Das Testament des Obristen Laurentius von Ramée, Mitteilungen des Instituts für 
österreichische Geschichtsforschung, Ergänzungsband 11, 1929, S . 588–604 . Kurt Andermann, 



/ VĚDECKÉ STUDIE / CAROLIN PECHO

166 OPERA HISTORICA    • ROČNÍK 17 • 2016 • č. 2

Hoffnungsträger und er selbst wurde durch 
sie durchsetzungsstark . Weil es die Militärs 
gab, wurde Kampf zu einer Option . Man 
kann auch formulieren Krieg produzierte 
Krieger, Krieger provozierten Krieg, wenn 
man auf ein größeres Bild blickt . Die Tür-
kenkriege können damit als Auslösefaktor 
für den Dreißigjährigem Krieg gelten, 
es gab genug Personal und Expertise, 
sowie Personen die von Krieg profitieren 
wussten . Wir finden diese Veteranen auf 
allen Seiten, aber nirgends schlossen sie 
sich so schlagkräftig zusammen, wie unter 
Erzherzog Leopold . Andere Befehlshaber 
der Türkenkriege wie Tilly29 schlossen sich 
dem bayerischen Heer an . Der genannte 
führte  etwa die Streitkräfte der Katho-
liken im Dreißigjährigen Krieg, auch die 
böhmischen Stände, die von Erzherzog 

Leopold in Prag belagert wurden, hatten 
Krieger der Türkenkriege in ihren Reihen, 
am bekanntesten Thurn,30 der im Wider-
stand gegen Leopold verwundet wurde 
und zusammen mit der Gemeinschaft, die 
die böhmischen Stände wiederum in der 
belagerten Stadt 1611 gründeten, 1618 
den Prager Fenstersturz initiierte . Der 
Griff nach der Macht im Haus Habsburg 
und im Reich destabilisierte also auch 
Böhmen als Territorium für das Haus 
Habsburg und führte letztlich zu einer 
Gemeinschaftsbildung der Stände, die den 
Dreißigjährigen Krieg auslöste . 

Lane Fox hat darauf verwiesen, dass 
auch sogenannte „warhoppers“31 den Krieg 
zwischen Sparta und Athen anfeuerten 
und die Freicorps, die die Weimarer Repu-
blik nach dem ersten Weltkrieg destabili-

Schwäbische und fränkische Grafen an fürstlichen Höfen in der Frühen Neuzeit, in: Ronald G . Asch 
– Václav Bůžek (edd .), Adel in Südwestdeutschland und Böhmen, 1450–1850, Stuttgart 2013, 
S . 1–35, hier S . 30; Ilse Fingerling, Die Grafen von Sulz und ihr Begräbnis in Tiengen am Hochrhein, 
Stuttgart 1992 (= Forschungen und Berichte der Archäologie in Baden-Württemberg 15); Carl von 
Duncker, Sulz, Karl Ludwig Graf zu, in: Algemeine Deutsche Biographie 37, S . 144 .

29  Dieter Albrecht, Maximilian I. von Bayern 1573–1651, München 1998, S . 428 .
30  Alexander Schunka, Böhmen am Bosporus. Migrationserfahrung und diplomatische Kommunikation 

am Beispiel des Grafen Heinrich Matthias von Thurn, in: ders . (ed .), Migrationserfahrungen – Migrati-
onsstrukturen, Stuttgart 2010 (= Stuttgarter Beiträge zur historischen Migrationserfahrung, Bd . 7), 
S . 67–86; David L . Bongard, Art. Thurn, Count Heinrich Matthias (1567 -1640), in: The Harper En-
cyclopedia of Military Biography, New York 1992, S . 741 . Volker Press, Kriege und Krisen. Deutsch-
land 1600 -1715, München 1991 (= Neue deutsche Geschichte, Bd . 5), S . 192–196 . Press charakteri-
siert ihn als Kopf einer kleinen, radikalen Minderheit . Jörg K . Hoensch, Geschichte Böhmens. Von der 
slavischen Landnahme bis zur Gegenwart, München 19973, S . 220–223, Tomáš Knoz, Culture, Politics, 
and Law in the Lives of Charles of Žerotín the Elder and the Moravian Nobility, in: J . R . Palmitessa – 
B . Day (edd .), Between Lipany, S . 247–262, hier vor allem A 3 als Forschungsüberblick zu Quellen 
und Analysen der Emigration nach der Schlacht am Weißen Berg . Er stand im Austausch mit der 
zeitweiligen böhmischen Königin Elizabeth Stuart, Briefe ediert in: Nadine Akkerman (ed .), The 
Letters of Elizabeth Stuart, Queen of Bohemia, Oxford 2015, Verweise zu den Belegstellen S . 943 . Eine 
neuere Biographie, drauf hat vor allem Schunka verwiesen, fehlt . Hermann Hallwich, Thurn-Val-
sassina, Heinrich Matthias Graf, in: Algemeine Deutsche Biographie 39, 1895, S . 70–92 .

31  Robin Lane Fox, Die klassische Welt. Eine Weltgeschichte von Homer bis Hadrian . Aus dem Englischen 
von Ute Spengler, Stuttgart 2013, S . 144–147 .
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sieren sind allgemein bekannt . Auch der 
französische Bürgerkrieg der Fronde ging 
erst mit einer Domestizierung des Heers 
durch Ludwig XIV . final zu Ende .32 

Zum anderen sind gerade diese Ge-
meinschaftsbildungen dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie kaum kommunizieren, 
oder wenn, dann im Falle der Familie ein 
geschlossenes Bild der Gemeinschaft, 
also eine Einheit suggerieren . Die ge-
wählte Gemeinschaft der Kriegsleute 
um Erzherzog Leopold kommunizierte 
in weiten Teilen gar nicht . Sie hatten für 
den Putschversuch keine Medienstrate-
gie, die in den Quellen ersichtlich wäre . 

Das macht es für den heutigen Forscher, 
ebenso aber für die zeitgenössischen 
Beobachter ebenso wie für die Betroffenen 
sehr schwierig die Ziele dieser Gruppie-
rung verstehen zu können . Dies wird am 
deutlichsten, analysiert man die Berichte 
über den Einfall der Truppen in Prag . 

Es dürfte bis Ende Februar 1611 gedau-
ert haben, bis sich im Reich über Flug-
schriften die Kunde von den Aktivitäten des 
Passauer Kriegsvolks verbreitete . Gerüchte 
wird es früher gegeben haben . Dafür, dass 
es so lange dauerte, spricht der Inhalt der 
erhaltenen Flugschriftenexemplare .33

32  Sharon Kettering, Patronage and Politics during the Fronde, French Historical Studies 14, 1986, 
S . 409–441; aktueller Alexander Rubel, Eine Frage der Ehre. Die Fronde (1648–1653) im Span-
nungsfeld von Adelsethos und Literatur, Francia 32/2, 2005, S . 31–57 . Der Vergleich damit ist im 
Rahmen dieser Arbeit jedoch leider nicht möglich .

33  Sigmund Latomus, Theodori Meurers Relationis Historicae Continuatio, Oder Warhafftige Beschreibung 
aller fürneme[n] unnd gedenckwürdigen Historien/ […] [et]c. etwas zuvor und hierzwischen nechstver-
schiener Franckfurter Fastenmesß biß auff diese Herbstmesß dieses 1611. Jahrs/ verlauffen und zugetragen/ 
Alles zum Theil auß eygener Erfahrung/ zum Theil auß uberschickten glaubwirdigen Schrifften von tag zu 
tag colligirt und continuirt/ Auch Mit etlich schönen Kupfferstücken vor Augen gestellt/ und verlegt durch 
Sigismundum Latomum, [Fankfurt am Main] 1611 . VD17 3:655573D; Samuel Dilbaum, Praageri-
sche und passawische Zeitung, Beschreibung dessen, so sich mit dem Kriegsvolck, welches ein Jahr hero zu 
und umb Passaw gelegen, zu getragen, nach dem sie daselbsten auffgebrochen, durch das Land ob der Ens, 
und nach Böheimb, darinn sie Budweiss und Tabor eingenommen, gezogen, wie sie zu Praag empfangen, 
was sich daselbsten mir ihnen und Böheimen biss zu ihrem wider auss Praag verreisen, verlauffen / auss 
den wochenlichen Zeitungen und Missiven denen, so die selben nit haben könden, zugefallen zusamen 
gebracht und durch Samuelem Dilbaum Burgern in Augspurg in den Trurck [i.e. Truck] verfertiget, Augs-
burg 1611; [3] Anonym, Warhafftige Zeitung Auss Prag/ und Budeweis/ Wie sichs vom 12. Februar. 
Biß auff den 7+Martii/ N. Calend. Begeben und zugetragen. Nemblich/ Wie Herzog Leopold erstlich mit 
Zehen tausendt wolgerüster Mann/ Wahlonen/ Deutschen und ander Kriegsvolck auff Budeweiß unnd 
Crumaw ankommen/ etc. Wie er die Städte eingenommen/ und ihe aus zwang die Unterthanen gehuldet 
haben/etc. Auch Wie hernach das Passawische Kriegsvolck/ohne einiges Spiel/heimlicher und Mördlicher 
weise/frühe Morgens umb 6. Uhr / den 16. Februar zu Prage eingefallen/ alles was ihnen begegnet/ 
jämmerlich ermordet/niderghawen und erschlagen. Wie man nu solches inn der Alten Stadt vernommen/ 
das soviel Ehrlicher Leute auff der Kleinen seitten jämmerlich umbkommen/ ist demnach jederman inn 
der Alten Stadt erbittert/ unnd auff die Klöster zugeloffen/Erstlich zu S. Marien in der Newstadt/ welche 
Kirche newlich widerumb zugerichtett worden/ dann sie uber Hundert Jahr wüste gestanden hat/ und alle 
Münche Barfüsser Orden zu Todt geschlagen/ unnd mit den Muscketen erschossendeßgleichen in andern 
Klöstern auch geschehen. Ist demnach jedermenniglichen zur nachricht in Druck gegeben. Erstlich gedruckt 
zu Prage/Im Jahr 1611, Prag 1611 . [VD17 14:015680S]; Anonym,  Warhafftiger und vollenkommener 
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Wie können diese Texte fruchtbar ge-
macht werden? Zum einen kann man die 
Flugschriften dafür nutzen das Ereignis 

selbst zu referieren und Klarheit in den 
Ablauf zu bringen . Dies ist jedoch prob-
lematisch, da sich vor allem Flugschriften 

auß Prage abgesandter bericht und Zeitung: Was sich dieses lauffenden M.DC.XI. Jahrs/ von dato den 
16. und 20. Februarii zwischen Keyserlicher und Königl: Mayst: Matthias/ wie dann auch was sich mit 
dem Ertzhertzogen Leopoldo zugetragen Auch wie das gemeine/ Volck auffrührisch geworden / und bey 
sechs Klöster Spoliert/Geplundert und alles darinnen umbgebracht /adurch dann an beyden seyten mannig 
Mann zu Roß und Fuß gebleiben/etc. Erstlich Gedruckt zu Prage/ Jm Jahr/ M.DC.XI, Prag 1611 
[VD17 23:631637Q]; Anonym, Zeittung aus Prage/ vom 1. 2. und 3. Martii jetztschwebenden 1611. 
Jahrs. Darin angezeiget wird was Mosier Rome/ seinem Beichtvater Pater Egidio geoffenbaret/welches 
Pater Egidius Herrn Christoff von Mizschke /Rittern/zu Saluierung seines Lebens (weil er gehöret das 
alle seine Brüder im Prager Kloster/ zur Mutter Gottes auff der Newstadt/erschlagen weren) widerumb 
manifestiret und geoffenbaret hat. Zu was attent das Passawische Volck geworben sey/ vors Erste. Zum 
Andern/ wie der Herr von Colnitsch/ Budeweis/ Tabar und Kreummernaw/ widerumb eingenommen und 
erobert hat/ und das Passawische Kriegßvolck/so in der Besazung gelegen/ alles nider hawen lassen. Ge-
druckt im Jahr 1611, s . l . 1611 . <urn:nbn:de:bsz:14-db-id3809692891> L . Z .: 12 . 12 . 2015 . [VD17 
14:008021N]; Anonym, Eine gedenckwürdige newe Zeitung/was sich jezo zu Praag für ein Tumult 
und,Auffruhr zugetragen/Als nemblich Wie daß das Passawi,, sche Kriegsvolck die Stadt uberfallen und die 
kleine seiten eigenommen/das also ein solcher Lermen und Blutvergiessen gscheen/das uff beyden seyten viel 
Volcks erschlagen und umb kommen/Als ihr hierinnen lesen und befinden werdet. auch von der tractation 
der beden churfürsten Sach sen und Brandenburg/Und was sonsten fürgelauffen/ ist hierin zuersehen Rr 
Anno M. DC. XI . [VD17 3:674336S] .; [7] Francke, Warhafftige Beschreibunge aller gedenckwirdigen 
Historien; Paul Böheim, Wahrhafftige Beschreibung/Was massen sich das Leoboldische kriegsuolck diß 1611. 
Jars sich zu Passaw hat auffgehoben/und nach Prag gezogen / was sich mit ihnen verloffen/ auch was sich 
mit den rebellischen Bawren zugetragen/wird hierinnen kürzlich begriffen. Im thon/Hilff Gott das mir 
gelinge Gedruckt zu Onolzpach/bey Paul Böheim/anno 1611, Ansbach 1611; Anonym, Warhaffte newe 
Zeitung/ Auß Praag/was sich daselbsten newlicher Zeit zwischen den Herrn Böhmischen Ständen und 
Erzherzog Leopold begeben und zugetragen hat/ Als nemblich/ Wie der Böhmischen Stände Landvolck 
in die 1400. Von den Passawischen Kriegsleuten/nachdem sie geflogen/ erschlagen und umgebracht / und 
den Obersten Rome gefinglich bekommen haben. Item. Daß die Böhmischen Stände Ihre Kays. M. nun 
mehr für ihren König nicht erkennen/ noch einigen gehorsamb Ich. Maytt. Leisten wollen/ wie dann auch 
für derselben in der Kirchen (wie sonsten bißher geschen) nicht mehr gebeten wird/sonern wollen König 
Matthias zum Böhmischen König krönen/und denselben nach seiner ankunfft huldigen. Und was sich 
sonsten zugetragen/ist hierin zu lesen. Gedruckt im Jahr 1611, s .l . 1611 . [VD17 3:674360R]; Wilhelm 
Peter Zimmermann, Relatio Außführlicher Bericht waß sich mit dem Passawischen Kriegsvolck von dem 
Monat December deß abgewichnen 1610. Jahrs biß auff den 21. Martii dises 1611. Jahrs und weiter in der 
Cron Böheimb verloffen, alles in Historien und Kupffer geordnet und für Augen gestelt, Augsburg 1611 . 
VD17 23:232886W; Anonym, Warhafftige Zeitung auss Prag, wie Ertzhertzog Leopoldus dieselbe 
uberfallen auch was sonst vom 18. Februar biss auff den 8. Martii vorgelauffen ist. Von einem Liebhaber 
der Warheit verfasst, s .l . 1611; Anonym, Zeitung aus Prage und Leipzig/ vom 9.10.und11. Martii/
dieses jetztlauffenden 1611 Jahrs. Darinnen angezeiget wird/ wie daß Erzherzog Leopoldus des Königes 
in Engellandt/ als auch der Herren Staten Gesandten/ mit 2. Cornetten Reutern beleiten lassen/ welche die 
Böhemischen Stende den folgenden Morgen 2. Meil von Prage erschlagen/ und gemelte Gesandten/sampt 
des Leopoldi Kleinodien/ und schrifftlichen Geheimnissen/ wie dann auch des Romi Schatz/ und andern 
statlichen Beuten/ mit hundert und sechzig tausent Thalter Barschafft zu sich in Prage genommen. Hierauff 
Key: Mat: beweget/ dem Passawischen restrenden hauffen 3. Monat solt/ als 3000.Thaler reichen zu lassen. 
Darauff dann die Passawischen Nachtlicher weise auffgebrochen/welchen nicht allein Matthiasch/sondern 
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erhalten haben, denen eine starke Tendenz 
für die ständische Perspektive innewohnt . 
Interessanter ist es daher die Formung 
eines Narrativs über das Geschehen in den 
Flugschriften nachzuvollziehen . Da über 
die frühe Phase des Einfalls in erster Linie 
Traditionsquellen vorliegen, ist es notwen-
dig diese auf ihren Entstehungsprozess hin 
zu befragen, um sie fruchtbar zu machen . 
Im Zentrum der Überlegungen soll also 
weniger der Ablauf des Einfalls stehen, als 
das Erzählen über die Prager Gemengelage 
und in den Flugschriften zu überprüfen 
was zum Entstehen verschiedener Grup-
pen innerhalb des umkämpften Stadtraums 
dort transportiert wird . Wem schreiben die 
Flugschriften die Schuld an all dem zu?34 

Ein Beispiel kann den Vorgang aufzeigen .
Johannes Wechter schuf 1606 ein 

großes Panorama Prags, das etwas schräg 
angeschnitten die verschiedenen Stadt-
teile zeigt und darauf Wert legt, bekannte 
Orte wiedererkennbar darzustellen .35 Ein 
Ausschnitt des Bilds, der den Hradschin 
und die Kleinseite bis zur Karlsbrücke 
zeigt, wurde nun 1611 verwendet, um 
darauf die Begebenheiten des Einfalls 
des Passauer Kriegsvolks einzutragen . 
In einem anonymen Stich, der heute in 
Dresden aufbewahrt wird, werden mit 
Namen und Ort die Stellen markiert, an 
denen das Fußvolk und die Reiterei die 
Stadt betraten . Er zeigt außerdem, wo 
Erzherzog Leopold Sulz, Althan und 

auch die Böhemen/ und 15. Comp: reuter/ aus Prage gefolget. Hieby ist auch angehenget/ der zwischen dem 
Hause Sachsen / und Brandenburg und Newburg/getroffener Gülischer vertrag. Gedruckt im Jahre 1611 
[VD17 14:007553V]; Anonym, Zweo warhaffte/unpartheyische Zeitungen Die Erste. Was massen und 
Gestalt Erzherzog Leopold sein Passawisch Kreigsvolck auß Oesterreich durch Böhem geführet/ was sie für 
Stätt in Hornung dieses 1611. Jahrs erobert und einbekommen/ auch was sich glaubwirdiges bßhero zu 
Prag zu beyden seiten verloffen und zugetragen hat. Die Ander. Von einem Juden der lang Jäckel genanddt/ 
welcher wegen siener Missethat zu Oetingen im Rieß neben zweyen Hunden an die Zähen auffgehencket/ 
Hernach unter dem Galgen mit Fewer besenget udn gebraten worden. Geschehen den 7. Tag Jenners diß 
1611. Jarsm gedruckt im jahr 1611 .

34  Über den Zug durch das Land ob der Enns gibt es nur eine wohl zeitnah entstandene Schrift 
und mehrere, andere Flugschriften kompilierende, später im Jahr gedruckte sowie eine Abfolge 
von Zeichnungen .Warhafftige Zeitung . Sehr detailliert berichtet ein Druck, den der Frankfurter 
Verleger Sigismund Latomus herausgab: Sigismund Latomus, Theodori Meurers Relationis Histo-
ricae Continuati, 1611 . Der Druck enthält im Anhang einen Kupferstich des Einfalls . Der Verweis 
auf Theodor Meurer im Titel weist lediglich auf die Traditionslinie hin, in die sich Latomus stellte . 
Zwei Drucke sind aus Augsburg bekannt: Während Samuel Dilbaum den Zug textlich nach-
zeichnet, legt Wilhelm Peter Zimmermann eine Serie von Kupferstiche vor . Diese beiden Drucke 
wirken, als bezögen sie sich aufeinander, ohne dies konkret selbst zu benennen . Da die beiden 
Drucker für andere Projekte zusammenarbeiteten, ist es jedoch nicht unwahrscheinlich, dass man 
sich die Arbeit hier aufteilte . S . Dilbaum, Praagerische und passawische Zeitung; P . Zimmermann, 
Relatio Prag . In Magdeburg erschien des Weiteren eine Relation, die nicht spezifisch für dieses 
Ereignis gedruckt wurde, sondern verschiedene Begebenheiten aufnahm und in die chronologische 
Fortführung der für das Jahr zu berichtenden Punkte, eingliederte: Francke, Warhafftige Beschrei-
bungen aller gedenckwirdigen Historien .

35  Van der Bosche (Entwurf ) und Wechter, Ansicht der Stadt Prag 1606, hrsg . v . Sadeler, Antwerpen, 
48,3 x 106,7 cm . Eine Kopie dieses Stichs wurde 2013 in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüt-
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Ramée logierten und wo verschiedene an-
dere Personen zu Tode kamen .36 Erzher-
zog Leopold und seine Anführer werden 
dabei beim Ritt durch das Neusser Tor  
dargestellt, der Erstgenannte zentral im 
Bild . Er dreht sich im Profil zum Be-
trachter und wird daher sogar in seinen 
Gesichtszügen erkennbar . Auch der 
Frankfurter Drucker Sigmund Latomus  
nutzte diesen Stich, allerdings sind bei 
ihm fast alle Informationen verschwun-
den, es laufen nur Strichmännchen durch 
die Gassen .37 Aber unser Augenmerk soll 
auf dem Stück liegen, das wohl zwischen 
diesen Extremen entstand, nämlich die 
Version im Exemplar von Zimmermann . 
Er war ein Augsburger Drucker, der 1611 
seit etwa drei Jahren mit einer aufwendi-
gen Publikationsform experimentierte . Er 
sammelte viele Berichte und ergänzte an 
den Fehlstellen der Texte, aber auch für 
ganz prägnante Situationen seine kompi-
lierten Textfassungen mit skizzenhaften 
Bildern . Zimmermann hatte bereits über 
die Auseinandersetzung um Jülich einen 
derartigen Band vorgelegt . Nun erschien 
nach der Krönung von Matthias zum 
böhmischen König dieser ausführliche 
Text, der, versucht man die vorhandenen 

Flugschriften in eine chronologische 
Ordnung zu bringen, so etwas wie das 
letzte Wort in der Sache angesehen 
werden kann .38 In seinem Werk gibt es 
ebenfalls eine Version des eben bespro-
chenen Stichs, mit einigen markanten 
Änderungen . 

Der Augsburger Drucker belässt 
einige der Naturdarstellungen, die auch 
1606 im Vordergrund des Bildes plat-
ziert wurden . Dazwischen sind in diesem 
Bildteil Soldaten, zum Teil beritten, zum 
Teil zu Fuß, dargestellt, deren Gesichts-
züge und Uniformen deutlich zu erken-
nen sind . Sie bringen Dynamik in die 
Stadtansicht . Immer kleiner werdend, 
strömen die Soldatenfiguren in die Stadt 
und besetzen die Straßen, Plätze und 
Gassen Prags . In dieser Darstellung 
wird die Einnahme der Kleinseite Prags 
dargestellt . Handgeschriebene Ziffern 
im Bild verweisen dabei auf eine Le-
gende, in der die Protagonisten und die 
Kirchen, Tore, Plätze, zum Teil auch die 
dargestellten Ereignisse benannt werden . 
Diese textliche Beifügung ist später als 
das Bild entstanden . Dies ist zu sehen, 
weil sie sich zum Teil mit dem Bildun-
tergrund überlappt . Sie muss mit Hand 

tel gezeigt, und wohl durch Herzog Heinrich Julius dorthin . Es war ein oft kopiertes Werk . Letzter 
Aufruf 20 . 11 . 2014: <http://www .hab .de/de/home/museum-kulturprogramm/ausstellungen/ausstel-
lungsarchiv/herzog-heinrich-julius-1564–1613-zum-400-todestag .html> L . Z .: 20 . 8 . 2015 .

36  Anonym, Kupferstich: Einfahll des Passawischen Krigsvolcks in die kleine Stadt Prag Anno 1611 
den 15 . Feb . Format ca . 42 x 55cm, mehrmals gefaltet, wohl auf Briefformat, stark eingerissene 
Ränder . Die Buchstaben der Legende wurden mit rot per Hand eingetragen . VD17 14:002609S .

37  S . Latomus, Theodori Meurers Relationis Historicae Continuati, 1611, Beigabe Stich Prag .
38  Später erschienen von ihm noch ähnlich gestaltete Druckwerke über die Auseinandersetzung zwi-

schen Bayern und Salzburg 1611 und die Hochzeit der bayerischen Herzogin Magdalena mit dem 
Wolfgang Wilhelm von Pfalz Neuburg . 
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spiegelverkehrt aufgetragen worden sein . 
Das Blatt wurde am Rand von Wilhelm 
Peter Zimmermann signiert und auf 
1611 datiert .39

Diese Beigabe zeigt den Aktualitätsan-
spruch des Bildes, obwohl es keine eben 
erst gebauten Örtlichkeiten einführt . Das 
Bild jedoch will das erzählen, was dort 
zwischen den Türmen passierte, und dafür 
ist die Datierung auf 1611 entscheidend . 
Das Schreiben in Spiegelschrift fordert 
seinen Tribut in der äußeren Gestalt 
der Schrift . Sie wirkt unregelmäßig und 
krakelig . Es ist kaum vorstellbar, dass es 
weniger Aufwand war, derartig viel Text 
spiegelverkehrt zu schreiben, als ihn zu 
setzen . Zimmermann griff editorisch in 
das Bild ein . 

Auffällig sind bei näherer Betrachtung 
die Figuren im Vordergrund . Dort sind 
zwei Reiter dargestellt, zwischen denen 
später die Bezeichnung Monsieur Ramée 
eingefügt wurde .40 Mit dieser Bezeichnung 
kann, rein logisch, nur eine der beiden 
Figuren gemeint sein . Die Platzierung des 
Schriftzugs ist hier jedoch nicht deutlich, 
sie ist vielmehr bewusst vage gehalten: 
Beide Reiter halten einen Feldherrnstab in 

der Hand . Nur eine der Figuren erinnert 
aber an den Kupferstich, der 1611 vom 
Augsburger Stecher Lukas Kilian von Lau-
rentius de Ramée hergestellt wurde und als 
hauptsächliches Identifikationsmerkmal 
einen buschigen, fast runden Bart über sein 
Kinn gewölbt zeigt .41 Aus der seitlichen 
Perspektive ist dies beim vorderen Reiter 
durch einen runden kleinen, schwarz ein-
gefärbten Ball im unteren Gesichtsbereich 
angedeutet . Ramée dürfte also der vordere 
Reiter sein . Der Reiter dahinter ist somit 
nicht Ramée . Er hat keinen Bart und 
trägt aufwendigere Kleidung . An seinem 
Hut sind einige nach oben abstehende 
Federn befestigt .42 Sein Pferd ist leicht 
aufgebäumt und gleicht den Darstellungen 
antiker Herrscher . Mit einer Hand zügelt 
der Reiter das Tier, mit der anderen hält er 
den Feldherrnstab und blickt den Betrach-
ter an . Diese Figur nimmt also Kontakt 
mit dem Betrachter des Bildes auf . Damit 
zieht der Reiter Aufmerksamkeit auf sich . 
Seine Lokalisierung im Vordergrund des 
Bildes zentriert nicht nur die Aufmerk-
samkeit auf ihn, sondern überträgt ihm 
die Verantwortung für das Geschehen . Er 
gibt mit dem Feldherrnstab nicht nur den 

39  Neben der hier besprochenen Szene des Einfalls, sind weitere nachgestochen worden, allerdings 
sind diese nicht für die vorliegende Arbeit herangezogen worden, da die Verschiebung des Narrati-
ves um Erzherzog Leopold in der hier besprochenen Motivik des Einfalls am deutlichsten wird .

40  Peter Bessin, Zur Rhetorik des Krieges. Die Propaganda der Feldherrnbildnisse des 16. und 17. Jahr-
hunderts, in: Hans Peterese – Veronika Marschall (edd .), Süß scheint der Krieg den Unerfahrenen . 
Das Bild vom Krieg und die Utopie des Friedens in der Frühen Neuzeit . Mit 115 Abbildungen, 
Göttingen 2006, S . 147–179 .

41  Kilian, Laurentius Ramée, Kupferstich [Augsburg] 1611 . 
42  Dazu die Angaben, dass Erzherzog Leopold stets im Küriss mit einem gelben Federbusch auf 

dem Helm durch Prag geritten sei . Walter Leitsch, Erzherzog Leopold und seine Unräte. Zu einer 
habsburgischen Kandidatur auf den Moskauer Thron (1613), in: Uwe Liszkowski (ed .), Rußland und 
Deutschland, Stuttgart 1974 (= Kieler Historische Studien, Bd . 22), S . 51–72, hier S . 56 .
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Ton an, sondern weist dem Zuschauer 
den Weg in das Bild hinein . Dieser kann 
dem Hinweis folgen und erblickt dann 
die Eroberung der Stadt . Die Straßen 
Prags sind in so weite Ferne gerückt, dass 
keine Gräueltaten oder Plünderungen 
tatsächlich sichtbar werden können . Nichts 
an der Darstellung verrät eine negative 
Positionierung dieser beiden Figuren . Sie 
wirken vielmehr bestimmt und stolz . Was 
irritiert ist lediglich die Abwesenheit eines 
Namens . Handelt es sich bei dem vorderen 
Reiter um Monsieur Ramée, wer ist dann 
der Reiter neben ihm? 

Die Montur, die Darstellung und der 
Ort, an dem er platziert wurde, weisen 
deutlich in Richtung Erzherzog Leo-
polds . Er wird, als General des Kriegs-
volks, im Vordergrund in eben dieser Pose 
als Heerführer des Kriegsvolkes darge-
stellt . Aufwendig wird der Stich kompo-
niert: von einem Prager Stich abgekupfert, 
die Figuren annähernd an ihre realen Er-
scheinungen angeglichen, das Geschehen 
vor Ort lokalisiert und dann die Beschrif-
tung eingefügt (über 50 Orte, Personen 
und Ereignisse vermerkt Zimmermann 
mit Namen) – und dann vergisst Zim-
mermann die Hauptperson zu benennen? 
Das ist kaum plausibel . Was hier deutlich 
wird, ist eine Verschiebung des Narra-
tivs . War Erzherzog Leopold  zunächst 
der siegreiche, Verantwortung tragende 
Akteur, so war es, als die Flugschrift  nach 
der Krönung von Erzherzog Matthias 
zum böhmischen König erschien, nicht 
mehr ratsam, Erzherzog Leopold in dieser 
Position zu präsentieren . 

Leopold hatte den Kampf verloren . Es 
passiert auf dem Bild jedoch auch keine 

Verdammung Erzherzog Leopolds . Sei-
ne Benennung an dieser Stelle wäre zum 
Zeitpunkt der Veröffentlichung einer 
publikumswirksamen Vorführung gleich-
gekommen . Für seinen Befehlshaber Ra-
mée war dies in Ordnung: Zimmermann 
scheint sich auf dem Weg zur Druckle-
gung entschieden zu haben, die Taten des 
Kriegsvolks zum einen zu entpersonalisie-
ren und zum anderen an den Punkten, an 
denen dies nicht möglich war, die zweite 
Reihe der Befehlshaber vorzuschicken . Da-
mit werden zwei Effekte evoziert: Das In-
teresse an den Ereignissen – einem Putsch 
im Haus Habsburg – wurde zum einen 
geschmälert und nicht befriedigt, damit 
wirkte die Darstellung deeskalierend . Zum 
anderen verschwanden Hauptprotagoni-
sten und Positionen, die erzählt werden 
könnten, aus dem Ereignis selbst . Es wird 
sowohl im Bildteil als auch im Textteil 
zerfasert und damit nicht weiter erzählbar . 
Der Effekt, den dies auf den Leser hat, ist 
die Unmöglichkeit, das Geschehen narrati-
viert weiterzutragen und zu einem Ereignis 
werden zu lassen . Erzherzog Leopold 
wird im Bild eben nicht zum Kopf einer 
Gemeinschaft, für die er steht, oder deren 
Ideale er repräsentieren könnte . 

Zimmermann kompiliert viele vorher 
produzierte Flugschriften, die so gut wie 
alle nicht auf Seiten Erzherzog Leopolds, 
sondern eben in den beiden Prager Städten 
ihren Ursprung haben, die nicht von Erz-
herzog Leopold besetzt waren . Nur kurz 
zur Erklärung, als das Passauer Kriegsvolk 
Prag angriff, geschah dies wohl in den frü-
hen Morgenstunden, selbst hierüber gibt es 
sehr unterschiedliche Berichte . Das deutete 
im Übrigen darauf hin, dass die Prager 
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von den Angreifern so überrascht wurden, 
dass sie keine Zeit hatten sich unwichti-
ge Dinge wie Uhrzeiten zu merken . Die 
Berichte entstehen dann auch nicht in den 
beiden Städten, die es das Heer schafft zu 
besetzten, nämlich dem Hradschin und die 
Kleinseite, sondern in den beiden Stadttei-
len, die ein Konglomerat aus Stadtbevölke-
rung und ständischen Einheiten verteidigt, 
nämlich der Altstadt und der Neustadt . 
Die Karlsbrücke verbleibt als Sperrzone 
zwischen den beiden . Es folgt eine mehr-
wöchige Belagerung, die erst aufgelöst 
wird, als Erzherzog Leopold mit dem Heer 
sich wiederum in einer Nacht-und-Nebel 
Aktion nach Budweis und Krummau zu-
rückzog . Der Entstehungskontext der Texte 
prägt somit natürlich auch deren Zielrich-
tung, während das Kriegsvolk durchweg als 
fast biblische Landplage gekennzeichnet 
und kaum personalisiert wird, erfahren wir 
oftmals die Namen der ständischen Vertei-
diger, die, wie oben auch bei Zimmermann, 
stets als „löbliche Stände“, also positiv 
konnotiert, bezeichnet werden . Die Phase 
des Scheiterns, in der diese Bildberichte 
entstanden, veränderte also das Narrativ der 
Texte und Bilder nachhaltig . Daher wird 

auch die Phase des Scheiterns selbst medial 
weit weniger intensiv behandelt, als die 
Phase des Angriffes . 

Maria Hilf und Rezeption
Erzherzog Leopold müsste also als früh-
moderner, dynastischer Heerführer, als 
gescheiterter Putschist erinnert werden? 
Dazu kam es kaum . Die eben angeführten 
Gemengelagen sind wenig historisch rezi-
piert worden und dazu tragen diese kaum 
erzählbaren und den Erzherzog außer 
Acht lassenden Quellen entscheidend bei . 

Erzherzog Leopold wird vielmehr als 
militärisch affiner Gegenreformator in der 
Historiographie bezeichnet .43 Das liegt in 
erster Linie an seinen Symbolprojekten, 
die er nach dem Scheitern in Prag und der 
Demütigung durch die familiäre Gemein-
schaft auftraten: Die Frau, die er in einer 
Art Allianz mit Bayern hatte heiraten woll-
te, wurde an seinen Gegner in Jülich-Kleve 
vermählt,44 Leopold durfte zwei Jahre seine 
Familie nicht besuchen und er musste seine 
Hauptgefolgsleute – unter anderem Ramée 
– einsperren oder gar hinrichten lassen .45 
Obwohl es nämlich keine offiziellen Pro-
zesse gab, stand Erzherzog Leopold 1613 

43  Franz Daxecker, Erzherzog Maximilian III., Erzherzog Leopold V. und die Astronomen Christoph 
Scheiner und Galileo Galilei, Tiroler Heimat 69, 2005, S . 7–16; Stefan Tilg, Claudia de’ Medici und 
ihre Innsbrucker Familie in der höfischen lateinischen Panegyrik, Tiroler Heimat 69, 2005, S . 17 -25; 
Astrid von Schlachta, Herrschen und vorbereiten. Claudia de’ Medici und ihre europäischen verwitwe-
ten ‚Kolleginnen‘,Tiroler Heimat 69, 2005, S . 27–39 .

44  Anke Hufschmidt, Reflexionen und Handlungsfelder einer katholischen Fürstin. Magdalena von Bay-
ern in ihren Briefen an Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg (1614–1627),  Düsseldorfer Jahrbuch 
755, 2005, S . 143–169 .

45  Dabei handelt es sich um den Pommer H . Ubetzko und Laurenz Ramée . Zu ihnen Eugen Heisch-
mann, Das Testament des Obristen Laurentius von Ramée, Mitteilungen des österreichischen Instituts 
für Geschichtsforschung, Ergänzungsband 11, 1929, S . 588–604; August Graf von Preysing, 
Laurentius Ramée (+1613), der Führer des Passauer Kriegsvolkes, Ostbairische Grenzmarken 3, 1959, 
S . 105–111; W . Leitsch, Erzherzog, S . 51–72 .
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doch unter so großem familiären Druck, 
dass er der Absetzung und zum Teil Ver-
urteilung seiner Gefolgsleute unter andern 
Vorzeichen zustimmen musste . 

Dennoch, trotz dieses scheinbaren 
vollständigen Scheiterns, erfüllte sich für 
ihn letztlich das Ziel ein Territorium, eine 
Familie und eine eigene Erblinie einzurich-
ten . Die Familie reagierte damit auf Sym-
bolprojekte, die Erzherzog Leopold ab 1613 
anstieß: Er siedelte die Jesuiten in Passau an, 
knüpfte enge Kontakte mit seinen Schwes-
tern, die in Florenz und Polen regierten 
und Naturwissenschaftlern wie Christoph 
Scheiner, Tengnagel und Galileo Galilei 
und baute eine sehr effektive Wallfahrt auf . 
Gerade diese Projekte sind es, die Historiker 
dafür heranziehen, um zu belegen, dass Erz-
herzog Leopold analog zu seinem Bruder, 
dem späteren Kaiser Ferdinand II ., ein Ge-
genreformator war . Es greift jedoch zu kurz 
den Anschein zu analysieren, wichtig ist der 
Zweck mit dem Leopold diese Symbolpro-
jekte, wie etwa Maria Hilf, das langanhalten 
wirksamste der genannten lanciert . Leopold 

gründete in Passau zusammen mit seinem 
dortigen Hauptmitarbeiter Marquard von 
Schwendi einen Wallfahrtsort mit dem 
Allianzbild, einer Madonna gemalt von 
Lukas Cranach, das ihm der sächsische 
Kurfürst, vor dem Zug auf Prag, 1610 als 
Allianzgeschenk überreicht hatte . Die Kopie 
des Bildes nutzt der Habsburger und sein 
Umfeld nun Anfang des Dreißigjährigen 
Kriegs zu Etablierung eines Wallfahrtsort, 
eines Ensembles, das sich zum Inn hin 
öffnet und seine Residenzstadt Passau zu ei-
ner fürstlichen Residenz umpolte, einem Ort 
der am Anfang des Dreißigjährigen Krieges 
Finanzmittel produzierte, in Konkurrenz 
zum bayerischen Altötting trat und zum 
Schauplatz einer symbolischen Wiederauf-
nahme Erzherzog Leopolds in die Familie 
wurde .46 

Erzherzog Leopold und sein älterer 
Bruder legten dort 1631 ihre langanhal-
tenden Auseinandersetzungen, die durch 
die machtpolitischen Ambitionen des 
Erzherzogs schon 1609 ausgebrochen 
waren, bei .47 Richtig erfolgreich wurde 

46  Eckhard Leuschner, Das Gnadenbild zwischen Ästhetik und Bildtheologie. Zur frühen grafischen Re-
produktion der Madonna von Maria Hilf, in: Jörg Probst (ed .), Reproduktion . Techniken und Ideen 
von der Antike bis heute . Eine Einführung, Berlin 2011, S . 14–33; Georg Henkel, Vom Kunstbild 
zum Kultbild. Maria Hilf zu Innsbruck, in: David Ganz – Georg Henkel (edd .), Rahmen-Diskurse . 
Kultbilder im konfessionellen Zeitalter, Berlin 2004 (= KultBild . 2), S . 143–172 .

47  Das Bruderschaftsbuch: A . d . B .P ., DKA, Maria Hilf, Bruderschaft 1 . Sowie: Kirchenbücher der 
Diözese Passau online: <http://icar-us .eu/cooperation/online-portals/matricula .> Urkunden der Diö- 
zese Passau online: <http://icar-us .eu/cooperation/online-portals/monasterium-net .> L . Z .: jeweils 
25 . 8 . 2015 . Peter Claus Hartmann, Jahrhundert der Katastrophen und des Neuaufbaus 1598 –1712, 
in: Egon Boshof – Walter Hartinger – Maximilian Lanzinner (edd .), Geschichte der Stadt Passau im 
Auftrag des Vereins für Ostbairische Heimatforschung, Regensburg 1999, S . 165–186, hier S . 176; 
Sandra Krump, In scenam datus est cumplausu. Das Theater der Jesuiten in Passau (1612 -1773), Bd . I, 
Berlin 2000, S . 59–61 . Walter Hartinger, Das Gnadenbild von Maria Hilf als Unterpfand des Sieges 
über die Türken, in: Eckhard Leuschner – Thomas Wünsch (edd .), Das Bild des Feindes . Konstruk-
tion von Antagonismen und Kulturtransfer im Zeitalter der Türkenkriege Ostmitteleuropa Italien 
und Osmanisches Reich, Berlin 2013, S . 85–94, hier S . 86; Marcus Hansiz, Germania sacra, Bd . I . 
Metropolis Lauriacensis cum episcoptau pataviensi, Augsburg 1727, Bd . 1, S . 698–700 .
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die Wallfahrt Ende des 17 . Jahrhunderts, 
als Kaiser Leopold vor dem Bild um den 
Schutz Mariens für Wien und das Reich 
bat, als die Türken vor den Toren Wiens 
standen . Der scheinbare Erfolg des Gebets 
machte das Bild europaweit bekannt und 
mit ihm auch Erzherzog Leopold . Der 
Zusammenhang ist leicht erklärt . Ein so 
mächtiges Bild, muss von einem wahren 
Anhänger des Katholizismus gestiftet 
worden sein . Das Bild wurde in das In-
ventar von Erzeugnissen der besonderen 
Frömmigkeit Österreichs, der Pietas Aus-

triaca, wie Anna Coreth das nennt, inte-
griert . Das greift zu kurz, vielmehr ist die 
Pietas Austriaca das dominiere Narrativ 
der Habsburger, um u .a . auf den Angriff 
Erzherzog Leopolds zu reagieren .48 

Das dominieren Narrativ für Österreich 
und die Grundstruktur der Handlungsma-
xime der Gemeinschaft Habsburg rekur-
rierte von da an auf die Pietas Austriaca, 
ein Umstand den Erzherzog Leopold 
nach 1613 erkannte und mitprägte, was 
seine Rezeption wesentlich bestimmen 
sollte . 

48  Anna Coreth, Pietas Austriaca. Österreichische Frömmigkeit im Barock, Wien 19822; Arno Stroh-
meyer,  Nur Lorbeerkränze und Pietas? Herrschaft in der höfischen Geschichtsschreibung unter Leopold I., 
in: Markus Völkel – Arno Strohmeyer (edd .), Historiographie an europäischen Höfen  
(16 .–18 . Jahrhundert) . Studien zum Hof als Produktionsort von Geschichtsschreibung und his-
torischer Repräsentation (Forschungskolloquium vom 8 . bis 10 . Juni 2006 Potsdam), Berlin 2009, 
S . 61–95 .; siehe ergänzend: Kerstin Schmal, Die Pietas Maria Theresias im Spannungsfeld von Barock 
und Aufklärung. Religiöse Praxis und Sendungsbewußtsein gegenüber Familie, Untertanen und Dynastie, 
Frankfurt am Main 2001 . Siehe besser: Damien Tricoire, Mit Gott rechnen. Katholische Reform und 
politisches Kalkül in Frankreich, Bayern und Polen-Litauen, Göttingen 2013 .
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Abb. 1 
Der Augsburger Drucker Zimmermann illustriert den Angriff des Passauer Kriegsvolks. 
(Bildquelle – Wilhelm Peter Zimmermann, Relatio Außführlicher Bericht waß sich mit  
dem Passawischen Kriegsvolck von dem Monat December deß abgewichnen 1610. Jahrs biß auff den 
21. Martii dises 1611. Jahrs und weiter in der Cron Böheimb verloffen, alles in Historien und Kupf-
fer geordnet und für Augen gestelt, Augsburg 1611), http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0008/
bsb00084643/image_56BSB. 
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Carolin Pecho
Prince-Bishop – Rebel – Ruler
Archduke Leopold (1586–1632) in dynastic and military confraternities (Abstract)

Archduke Leopold was a cleric, but he desired the title of emperor . This project met with 
the crisis of the Habsburg power, as Archduke Matthias, brother to Emperor Rudolf II, 
challenged his power . Archduke Leopold took advantage of this situation in order to 
install an own powerhouse and to change his family duty, supporting his brother Fer-
dinand in his pitch for the throne . Leopold switched his family-based confraternity to 
a confraternity of military parvenus, tried in the Turkish wars, but available then, as Arch- 
duke Matthias had met a ceasefire in 1606 . This brass knew each other well and turned to 
Prague and Leopold for new opportunities .  The alliance invaded Prague in 1611 and took 
half of the city, the rest was held by the estates . They called to Matthias and Leopold had 
to give up . The article is explaining confraternity, analysing the tremor of political possi-
bilities before the thirty-years-war, and is also looking into the sources about the attack, 
showing how the story was told .  Leopold changed his strategy afterwards . He tried to 
convince the family of his catholic faith and founded some projects, nowadays seen as 
steps to the ‘Pietas Austriaca’-myth . He succeeded and died in 1632 as ruler of Tirol .

KEY WORDS: 
Habsburgs; dynastic and military confraternities; archduke Leopold; Rudolf II
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„Čest a reputace tohoto státu“ 
Nizozemská republika na fóru dvorské veřejnosti  
v polovině 17. století

IRENA KOZMANOVÁ

V nizozemském historickém velkofilmu 
Michiel de Ruyter (2015) vystupuje velký 
penzionář Johan de Witt s plamennou 
programovou řečí ke shromážděným gene-
rálním stavům a formuluje přitom zásadní 
obraz nepřítele – Spojené provincie jsou 
ohrožovány „nepřejícími zahraničními 
králi“, a proto se musí semknout a bránit 
svoji svobodu .1 Vzhledem k tomu, že řeč 
je zasazena do roku 1653 (po bitvě u Ter 
Heijde), kdy Nizozemí bylo sice ve válce 
s Anglií, ta ovšem tou dobou žádného 
krále neměla a stejně tak žádný další 
korunovaný panovník aktuálně nepomýšlel 
na to, aby Spojené nizozemské provincie 
ohrožoval, nelze tuto zkratku nizozem-
ských tvůrců public history interpretovat 
jinak než jako významnou součást histo-
rické vzpomínkové kultury . Minimálně 
ve veřejně historickém obrazu má nizo-
zemský raně novověký republikanismus 
a jeho zahraniční politika tedy výrazně 
protimonarchický osten .2 

Tento článek se zabývá otázkou, 
do jaké míry výše načrtnutý protimo-
narchický obraz odpovídal skutečnému 

chování Republiky navenek – tam, kde 
adresátem nebylo domácí publikum, ale 
zahraniční partneři . Jak se Spojené pro-
vincie integrovaly do společnosti evrop-
ských monarchů a jejich komunikačních 
zvyklostí, které byly velmi monarchicky 
definovány? Nizozemská republika, jako 
pozdně příchozí člen do této společnosti 
a zároveň člen disponující mimořádně 
neobvyklým státním zřízením, se proto 
nacházela pod značným legitimizačním 
tlakem . První část článku si klade otázku, 
jak na tento tlak Republika reagovala . 
Snažila se o „revoluční“ přístupy – zavádě-
ní inovací a ovlivnění systému v republi-
kánském duchu, nebo se naopak oriento-
vala na konzervativní přístup – důslednou 
snahu o přijetí způsobů komunikace 
pro tuto společnost charakteristických 
a o zvyšování své reputace v rámci stá-
vajícího systému kritérií? Druhá část se 
pak soustředí na dva konkrétní případy 
(časově spadající do období 1646–1651, 
tedy období „kolem“ pomyslného mezní-
ku 1648, spojovaného tradičně se zís-
káním suverenity), v kterých Republika 

1  Srov . rozbor historické věrnosti filmu v rozhovoru s historikem Lucem Panhuysenem v deníku 
Trouw . Joris Belgers, Michiel de Ruyter: de Louis van Gaal van zijn tijd, Trouw . De Verdiepig, 
26 . 1 . 2015 . 

2  K obrazu nizozemského „zlatého století“ v populární kultuře srov . Paul Knevel – Jouke Turpijn, 
´Dat is wel eens anders geweest!´ Geschiedenis op de Nederlandse televisie, BMGN – Low Countries 
Historical Review 130, 2015, s . 87–106, zde s . 95–101 . 
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vyslala vůči zahraniční dvorské veřejnosti 
na první pohled velmi nepovedený signál . 
Článek se na základě pohledu do záku-
lisí formování zahraniční a ceremoniální 
politiky v generálních stavech snaží zod-
povědět otázku, zda se tak stalo z nevědo-
mosti a nekompetence – jak se z pohledu 
ze zahraničí mohlo jevit – nebo naopak 
záměrně a uvědomovaně, tedy zda pro 
tuto zdánlivě nepovedenou komunikaci 
v rámci dvorské veřejnosti existuje jiné 
vysvětlení . Cílem příspěvku je tak přispět 
k odpovědi na otázku, nakolik nizozemská 
republika rozuměla systému komunikace 
dvorské veřejnosti a jak byla či nebyla 
schopná nakládat s komunikačními pro-
středky typickými pro tuto společnost . 

Zároveň se práce snaží ukázat výhody 
zapojení znalostí o vnitropolitickém sys-
tému pro interpretaci chování Spojených 
provincií na mezinárodním fóru . Právě 
u interpretace nizozemského vystupování 
vůči zahraničí představuje tradiční snaha 
historiografie vybírat si mezi primátem 
vnitřní a vnější politiky zásadní problém . 
U složitého politického systému, jako byla 
nizozemská republika, přitom ještě více 
než u ostatních aktérů nabývá na důleži-
tosti otázka, kdo vlastně principy vystupo-
vání navenek formuloval, jak o zahraniční 
politice bylo rozhodováno a jak probíhala 
dělba práce pro praktickou realizaci stano-
vených úkolů . 

Tento důraz na čtení zahraničně poli-
tického chování současně s vnitropolitic-
kou konstelací a povědomím o fungování 
nizozemského politického systému přitom 
není samoúčelný, ale kopíruje do znač-
né míry proces, který prodělávali doboví 
partneři nizozemské republiky, když se 
s ní pokoušeli komunikovat, respektive 
ovlivnit její chování .3 Tradiční mechanismy 
diplomatické komunikace, ale například 
i neformální praktiky typu úplatky nebo 
vytváření klientelních sítí, často selhávaly, 
pokud nebyly spojeny s precizní znalostí 
poměrů v Haagu, nizozemského politic-
kého systému, chodu jednotlivých orgánů, 
relevantních argumentů, precedentů a ad-
res . Při historiografickém vyhodnocování 
těchto pokusů s Republikou komunikovat 
proto není klíčové se ptát po skutečném 
stavu, ale právě po vnímání jednotlivých 
aktérů navzájem – jak Republiku vnímali, 
interpretovali, dezinterpretovali a jaké jim 
ona sama k tomu dávala signály .

Jednou z klíčových proměnných při 
„čtení“ nizozemského politického systému 
bylo postavení místodržitele – voleného 
funkcionáře jednotlivých provincií s řadou 
vojenských a politických funkcí, který 
ve většině provincií pocházel z oranž-
sko-nasavské dynastie a postupně získal 
i řadu „centrálních“ pravomocí .4 Z pohledu 
zahraničních partnerů, především z řad 
zástupců dynastické Evropy, představoval 

3  Srov . Michael Rohrschneider, Die beargwohnte Republik. Die politische Kultur der Vereinigten 
Niederlande in den Gesandtschaftsberichten des französischen Diplomaten Abel Servien (1647), in: 
Maria-Elisabeth Brunert – Maximilian Lanzinner (edd .), Diplomatie, Medien, Rezeption . Aus der 
editorischen Arbeit an den Acta Pacis Westphalicae, Münster 2010, s . 183–209 . 

4  Srov . Olaf Mörke, ´Stadtholder´oder ´Staetholder´? Die Funktion des Hauses Oranien und seines Hofes in 
der politischen Kultur der Republik der Vereinigten Niederlande im 17. Jahrhundert, Münster 1997 .
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místodržitel – se svou výlučnou pozi-
cí v rámci Republiky i navenek, danou 
především vojenskými úspěchy a později 
i rozvojem dynastické a reprezentační 
politiky – zdánlivě srozumitelný prvek, 
a tudíž logický první kontaktní bod . Stejně 
tak historiografie, vnímavá po kulturním 
obratu právě vůči prvkům komunikace 
v rámci evropské dvorské veřejnosti, se 
při hodnocení vystupování Nizozemí 
navenek soustředí často na Oranžské .5 
V obou případech – dobových partnerů 
i pozdější historiografie – to ale mohlo vést 
k „vypadnutí“ důležité části nizozemského 
systému z perspektivy, a tudíž k nedorozu-
měním a dezinterpretacím . V rámci tohoto 
příspěvku se proto soustředí pozornost 
právě na tu část nizozemského politického 
spektra, která tradičně z analýz vystupo-
vání Nizozemí na fóru dvorské veřejnosti 
a diplomacie vypadává, a sice na generální 
stavy .6 Ať byly postavení místodržitele 
a jeho neformální moc jakkoli silné, byly to 

generální stavy – a formou schvalovacího 
práva jednotlivé provincie – kdo byl zod-
povědný za formulaci oficiální zahraniční 
politiky a konkrétní provedení jednotlivých 
zahraničně politických kroků .7 Článek tedy 
sleduje právě tuto opomíjenou, „republi-
kánskou“ část nizozemského politického 
spektra a její vystupování na fóru evropské 
dvorské veřejnosti a zajímá se, jak generální 
stavy zacházely s pravidly komunikace, 
které v ní platily a zda se je snažily respek-
tovat, nebo naopak měnit . 

Nizozemská republika je v bádání 
o diplomatických dějinách raného novo-
věku z perspektivy tzv . nových diplomatic-
kých dějin či kulturních dějin diplomacie 
poněkud podreprezentována .8 Jako základní 
omezení se ukazuje skutečnost, že nizo-
zemská akta nejsou zahrnuta do projektu 
Acta Pacis Westphalicae (APW),9 v jehož 
rámci jsou vydávány a analyzovány prameny 
k vestfálskému mírovému kongresu . Právě 
v souvislosti s tímto projektem formulovaly 

5  Marika Keblusek – Jori Zijlmans (edd .), Vorstelijk Vertoon. Aan het hof van Frederik Hendrik en 
Amalia, Den Haag, Zwolle 1997; Nadine Akkerman, Courtly Rivals in the Hague. Elizabeth Stuart 
& Amalia von Solms, Venlo 2014; Susan Broomhall – Jacqueline Van Gent, Dynastic Colonialism. 
Gender, materiality and the early modern house of Orange-Nassau, London–New York 2016 .

6  Z podobné perspektivy vychází Ida Nijenhuis, Republikanische Repräsentation? Ansehen und Rang 
in der zeremoniellen und diplomatischen Praxis der Generalstaaten im 17. Jahrhundert, in: Tim Neu 
– Michael Sikora – Thomas Weller (edd .), Zelebrieren und Verhandeln . Zur Praxis ständischer 
Institutionen im frühneuzeitlichen Europa, Münster 2009, s . 145–160 .

7  K roli provincií Ida Nijenhuis – Joke Roelevink – Ronald Sluijter (edd .), De leeuw met de zeven 
pijlen. Het gewest in het landelijk bestuur, Den Haag 2010 .

8  Barbara Stollberg-Rilinger (ed .), Was heißt Kulturgeschichte des Politischen?, Berlin 2005; 
Ursula Lehmkuhl, Diplomatiegeschichte als internationale Kulturgeschichte. Theoretische Ansätze und 
empirische Forschung zwischen Historischer Kulturwissenschaft und Soziologischen Institutionalismus, 
Geschichte und Gesellschaft 27, 2001, s . 394–423; John Watkins – Douglas Biow (edd .), Toward 
a New Diplomatic History, Durham 2008 (= The Journal of Medieval and Early Modern Studies 38); 
Hillard von Thiessen – Christian Windler (edd .), Akteure der Außenbeziehungen. Netzwerke und 
Interkulturlität im historischen Wandel, Köln 2010 .

9  Nejnověji (od 2014) srov . digitální verzi projektu: http://apw .digitale-sammlungen .de/ [30 .11 .2016] .
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přidružené analytické práce zásadní meto-
dologické otázky spojené s výzkumem raně 
novověké diplomacie .10 Nizozemský účast-
ník kongresu tak z „hlavního proudu“ této 
nově formované tradice nových politických 
dějin do značné míry vypadává .11 Stejně tak 
fokus tradice diplomatických dějin, které se 
zaměřují spíše na komunikaci katolických 
dvorů v první polovině 17 . století, končí 
zpravidla na jižní hranici severonizozemské 
republiky, u Nizozemí jižního .12 

Výzkum nizozemského vystupování 
směrem navenek je do značné míry pozna-
menán také tím, s čím byli konfrontováni 
již doboví aktéři, kteří s Republikou chtěli 
komunikovat nebo u ní něčeho dosáhnout 
– politický systém byl mimořádně složitý 
a nesrozumitelný často i pro samotné obyva-
tele Spojeného Nizozemí,13 a o to složitější 
a nesrozumitelnější pro aktéry zvenčí . Právě 
osvojení si jeho eficientního čtení a zachá-
zení s ním představovalo klíč k úspěšnému 

10  Anuschka Tischer, Französische Diplomatie und Diplomaten auf dem Westfälischen Friedenskongress. Au-
ßenpolitik unter Richelieu und Mazarin, Münster 1999; Maria-Elisabeth Brunert – Maximilian Lan-
zinner (edd .), Diplomatie, Rezeption. Aus der editorischen Arbeit an den Acta Pacis Westphalicae, Münster 
2010; Christoph Kampmann (ed .), L´art de la paix. Kongresswesen und Friedensstiftung im Zeitalter des 
Westfälischen Friedens, Münster 2011; Franz Bosbach – Christoph Kampmann (edd .), Konrad Repgen, 
Dreißigjähriger Krieg und Westfälischer Friede . Studien und Quellen, Paderborn 20153 .

11  Základními pracemi tak dosud zůstávají Jan J . Poelhekke, De Vrede van Munster, ´s-Gravenhage 
1948 k nizozemské účasti na vestfálském kongresu a Jan Heringa, De eer en hoogheid van de staat. 
Over de plaats der Verenigde Nederlanden in het diplomatieke leven van de zeventiende eeuw, Groningen 
1961 k postavení nizozemské republiky v rámci evropského diplomatického ceremoniálu .

12  Nejnověji Luc Duerloo – Malcolm Smuts (edd .), The Age of Rubens. Diplomacy, Dynastic Politics and the 
Visual Arts in Early Seventeenth-Century Europe, Turnhout 2016 . Vzhledem k tomu, že vztahy s Republi-
kou až do vestfálského míru na oficiální úrovni vůbec neexistovaly, neboť diplomatické kontakty by zna-
menaly přiznání suverenity vzbouřeným poddaným španělského krále, byla vzájemná komunikace – která 
byla nutná zejména vzhledem k aktivnímu zapojení Republiky do války – omezena na neformální kon-
takty . Michael Kaiser, Generalstaatische Söldner und der Dreißigjährige Krieg. Eine übersehene Kriegspartei 
im Licht rheinischer Befunde, in: Andreas Rutz (ed .), Krieg und Kriegserfahrung im Westen des Reiches 
1568–1714, Göttingen 2016, s . 65–100 . Není divu, že právě k rozvoji neformální diplomacie disponuje 
Nizozemí velmi silnou badatelskou tradicí . Srov . Hans Cools – Marika Keblusek – Badeloch Noldus 
(edd .), Your Humble Servant. Agents in Early Modern Europe, Hilversum 2006; Marika Keblusek (ed .), 
Double Agents. Cultural and Political Brokerage in Early Modern Europe, Leiden 2011 . 

13  Arthur Weststeijn, Commercial republicanism in the Dutch Golden Age. The political thought of Johan 
& Pieter de la Court, Leiden 2012 (= Studies in the history of political thought 7) mimo jiné vychází 
z perspektivy, že právě potřeba vysvětlit nový politický systém – který se navíc stále proměňoval – 
domácímu publiku, též za účelem dosažení identifikace s ním (nebo jeho konkrétní interpretací) 
bylo hlavním hnacím motorem dobové nizozemské politické teorie . Tuto tezi zajímavě doplňují 
ekonomičtí historikové, kteří se naopak zabývali otázkou, proč v oblasti nizozemského hospodářské-
ho zázraku 17 . století naopak k produkci teoretické literatury téměř vůbec nedocházelo (o nizozem-
ském hospodářství naopak psali pouze teoretikové ze zemí, které se Nizozemí snažily napodobit) . 
Eric S . Reinert, Emulating Succes. Contemporary Views of the Dutch Economy before 1800, in: Oscar 
Gelderblom (ed .), The Political Economy of the Dutch Republic, Farnham 2009 . Zatímco v případě 
politického systému tedy byla pociťována potřeba tento systém vykládat a zejména legitimizovat, 
v případě ekonomického úspěchu, který podle všeho pod legitimizačním tlakem nestál a fungoval 
bezproblémově, k větší reflexi, a tedy odrazu v pramenech, nedocházelo . 
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dosažení svých cílů a poskytovalo teprve 
možnost pro efektivní rozhodování . 

Efektivní cestou, jak tuto perspektivu 
do diplomatických dějin vnést, je nové 
čtení pramenů nizozemské institucionál-
ní provenience s otázkami, které diplo-
matické dějiny zajímají . Nizozemská re-
publika byla charakteristická pokročilou 
byrokratickou kulturou a její decentrální 
charakter podporoval písemnou formu 
komunikace . Provincie bedlivě dbaly 
o svou informovanost a stejně tak in-
tenzivní komunikace s orgány, jako byly 
Raad van State, Generaliteitsrekenkamer, 
jednotlivé admirality, obě zámořské spo-
lečnosti (východoindická VOC a zápa-
doindická WIC společnost) nebo Hof 
van Holland se postaraly o písemnou 
„pozůstalost“ nebývalého rozsahu a pře-
devším kontinuity – i díky multiplicitě 
je velká část pramenů dodnes dochována 
v souvislých řadách . Pro historiografické 
tázání je tato vícekolejnost a detailnost 
využitelná dvěma způsoby . Jednak umož-
ňuje sledování konkrétní agendy v rámci 
kompletně doloženého delšího časového 
úseku a zároveň umožňuje zachytit její 
vývoj napříč jednotlivými „rovinami“ 
rozhodovacího procesu . Zároveň neustálá 

potřeba opisování a kopírování – kro-
mě toho, že vytvářela ideální podhoubí 
pro korupci a únik materiálů, které byly 
pro zahraniční partnery pochopitelně 
mimořádně atraktivním zdrojem získá-
vání informací14 – umožňuje další vhled 
do vývoje konkrétních dokumentů tak, 
jak procházely jednotlivými úrovněmi 
nizozemského politického systému, 
zejména máme-li k dispozici i verze 
výsledné, tedy takové, které byly po do-
končení procesu (pokud k němu došlo) 
odeslány do zahraničí . 

V nizozemském případě se navíc 
otevírá ještě jedno významné fórum – 
veřejnost . Bylo běžné, že předmět jednání 
(včetně zahraničně politické agendy) 
pronikal mimo zasedací sál, díky rozsáhlé-
mu publikačnímu trhu byl okamžitě tištěn 
a intenzivně diskutován dobovou veřej-
ností .15 Probíhala tak zde jakási obdoba 
toho, co je popsáno pro monarchickou 
dvorskou veřejnost s ohledem na její 
strukturální přeměnu vlivem knihtisku 
a trhu s tiskovinami, pouze s tím rozdí-
lem, že obsahem této veřejné debaty neby-
ly dvorské slavnosti a jiná osobní interakce 
elit u dvora, ale předmět jednání generál-
ních stavů .16

14  Guido de Bruin, Geheimhouding en verraad. De geheimhouding van staatszaken ten tijde van de 
Republiek (1600–1750), Den Haag 1991; Paul Knevel, Het Haagse bureau. Zeventiende-eeuwse 
ambtenaren tussen staatsbelang en eigenbelang, Amsterdam 2001 .

15  Femke Deen – David Onnekink – Michel Reinders (edd .), Pamphlets and politics in the Dutch Re-
public, Leiden – Boston 2011; Marita Mathijsen (ed .), Boeken onder druk. Censuur en pers-onvrij- 
heid in Nederland sinds de boekdrukkunst, Amsterdam 2001; Marika Keblusek, Boeken in de hofstad. 
Haagse boekcultuur in de Gouden Eeuw, Hilversum 1997 . 

16  Srov . Volker Bauer, Strukturwandel der höfischen Öffentlichkeit. Zur Medialisierung des Hoflebens vom 
16. bis zum 18. Jahrhundert, Zeitschrift für Historische Forschung 38, 2011, s . 585–620; Rudolf 
Schlögl, Anwesende und Abwesende. Grundriss für eine Gesellschaftsgeschichte der Frühen Neuzeit, 
Konstanz–Paderborn 2014 .
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Stěžejním pramenem jsou zde zejmé-
na rezoluce generálních stavů . Generální 
stavy zasedaly šest dní v týdnu, v přípa-
dě potřeby i v neděli, a jejich protokoly 
obsahují detailní informace ke každoden-
nímu provozu nizozemské politiky . Velká 
pozornost je v nich věnována praktickým 
náležitostem při komunikaci se zahranič-
ními subjekty – poskytování audiencí, pra-
vidlům písemného styku, ceremoniálním 
detailům, výběru nizozemských zástupců 
k jednání . Významný zdroj informací 
zároveň představuje i samotný úřední chod 
generálních stavů – umožňuje sledovat 
docházku jednotlivých deputovaných, za-
stoupení a podíl provincií na rozhodování, 
roli „časování“ agendy pomocí rotujícího 
předsednictví nebo koordinace s obdobím 
zasedání provinciálních sněmů, otázky 
vnitřního ceremoniálu nebo personální 
složení komisí pro zpracování jednotlivých 
jednaných problematik .17  

Právě tento úřední chod nizozemské 
republiky a potenciál, který nabízí pro 
aktuální otázky bádání raného novověku, 
se v poslední době znovu dostává do cen-
tra pozornosti historiografie, a to zejména 

díky novým metodám zpřístupnění a ana-
lýzy pramenů úřední provenience a novým 
přístupům k jejich čtení . Na prvním místě 
je zde třeba zmínit ediční podnik Resolu-
tiën der Staten-Generaal 1626–1630, který 
chronologicky navazuje na starší, papírové 
edice rezolucí generálních stavů . Význam-
ným rozdílem oproti nim je digitální 
formát s velkorysou nabídkou vyhledáva-
cích a strukturujících funkcí .18 Zároveň 
v roce 2015 vyšla klíčová monografie 
k chodu generálních stavů a jejich archi-
vu .19 Ke zvýšení zájmu o téma přispěly 
i práce zaměřené spíše na sociální dějiny, 
například kniha Het Haagse Bureau Paula 
Knevela, která přinesla klíčové informace 
k institucionálnímu chodu nizozemských 
politických orgánů „oklikou“ – tím, že 
se soustředila na profesní vrstvu písařů, 
nižšího úřednictva a řadových zaměstnan-
ců kanceláří generálních stavů .20 Znamená 
tak doplnění zásadní starší práce o za-
cházení s informacemi a jejich utajová-
ním,21 ukazuje ale zároveň na konkrétních 
aktérech z řad prováděcího personálu, 
jak systém ve skutečnosti – nikoli pouze 
na papíře – fungoval . 

17  Článek vychází z kvalitativní analýzy vzorku „ordinaris“ (běžných) rezolucí generálních stavů 
z let 1646–1651 . Nationaal Archief, Den Haag (dále HaNA), Staten-Generaal, 1 .01 .02, inv . č . 
3206–3211 – Registr běžných rezolucí Generálních stavů, 1646–1651 (dále jen Rezoluce GS); inv . č . 
4811 – Opis rezolucí Velkého shromáždění, 2 . 4 . – 21 . 8 . 1651; inv . č . 6085–6094 – Korespondence 
a písemnosti od panovníků a vyslanců, Německo, 1646–1651 . 

18  Ida J . A . Nijenhuis a kol . (edd .), Resolutiën Staten-Generaal 1626 –1630, http://resources .huygens .
knaw .nl/besluitenstatengeneraal1576–1630/BesluitenStaten-generaal1626–1651 [30 . 11 . 2016] .

19  Theo Thomassen, Onderzoeksgids: Instrumenten van de macht. De Staten-Generaal en hun archieven 
1576 – 1796, Amsterdam 2015 . 

20  Paul Knevel, Het Haagse bureau. Zeventiende-eeuwse ambtenaren tussen staatsbelang en eigenbelang, 
Amsterdam 2001 .

21  Guido de Bruin, Geheimhouding en verraad. De geheimhouding van staatszaken ten tijde van de Re-
publiek (1600– 1750), Den Haag 1991 .
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Z pohledu diplomatických dějin 
v období kolem klíčových roků 1646, 
kdy Nizozemí nabylo de facto suvereni-
ty a uznání v mezinárodní společnosti, 
když bylo po dlouholetých vyjednáváních 
připuštěno na vestfálský mírový kongres, 
a to s vyslanci v hodnosti ambasado-
rů, dále 1648, kdy Nizozemí uzavřelo 
münsterský mír, kterým skončila osmde-
sátiletá válka se Španělskem, a zároveň 
hrálo klíčovou roli jako zprostředkovatel 
a mocenský faktor pro zbylé dva „vestfál-
ské míry“ a také jako „patron“ menších 
aktérů, kteří byli nuceni hájit své zájmy 
na kongrese prostřednictvím zastoupe-
ných mocností, a 1650, kdy Nizozemí 
po smrti místodržitele Viléma II . prodě-
lalo zásadní vnitropolitickou změnu, která 
zahájila tzv . období „Skutečné svobo-
dy“ a měla i zásadní vliv na zahraniční 
politiku, bohužel zatím k vytěžení tohoto 
metodologického potenciálu, který by 
propojoval nové poznatky o nizozem-
ském politickém systému a „nové dějiny 
diplomacie“, nedošlo .22 Nedostatkem zde 
zůstává právě skutečnost, že dva základní 
ediční a badatelské projekty toto období 
nezahrnují – do německého meziná-
rodně politického projektu APW nebyly 

nizozemské prameny začleněny, a nizo-
zemský vnitropolitický podnik Resolutiën 
prozatím dospěl pouze do roku 1630 . Pro 
účely následujícího textu byla tedy využita 
řada rezolucí generálních stavů uložená 
v Nationaal Archief Den Haag . Pozornost 
byla přitom záměrně soustředěna na re-
zoluce „běžné“ (kromě nich byly odděleně 
vedeny záznamy pro záležitosti s vyšším 
stupněm utajení, pro záležitosti mírového 
kongresu nebo pro zámořskou politiku), 
které nejlépe umožňují sledovat zachá-
zení s ceremoniálními otázkami na kaž-
dodenní úrovni, důležitost, která jim byla 
připisována, a jejich vývoj v čase .

Když nizozemští diplomaté odjížděli 
do zahraničí, stanovovaly instrukce, které 
byly pro jejich misi v generálních stavech 
formulovány, nejen samotný věcný obsah 
jednání, ale zároveň kladly vyslancům 
na srdce, aby dávali pozor na „čest a re-
putaci tohoto státu“ .23 Tato formulace se 
objevovala i po roce 1648, kdy – alespoň 
podle tradičního pohledu na suvereni-
tu – Nizozemí dosáhlo plnohodnotného 
mezinárodního uznání své státní existence . 
Při bližším pohledu do pramenů – in-
strukcí, ale zejména zpráv, které vyslanci 
odevzdávali po návratu – je zřejmé, že se 

22  Problematice Nizozemí jako diplomatického centra a praktickému fungování diplomacie v Haagu 
se věnuje Daniel Legutke, Diplomatie als soziale Institution. Brandenburgische, sächsische und kaiserli-
che Gesandte in Den Haag, 1648–1720, Münster 2010 . Z pohledu zde sledovaných otázek je ale třeba 
vnímat jako handikepující nekritické přijetí tradičního mezníku 1648, které reprodukuje předsta-
vu zásadního zlomu, a znemožňuje do značné míry zohlednit kontinuitu byrokratického vývoje . 
Z perspektivy Legutkeho práce se tak rok 1648 pro nizozemskou republiku stává startovním bodem 
zářného půlstoletí, v kterém Haag stál – počínaje přelomovou událostí akreditace španělského am-
basadora a konče „zlatou érou“ nizozemských kongresů v době Viléma III . Oranžského – v centru 
evropského diplomatického dění . 

23  „Eere ende reputatie van desen Staet“ . Tato formule byla obvyklou součástí instrukcí generálních stavů 
pro diplomaty vysílané k zahraničním partnerům .
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tento úkol a jím vyjádřená obava týkaly 
především oblasti diplomatického cere-
moniálu . Vyslanci měli dbát, aby se jim při 
slavnostních vjezdech, audiencích či jiných 
oficiálních setkáních dostávalo ceremoniál- 
ního zacházení na odpovídající úrovni . 
Riziko, že se tak nestane, pramenilo ze 
dvou zdrojů . 

První ohrožení nizozemského postavení 
souviselo s otázkou suverenity – „bojem 
o uznání“, které Spojené provincie vedly 
téměř po celou dobu osmdesátileté války . 
K uznání nově se formujícího státního 
celku byla potřeba nikoli jednostranná 
deklarace suverenity nebo jednorázo-
vý právní akt, kterým by se s konečnou 
platností suverenita získávala (jak je často 
líčen vestfálský mír), ale uznání „kole-
gů“ v evropské panovnické společnosti .24 
Nizozemská cesta do společnosti navzájem 
se uznávajících evropských panovníků tak 
vedla přes usilovné získávání precedentů 
– v podobě výměny oficiálních vyslanců, 
jejich titulatury, ceremoniálních výhod, 
správného oslovení v písemné komunikaci 

– které by nárokované uznání vizualizovaly 
a poskytly legitimizační a argumentační 
materiál do budoucna .25

Druhé riziko pramenilo z toho, že 
Nizozemí vznášelo nárok na ceremoniál- 
ní postavení, které se nacházelo v mi-
mořádně problematické zóně evropské 
panovnické hierarchie . Právě mezi úrovní 
království a nižších panovnických hod-
ností – tedy na pozici, kterou si Nizozemí 
po boku svého ceremoniálního vzoru 
Benátek nárokovalo – panovala největší 
konkurence o precedenci . Kromě Ni-
zozemí a Benátek se zde o slovo hlásili 
i ambiciózní savojští vévodové, habsburští 
vládci Jižního Nizozemí a nově také 
říšští kurfiřti . Jako klíčový argument zde 
přitom platila možnost prokázat se krá-
lovskou hodností . Proto je právě u těchto 
aktérů možné sledovat zvýšený zájem 
o doložení nároku na královský titul, a to 
často s pomocí velmi složitých práv-
ních konstrukcí . Nizozemská republika, 
přestože ve vnitropolitickém diskursu 
vystupovala mimořádně antimonarchicky, 

24  Derek Croxton, The Peace of Westphalia of 1648 and the Origins of Sovereignty, The International 
History Review 21, 1999, s . 569–591 .

25  Prvními, kdo nizozemskou republiku pomáhali na mezinárodním fóru tímto způsobem legalizovat, 
byly spojenecké dvory Anglie a Francie . Zároveň je třeba mít na paměti, že každá ceremoniální vý-
hoda byla zároveň artiklem, který mohl být předmětem vyjednávání, nátlaku na partnera i polem pro 
konkurenci zahraničních dvorů, a byl proto z nizozemské strany velmi bedlivě sledován a explicitně 
tematizován . Naopak na straně španělského krále, coby ve vlastních očích stále suveréna i nad sever-
ními provinciemi a územími jeho jihonizozemských i rakouských příbuzných a říšských spojenců, 
panovala až do roku 1646 důsledná politika neuznání rebelské Republiky . Proto byla komunikace, 
která mezi Haagem a katolickými dvory vzhledem k množství agendy (válečné operace, jednání 
o míru) samozřejmě intenzivně probíhala, nucena hledat jiné kanály než byla oficiální diplomacie, 
a dala vzniknout mimořádně vynalézavým konstrukcím z oblasti neformální diplomacie, jako bylo 
pověřování agentů nebo hledání právních forem, které by splnily praktický účel, ale zároveň nevytvá-
řely právní závazek . K nejvýznamnějšímu bodu tohoto přístupu – uzavření příměří v roce 1609 Luc 
Duerloo, Dynasty and Piety. Archduke Albert (1598–1621) and Habsburg political culture in an age of 
religious wars, Farnham 2012 .
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se tak například pokoušela doložit svůj 
nárok na kýženou ceremoniální pozici 
poukazem na držbu království v zámoří . 
Ostatně i ve svých zámořských územích 
samotných se Nizozemci nerozpakovali 
za účelem doložení svého vysokého sta-
tusu před místními partnery prezentovat 
oranžského místodržitele – v Nizozemí 
samotném vnímaného jako státního úřed-
níka, nedisponujícího vlastní suverenitou 
– jako krále Nizozemí . 

Podobný problém nastával v komu-
nikaci s evropskými partnery . I tam, kde 
byli partneři ochotni s Republikou jednat 
nebo ji dokonce považovali za spojence, 
se otevírala otázka, jak ji začlenit do kon-
krétního chodu diplomatické komuni-
kace . Symbolické akty, které formovaly 
diplomatický ceremoniál, byly primárně 
navrženy pro jednotlivce . Pokud bylo 
nositelem suverenity abstraktní těleso 
nebo skupina osob, představovalo to pro 
ceremoniální specialisty partnerských 
dvorů náročnou výzvu . Jak například 
během dvorské slavnosti přidělit nizo-
zemskému zástupci tanečnici nebo mu 
při diplomatické návštěvě poskytnout 
přednost ve dveřích, pokud je tímto 
diplomatickým zástupcem osm osob 
a suverén, kterého reprezentují, trvá 
na právní konstrukci, podle níž jsou jeho 
právních aktů schopnými zástupci pouze 
všichni zároveň?

Pokud tedy přijmeme tezi o zvyšující se 
komplexitě ceremoniálu v rámci dvor-
ské a diplomatické komunikace v raném 
novověku, plynoucí z potřeby ošetřit stále 
pestřejší škálu situací a konstelací, ke kte-
rým mohlo docházet, je možné zároveň 
konstatovat, že to byli především „nováčci“ 
a nestandardní aktéři, kteří k ní přispíva-
li .26 Nizozemská republika byla jedním 
z nich a představovala nespornou výzvu 
pro dosavadní systém . 

Jednou z významných rolí místodržitele 
bylo, že právě těžkosti plynoucí z potřeby 
reprezentovat a vizualizovat Republiku 
v některých „disciplínách“ dvorského cere-
moniálu pomáhal překonávat . Příkladem 
může být jeden z tradičních prostředků 
vyjádření uznání zahraničně politickému 
partnerovi – udělování řádů a vyznamená-
ní . I zde se otevírala otázka, komu kon-
krétně řád při slavnostním aktu připnout . 
V praxi tuto úlohu přebíral právě místodr-
žitel . Je přitom příznačné, že aktéři obou 
stran (včetně řád udělujícího partnera) 
přitom dbali na vytvoření právně rétorické 
konstrukce, která by dávala jasně najevo, 
že nejde o vyznamenání individuální, ale 
právě o uznání celé Republiky, kde z nedo-
statku lepšího řešení osoba místodržitele 
přebírá pouze zástupnou funkci .27 Role 
místodržitele se zde tedy velmi podobá roli 
diplomata, jistého „alter ega“ skutečného 
nositele suverenity, které může v zastoupe-

26  Barbara Stollberg-Rilinger, Rituale, Frankfurt am Main 2013, s . 53 .
27  Na příkladu udělení Podvazkového řádu místodržiteli Frederiku Henrikovi v roce 1627 tuto otázku 

tematizuje I . Nijenhuis, Republikanische Repräsentation?, s . 159 . Naopak předchozí udělení téhož 
řádu – místodržiteli Mořicovi Oranžskému v roce 1613 interpretují S . Broomhall – J . van Gent, 
Dynastic Colonialism, s . 36 jako vyznamenání individuální, jež oceňovalo primárně osobu místodrži-
tele a jeho dynastii . 
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ní vykonat některé funkce, ale samo jako 
suverén vnímáno není . 

Kromě ceremoniálně praktických pře-
kážek toho, aby generální stavy přejímaly 
některé funkce běžné pro diplomatický 
provoz v komunikaci se zahraničními part-
nery, mohly hrát roli v tom, proč některé 
úkoly z kategorie reprezentace navenek 
přenechat oranžskému místodržiteli, 
i finanční, ideologické nebo čistě utilitární 
důvody . Ze strany zahraničních diplomatů 
v Haagu byla skutečně generálním stavům 
někdy vyčítána nedostatečná pozornost 
věnovaná reprezentaci a jistá těžkopád-
nost v těchto záležitostech .28 Pokud šlo 
například o investice do reprezentace 
a vybavení, nejevily generální stavy příliš-
nou ochotu považovat tuto rozpočtovou 
položku za prioritu29 – i vzhledem k tomu, 
že ke schvalování jednotlivých investičních 
podniků byl potřeba souhlas a k jejich 
realizaci následně platební disciplína všech 
provincií, z čehož ani jedno nebylo samo-
zřejmostí . 

Dalším důvodem mohla být i neochota 
některých zástupců provincií ceremoniální 
úkoly vykonávat, ať už z důvodu nezkuše-
nosti s vystupováním v prostředí domino-
vaném šlechtickou kulturou nebo z dů-
vodu časových a logistických možností . 
Zejména v případě zahraničně politických 

misí, ale částečně i pro samotný pobyt 
v Haagu v roli deputovaného ke generál-
ním stavům za mateřskou provincii platilo, 
že pobytem v Haagu ztrácel deputovaný 
nejen čas potřebný k výkonu svého hlav-
ního „zaměstnání“, ale zejména kontakt 
s domácí – provinciální – politikou, která 
ale byla na rozdíl od činnosti u generálních 
stavů v Haagu pro jeho politickou kariéru 
stěžejní . 

 Docházelo tak k jakési nepsané dělbě 
práce, kdy generální stavy přenášely část 
těchto reprezentačních úkolů právě 
na místodržitele . Oranžští například 
figurovali v čele delegací, které jezdily vítat 
zahraniční diplomaty, dávali k dispozici 
kočár pro státní akty a stejně tak jejich 
stavitelská činnost, investice do umění 
a rozvoj dvorské reprezentace – nápadně 
kontrastující s účelností generálními stavy 
používané části haagského Binnenhofu 
– pomáhaly republice směrem navenek 
„bodovat“ v disciplínách, které v rámci 
monarchické Evropy představovaly důleži-
tý prostředek boje o uznání .30 

Co se ale z vnitropolitického pohle-
du mohlo jevit jako účelná dělba práce, 
mohlo v zahraničí vést až k dezinterpreta-
cím fungování nizozemského politického 
systému . Z perspektivy monarchických 
partnerů místodržitel logicky působil jako 

28  Friedrich Hermann Schubert, Die Niederlande zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges im Urteil des 
Diplomatischen Korps im Haag, Historisches Jahrbuch 74, 1955, s . 252–264, zde s . 257 . 

29  Maurits Ebben, De Staten-Generaal. Twee eeuwen te gast bij de Staten van Holland (1592–1795), in: 
Henk te Velde – Diederik Smit (edd .), Van Torentje tot Trêveszaal . De geschiedenis van de noord-
zijde van het Binnenhof, Den Haag 2011, s . 45–72 . 

30  Srov . Barbara Stollberg-Rilinger, Höfische Öffentlichkeit. Zur zeremoniellen Selbstdarstellung des 
brandenburgischen Hofes vor dem europäischen Publikum, Forschungen zur Brandenburgischen und 
Preußischen Geschichte 6, 1996, s . 145–176 .
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prvek, který mluvil stejnou řečí a který 
pro ně byl lépe čitelný než komplikovaný 
systém generálních a provinciálních stavů . 
Přistupovali k němu tedy tak, jak byli 
zvyklí z monarchického provozu – před-
stavoval pro ně první bod, kam se obraceli 
při snaze něčeho v republice dosáhnout, 
kde uplatnit neformální přesvědčovací 
prostředky (například u materiálních 
incentiv představuje možnost obrátit se 
na jeden centrální uzlový bod výraznou 
výhodu) a kde lobbovat za své zájmy . 
Dobře vidět je tato často zarputilá snaha 
zahraničních partnerů orientovat se 
na domněle důvěrně známé prostředky 
tam, kde se zcela míjela účinkem . Lobbing 
prostřednictvím apelu na kryptomonar-
chické ambice oranžské dynastie, sňatko-
vých návrhů, formulování vyhlídek na roz-
šíření soukromé územní držby dynastie, 
která neměla vztah k funkcím zastávaným 
v republice, nebo zvýšení jejich titulatury 
či statusu mohl být úspěšný pouze tehdy, 
byl-li spojen s aktuální silnou pozicí 
místodržitele v rámci systému – například 
měl-li místodržitel správně „navolené“ 
zástupce v generálních a provinciálních 
stavech a jeho klientela tam byla schopna 
ovlivnit potřebná rozhodnutí . V opačném 
případě šlo o utopené investice, které 
se zcela míjely s reálným rozhodovacím 
procesem v republice . 

Představa, že generální stavy se v pra-
vidlech dvorské veřejnosti neorientovaly 
nebo jim toto publikum bylo lhostejné, by 
ale byla zcela mylná . Naopak, stejně jako 
v kterémkoli jiném evropském hlavním 

městě, i v Haagu patřily detaily ceremo-
niální matematiky, ostražitý dohled nad 
dodržováním pravidel ze strany partnerů 
a vytváření republice příznivých preceden-
tů k prioritám . Právě na poli „formalií“ se 
odehrávala hlavní část nizozemského boje 
o uznání . Ten probíhal kromě tradičního 
zahraničního fóra, kde šlo kromě samot-
ného navázání diplomatických kontaktů 
a statusu vyslance i o vyjednání hierarchie 
mezi nizozemským a ostatními vyslanci, 
i na domácím fóru . I byrokratický chod 
generálních stavů je možné vnímat jako 
svého druhu rituál, který byl stejně jako 
diplomatický ceremoniál schopný tvořit 
precedenty, ustálenou formou měnit realitu 
a status aktérů, vytvářet očekávání a gene-
rovat rozdíly mezi zúčastněnými a nezú-
častněnými .31 

Generální stavy byly proto v tomto 
ohledu velmi striktní a písemnou i diplo-
matickou komunikaci směřující do Haagu 
z tohoto hlediska důkladně evaluovaly . 
Velmi často vracely odesilatelům dopisy, 
pokud titulatura neodpovídala jejich před-
stavám, a napomínaly zahraniční vyslance, 
pokud nebyly spokojeny s oslovením . Již 
tak velmi intenzivní vědomí důležitosti 
neselhat právě v očích dvorské veřejnosti, 
k čemuž mohlo s každým novým diplo-
matickým kontaktem doma či v zahraničí 
dojít, se znásobilo poté, co byla zahájena 
jednání o mírovém kongresu a nizozem-
ské účasti na něm . Kongres představoval 
neutrální půdu, která byla z pohledu 
diplomatického ceremoniálu o to nebez-
pečnější, že mizela možnost obejít to či 

31  K (ne)rozdílu mezi rituálem a ceremoniálem srov . B . Stollberg-Rilinger, Rituale, s . 14 .
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ono ceremoniální riziko poukazem na roli 
hosta, respektive hostitele . Generální stavy 
dokonce cítily potřebu za účelem přípravy 
na tuto zkoušku ohněm v rámci evrop-
ské dvorské veřejnosti zřídit speciální 
ceremoniální komisi, která měla za úkol 
evaluovat všechny dosavadní precedenty, 
stanovit jasné požadavky generálních sta-
vů a kodifikovat náležitosti ceremoniálu .32 
Stejně tak při samotném jednání o nizo-
zemské účasti či neúčasti na kongrese to 
byla právě otázka statusu jejich vyslanců, 
která se stala klíčovým bodem vyjedná-
vání . Poté, co se podařilo vyjednat – přes 
odpor spojence Francie – status ambasa-
dorů, tedy nejvyšší možnou ceremoniální 
poctu, a nizozemští vyslanci slavnostně 
vjeli do Münsteru, trvala samotná „věcná“ 
jednání se Španělskem pouze několik týd-
nů . Stejně jako pro příměří z roku 1609 
tak lze zjednodušeně říci, že to byl nikoli 
obsah mírové smlouvy, který komplikoval 
uzavření míru, ale právě otázky uznání, 
statusu a prestiže nového aktéra .33 Období 
trvání vestfálského kongresu s sebou 

kromě toho pro Nizozemí přineslo i zhuš-
těný diplomatický provoz v samotném 
Haagu .34 Jednak vzhledem k rýsující se 
akceptanci Republiky ze strany katolic-
kých dvorů začalo docházet k navazování 
oficiálních diplomatických kontaktů s ka-
tolickými aktéry, kteří dříve byli vzhledem 
k postoji Španělska a císaře nucení s Re-
publikou komunikovat pouze neoficiální 
cestou .35 Jednak vzhledem k tomu, že se 
Nizozemí stalo významným – skutečným 
či domnělým – patronem řady menších 
aktérů, kteří nebyli na kongresu přímo 
zastoupeni, ale pokoušeli se hájit své 
zájmy a své začlenění do mírových úmluv 
právě prostřednictvím lobbingu u jednají-
cích mocností .36 Tyto nové kontakty byly 
diplomaticky i ceremoniálně kompliko-
vané a vyžadovaly zvýšenou pozornost 
ceremoniálních expertů generálních stavů 
i z toho důvodu, že šlo o aktéry s nejas-
ným statusem a často vzájemnými spory 
o precedenci, u nichž bylo tedy stanovení 
jasných precedentů o to důležitější . Totéž 
platilo pro říšské kurfiřty, kteří – zejména 

32  J . Heringa, De eer en hoogheid, s . 303 .
33  J . H . J . Geurts, De moeilijke weg naar Munster. Problemen rond bezetting, instructie en kosten van de 

Staatse delegatie (1642–1646), De zeventiende eeuw 13, 1997, s . 57–66 .
34  Michael Rohrschneider, Die beargwohnte Republik. Die politische Kultur der Vereinigten Niederlan-

de in den Gesandtschaftsberichten des französischen Diplomaten Abel Servien (1647), in: Maria-Elisa-
beth Brunert – Maximilian Lanzinner (edd .), Diplomatie, Medien, Rezeption . Aus der editorischen 
Arbeit an den Acta Pacis Westphalicae, Münster 2010, s . 183–209 .

35  Michael Kaiser, Generalstaatische Söldner und der Dreißigjährige Krieg. Eine übersehene Kriegspartei 
im Licht rheinischer Befunde, in: Andreas Rutz (ed .), Krieg und Kriegserfahrung im Westen des 
Reiches 1568–1714, s . 65–100 .

36  Srov . Regina Dauser, Kein König ohne Titel. Titulaturen als Verhandlungsgegenstand auf dem West-
fälischen Friedenskongress und in nachwestfälischer Zeit, in: Christoph Kampmann – Maximilian 
Lanzinner – Guido Braun – Michael Rohrschneider (edd .), L´art de la paix . Kongresswesen und 
Friedensstiftung im Zeitalter des Westfälischen Friedens, Münster 2011 (= Schriftenreihe der 
Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte 34), s . 333–357 .
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po uzavření osnabrückého míru, v němž 
spatřovali potvrzení svého suverénního 
statusu – začali nárokovat ceremoniální 
pocty na královské úrovni, a stali se tak 
přímými konkurenty Republiky .37 Věnovat 
pozornost „cti a reputaci tohoto státu“ 
tedy bylo v letech kolem vestfálského 
míru (a nikoli pouze před ním) nejen úko-
lem do zahraničí vyjíždějících diplomatů, 
ale i klíčovým bodem agendy generálních 
stavů, který – jak ukazují jejich rezoluce 
– byl na jejich jednacím stole každodenní 
záležitostí a zaměstnával plénum, cere-
moniální komisi, vyslance v Münsteru, 
místodržitele jako důležitého „konzul-
tanta“ v ceremoniálních záležitostech i za 
retroakta a správu archivu zodpovědného 
agenta .    

Dokonce i na poli zdánlivě domino-
vaném dynastickou politikou bylo možné 
sledovat zapojení nizozemské republiky 
do systému a snahu o zvýšení své prestiže 
pomocí tradičních prostředků dvorské 
veřejnosti . Logicky republika nemohla 
disponovat takovými prostředky, jako 
byly sňatkové aliance, křty nástupců, 
korunovace nebo státní pohřby, které 
tvořily důležitou proměnnou v panov-

nické společnosti a významný prostředek 
prezentace směrem navenek . Podobné 
události u zahraničních partnerů pro ni 
ale přesto představovaly výzvu a možnost 
vizuální podpory svého postavení . Jedním 
z prostředků, které neindividuálním akté-
rům byly otevřeny, byla například instituce 
kmotrovství .  

To patřilo v raném novověku mezi 
základní formy budování svazků – vy-
tvářelo de facto umělé příbuzenství, ze 
kterého v tomto případě nebyly vyloučeny 
ani neindividuální celky a korporace, jako 
například města nebo právě generální 
stavy .38 Generální stavy tak mohly touto 
formou vstupovat do umělého příbuzen-
ství s monarchickými partnery . V nizo-
zemském případě bylo navíc vystupování 
generálních stavů v roli kmotrů usnadněno 
tím, že existovaly vnitropolitické prece-
denty . Generální stavy i stavy jednotlivých 
provincií tradičně figurovaly jako kmotři 
při křtech domácích panovníků a po vzni-
ku Republiky oranžských místodržitelů .39 
Rezoluce dokládají, že i v momentě, kdy 
bylo ve hře kmotrovství zahraniční, tedy 
takové, které znamenalo významný zahra-
ničně politický akt, byly si generální stavy 

37  Zároveň bylo možné sledovat i jistou formu koordinace mezi kurfiřty v ceremoniálních otázkách 
vůči konkurenčním aktérům, neboť v případě ceremoniální újmy jednoho z nich by vznikala odpo-
vídající škoda a precedens i všem ostatním . Srov . Friedrich Wilhelm Braniborský klevským vládním 
radům, Kleve, 16 . a 20 . 5 . 1648 v GStAPK, I . HA GR, Rep . 34, inv . č . 5919; Axel Gotthard, 
Säulen des Reiches. Die Kurfürsten im frühneuzeitlichen Reichsverband II, Wahlen . Der Kampf um die 
kurfürstliche „Präeminenz“, Husum 1999, s . 726 .

38  Ke kmotrovství korporativních aktérů na příkladu říšských měst srov . André Krischer, Gevatter 
Stadt – Patenschaften als politische Praxis in den reichsstädtischen Außenbeziehungen, in: Thomas 
Lau – Helge Wittmann (edd .), Kaiser, Reich und Reichsstadt in der Interaktion, Petersberg 2016  
(= Studien zur Reichsstadtgeschichte 3), s . 235–252 .

39  Stephen Thiry, Forging Dynasty. The Politics of Dynastic Affinity in Burgundian-Habsburg Birth and 
Baptism Ceremonial (1430–1505), in: Driek Raeymaekers – Sebastiaan Derks (edd .), The Key to 
Power? The Culture of Access in Princely Courts, 1400–1750, Leiden 2016, s . 268–295 .
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i jednotlivé provincie vědomy významu 
takového kroku a vnímaly jej jako důležitý 
prostředek politiky reprezentace Republiky 
navenek . Ukazují to například vyjednávání 
o podobě a výši darů pro kmotřence . Ty 
podléhaly – stejně jako ostatní diploma-
tické dary – detailní skrutinizaci v očích 
dvorské veřejnosti . Byla bedlivě moni-
torována jejich finanční hodnota, forma 
a vztah ke srovnatelným předchozím 
případům . Generální stavy věnovaly velkou 
pozornost sledování precedentů – tomu, 
jaké dary byly poskytnuty při podobných 
příležitostech (tedy panovníkům na stej-
ném stupni ceremoniálního žebříčku a je-
jich potomkům), a pro každé rozhodování 
nechávaly provést rešerši ve svém archivu, 
která by pro právě řešený případ poskyto-
vala oporu . 

Obecně lze konstatovat, že se nizo-
zemská republika do velmi monarchicky 
definovaného systému dvorské veřejnosti 
snažila velmi usilovně začlenit a vygenero-
vat mechanismy, kterými by svůj nestan-
dardní politický systém směrem navenek 
co nejvíce přizpůsobila panujícímu úzu . 
V rozporu s tradičním obrazem programo-
vě antimonarchické republiky se v otáz-
kách diplomatického ceremoniálu zcela 
orientovala na monarchické vzory a ve své 
politické kultuře zachovala a systematicky 
udržovala prvky, které jsou tradičně s mo-
narchií spojovány .

Zároveň je ale možné sledovat, že 
generální stavy zacházely s komunikační-
mi prostředky dvorské veřejnosti ne vždy 
v pozitivním smyslu, respektive nesnažily 
se v žádném případě „získávat body“ 
za každou cenu . Naopak, to, že těm-
to prostředkům velmi dobře rozuměly 

a uměly s nimi zacházet, dokládá skuteč-
nost, že je uměly použít i negativně – pro 
zablokování nežádoucích jednání, vyslání 
negativního signálu vůči zahraničnímu 
partnerovi či maření místodržitelovy 
politiky nebo nežádoucích dynastic-
kých ambicí . Pokud se tak generální 
stavy – nebo jednotlivé provincie, které 
mohly v generálních stavech příslušnou 
otázku prosadit nebo naopak zabloko-
vat – rozhodly pro přijetí kmotrovství, 
vyslání deputace do zahraničí za účelem 
účasti na slavnostním nebo smutečním 
aktu, udělení daru k dynastické událos-
ti zahraničních partnerů nebo naopak 
proti těmto krokům, znamenalo to vždy 
rozhodný zahraničně politický signál, 
kterého si generální stavy byly vědomy, 
a to přesto, že rozhodnutí samotné bylo 
výsledkem komplikovaného rozhodovací-
ho procesu, jehož výsledek nemusel vždy 
odrážet postoj všech aktérů . 

Následující část příspěvku proto roze-
bere dva příklady toho, jak byl generální-
mi stavy do zahraničí vyslán „negativní“ 
signál, který zdánlivě porušoval pravidla 
diplomatické komunikace . Cílem je 
ukázat, že se tak ale rozhodně nestalo 
omylem, z nekompetence, ani proto, že 
by se Republika snažila etablovat nějaké 
vlastní novinky na poli dvorské veřejnosti 
nebo jednala proti ustáleným normám 
monarchické dvorské veřejnosti z ideo-
logických důvodů . Naopak – v prvním 
případě šlo o vědomé použití prostředků 
dvorské komunikace k vyslání negativního 
signálu zahraničnímu partnerovi a jeho 
domácím podporovatelům (oranžské 
dynastii a její klientele) ze strany provincie 
Holland . Ve druhém případě je pak možné 
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to, co na první pohled mohlo vypadat jako 
ceremoniální lapsus, interpretovat jako 
„vedlejší produkt“ domácího vývoje, jehož 
negativní důsledky pro zahraniční obraz 
Republiky byly velmi dobře uvědomovány, 
nicméně vzaty na vědomí, protože vnit-
ropolitický vývoj byl tou dobou na straně 
zahraniční politiku formujících aktérů 
vyhodnocen jako důležitější . 

 V pátek 23 . listopadu 1646 čekal na 
úředníky generálních stavů zodpovědné za 
ceremoniál jeden z největších úkolů jejich 
kariéry . Prezident generálních stavů De 
Knuyt, který v daném týdnu funkci vyko-
nával ve jménu provincie Zeeland – před-
sednictví rotovalo po týdnu mezi jednot-
livými provinciemi – ráno před zahájením 
schůze dostal zprávu, že o audienci žádá 
braniborský kurfiřt Friedrich Wilhelm, 
a to osobně a ještě týž den . V rekordně 
krátkém čase musely být proto připrave-
ny ceremoniální náležitosti . Jednací sál 
generálních stavů byl vyzdoben koberci, 
bylo dopraveno speciální křeslo s parame-
try odpovídajícími kurfiřtovu statusu, a byl 
vypraven náležitý počet kočárů, které měly 
kurfiřta vyzvednout . Že kočáry muse-
ly urazit pouze několik metrů, protože 
Friedrich Wilhelm byl ubytován u budou-
cích oranžských příbuzných v jiné části 
Binnenhofu – díky čemuž se audience 
později stane předmětem posměchu jako 
ukázka nesmyslnosti ceremoniální okáza-
losti obecně – přitom náročný logistický 
úkol nikterak neumenšovalo .

Něco takového bylo více než neobvyk-
lé . I pokud se o audienci u generálních 
stavů ucházeli pouzí vyslanci, zabralo 
obvykle několik dní, než byly domluveny 
ceremoniální náležitosti audience . Že 
navíc před generální stavy předstoupí 
sám zahraniční panovník in personam, 
představovalo malou diplomatickou 
revoluci . Nebylo zvykem, že by panovníci 
cestovali do zahraničí osobně za účelem 
vyřizování státních záležitostí, a pokud 
ano, tak rozhodně ne oficiálně .40 V situaci 
nejasného uznání a permanentních sporů 
o precedenci riskoval panovník osobní 
přítomností ceremoniální urážku, kterou 
nebylo možné obejít, případně dodatečně 
zaretušovat poukazem na dvojí identitu 
vyslance, jak umožňovala reprezentativní 
diplomacie .41 Panovníci se proto osobně 
k hájení státních zájmů v zahraničí obje-
vovali velmi sporadicky . O to větší váhu 
jejich osobní přítomnost propůjčovala 
věci, díky které se rozhodli z tohoto ne-
psaného pravidla učinit výjimku . V přípa-
dě generálních stavů se význam kurfiřtovy 
návštěvy násobil tím, že pozice generál-
ních stavů na evropském fóru ještě nebyla 
zcela pevně etablována (slavnostní vstup 
nizozemských ambasadorů na mírový 
kongres a tím i Republiky do společnosti 
navzájem se uznávajících států se odehrál 
teprve před několika měsíci) . Přání brani-
borského kurfiřta bylo o to překvapivější, 
že ještě krátce předtím braniborská strana 
avizovala pouze vyslání zástupce, tedy 

40  Srov . Norbert Conrads, Das Incognito. Standesreisen ohne Konventionen, Beihefte der Francia 60, 
2005, s . 591–607 . 

41  Srov . historický vývoj fenoménu u Johannes Paulmann, Pomp und Politik. Monarchenbegegnungen in 
Europa zwischen Ancien Régime und Erstem Weltkrieg, Paderborn 2000 .
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běžného diplomata, který by s generálními 
stavy projednal potřebnou agendu .42

Ze zpětného pohledu není vždy jed-
noduché určit, co bylo primární motivací 
k takovému bezprecedentnímu kroku . 
Běžnou praxí bylo provazování agendy . Co 
z přednesených bodů byla zamýšlená pri-
orita a co podpůrné argumenty, je možné 
určit často pouze na základě podrobného 
dobového kontextu . V případě kurfiřtovy 
první audience je často interpretováno 
jako primární cíl jeho návštěvy – které-
mu by odpovídalo i použití ceremoniální 
„těžké váhy“ osobní přítomnosti – oficiální 
oznámení zasnoubení s místodržitelovou 
dcerou Luisou Henriettou Oranžskou, 
zejména vzhledem k tomu, že ze zpětného 
pohledu to byl jediný ze čtyř bodů jeho 
agendy, který lze označit za úspěšný či 
naplněný .43 Pohled do kurfiřtovy pro-
pozice, kterou generální stavy nechaly 
dokonce opsat v plném znění do svých 
rezolucí, ale podporuje spíše hypotézu, 
že hlavním kurfiřtovým zájmem bylo 
získat podporu generálních stavů v otázce 
Pomořan, které byly na základě politických 
rozhodnutí v rámci Římsko-německé 
říše na cestě do švédských rukou i přes 
nesporný dědický nárok braniborského 
kurfiřta na nástupnictví .44 „Podezření“, že 
zde kurfiřt umně využil agendy z oblasti 
dvorské komunikace (sňatek s příslušnicí 

oranžské dynastie) s prosazením konkrétní 
politické agendy, podporuje i fakt, že se 
v prosinci na audienci do generálních stavů 
dostavil ještě jednou, a to proto, aby tam 
vyřídil tak podružnou záležitost, jako bylo 
předání dvou dokumentů k pomořanské 
otázce .45 V té době přitom disponoval – ze 
strany zahraničních partnerů nizozemské 
republiky vysoce žádaným a vysoce nedo-
statkovým – fórem speciální komise, která 
měla projednávání pomořanské otázky na 
starost . Nebylo tedy nic jednoduššího než 
dokumenty předat touto cestou . V tomto 
světle nelze osobní angažmá Friedricha 
Wilhelma interpretovat jinak než jako 
prostředek nátlaku na generální stavy pro-
střednictvím ceremoniálně politické „těžké 
váhy“ osobní přítomnosti . A to i přesto 
– nebo právě proto – že při této druhé 
návštěvě oficiálně rezignoval na ceremo- 
niální náležitosti . 

Za nejvyšší ceremoniální pozornosti, byť 
bez velkých vnějších okázalostí, se poté ode-
hrála i samotná svatba Friedricha Wilhelma 
s Luisou Henriettou . Generální stavy byly 
pozvány en corps, což byla právní konstrukce, 
která v rámci politického systému Republi-
ky fakticky odpovídala osobní přítomnosti 
panovníka – znamenala z hlediska ceremo-
niálu nejvyšší možnou formu přítomnosti 
generálních stavů a používala se pouze při 
mimořádných příležitostech nebo jako 

42  Rezoluce GS, 22 . 11 . 1646 .
43  Srov . Vanessa Crohn, Oranje und Weissblau. Dynastische Verbindungen zu den Oraniern und den Wit-

telsbachern, in: Generaldirektion der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg 
(ed .), Frauensache . Wie Brandenburg Preussen wurde, Dresden 2015, s . 110–121 . 

44  Srov . Kersten Krüger, Schweden, Pommern und Brandenburg auf dem Westfälischen Friedenskongress 
1641–1648, in: Hubert Bronk (ed .), Kongres Pomorski, Szczecin 1999, s . 75–88 .

45  Rezoluce GS, 20 . 12 . 1646 .
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prostředek, jak konkrétnímu jednání váhu 
mimořádné příležitosti dodat . Pokud se 
generální stavy účastnily en corps, znamenalo 
to – přestože na místě samozřejmě nefigu-
rovali všichni zástupci provincií s právem 
zasedat v generálních stavech, ale stejně 
jako v případě běžných misí pouze v Haagu 
přítomní deputovaní – že jsou vnímány jako 
celek, tedy účastní se suverén bezprostřed-
ně přítomný, nikoli pouze reprezentovaný . 
I tato forma účasti tak dokládá, že kontakty 
s kurfiřtem na nejvyšší ceremoniální úrovni 
byly opětovány .

Z pohledu vystupování generálních 
stavů na fóru dvorské veřejnosti je však 
zajímavé zejména to, co následovalo 
po skončení oslav . Po přijetí pozvání 
a účasti na sňatku úzus velel novoman-
želům gratulovat i v materiální podobě – 
formou daru . Předseda schůze také krátce 
po sňatku zahájil patřičné kroky – zařadil 
jednání o daru na program a pověřil cere-
moniálního agenta, aby prověřil retro- 
akta . Ten sice skutečně předložil seznam 
precedentů, které pro určení podoby a výše 
daru připadaly v úvahu, ke schválení daru 
pro braniborský pár ale nikdy nedošlo .46 
Jeho poskytnutí v generálních stavech 
zablokovala provincie Holland, která si 
nejprve vyžádala, aby otázka byla delego-
vána ke schválení jednotlivým provinciál-
ním stavům – což už samo o sobě před-
stavovalo předpokládané zdržení v řádu 
i několika měsíců – a následně odmítla 
jeho poskytnutí zcela . Důvody přitom 
rozhodně nebyly finanční . Míru nakloněný 

Holland, který byl hlavním zastáncem 
ukončení války se Španělskem, odmítal 
podporovat monarchické ambice oranž-
ské dynastie a obával se zatažení do dal-
ších konfliktů prostřednictvím podpory 
braniborského kurfiřta, což mohlo výrazně 
ohrozit vyhlídky na mír i izolacionistickou 
představu o zahraniční politice zastávanou 
Hollandem . Ve veřejné debatě navíc jako 
podpůrný argument sloužilo, že branibor-
ský kurfiřt byl v Nizozemí velmi zadlužen . 
Neposkytnutí daru tak mohlo být vydává-
no za jistou kompenzaci tohoto dluhu .47 
Ve skutečnosti ale šlo o mimořádnou 
urážku, která byla v rámci dobové diplo-
matické kultury zřejmá všem zúčastněným . 
Kurfiřt nejen že nedosáhl svých záměrů 
v otázce Pomořan (nizozemská podpora 
se omezila na několik apelativních dopisů 
do Švédska), které chtěl i pomocí integrace 
do rodiny místodržitele a s tím spojenou 
ceremoniální inscenací podpořit, ale navíc 
musel v rámci evropské veřejnosti snést 
ponížení z neposkytnutého svatebního 
daru . Holland – provincie často pode-
zíraná z toho, že otázkám ceremoniálu 
nevěnovala pozornost nebo dokonce 
nerozuměla – zde komunikační prostředky 
dvorské veřejnosti použila zcela vědomě 
k tomu, aby zablokovala ambice oranžské 
dynastie a případné nežádoucí zahraničně 
politické scénáře . 

Naopak klientela Oranžských v ge-
nerálních stavech podporovala zájmy 
místodržitelské rodiny, do níž se sňatkem 
s Luisou Henriettou integroval i Fried-

46  Rezoluce GS, 8 ., 19 . 12 . 1646, 15 . 4 . 1647, 21 . 5 . 1647, 31 . 5 . 1647 .
47  Lieuwe van Aitzema, Saken van staet en oorlogh. In, ende omtrent de Vereenigde Nederlanden, III, 

1645–1656, ´s Graven-Haghe 1669, s . 151 .
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rich Wilhelm, všemi prostředky, mimo 
jiné právě těmi, které se odehrávaly 
na úrovni ceremoniálně procedurální, 
a tudíž se na ně nevztahovalo schvalova-
cí právo provincií, kterým prooranžská 
řešení blokoval Holland . Nebylo tak 
náhodou, že kurfiřtovy audience a cere-
moniální pocty na nejvyšší úrovni byly 
iniciovány v týdnech, kdy generálním 
stavům předsedali zástupci Oranžským 
nakloněných provincií – procedurální 
chod generálních stavů poskytoval spous-
tu příležitostí ovlivnit agendu, respektive 
její výsledek . Zároveň je patrná snaha 
kurfiřtskému páru ceremoniální újmu 
způsobenou neposkytnutím daru „kom-
penzovat“, a to například formou nejvyš-
ších ceremoniálních poct při návštěvách 
Nizozemí .48 

Za vrchol této kompenzační politiky 
pak lze považovat prosazení vyslání de-
putace k převzetí kmotrovství u křtu syna 
Luisy Henrietty a Friedricha Wilhelma 
o zhruba rok a půl později . Tato otázka 
zaměstnávala generální stavy po několik 
měsíců a způsobila dokonce odložení 
křtu . I zde se Holland pokoušel zablo-
kovat vyslání deputace, poskytnutí daru 
nebo alespoň minimalizovat ceremoniálně 
komunikovanou informaci o uznání a ná-
klonnosti ke kurfiřtovi prostřednictvím 
personálního složení deputace . Výsledná 
podoba deputace tak, jak se 2 . srpna 1648 
účastnila křtu v Kleve, představovala jasné 
vítězství kurfiřtových sympatizantů . Kur-
fiřt na účast nizozemských kmotrů svého 
syna kladl mimořádný důraz . Narození 
následníka a jeho křest spadaly do klíčové 

doby – mír mezi Nizozemím a Španěl-
skem byl již od ledna uzavřen, na mír 
v Římsko-německé říši se ovšem teprve 
čekalo . Pro kurfiřta, který se kromě ztráty 
Pomořan musel vyrovnávat ještě se znač-
nou nejistotou a obavami ohledně politiky 
katolické strany v Římsko-německé říši 
po uzavření míru (velmi intenzivní byla 
například obava z císařského sekvestru 
jeho klevsko-marských zemí), bylo získání 
nizozemského partnera a hlavně demon-
strace tohoto spojenectví před očima 
evropské dvorské veřejnosti reprezentova-
né kongresem v Münsteru a Osnabrücku 
prioritou . Vzhledem k tomu, že jednání 
o oficiální mezistátní alianci ale blokoval 
na obvyklých kanálech Holland, zna-
menala účast vysokokarátové deputace 
na křtu následníka vítaný substitut . Gesto, 
které tím bylo vysláno do Münsteru, bylo 
s aliancí do jisté míry srovnatelné . S tím 
rozdílem, že k jeho prosazení byly v Ni-
zozemí potřeba jiné prostředky, k jejichž 
použití byly v nizozemském systému 
nastaveny z hlediska jeho podporovatelů 
nižší bariéry než v případě aliance . 

Úspěšnou strategií se zde totiž ukázalo 
důkladné čtení nizozemského systému 
a jeho fungování v otázkách ceremoniálu . 
Republika si ve svém vnitřním uspořádání 
zachovala celou řadu prvků z monarchické 
doby, které se výrazně projevovaly právě 
v jejím vystupování navenek . Deputace 
odjíždějící do zahraničí tak například 
byly jmenovány podle vnitropolitického 
ceremoniálního klíče, který stanovoval 
jasné hierarchické pořadí provincií podle 
toho, jakým statusem disponovaly v mo-

48  Rezoluce GS, červen – listopad 1647 .
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narchických dobách . Ceremoniálně nejvyšší 
místo tak připadalo provincii Gelderland, 
která z tohoto titulu disponovala právem 
jmenovat všechny (!) předsedy komisí 
generálních stavů . Stejně jako prezident 
generálních stavů (který se střídal po týdnu 
mezi jednotlivými provinciemi, a představo-
val tedy v nizozemském systému vyjádření 
„federálního“ prvku), i předsedové komisí 
pro správu jednotlivých agend dispono-
vali rozsáhlými pravomocemi, například 
při stanovování agendy, shromažďování 
písemností, připouštění jednotlivých stran 
k podání vysvětlení a samozřejmě při věcné 
práci a formulování stanovisek a podkladů 
pro generální stavy .49 Soustředit při snaze 
prosadit své zájmy u Republiky lobbing 
právě na předsedu komise, tedy v dané 
situaci na několik málo gelderlandských 
šlechticů, kteří připadali v úvahu, proto 
představovalo mimořádně efektivní stra-
tegii . Právě tu uplatnil braniborský kurfiřt . 
Jeho zájmy v generálních stavech intenzivně 
prosazoval jeho klient, gelderlandský šlech-
tic Hendrik van der Capellen . Při pohledu 
do prezenčních listin rezolucí generálních 
stavů je dokonce zřejmé, že Capellen často 
navštěvoval generální stavy jen proto, aby 
hájil zájmy braniborského kurfiřta . V zápise 
se v několika případech objevil pouhý den 
předtím, než braniborský vyslanec přednesl 
propozici, v následném jednání si na sebe 

„stáhl“ příslušnou komisi, která byla jejím 
projednáním pověřena, a den poté opět ze 
záznamů mizí a do Haagu přicestuje znovu 
až s vypracovaným doporučením komise 
generálním stavům .

Právě tento prostředek zafungoval při 
prosazení deputace ke křtu . Deputace 
do zahraničí – vyslání diplomatické mise 
– totiž v praxi generálních stavů nebyla 
ničím jiným než komisí . To znamenalo 
dvě věci: členy museli být pouze členové 
generálních stavů (to je jedním z důvodů, 
proč v diplomatických službách Republiky 
nepůsobili na rozdíl od jiných států cizinci) 
a vedoucím deputace byl vždy zástupce Ge-
lderlandu . V případě křtu prince Wilhelma 
Heinricha tak Capellen jako předseda pří-
pravné komise nejen deputaci (včetně daru) 
prosadil, ale zároveň osobně stál v jejím 
čele poté, co se prací v komisi kvalifikoval 
jako expert na braniborskou problematiku, 
a tudíž byl logickou volbou mezi gelder-
landskými zástupci .50 

I druhé avizované faux-pas nizozemské 
republiky – alespoň z perspektivy zahra-
niční dvorské veřejnosti – se týkalo darů . 
V srpnu 1651 obdrželi všichni vyslanci 
Republiky v zahraničí instrukci, podle které 
jim bylo s okamžitou platností zapovězeno 
přijímat jakékoli, i sebemenší dary .51 Pro 
diplomatický ceremoniál takové ustanovení 
znamenalo malou revoluci . Diplomatický 

49  Srov . John H . Grever, Committees and Deputations in the Assemblies of the Dutch Republic, 1660–1668, 
Parliaments, Estates and Representation 1, 1981, s . 13–33 .

50  Rezoluce GS, květen – srpen 1648 .
51  Srov . např . instrukci pro deputaci, která byla v době vydání v zahraničí: Zpráva komisařů Johana van 

Genta, Jacoba van Wassenaera van Obdama, Anthonie Carla Parmentiera van Heeswijka a Johana 
van der Beecka o poselstvu ke kurfiřtovi braniborskému a vévodovi neuburskému ve věci prostřed-
nictví v jejich sporu, 3 . 7 . 1651 – 7 . 11 . 1651, HaNA, Staten-Generaal, 1 .01 .02, inv . č. 8457 . 
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dar byl nedílnou součástí mezistátních styků 
a byl do značné míry „institucionalizován“ – 
darování zde bylo vysoce ritualizované, for-
malizované a předvídatelné . Diplomatický 
dar – například při skončení diplomatické 
mise nebo jako projev uznání při zvláštních 
příležitostech – byl nejen očekáván a často 
i explicitně vyžadován, ale zejména sloužil 
jako jedno z měřítek statusu v hierarchii 
panovníků . I proto byla jeho výše explicitně 
uváděna a byla předmětem vyjednávání . 
Prostřednictvím darů a jejich výše v logice 
dvorské veřejnosti bylo možné odečítat 
informace o vztazích mezi aktéry .52 Kromě 
toho byl dar vnímán často jako reprezenta-
tivní – jeho adresátem tak nebyl diplomat 
jako osoba, ale jako „alter ego“ panovníka . 
Pokud tedy reprezentativní vyslanec odmítl 
reprezentativní dar, četla to nutně druhá 
strana v lepším případě jako výraz nespo-
kojenosti s hodnotou daru nebo průběhem 
jednání, v horším případě jako urážku . 
Hypoteticky by se takové odmítnutí dalo 
přirovnat k situaci, kdy by vyslanec odmítl 
nabízenou ceremoniální výhodu, například 
přednost ve dveřích nebo ceremoniálně „lep-
ší“ křeslo . Vzhledem k reprezentativitě daru 
mělo přitom takové odmítnutí dalekosáhlé 
důsledky . Způsobovalo nejen trapnou situaci 
a urážku hostitele, ale zároveň ceremoniální 
újmu pro zastupovaného suveréna, a tedy 
v nizozemském případě poškození posta-

vení, o které Republika dlouho usilovala . 
Z pohledu dvorské veřejnosti zde došlo 
k jasnému selhání management of meaning 
a nezdařilé komunikaci .53  

Vysvětlení, proč se Republika tohoto 
přešlapu proti zavedené praxi diplomatic-
kého provozu, a tudíž jasnému poškození 
své reputace v očích zahraničních part-
nerů dopustila, je tentokrát třeba hledat 
ve vnitřní nizozemské politice . Po smrti 
místodržitele Viléma II . na konci roku 
1650 došlo i v reakci na jeho předchozí 
pokus o převrat k zásadním politickým 
změnám, které vyústily v rozhodnutí 
neobsazovat funkci místodržitele a dále 
podpořit „liberální“ prvky v systému . 
O konkrétní podobě nového systému se 
provincie radily na tzv . Velkém shromáž-
dění (nazývaném tak proto, že bylo opět 
vnímáno jako shromáždění provincií en 
corps, tedy nikoli pouze reprezentativní 
shromáždění, jakým byly „běžné“ generální 
stavy) . Jedním z produktů složité vnitro-
politické debaty bylo i schválení přísné 
protikorupční normy, která vyhovovala již 
dříve formulovaným požadavkům na přís-
nější potírání korupce mezi nizozemskými 
úředníky a z vnitropolitického hlediska 
plnila důležitou roli vymezení se vůči 
starému systému . Změna režimu jinak 
probíhala velmi konsensuálně a s mini-
málními personálními důsledky, bylo proto 

52  Srov . Heinz Duchhardt, Das diplomatische Abschiedsgeschenk, Archiv für Kulturgeschichte 57, 1975, 
s . 345–362 . K zacházení nizozemské republiky s diplomatickým darem (byť spíše na straně darují-
cího) srov . George Sanders, Het present van Staat. De gouden ketens, kettingen en medailles verleend 
door de Staten-Generaal, 1588–1795, Hilversum 2013 .

53  Gadi Algazi, Introduction. Doing Things with Gifts, in: Gadi Algazi – Valentin Groebner – Bern-
hard Jussen (edd .), Negotiating the Gift . Pre-Modern Figurations of Exchange, Göttingen 2003, 
s . 9–27, zde s . 12 .
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třeba s minulostí „zúčtovat“ jiným způso-
bem, jímž se stalo právě spojení minulého 
(místodržitelského) režimu s morálně 
negativně konotovanou korupcí .54 Posti-
žení diplomatů v zahraničí touto instrukcí 
tak bylo spíše jakýmsi „vedlejším účinkem“ 
domácí antikorupční kampaně . Nová po-
litická elita formulující systém „Skutečné 
svobody“ si sice byla vědoma, jak kompli-
kovaný signál takové opatření do zahra-
ničí vysílá, v dané situaci pro ni ale byla 
primární hlediska politiky domácí . Ani 
v tomto případě generální stavy navenek 
nejednaly z pohledu diplomatického úzu 
nekompetentně nebo ideologicky, pouze 
nadřadily aktuální vnitropolitický zájem 
reprezentaci Republiky směrem navenek, 
vůči diplomatické dvorské veřejnosti . 

V rozporu s tradičním obrazem 
programově antimonarchické republiky 
je tedy obecně možné konstatovat, že 
v oblasti dvorské veřejnosti a diploma-
tického ceremoniálu se systematický či 
ideologicky motivovaný antimonarchis-
mus výrazněji neprojevoval . Na legitimi-
zační tlak vyplývající z role nového člena 
vysoce monarchicky definované dvorské 
veřejnosti generální stavy reagovaly velmi 
konzervativně a v některých aspektech 
vystupovaly právě z důvodu tohoto 
slabého postavení daleko rezolutněji než 
některé korunované hlavy dobové Evropy, 
jejichž status pochybnostem vystaven 
nebyl . Pozornost, která se v Haagu vě-
novala otázkám diplomatického ceremo-
niálu, byla plně srovnatelná s pozorností 
věnované jim u monarchických protějšků . 

Generální stavy i jednotlivé provincie 
uměly ceremoniální informace dobře číst 
i jejich prostřednictvím komunikovat . 
Provincie Holland byla například v letech 
kolem vestfálského míru velmi efektivně 
schopna instrumentalizovat komunikační 
prostředky monarchické kultury k blo-
kování zahraničně politických scénářů, se 
kterými nesouhlasila, jako bylo například 
užší spojenectví Republiky s branibor-
ským kurfiřtem, u něhož se obávala 
opětovného zatažení do říšských otázek 
a možné další války . Kurfiřtova strate-
gie snažící se využít k prosazení svých 
zájmů za jiných okolností jedny z nejvyš-
ších ceremoniálních „karet“ – integrace 
do rodiny Oranžských a osobní přítom-
nosti – proti tomuto postupu Hollandu 
k úspěchu nevedla . 

„Monarchicky“ se v jistých aspektech 
choval i vnitřní ceremoniál . V mnoha 
procedurálních otázkách lze nalézt z mo-
narchických dob přetrvavší precedenci 
provincie Gelderland, kterou bylo v běž-
ném chodu byrokracie možné přeměnit 
ve výraznou výhodu . Právě ve vystupování 
Republiky směrem navenek se tento prvek 
projevoval velmi výrazně, neboť gelder-
landští zástupci v generálních stavech 
disponovali monopolem na předsednictví 
vyjednávacích komisí a vedení diploma-
tických deputací do zahraničí . I ze strany 
braniborského kurfiřta se právě reorien-
tace na tento prvek systému ukázala jako 
úspěšná . Co nebyla schopna prosadit pros-
tá oranžská podpora a ceremoniální zbraně 
vysokého kalibru na poli „oficiální“ politi-

54  Irena Kozmanová, Anti-corruption discourse as a feature of political system change. The case of the Dutch 
Republic in 1650–1651, Littera Scripta 9, 2016, s . 73–84 . 
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ky (projekt aliance), byl schopný prosadit 
jeden gelderlandský šlechtic ve správný čas 
na správném místě byrokratického systé-
mu generálních stavů na poli „symbolické“ 
politiky (vytvoření umělého příbuzenství 
s kurfiřtem jako s aliancí srovnatelný signál 
směrem k dvorské veřejnosti) .  Jeho případ 
ukazuje, jak závislé bylo chování nizo-
zemského politického systému směrem 
navenek na aktuální konstelaci – často 
například pouze na tom, která provincie 
zrovna v daném týdnu předsedala gene-
rálním stavům, zda se rozhodování zrovna 
„trefilo“ do krátké periody zasedání stavů 
některé z provincií nebo zda byl místodr-
žitel přítomen v Haagu . 

V případě zákazu diplomatických darů 
šlo dokonce o přímý důsledek vnitropoli-
tické situace . Ani v tomto případě jednání 
porušující ustálená pravidla a komunikační 
normy dvorské veřejnosti nevycházelo 
z nevědomosti nebo dokonce ideologic-
ky motivovaného úmyslu, ale bylo spíše 
vedlejším produktem normy, která byla 
vyhodnocena jako stěžejní pro přechod 
k novému režimu v Haagu .  

Zatímco u monarchií je tak možné, 
když se mluví o chování států směrem 
navenek, používat stejný subjekt (jmé-
no panovníka, název země) po dlouhá 
desetiletí, v nizozemském případě je třeba 
vždy mít na paměti, že věty s podmětem 
„Spojené nizozemské provincie“, popi-
sující zahraničně politické akce, vzdálené 
od sebe třeba jen několik měsíců, včetně 
vystupování na fóru dvorské veřejnosti, 
mohou vždy znamenat aktéra jiného 
a jsou výsledkem komplikovaného vnitř-
ního procesu . Rozhodování o vystupování 
na tomto fóru navíc podléhalo v rámci 
nizozemského systému částečně jiným 
pravidlům než například uzavírání smluv 
a další „tradiční“ zahraničně politické 
kroky (kde dominoval „federativní“ mo-
ment) a ze systémově i historicky daných 
důvodů v něm platila „monarchičtější“ 
pravidla . Proto mohlo být za určitých 
okolností pro zahraniční partnery vý-
hodnější orientovat se právě na prosazení 
svých zájmů přes tyto kanály, podobnější 
tomu, co odpovídalo jejich vlastnímu 
obrazu o světě . 
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Irena Kozmanová
 „The honour and reputation of this state“ 
Dutch Republic in the forum of the „court public“ in the mid-17th century (Abstract) 

The contribution analyses the performance of the Dutch Republic in the system of Eu-
ropean „court public“  in the mid-17th century and the drafting of ceremonial-diplomatic 
policy by the States General as participating actors . It states that the Republic, in contrast 
to domestic political rhetoric, neither broke new ground nor behaved ideologically from 
the inside to the outside, as it aligned itself to the rules of monarchic society and strived 
for integration . It analyses two cases when the States General sent abroad a „negative“ 
signal that by all appearances broke the rules of diplomatic communication . It shows that 
this did not happen by accident, because of a lacking in competence or for ideological re-
asons . On the contrary – in the first case (the absence of a marriage gift for the Elector of 
Brandenburg) it was the intentional usage of the means of court communication in order 
to send out a clear signal to a foreign partner and his local followers by the province of 
Holland . In the second case (the ban on accepting diplomatic gifts) it is possible to inter-
pret this alleged ceremonial faux-pas as a „by-product“ of a domestic development -  its 
negative consequences for the image of the Republic abroad were well perceived, however 
taken into consideration .

KEY WORDS: 
Dutch Republic;  States General;  court public; diplomatic history; diplomatic gift
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A Church and a Castle 
Centre and Periphery of the Empire in duke Ottavio Piccolomini’s 
self-representation

ALESSANDRA BECUCCI

Introduction
On May 4th 1634 Ottavio Piccolomini 
Pieri d’Aragona (1599–1656), colonel 
general of the Habsburg army, received 
confirmation from one of his agents in  
Vienna that the estate of Náchod, in 
Eastern Bohemia, had been assigned to 
him by the Emperor Ferdinand II .1 The 
assignation proceeded from Piccolomini’s 
involvement in February 1634 in the 
elimination of the alleged traitor genera-
lissimo Albrecht von Wallenstein, duke of 
Friedland (1583–1634) . The assassinati-
on of the Bohemian general, one of the 
notable episodes in Thirty Years War, had 
been ordered by the Emperor and carried 
out by the generals under Wallenstein’s 
command, Matthias Gallas (1584–1647), 
Johann Aldringen (1588–1634), Walter 
Leslie (1607–1667) and, remotely, Otta-
vio Piccolomini . All the generals involved 
in the event had been rewarded for their 
service and loyalty to the Emperor with 
a sum of money and the attribution of one 
of the estates formerly belonging either to 
Wallenstein, to his brother-in-law Adam 
Erdmann Trčka (1599–1634), or to his 
associate Christian Ilow (1585–1634), both 
killed together with him in Cheb . The delay 

in the attribution of the monetary reward, 
the expenses for the ceremony of investi-
ture, the poor status of Náchod, amongst 
other reasons, prompted Piccolomini’s 
several attempts to sell the estate already 
by the end of the same year . At the same 
time, though, Ottavio Piccolomini started 
diverting his funds, including the pending 
credits that he had at the imperial court 
and that had not yet been fulfilled to him, 
for the foundation of the church of the 
Servite order in Vienna . Only towards the 
end of his military activity, just married and 
determined to finally establish a Picco-
lomini lineage in the Habsburg territories, 
Piccolomini reconsidered an investment in 
Náchod, never eventually sold, to make of 
it his and his spouse’s main residence . His 
involvement with the Servites remained 
constant throughout his life, more than 
with any other religious order he sponsored, 
and it enabled him to promote his patro-
nage next to the one of the imperial court . 
The settlement of the Servites in Vienna 
took longer than initially hoped for and the 
church and convent – today the Serviten-
kirche in the Rossau quarter in Vienna 
– was not yet completed at the moment of 
Piccolomini’s death .

1  Giulio Diodati from Vienna to Ottavio Piccolomini, 4 May 1634, 17301, Státní oblastní archiv 
Zámrsk [State Regional Archives Zámrsk] (hereafter SOAZ), Rodinný archiv Piccolominiové 
[Family Archive Piccolomini] (hereafter RAP) .
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In this contribution, I discuss the role 
played by both the castle of Náchod and 
the church of the Servite order in Vienna 
in conveying a symbolic capital that was 
instrumental to Piccolomini’s fashion-
ing as a nobleman and a courtier at the 
imperial court, where despite the credit 
acknowledged to him for his political, 
military and diplomatic virtue, he was 
always perceived as a foreigner .2 I analyze 
the different effectiveness of these buil- 
dings as tools used by Piccolomini within 
distinguished urban contexts, at distinct 
stages of his career, to embody his identi-
ty as well as to represent his stance within 
the highly-competitive court society .

Architecture as Self-representation 
in absentia
In the Seventeenth century, self-repre-
sentation through architecture had long 

been assimilated by Italian nobility . The 
expression of social identity, and the 
processes related to it, had been deve- 
loped centuries earlier in the awareness 
that „the family palace and the family 
portraits ( . . .) were forms of conspicuous 
consumption and means of impression 
management which no one who had or 
aspired to high status could do without .“3 
In fact, the very idea of being represen- 
ted – and therefore of being seen and 
being present to the knowledge of any 
social audience even in absentia – had 
been developed at its best in Piccolo-
mini’s motherland, Tuscany, and, in this 
respect, he could certainly benefit from 
his family heritage and background .4 As 
the scion of the highest Sienese nobility, 
Piccolomini had had the chance to grow 
in Florence, within the context where the 
very expression of magnificence through 

2  I use the concept of „fashioning“ as defined by Stephen Greenblatt, The Re-naissance Self-fash-
ioning: From More to Shakespeare, Chicago 1980, to define the process of constructing one’s own 
identity and public persona according to a set of socially acceptable standards .

3  Peter Burke, The Italian Renaissance. Culture and Society in Italy, Princeton 1986, p . 9 . For the impe-
rial area of interest, Friedrich Polleross, Adelige Repräsentation in Architektur und bildender Kunst 
vom 16. bis zum 18. Jahrhundert in Österreich. Literatur und Forschungsüberblick, Opera historica 
2, 1992, p . 49–59; Hellmut Lorenz, Zur repräsentativen Raumfolge und Ausstattung der barocken 
Stadtpaläste Wiens, Kunsthistorisches Jahrbuch Graz 25, 1993, p . 291–304; idem, The Imperial Hof-
burg. The Theory and Practice of Architectural Representation in Baroque Vienna, in: Charles W . Ingrao 
(ed .), State and Society in Early Modern Austria, Indiana 1994, p . 93–109; idem, „...im alten Style 
glücklich wiederhergestellt... “. Zur repräsentativen Rolle der Tradition in der Barockarchitektur Mitteleu-
ropas, Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege 51, 1997, p . 475–483; Petr Fidler, 
„Bauen ist eine höhere Lust als Kriegführen“. Albrecht Wenzel Eusebius von Waldstein als Bauherr und 
Mäzen. Zur Baustrategie eines Fürsten, Opera historica 7, 1999, p . 275–309 .

4  On Ottavio Piccolomini’s biography, Arnold von Weihe-Eimke, Octavio Piccolomini als Her-
zog von Amalfi, Ritter des goldenen Vließes, deutscher Reichsfürst und Gemahl der Prinzessin Maria 
Benigna von Sachsen-Lauenburg, Quellen-Studie aus dem Schloß-Archive zu Nachod, Pilsen 1871; 
Enea Piccolomini, Sopra le ricerche e i giudizi del barone Arnoldo di Weyhe-Eimke intorno alla 
personalità storica del Max Piccolomini nel Wallenstein di Schiller, Archivio Storico Italiano 14, 1871, 
p . 213–249; Heinrich M . Richter, Die Piccolomini, Berlin 1874; Otto Elster, Octavio Piccolomi-
nis Sohn, Österreichische Rundschau 21, 1909, p . 49–58; Otto Elster, Piccolomini-Studien, Leipzig 
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architecture had been taking shape since 
1430s in the patronage of the Medici 
family .5 The uncommonly rich cultural 
background on which Ottavio Piccolo-
mini could count was then accumulated 
in his childhood as a page at the Medici 
grand ducal court in the Pitti Palace, 
where his father, appointed chamberlain 
of the Grand Duke and educator of the 
prince heir, and his older brother Enea, 
a court page, were amongst Galileo 
Galilei’s intimate friends .6 Even more 
relevant as for the efficacy of self-repre-
sentation through architecture was the 
patronage of the most notable amongst 
Piccolomini’s ancestors, the humanist 
Enea Silvio Piccolomini (1405–1464), 
from 1458 pope Pius II, known for his 
love for the arts and his political and 
diplomatic skills . Pius II, as a court poet 
of the emperor Frederick III (1415–

1493), as the first author since Tacitus’ 
time to use the term „Germany“ (1457), 
as the author of a History of Bohemia 
(1458), was the natural reference for Ot-
tavio Piccolomini, that had moved to the 
Habsburg territories at sixteen to spend 
his life in the service of the Empire .7 
The Piccolomini pope had found the 
highest celebration of himself and his 
lineage through the urban re-planning 
of his native village, Corsignano, into 
the new foundation of the city of Pienza, 
regarded as the first realization of the 
humanist idea of urban design, modeled 
on the concept of the città ideale .8 Still 
nowadays several other Piccolomini 
palaces are defining the urban structure 
of Siena as landmarks in its historical 
center . There the magnificence of the 
family is not only expressed within the 
compass of the civic urban space through 

1911, p . 44–59; Heinrich Bücheler, Von Pappenheim zu Piccolomini. Sechs Gestalten aus Wallensteins 
Lager. Biographische Skizzen, Sigmaringen 1994; Jürgen Woltz, Der kaiserliche Feldmarschall Otta-
vio Piccolomini – ein Lebensbild aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, in: Josef J . Schmid (ed), Arte 
& Marte . In memoriam Hans Schmidt . Eine Gedächtnisschrift seines Schülerkreises 2, Herzberg 
2000, p . 93–145 .

5  Anthony David Fraser Jenkins, Cosimo de’ Medici’s Patronage of Architecture and the Theory of Mag-
nificence, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 33, 1970, p . 162–170 . For the most recent 
historiographical survey see Emanuela Ferretti, The Medici Palace, Cosimo the Elder and Mi-
chelozzo: a Historiographical Survey, in: Silvia Beltramo – Flavia Cantatore – Marco Folin (edd .), 
A Renaissance Architecture of Power . Princely Palaces in the Italian Quattrocento, Leiden-Boston 
2016, p . 263-289 .

6  On Piccolomini’s patronage in a European context and with respect to his family’s tradition, 
Alessandra Becucci, L’arte della politica e la politica dell ’arte nello spazio europeo del Seicento. Ottavio 
Piccolomini: contatti, agenti e acquisizioni d’arte nella Guerra dei Trent’anni, Florence 2012 (PhD 
thesis) .

7  On the relationship between Tuscany and Bohemia, Lucia Bonelli Conenna – Alena Pazderová, 
Siena v Praze. Dějiny, umění, společnost, Praha 2000 .

8  Luigi Firpo, La città ideale del Rinascimento, in: Gianni Carlo Sciolla (ed), La città ideale nel 
Rinascimento, Torino 1975; Hanno-Walter Kruft, Städte in Utopia. Die Idealstadt vom 15. bis zum 
18. Jahrhundert zwischen Staatsutopie und Wirklichkeit, Monaco 1989 .
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the size and elegance of the buildings, 
but it is also embodied in the celebrative 
words on the Loggia that Pius II built 
gentilibus suis Piccolomineis (1462) next to 
the family palace, and represented to the 
detail no less than in the knockers of the 
palace’s gates and in the decoration of 
the windows, featuring the crescent from 
the Piccolomini coat of arms .9 (Figure 1)

The most important religious building 
in Siena, the cathedral, also stands as one of 
the celebrative sites of the lineage, hous-
ing the most famous amongst the artistic 

commissions of the family, the impressive 
library that Pius II’s nephew and successor, 
Pius III (1439–1503), humanist and patron, 
dedicated to the memory of his uncle to 
accommodate his books . The library was 
decorated by Pinturicchio with frescoes 
whose design is partly attributed to a young 
Raffaello (1483–1520) . Next to the en-
trance of the library, the Piccolomini altar 
and burial monument was carried out by 
Andrea Bregno (1418–1506) with the par-
ticipation of Michelangelo (1475–1564) .10 
The high level of this cultural patronage 

9  On the importance of one’s own ancestors for representation and promotion at the imperial court, 
Andreas Pečar, Genealogie als Instrument fürstlicher Selbstdarstellung. Möglichkeiten genealogischer 
Repräsentation am Beispiel Herzog Ulrichs von Mecklenburg, Zeitenblicke 4, 2005, Nr . 2; idem, 
Das symbolische Kapital der Ahnen. Genealogische Inszenierungen Herzog Ulrichs von Mecklenburg in 
Güstrow, in: Kornelia von Berswordt-Wallrabe – Kristina Hegener – Regina Erbentraut (edd .), 
Ausstellungskatalog Schloß Güstrow: Prestige und Kunst 1556–1636, Schwerin 2006, p . 38–43 .

10  On the patronage of the Piccolomini in Tuscany: Alessandro Angelini (ed .), Pio II e le arti. La 
riscoperta dell ’antico da Federighi a Michelangelo, Siena 2005 .

Figure 1 – Antonio Federighi, Loggia Piccolomini, Siena, 1462, commissioned by Pius II, detail  
(Photo by author)
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coupled with the renown martial tradition 
of the family . As responsible for the arsenal 
of the Gran Ducal army and Constable 
of the military order of Saint Stephen, the 
fame of Ottavio’s father, Silvio Piccolomi-
ni (1543–1612), had grown enough to be 
celebrated by Michel de Montaigne in the 
Journal of his travel to Italy (1580–1581) .11 
In his father footsteps, and following the 
destiny of a third-born nobleman, Ottavio 
received a military education and his career 
started out in the service of the Spanish 
crown in the Milanese region . He later fol-
lowed his brother as captain of chivalry in 
the regiment that the Grand Duke of Tus-
cany had sent in assistance to his uncle the 
Emperor facing the Bohemian insurrection, 
he participated to the Battle of the White 
Mountain (1620) and later to the Battle of 

Lützen (1632) .12 The attribution of the es-
tate of Náchod and of the 215,613 guilders 
occurred in May 1634 at the turning point 
in Piccolomini’s career . (Figure 2)

After Wallenstein’s assassination, in 
fact, he was able to climb the ranks of the 
military hierarchy . Yet, regardless for these 
honors, Piccolomini felt that his life and 
reputation at the court were constantly at 
stake . Notwithstanding the court’s formal 
acknowledgement of the necessity of the 
action taken, after Wallenstein’s death all 
the generals involved in the event had 
difficulties in fitting into the reorganiza-
tion of the power dynamics at the court .13 
The foreign nationalities of most of 
them – Italian, of Italian descent, Scottish 
and Irish – contributed to reinforce the 
prejudice against them, the German party 

11  Michel de Montaigne, Journal du voyage de Michel de Montaigne en Italie, par la Suisse et l ’Alle-
magne, en 1580 et 1581, avec de note par A. G. Meusnier de Querlon, Roma–Paris 1774, p . 116–117 .

12  For a contextualization of Piccolomini’s background in the shaping of cultural and political identity 
Alessandra Becucci, Ottavio Piccolomini (1599–1656): a case of patronage form a transnational per-
spective, The International History Review 33, 2011, p . 585–605 .

13  On imperial court dynamics and aristocratic networks, Norbert Elias, Die höfische Gesellschaft. Un-
tersuchungen zur Soziologie des Königtums und der höfischen Aristokratie mit einer Einleitung: Soziologie 
und Geschichtswissenschaft, Neuwied–Berlin 1969; Arthur G . Dickens, The Courts of Europe. Politics, 
Patronage and Royalty, 1400–1800, London 1977; Yves Durand, Hommage à Roland Mousnier. 
Clientèles et fidélités en Europe à l ’epoque moderne, Paris 1981; Ronald G . Asch – Adolf M . Birke 
(edd .), Princes, Patronage, and the nobility. The Court at the Beginning of the Modern Age, c. 1450–1650, 
Oxford 1991; Jeroen Duindam, Miths of Power. Norbert Elias and the Early Modern European Court, 
Amsterdam 1994; Jörg J . Berns – Thomas Rahn (edd .), Zeremoniell als höfische Ästhetik in Spät-
mittelalter und Früher Neuzeit, Tübingen 1995; John Adamson (ed .), The Princely Courts of Europe, 
1500–1750, London 1999; Thomas Winkelbauer, Fürst und Fürstendiener: Gundaker von Liech-
tenstein, ein österreichischer Aristokrat, Wien 1999; Rudolf Schlögl – Mark Hengerer, Politische 
und soziale Integration am Wiener Hof. Adelige Bestattung als Teil der höfischen Symbol- und Kommu-
nikationsordnung, Mitteilungen der Residenzenkommission der Akademie der Wissenschaften zu 
Göttingen 10, 2000, p . 15–40; Mark Hengerer, Hofzeremoniell, Organisation und Grundmuster so-
zialer Differenzierung am Wiener Hof im 17. Jahrhundert, in: Klaus Malettke – Chantal Grell (edd .), 
Hofgesellschaft und Höflinge an europäischen Fürstenhöfen in der Frühen Neuzeit (15 .–18 . Jh .), 
Münster 2001, p . 337–368; Ronald G . Asch, Nobilities in Transition, 1550–1700. Courtiers and 
Rebels in Britain and Europe, London 2003; Jeroen Duindam, Vienna e Versailles: the courts of Eu-
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looking at them as traitors of their own 
commander . In this perspective, Picco-
lomini’s betrayal was felt as particularly 

despicable, since his role of head of the 
generalissimo’s bodyguard was believed 
to have allowed him to play two-faced .14 

rope’s major dynastic rivals, 1550–1780, Cambridge 2003; Martin Gosman – Alasdair MacDonald 
– Arjo Varderjagt (edd .), Princes and princely culture 1450–1650, Leiden–Boston 2003; Michael 
Kaiser – Andreas Pečar, Der zweite Mann im Staat. Oberste Amtsträger und Favoriten im Umkreis 
der Reichsfürsten in der Frühen Neuzeit, Berlin 2003; Petr Maťa, Svět české aristokracie (1500–1700), 
Praha 2004; Jeroen Duindam, Vienna and Versailles. Materials for further comparison and some 
conclusions, (www .zeitenblicke .de; 13 .12 .2015); Thomas Winkelbauer – István Fazekas – Martin 
Scheutz – Csaba Szabó, Frühneuzeitforschung in der Habsburgermonarchie. Adel und Wiener Hof 
- Konfessionalisierung – Siebenbürgen, Wien 2013 (= Publikationen der ungarischen Geschichtsfor-
schung in Wien 7); Dries Raeymaekers – Sebastiaan Derks (edd .), The key to power? The culture of 
access in princely courts, 1400–1750, Leiden–Boston 2016 .

14  This is apparent in the correspondence of Florentine ambassadors and agents in Vienna, reporting 
that Piccolomini believed that his life was in danger and, not to risk, he would send his captains 
to bring his messages at the court . Niccolò Sacchetti to the Medici court in Florence, 11 March 
1634, 4587, Archivio di Stato di Firenze [State Archive in Florence], (hereafter ASF), Mediceo del 
Principato [The Medici Gran Ducal Archival Collection] (hereafter MDP); Sacchetti from Vienna 
to the Medici court in Florence, 1 April 1634, 4587, ibidem: (…) il grand’odio che si è tirato addosso 
dei parenti et partiali di Fridland e di quasi tutta questa nazione, che aborrisce il tradimento, sente però 
mal volentieri che si avanzino forestieri e chiede a Sua Maestà rigori grandi (…) .

Figure 2 – Náchod castle, Eastern Bohemia (Public domaine)
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Therefore, in the tense aftermath of Wal-
lenstein’s elimination, it was not advisable 
to be absent from the court for reasons 
other than the military service and leave 
room for repercussions .15 The need for an 
appropriate representation in Vienna was 
then particularly felt by Piccolomini, that 
had to rely on a network of agents com-
posed by his nephews and subordinates 
and by his few peer friends at the court .16

After Wallenstein’s death Rudolph 
Colloredo (1585–1657) received the castle 
of Opočno, Matthias Gallas had Friedland 
and Reichemberg, Johann Aldringen was 
assigned Teplice and Piccolomini was given 
the eastern estate of Náchod, former posses-
sion of Adam Trčka . Piccolomini’s effective 
ownership of the estate was delayed, because 
of the time taken by the imperial court for 
the detailed description of all the assets 
owned by the executed traitors . Sources 

report of Piccolomini’s intention to sell 
the castle soon after the ceremony for the 
investiture . In June 1634, posted at the 
imperial camp near Regensburg, Piccolomi-
ni gave mandate to his agent and confessor 
Paolo Orsini to represent him in the formal 
ceremony of the expensive taking of pos-
session . Once ratified, the ownership would 
have facilitated the sale, for which offers had 
already been presented .17

Several factors contributed to Piccolomi-
ni’s decision not to keep the castle . Not-
withstanding the chance of reaping revenues 
from the estate, Piccolomini was prompted 
to get rid of it because of its constant state 
of ruin . Out of all the newly attributed 
estates, Náchod was in fact weakened by 
its most vulnerable location, exposed to 
enemies’ attacks and therefore also frequent-
ly assigned with the quartering of imperial 
troops, either going to or returning from the 

15  For archival sources on Piccolomini’s military and political involvement, Josef Kočí – Josef Po-
lišenský – Gabriela Čechová – Miroslav Toegel – Josef Kollmann – Vladimír Budil (edd .), 
Documenta Bohemica Bellum Tricennale illustrantia I-VII, Praha 1971–1981 . On Wallenstein’s vicissi-
tude, Friedrich Parnemann, Der Briefwechsel der Generale Gallas, Aldringen und Piccolomini im Januar 
und Februar 1634. Ein Beitrag zum Untergange Wallensteins, Berlin 1911 (= Historische Studien 92), 
p . 612; Hubert Jedin, Die Relation Octavio Piccolominis über Wallensteins Schuld und Ende, Zeitschrift 
des Vereins für Geschichte Schlesiens 65, 1931, p . 328–357; Golo Mann, Wallenstein. Sein Leben 
erzählt von Golo Mann, Frankfurt am Main 1971; Pavel Balcárek, Chebská exekuce ve světle korespon-
dence s římskou kurií, in: Alena Pazderová (ed .), Pocta Josefu Kollmannovi, Praha 2002, p . 6–45 .

16  On self-representation at the imperial court and on agency in the early modern time, Marika 
Keblusek, Profiling the Early Modern Agent, in: Hans Cools – Marika Keblusek – Badeloch Noldus 
(edd .), Your Humble Servant . Agents in Early Modern Europe, Hilversum 2006; Marika Keblusek 
– Badeloch Noldus, Double agents. Cultural and political brokerage in Early Modern Europe, Leiden 
2011 . On Piccolomini’s network of agents: Alessandra Becucci, A merchant, a secretary and a captain: 
cultural go-betweens in early modern Europe, in: Veronika Čapska – Robert Antonín – Martin Čapský 
(edd .), Processes of Cultural Exchange in Central Europe, 1200–1800, Opava 2014, p . 151–177 .

17  Paolo Orsini to Piccolomini, 2 June 1634, 7, SOAZ, RAP; Piccolomini from the imperial camp 
near Regensburg to Orsini, 11 June 1634, 15, ibidem; Orsini from Prague to Piccolomini, 23 June 
1634, 8, ibidem . The ceremony would entail the payment for the accommodation of eight imperial 
representatives and their families for a total of 72 mouths and 66 horses in the several stops along 
the way between Prague and Náchod and return .
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front . In 1635 only, the damages amounted 
to 159 000 florins, for which Piccolomini’s 
agents asked the emperor a waiver from 
the contribution, as applied to other estates, 
while movements of troops over the city 
and in the surrounding area are document-
ed until 1650s . Furthermore, when selling, 
Piccolomini would eliminate a source of 
continuous expenses and administrative 
problems . Troubles in the remote man-
agement of Náchod through Piccolomini’s 
agents were driven by the weakness and 
unwillingness of some of them, and partic-
ularly of his nephew, Francesco Piccolomini 
(1611–1658), that would use the revenues 
from the estate to repay his gambling debts, 
would spread the rumor that the estate 
had been donated to him by his uncle 
and would constantly try to swindle its 
administrators .18 The peripheral location 
implied a high economic investment and 
the need for a continued supervision that 
in the fourth decade, because of his military 
activity, Piccolomini could not provide . 
Besides the problematic remote managing 
mirrored in the correspondence, in fact, he 

had to face the constant need for liquidity to 
support his regiments throughout the end 
of 1640s .19 For this reason, at the same time 
with the taking of possession, Piccolomini 
requested from his agents an esteem of the 
estate, convinced that the Emperor would 
have reimbursed to him the difference be-
tween its value and the amount that he had 
had to pay for it .20 

By December Piccolomini’s network 
had already been activated for the sale 
and potential buyers had already made 
offers . The Barnabite friar Florio Cre-
mona (1592–1649) had found someone 
willing to pay 50 000 florins – payable in 
Italy, upon request, to spare Piccolomini 
the expenses of the change – and to give 
the equivalent of another 15 000 florins in 
modern jewelry.21 The name of the buyer is 
not made explicit, though given the quality 
of the mediator Cremona – a member of 
the entourage of the archbishop of Prague, 
cardinal Ernst Adalbert von Harrach 
(1598–1667) – it may be inferred to have 
been a prominent personality .22 Cremona 
invited Piccolomini to consider that not 

18  Orsini to Francesco Piccolomini, 9 October 1635, 172, SOAZ, RAP; Orsini to Piccolomini, 12 Oc-
tober 1635, 173, ibidem .

19  On the dynamics of the funding for the troops Fritz Redlich, Military Entrepreneurship and the credit 
system in the 16th and 17th centuries, Kyklos 10, 1957, p . 186–193; idem, The German Military Enter-
priser and his work force. A Study in European Economic and Social History I-II, Wiesbaden 1964–1965 .

20  Piccolomini from the imperial camp near Regensburg to Orsini, 11 June 1634, 15, ibidem . Piccolo-
mini trusted he would have obtained 300 000 florins, plus the 150 000 of the cost of the estate .

21  Don Florio Cremona from Prague to Piccolomini, 31 December 1634, 11, ibidem: „gioie alla moderna.“
22  On the relation between Cremona and Harrach Alessandro Catalano, Un episodio che non ha cam-

biato il corso della storia. L’assedio di Praga del 1648 in due testimonianze inedite, eSamizdat 2/1, 2004, 
p . 151–173, here p . 152, 153 . On cardinal Harrach, Alessandro Catalano, La Boemia e la ricon-
quista delle coscienze: Ernst Adalbert von Harrach e la Controriforma in Europa centrale (1620–1667), 
Roma 2005; Katrin Keller – Alessandro Catalano, Die Diarien und Tagzettel des Kardinals Ernst 
Adalbert von Harrach (1598–1667), Köln–Weimar–Wien 2010 .
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only the castle was all ruined, but that in re-
furbishing it, even with the Peace of Solomon, 
it would take years and many ones, because 
of the universal destruction occurred . The 
formal taking of possession had opened 
the chance for more offers from potential 
buyers . Indeed, right after the investiture 
the castle had been fortified, equipped and 
given in custody to a garrison . 

A mansion of his own property, differ-
ently from the temporary accommoda-
tions of the constantly reattributed court 
quarters in Vienna and from the rented 
houses that Piccolomini was always at 
difficulties to pay for, would have granted 
him the chance to establish his lineage in 

Bohemia, as his older brother and advisor 
Ascanio Piccolomini (1590–1671), arch-
bishop of Siena, would urge him to do .23 

And yet, while temporarily taking advan-
tage of the poor revenues of the estate, Pic-
colomini was determined to sell . Notwith-
standing his military successes, the process 
of integration within the imperial court was 
not easy .24 It requested a constant presence 
and, in absentia, an adequate supplementary 
representation . The position of Náchod was 
peripheral not so much as to its being at the 
border of the territories controlled by the 
imperial troops, as it was, more importantly, 
far from Vienna .25 Piccolomini’s presence 
in Vienna was, instead, necessary and 

23  On nobility in Bohemia, Thomas Winkelbauer, Krise der Aristokratie ? Zum Strukturwandel des Adels in 
den böhmischen und niederösterreichischen Ländern im 16. Und 17. Jahrhundert, Mitteilungen des Instituts 
für österreichische Geschichtsforschung 100,1992, p . 328–353; Václav Bůžek – Petr Maťa, Wandlungen 
des Adels in Böhmen und Mähren im Zeitalter des „Absolutismus“ (1620–1740), in: Ronald G . Ash (ed .), Der 
europäische Adel im Ancien Régime . Von der Krise der ständischen Monarchien bis zur Revolution (ca . 
1600–1789), Köln–Weimar–Wien 2001, p . 287–321; Václav Bůžek – Josef Hrdlička – Pavel Král – 
Zdeněk Vybíral, Věk urozených. Šlechta v českých zemích na prahu novověku, Praha 2002; Václav Bůžek 
– Pavel Král (edd .), Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr (1526–1740), České Budějovice 2003 (= 
Opera historica 10); P . Maťa, Svět; Petr Maťa – Thomas Winkelbauer, Die Habsburgermonarchie 1620 
bis 1740. Leistungen und Grenzen des Absolutismusparadigmas, Stuttgart 2006; Josef Hrdlička, Seigneurie, 
résidence et cour à l’époque moderne: Jinřichův Hradec, du XVI eau XVIIIe siècles, Historie, économie et société 
3, 2007, p . 47–58; Petr Maťa, Wandlungen des böhmischen Adels im 17. Jahrhundert und der Aufstieg des 
Hauses Sachsen-Lauenburg in Böhmen, in: Michael Wenger – Annemarie Röder (edd .), Barockes Erbe . 
Markgräfin Sibylla Augusta von Baden-Baden und ihre böhmische Heimat, Stuttgart 2010, p . 4–27; 
idem, Bohemia, Silesia and the Empire. Negotiating Princely Dignity on the Eastern Periphery, in: R . J . W . 
Evans – Peter H . Wilson (edd .), The Holy Roman Empire, 1495–1806, Leiden-Boston 2012, p . 143–165 .

24  On careers at court, Henry Frederick Schwarz, The Imperial Privy Council in the Seventeenth 
century. With a supplement: the Social structure of the Imperial Privy Council (1600–1674), Cambridge 
1943, p . 319–320; Václav Bůžek (ed .), Život na dvorech barokní šlechty (1600–1750), České Budějov-
ice 1996 (= Opera historica 5); Rostislav Smíšek, „Dvorská“ kariéra očima knížete Ferdinanda ze 
Schwarzenberku, Jihočeský sborník historický 73, 2004, p . 94–120; idem, Služba a paměť. Dvorská 
kariéra barokních Ditrichštejnů jako nadgenerační životní ideal, in: Václav Bůžek – Pavel Král (edd .), 
Paměť urozenosti, Praha 2007, p . 157–170 .

25  On the representative function of noble residences, Petr Maťa, Soumrak venkovských rezidencí. 
„Urbanizace“ české aristokracie mezi stavovstvím a absolutismem, in: Václav Bůžek – Pavel Král (edd .), 
Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku, České Budějovice 1999 (= Opera historica 7), 
p . 139–162; Jiří Kubeš, Reprezentační funkce sídel vyšší šlechty z českých zemí (1500–1740), České 
Budějovice 2005 (PhD thesis) .
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instrumental to his promotion at the court, 
where he continuously needed to temper 
the doubtful perception of his loyalty to the 
crown, despite the formal appreciation for 
his trustworthy service in its defense . 

In this light, the support offered to 
the Italian order of the Servi di Maria in 
Vienna had a specific relevance as for the 
efficacy in signifying Piccolomini’s com-
mitment to the Catholic church and in 
associating his patronage to the imperial 
one, therefore contributing to reinforce 
his public persona . A symbolic representa-
tion through the patronage of a religious 
order struggling to settle in Vienna, would 
signify his presence in the center of the 
Habsburg’s power even when he was not 
there and much more effectively than any 
of his trouble-making representative could 
have done . The weakness of Piccolomini’s 
network for the purposes of representation 
is extremely well mirrored in the sources, 
to the point that, while posted on duty on 
the several war fronts, Piccolomini had 
to repeatedly face the improper behavior 
of more than one of his agents causing 
him occasions of embarrassment that he 
remotely had to make up for calling on 
his fellow soldiers and few associates at 
the court .26 Jointly with economic issues 
and with the distance, between 1630s 
and 1640s issues of representation were 
certainly determining the choice of the 
Servite church in Vienna as a far more 

convenient investment than the peripheral 
Náchod .

The protection granted to a religious 
order aligned Piccolomini’s action with 
the most ancient European patronage 
tradition and was not only the expres-
sion of a sincerely religious feeling, but 
also constituted a social investment that 
would have a return in terms of reputation 
and prestige .27 By his culture and family 
tradition Piccolomini was active, through-
out his life, in the protection of several 
religious orders, in which his family could 
count saints or blessed or within which, 
in the first half of the century, several 
members of the lineage had prominent 
positions . Beneficiary of Piccolomini’s 
generosity had been, amongst others, the 
Dominicans in Cologne and the Friars of 
the Penitence of Saint Ciriacus in Prague . 
He was also strongly connected with the 
Jesuit order, of which a member of the 
family, another Francesco Piccolomini 
(1582–1651), was the Superior General 
between 1649 and 1651 . Furthermore, in 
the footsteps of his papal ancestors, the 
fight against the heresy and the Turkish 
threat had been one of the defining traits 
of Piccolomini’s public persona since 
his initial activity, so that he would be 
seen not only as the descendant of the 
last pope to call a crusade, Pius II, but a 
champion of the catholic faith himself . In 
1650s the Jesuits were called by Picco-

26  Walter Leslie, Rudolf Colloredo and Maximilian Trauttmannsdorf (1584–1650) acted several times 
in this sense .

27  On self-representation through religious architecture in the territories of the empire see Jiří Krou-
pa, Art, Patronage and Society in Moravia 1620–1650, in: Klaus Bussmann – Heinz Schilling (edd .), 
1648 – War and Peace, Münster 1998, p . 253–261 .
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lomini in Náchod, in the framework of 
the recatholicization of an area where, as 
the lord of the estate and to comply with 
imperial orders, Piccolomini would be in 
charge to take action for the conversion of 
a non-Catholic majority .28 

But the attention given by Piccolomini 
to the Servites far exceeds the assistance 
offered to any other religious institution . 
This commitment relates obviously to the 
origin of the order – funded in Florence in 
the 1200s – and to the devotion that sever-
al members of the Medici family professed 
to the Santissima Annunziata, the Servites’ 
mother-church in Florence housing a 
much-venerated image of the Virgin Mary . 
Likewise, it also certainly connects with 
the involvement of the Habsburgs in the 
promotion of the order, particularly in the 
person of Anna Caterina Gonzaga (1566–
1621), archduchess of Tyrol, founder of the 
first Servite convent in Innsbruck and, in 
her widowhood, a Servite nun herself .

In 1634 Ottavio Piccolomini asked the 
Emperor for the fulfillment of a credit that 
he had with the court for 5 .000 thalers, the 
price of a set of cuirasses paid by him to the 
killed rebel Trčka . Knowing that the restitu-
tion of the money would take time, because 
of the procedure for the description of the 
Bohemian rebels’ properties, Piccolomini 
wrote to prince Hans Ulrich von Eggenberg 
(1568–1634), President of the Imperial 
Privy Council, pleading with him for the 
money to be given to the Vicar General of 
the Servi di Maria, Gioseffe Maria Suares, 
for the commencement of a church and convent 
of his Religion of the Servites, dedicated to the 
Santissima Annunziata.29 (Figure 3)

He then wrote a plea directly to the 
Emperor, asking him to give order for 
the money to paid to the General Vicar 
„to provide, as soon as possible, the necessary 
things for the construction of the church and 
convent that I desire (…) in honor of the 
Virgin Mary Announced.“30 The support 

28  Samuele Laberhittel S . J . from Náchod to Piccolomini in Nuremberg, 4 June 1650, 1357, SOAZ, 
RAP; Piccolomini to Giovan Battista Formarini, 29 June 1650, 1359, ibidem; Laberhittel to Picco-
lomini, 26 December 1650, 1358, ibidem; Laberhittel to Piccolomini, 1 August 1651, 1365, ibidem . 
On the role of confessional identity in the shaping of the modern state, Wolfgang Reinhard, Ref-
ormation, Counter-reformation and the early modern state: a reassessment, Catholic Historical Review 
75, 1989, p . 385–403; Heinz Schilling, L’Europa delle chiese e delle confessioni, in: Maria Antonietta 
Visceglia (ed .), Le radici storiche dell’Europa . L’ età moderna, Roma 2007 . On conversions in the 
empire in the Seventeenth century, Irene Fosi, Procurar a tutt’huomo la conversione degli heretici. 
Roma e le conversioni nell ’Impero nella prima metà del Seicento, Quellen und Forschungen aus italie-
nisch Archiven und Bibliotheken 88, 2008, 335–368; Mark Hengerer, The Courts and Princes Role 
in Reformation and Counterreformation in the Habsburg Territories 1500–1700, in: Howard Louthan 
– Graeme Murdock (edd .), A Companion to the Reformation in Central Europe, Boston 2015 (= Brill’s 
Companions to the Christian Tradition 61), p . 338–358 .

29  Copy of a letter of Piccolomini from the battlefield to the Prince of Eggenberg, 12 and 13, no date, 
ibidem: „Desidero che sieno impiegati in cominciamento d’una Chiesa e Convento della sua Religione de 
Servi dedicato alla Santissima Nunziata.“

30  Copy of a letter of Piccolomini to the Emperor, 14, no date, ibidem: „acciò che egli [Gioseffe Maria 
Suares] possa quanto prima provvedere le cose necessarie per la fabbrica della Chiesa e Convento che Io 
desidero si faccia in honore della Vergine Maria Annunziata.“
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given to the Florentine religious order was 
also logistic, as more than once the Vicar 
General of the Servites was a guest of Pic-
colomini in Prague and Vienna . Naturally 
enough, Suares and other members of the 
order were part of the nobleman’s network 
of intermediaries, acting in his interest 
jointly with his agents, Paolo Orsini and 
Felice Brunacci, with his brother, Ascanio 

Piccolomini, and with his nephew, Fran-
cesco Piccolomini .31 Suares in particular 
was given a representative status and could 
gather information for the acquisition of 
other properties adjoining to Náchod, that 
had entered Piccolomini’s possession with 
the farms of Heřmanice, Rýzmburk and 
Mala Skalice and to which, between 1636 
and 1641, other properties in Miskolezy, 
Sonov, and Třebešov were added .32 

A Castle to barter, a Castle to keep
The correspondence reflects Piccolomini’s 
uncertain situation in the 1630s and 1640s 
as to his position at the court and to the 
establishment of a house . Sources present 
a double-fold attitude of the Tuscan nob-
leman that, while trying to find a buyer 
for the estate, at the same time gathers 
information about the chance to extend it, 
when possible, with properties promised 
by the court to his nephew Francesco .33  

The waning of the impression caused 
by Wallenstein’s assassination had not 
reduced the hatred and loathing addressed 
to Piccolomini by the German party at the 
court . Nonetheless, the Emperor’s contin-
uous trust in Piccolomini resulted in the 

31  Gioseffe Maria Suares from Vienna to Piccolomini, 12 May 1635, 88, SOAZ, RAP: „Per causa 
della buona corrispondenza che passa fra Vostra Eccellenza Illustrissima et il Signor Principe di Pamberga 
[Franz von Hatzfeld, 1633–1642] (…) gl ’ho per tanto offerto qui la sua Casa, e spesso lo riverisco, stando 
qui all ’incontro. Da un amico mi vien fatto instanza come qui sarebbero 300 para di pistole di Mastorich 
di tutta bontà, se fussero buone per la sua Armata, si potrebbero havere per quanto mi ha accennato per 13 
tallari 1/2 il paro“; idem from Prague, 15 September 1635, 90, ibidem . 

32  Suares from Prague, 15 September 1635, 90, ibidem .
33  Giovanni Pieroni from Novy Hradek to Piccolomini, 29 September 1635, 15112, ibidem .

Figure 3 – Servitenkirche, Vienna  
(Photo by author)
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attribution to him of the command of the 
imperial troops in the Lower-Rhine . There 
the Imperials were caught in the delicate 
situation of buttressing Spain in the fight 
against France and the United Provinces, 
that were neutral to the Habsburg em-
pire . Piccolomini fulfilled the expecta-
tions placed on him networking with the 
local nobility as well as moving between 
Brussels and Namur to keep in touch with 
the reagent of the Spanish Netherlands, 
Cardinal Infante Ferdinand (1609–1641), 
brother of king Philip IV . His stance in 
Brussels was then confirmed as command-
er of the imperial troops in the Low Coun-
tries after his old fellow soldier, Ferdinand 
of Habsburg (1608–1657), succeeded his 
father in 1637 as Emperor Ferdinand III .

On the one hand, Piccolomini contin-
ued receiving information from his agents 
about possible buyers for Náchod: count 
Francesco Magni [count Strasnitz] will give 
100 000 thalers cash – Paolo Orsini wrote 
– countess Firstemberg married to count 
Harrach [Thekla Lavinia Maria widow 
Fürstenberg, wife of Otto Frederick von 
Harrach] will pay now 40 000 thalers in 
spices, 20 000 florins in jewelry, and the rest 
in four years; Giovan Battista Chiesa will 

pay 100 000 thalers, half in jewelry, the rest 
in five years, the Vertemanni also 100 000 
thalers in six years paying the interests.34 
On the other hand, Piccolomini obtained 
from the Emperor the permission to 
establish a fidecommisso on his properties 
and to write his testament in Latin, given 
that he did not speak the languages of the 
country, Czech and German . A school-
master was working steadily in Náchod 
between 1637 and 1638 and translating 
pleas from Czech to Latin . At least in 
this first period, Náchod represented for 
Piccolomini a source of income because 
of the presence of copper mines, of the 
production of beer and of the privileges of 
hunting and fishing related to the admin-
istration of the estate and regulated by 
a series of agreements with the burgomas-
ter of the town that lasted throughout the 
1650s .35 As soon as Piccolomini became 
lord of Náchod, the townsfolk tried to 
secure its privileges, mainly in regard to 
brewing, appealing to the estate’s admin-
istrator Orsini . Apparently, the privileg-
es were not confirmed and, moreover, 
Piccolomini temporarily removed the 
revenues from customs duties levied at the 
city gates .36 The burghers were successful, 

34  Orsini from Vienna to Piccolomini, 12 October 1635, 173, SOAZ, RAP: „Come Vostra Eccellenza 
mi disse, ho ritrovato da vendere Nacot e ne ritrovo 100mila talleri nella seguente forma: Il conte Francesco 
Magno darà 100mila talleri alla mano contanti la Contessa di Firstembergo maritatasi col Conte d’Arac 
pagarà hora 40mila talleri (..)in spezie 20mila fiorini in gioie, il resto in quattro anni, Giovanni Battista 
Chiesa 100mila talleri, mezzi in gioie il resto 5 anni, li Vertemanni pure 100mila talleri in 6 anni pagan-
do l ’interessi (…) .“

35  On copper: Stefano Alberti to Polidoro Bracciolini, 9 May 1639, 1064, ibidem; Giacinto Comit 
to Bracciolini, 1 November 1649, 1065, ibidem; Filippo Talducci to count Testa Piccolomini, 13 
December 1654, 1066, ibidem; on brewery: 1052–1058, ibidem; on spirits: 1059–1063, ibidem; on 
fishing in the castle pond: 1074–1082, ibidem; on hunting: 1089–1107, ibidem .

36  Lydia Baštecká – Ivana Ebelová (edd .), Náchod. Historie, kultura, lidé, Praha 2004, p . 96 .



/ VĚDECKÉ STUDIE / ALESSANDRA BECUCCI

214 OPERA HISTORICA    • ROČNÍK 17 • 2016 • č. 2

though, in asking him to endorse their 
request to Ferdinand III for the permis-
sion to hold a third yearly fair, in addition 
to Saint Vitus’ and Saint Martin’s ones . In 
1644 the right was granted for a fair to 
be held on Fat Thursday and for a weekly 
market of grain and cattle on Thursday . 
Despite the troubled times due to the war 
situations and the general decline of mar-
keting and trades, in fact, fairs were still 
means of improvement for a city’s income . 
Piccolomini was certainly interested in 
fostering the growth of the economy in 
the town given that, upon his order, his 
agents in Náchod would also take care of 
the selling of the grains as well as of the 
harvesting and seeding of the new crop .37 
The revenues from the harvests were then 
to be used to pay his debts and interests 

on arrears .38 At the beginning of the same 
decade the castle was also equipped with 
furniture, silverware, paintings, tapestries, 
likely in view of a marriage project, that 
takes shape in this period in the Flanders, 
with Dorothée Caroline, daughter of one 
of Piccolomini’s fellow soldiers, Albert 
François de Ligne, prince Barbançon and 
count Aremberg (1600–1674) .39 It appears 
from the sources that Piccolomini was 
then considering several parties, but that, 
even in the absence of a formal proposal, 
the Barbançons took the arrangement as 
done and the rumor arrived as far as to 
Florence .40 Whichever the exact terms 
of the question, the project came to an 
abrupt end because of the death of the 
young princess, likely for smallpox, in May 
1642 .41 

37  Orsini from Vienna to Piccolomini, 15 September 1635, 170, SOAZ, RAP . For a study on the dynam-
ics of aristocratic landownership in the empire, Thomas Winkelbauer, Gundaker von Liechtenstein als 
Grundherr in Niederösterreich und Mähren. Normative Quellen zur Verwaltung und Bewirtschaftung eines 
Herrschaftskomplexes und zur Reglementierung des Lebens der Unterthanen durch einen adeligen Grundherrn 
sowie zur Organisation des Hofstaats und der Kanzlei eines „Neufürsten“ in der ersten Hälfte des 17. Jahrhun-
derts, Wien-Köln-Weimar 2008 (= Fontes rerum Austriacarum, 3 . Abteilung, Fontes Iuris 19) .

38  Piccolomini from Vienna to Bracciolini in Náchod, 22 April 1640, 15240, ibidem .
39  Albert Gaston Spinola count Bruay from Brussels to Piccolomini, 28 March 1637, 19119, ibidem: 

„Madame Votre femme ne faict que parler de Vous tous les jours devient plus belle .“ The silence of the sources 
on the celebration of a marriage reflects the difficult situation of the bride-to-be’s father, imprisoned 
between 1634 and 1642 in Antwerp upon the unproven accusation of conspiracy against the Spanish 
crown . After he was discharged of any accusation, Piccolomini was appointed with the restitution to 
the prince of the honor of the Golden Fleece, of which he had been deprived during the imprisonment, 
Elster 1911, p . 84 .

40  Francesco Useppi from Brussels to Piccolomini, 24 February 1641, 37, Archivio di Stato di Siena 
[State Archive in Siena] (hereafter ASS), Carte Benedetti Chigi Useppi [Benedetti Chigi Useppi 
Papers] (hereafter BCU); idem, 6 April 1641 and 21 April 1641, ibidem; Atanasio Ridolfi from Re-
gensburg to Andrea Cioli in Florence, 23 April 1641, 4392, ASF, MDP, 4392; Evandro Piccolomini 
from Brussels to Piccolomini, 4 April 1639, 6940, SOAZ, RAP .

41  Luca Porcellotti from Brussels to Piccolomini, 10 May 1642, 31360, ibidem . Piccolomini remained 
on terms of courtesy with the whole family throughout his lifetime . On the matrimonial strategy of 
Imperial nobility, Rostislav Smíšek, Šlechtic a sňatek ve druhé polovině 17. století. Sňatkové strategie 
Jana Adolfa a Ferdinanda ze Schwarzenberku, Folia historica bohemica 24, 2009, p . 167–198; idem, 
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A month earlier Piccolomini had writ-
ten to his commander in chief, archduke 
Leopold Wilhelm (1614–1662), asking 
him to intercede with his brother the Em-
peror for him to obtain a license from the 
imperial service, as he believed that his 26-
year long loyal service to the Empire was 
not being properly acknowledged .42 After 
Wallenstein’s death, he had distinguished 
himself in 1634 in the battle of Nordlingen 
and, more importantly, he had brought 
the Imperials to the victory against France 
at Thionville in 1639, a triumph that had 
gained him the gratitude of the king of 
Spain, the restitution of the Duchy of 
Amalfi and the access to the Imperial Privy 
Council . Following the disastrous defeat in 
Breitenfeld in 1642, where archduke Leo-
pold Wilhelm, against his advice, had lead 
the imperial troops against the Swedish 
ones, Piccolomini was though taking leave 
and accepting Philip IV’s invitation to 
serve in Spain .

Thinking that he would have settled 
down elsewhere, never to return to the im-
perial dominion, Piccolomini’s perspective 
changed, once again, and he started negoti-
ating the exchange of Náchod with proper-
ties that Prince Philip Wilhelm of Pfalzgraf 
Neuburg (1615–1690) had in the Kingdom 

of Naples . The negotiation with Neuburg 
was likely related to the recent recovery of 
the Duchy of Amalfi, whose possession the 
Piccolominis had lost in 1583 and that had 
been nominally returned to them in 1639 by 
the king of Spain . The process of enfeoff-
ment of Amalfi to Piccolomini was compli-
cated by the opposition of the local nobility . 
To obtain the title and jurisdiction on the 
duchy, Piccolomini would have had to pay 
116 660 ducats to several privates that had 
bought parts of the duchy from Spain .43 The 
transaction  with Neuburg was therefore 
oriented to strengthen the presence of the 
Tuscan family in that area, to fight the 
opposition of the local Amalfi nobility and 
to maintain a possibility for the establish-
ment of a permanent mansion there under 
the patronage of Philip IV . The negotiation 
went far enough for a contract to be sent to 
baron Polidoro Bracciolini, administrator of 
Náchod and Piccolomini’s agent in Vien-
na, though no trace of an effective swap of 
goods is documented in the 1640s .

In July 1643, while Piccolomini was on 
his way to Spain, via Venice and Florence, 
Bracciolini, had contacts with Neuburg 
through the prince’s majordomo, his son-
in-law’s father .44 The prince was inclined 
to seal the agreement and offered com-

Die Heiratsstrategien der Fürsten zu Schwarzenberg 1600 bis 1750, in: Ronald G . Asch – Václav 
Bůžek – Volker Trugenberger (edd .), Adel in Südwestdeutschland und Böhmen 1450–1850, Stutt-
gart 2013 (= Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Würt-
temberg 191, Reihe B), p . 127–154 .

42  Piccolomini from Zeitz to Leopold Wilhelm, 17 April 1642, 22592, SOAZ, RAP .
43  Pier Luigi Rovito, Patriziato e governo municipale nella regione amalfitana tra i secoli XVII e XVIII, 

in: Franca Assante (ed .), La Costa di Amalfi nel secolo XVIII, Amalfi 1988, p . 197–217 .
44  Giovan Domenico de’ Servi’s son, Wolfgang Wilhelm, had married Bracciolini’s daughter Ma-

ria Maddalena . Filippo Baldinucci, Gostantino de’ Servi, in: Notizie de’ professori del disegno 
[1681–1728], (Firenze: Per Giovanni Batista Stecchi e Anton Guseppe Pagani, 1771) .
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plete information on his possessions in 
Italy . Requested for the value of Náchod, 
Bracciolini declared the estimate in 
300 000 florins and reported that in time 
of peace, Piccolomini thought to be able 
to earn from it an annual revenue of over 
25 000 florins .45 Piccolomini, though, was 
still willing to consider other options, such 
as the renting out of the estate . Bracci-
olini then advised him to rent at a low 
price, so that the tenant would have had 
means to maintain the structures of the 
estate, for them not to ruin, and would not 
need to wait for revenues from the estate 
to pay for the price of it .46 Furthermore, 
while the sale was being adjusted, Náchod 
continued to be the main source of income 
for Piccolomini to support himself in his 
journey to Spain and in the long await-
ing for an available galley to bring him 
there . The revenues, though, were not 
corresponding to the 9 000 florins he had 
requested from his administrators . Be-
cause of the recurring incursions of the 
enemy – Bracciolini wrote – Náchod’s 
peasants were spending more time hiding 
in the woods than in their houses, and 
the lack of traffic had affected the trades 
of beer, grains and groceries . Given the 
situation, while waiting for the secretary 
of prince Neuburg to send the papers con-
cerning Naples, Bracciolini warmly invited 
Piccolomini to consider the possibility to 
make his lineage great elsewhere .47 Neu-

burg seemed nevertheless determined to 
conclude the exchange and in September 
1643 provided Piccolomini’s agent with 
the contract accounting for the state of 
his properties in Naples, where Piccolo-
mini had in the meantime already asked 
for information about from the locals .48 
A year later though the negotiation had 
not progressed . Piccolomini had arrived 
in Spain in October 1643 and was leaving 
for Flanders by March 1644 as appoint-
ed Governor General of the army in the 
Spanish Netherlands . 

His seesawing attitude towards the sale 
of Náchod might have been depending 
not only on the uncertainty of his position 
at the court, but also by the death of most 
of the new generation of the Piccolo-
mini’s lineage, a difficulty that would 
certainly condition the settlement of the 
Piccolomini house anywhere out of Italy . 
After the death of two nephews – Sil-
vio, dead at Nordlingen in 1634 and his 
brother Evandro, dead at Saint Omer in 
1638 – while on his way to Spain in 1643 
Piccolomini had lost his only male child, 
the natural son Ascanio, on the battlefield 
in Moravia . 

Furthermore, the delicate equilibrium 
between revenues and expenses had to be 
managed longer . While in Spain, Piccolo-
mini was informed that Náchod was not 
burdened with the passage of troops, but 
that more financial contributions were 

45  Bracciolini from Augbsurg to Piccolomini, 24 July 1643, 23167, SOAZ, RAP .
46  Idem, 6 August 1643, 23170, ibidem .
47  Idem, 20 August 1643, 23172, ibidem .
48  Idem, 2 September 1643, 23174, ibidem .
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requested from the estate, as the Kingdom 
of Bohemia would have to support the 
empire with 320 000 florins . At the court 
the rumor that Piccolomini was resigning 
from every office and that he was entrust-
ing his nephew of the sale of Náchod was 
quickly spread . General Walter Leslie, one 
of Piccolomini’s supporters at the court, 
commented with him that no buyer for 
the estate would have been found possess-
ing appropriate means to pay for it, if not 
in the space of many years . On the other 
hand, when properly managed, Náchod 
would yield in his opinion a revenue of 
28 to 30 000 florins .49 Leslie’s advice was 
well received by Piccolomini, that by the 
end of July had decided, once again, not 
to sell .50 Neuburg kept manifesting his 
interest in Náchod, though the action of 
Piccolomini’s agents seems to indicate the 
final decision not to sell, possibly related 
to Piccolomini’s new matrimonial plans .51 
Formarini insisted in fact for the registra-

tion in the Bohemian Chancellery of the 
privilege bestowed on Piccolomini and his 
descendants to include Náchod amongst 
the testable assets, something that was 
eventually accomplished only in March 
1646 .52 

In the meantime, in June 1644 Pic-
colomini had already arrived in Flanders 
with the title of Governor General of the 
Army in the Spanish Netherlands where 
he would operate jointly with Francisco 
de Moura y Corterreal, marquis de Cas-
telrodrigo (1610–1675) that would have 
held the political command . Náchod, then, 
became if possible even more peripheral .53 
Contrasting rumors reported of Francesco 
de’ Melo’s reluctance to leave the post of 
Governor General in favor of Piccolomini 
and Castelrodrigo . In this context, while 
trying to find an appropriate accommo-
dation for himself and his nephews in 
Flanders, Piccolomini had to face the 
umpteenth reassignment of his Viennese 

49  Walter Leslie from Vienna to Piccolomini, 4 June 1644, 23771, SOAZ, RAP . 
50  Leslie from Vienna to Piccolomini, 30 July 1644, 23777, ibidem .
51  Piccolomini to Orsini, 22 June 1644, 31956, ibidem: (..) intendo che la figliuola già sia promessa a (..); 

Formarini from Lintz to Piccolomini, 30 December 1644, 23692, ibidem: (..) mi disse che Vostra 
Eccellenza è grandemente innamorata d’una principessa di Zimai vedova, et che sia per maritarsi seco (..) .

52  Piccolomini’s property of Náchod had been registered in the Landtafel, the Bohemian land registry 
for real estate . Formarini from the Imperial court in Eberstorf to Piccolomini, 5 October 1644, 
23679, ibidem; Orsini from Náchod to Piccolomini, 10 July 1635, 168, ibidem . Even for the regi-
stration of Náchod Piccolomini’s nephew, Francesco, proved inadequate and inconclusive: Formarini 
from Lintz to Piccolomini, 30 March 1646, 24988, ibidem: „Se non si leva il Privilegio di testare 
Náchod, concesso 5 anni fa da Sua Maestà Cesarea, la cancelleria Boema dice che si cancellerà sendosi un 
decreto di Sua Maestà che se in termini di tre anni non si levano siano invallidi, diceva che lo avrebbe fatto 
il conte Francesco che non l ’ha fatto .“; idem, 15 May 1646, 24998, ibidem .

53  On the functionality of a dwelling in the vicinity of the court, Andrea Pečar, Schloßbau und 
Repräsentation. Zur Funktionalität der Adelspalais in der Umgebung des Kaiserhofes in Wien (1680–
1740), in: Ulrich Overmann – Johannes Süßmann – Christine Tauber (edd .), Die Kunst der Mäch-
tigen und die Macht der Kunst . Untersuchungen zu Mäzenatentum und Kulturpatronage, Berlin 
2007, p . 179–199 .
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quarters .54 Several episodes had already 
shown Piccolomini how fragile his position 
could become at the court whenever he 
was not there, and had made him more 
aware of how rapidly his fortunes could 
overturn when, in June 1643, while he was 
heading to Leghorn to embark for Spain, 
his Viennese quarters were assigned to the 
aulic counselor Ettinghen, since Piccolomi-
ni was not using them .55 On that occasion, 
ten different pretenders had been aiming 
to that accommodation . The availability of 
lodgings close to the court was limited and 
the competition was tough to have a good 
assignation from the Quarter Master .56 
The lack of promptitude of Piccolomini’s 
agents – misusing the quarters, delaying 
the payments to the owner, hosting guests 
without notifying Piccolomini nor the 
court – had on several occasions given the 
court the pretext for the withdrawal, the 
substitution, or the rent to someone else, 
forcing Piccolomini to call on his support-
ers at the court to avoid the dislodging of 

his properties .57 The same happened again 
in December 1645 . That the justification 
for a reassignment of Piccolomini’s quarters 
to the aulic counselor Justus Gebhard was 
found in the hospitality given by Picco-
lomini’s nephew, Francesco, to Atanasio 
Ridolfi (1641–1646), Tuscan resident in 
Vienna, speaks loudly not only for an actual 
difficulty in the remote managing of Picco-
lomini’s interests, but also for the adversity 
of a part of the imperial court towards 
him .58 In June 1646 the matter had not yet 
been solved and Piccolomini’s quarters were 
still disputed . In the meantime, absorbed by 
the effort to secure his position in Flanders, 
in September 1644 Piccolomini had elected 
his brother Ascanio as his representative 
for the taking of possession of the duchy 
of Amalfi, whose management appears in 
the sources slightly less troublesome than 
Náchod’s .59 Ascanio then undertook new 
negotiations with the prince of Neuburg to 
barter Náchod with the city of Castellam-
mare di Stabia, near Amalfi .60

54  Gabriel Campi from Brussels to Piccolomini, 12 October 1644, 31756, ibidem,
55  Leslie from Vienna to Piccolomini, 13 June 1643, 23295, ibidem .
56  On the hectic quartering procedure see John Philip Spielman, The court quartering system, chap . 4 in 

The city and the Crown: Vienna and the Imperial Court, 1600–1740, West Lafayette 1993, p . 75–100 .
57  Formarini from Vienna, 10 August 1644, 23670, SOAZ, RAP . The owner of the house intended to 

sell to Franz Ulrich von Kolowrat that, as State Counselor, would always be in court . 
58  Leslie from Lintz to Piccolomini, 5 December 1645, 24364, SOAZ, RAP . On Ridolfi, Florenz 

Tourtual, Dispacci Ridolfi. Des Florentiner Residenten Atanasio Ridolfi: Depeschen von Regensburger 
Reichstage 1641, Regensburg 1871; Francesco Martelli – Cristina Galaso, Istruzioni agli amba-
sciatori e inviati medicei in Spagna e nell ’ „Italia spagnola“ (1536–1648) II . 1587–1648, Roma 2007 .

59  Ludovico Ridolfi from Florence to Piccolomini, 4 March 1645, 52511, ibidem . Several years later 
Piccolomini still lamented the loss of money in the managing of the property, while at his death none 
of the debts with the privates had been settled and the duchy came back to be property of Spain . 
Ottavio Piccolomini from Brussels to Domenico di Mena, 24 March 1648, 27069, ibidem: non potrà 
toccarmi molto al vivo il restare senza [Amalfi], non havendone mai avuto altro che spese o fastidij.

60  Bracciolini from Gansheim to Piccolomini, 15 July 1645, 101, SOAZ, RAP . 
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While the possibility to come to 
a prompt definite conclusion of the 
exchange seemed more and more unlike-
ly, Piccolomini started investing in the 
refurbishment of Náchod, in accordance 
with the imperial orders for the fortifica-
tion of the estates most exposed to enemy 
attacks .61 Captain Giovan Battista Forma-
rini, succeeding Bracciolini as an adminis-
trator in Náchod, would keep contacts with 
engineers and architects: with a little ex-
pense, even without imperial contributions, 
the fortifications could have been carried 
out effectively enough to benefit the whole 
estate, so to save on the yearly expenses 
on wood necessary for the patching of the 
damages and heavily impacting on the 
woods around the castle .62 Besides imperial 
orders and wedding plans, the revenues 
from the estate provided still a strong 
motivation for an investment to keep 
Náchod productive . Incomes from grains 
and beer kept being reinvested by Picco-
lomini in the honoring of his debts with 
his long-term agents and suppliers, such 
as the Italian Antwerp-based merchant 
Luigi Malo and the Verteman brothers in 
Prague . But in order to successfully do so, 
once again Piccolomini had to stem the 
pretensions of his nephew Francesco . As 
he demanded a monthly income from the 

estate, Piccolomini was forced to expressly 
state to the administrators that the proxy 
given to him only concerned the managing 
of the estate, whereas the revenues should 
be used to settle his accounts with Malo .63 
As a matter of fact, the estate was Picco-
lomini’s only substantial source of income 
throughout the fifth decade, to the point 
that his agents proposed to ask the Emper-
or for the contribution given by Náchod’s 
subjects to the court to be attributed to 
Piccolomini instead, as a reimbursement 
for his expenses for the troops .64

Towards the end of 1647 Piccolomi-
ni’s career was again at a crossroads, as he 
had been invited to go back and serve in 
Spain but was more inclined to return to 
the imperial court .65 After the death of 
Matthias Gallas in April 1647 Piccolomini 
expected to be called to fulfill the vacant 
post of Imperial Field Marshal, though Peter 
Melander count of Holzappel (1589–1648) 
was elected for the office and he obtained 
it only after the latter’s death . In the same 
period he was appointed imperial negotiator 
at the execution diet in Nuremberg, called 
to set the demobilization of troops after the 
ratification of the Treaties of Westphalia . As 
the meeting lasted from May 1649 to No-
vember 1650, Piccolomini had once again 
to remotely manage his interests related to 

61  Formarini from Vienna to Piccolomini, 6 November 1648, 26732, ibidem .
62  Formarini from Náchod to Piccolomini, 29 June 1645, 24354, ibidem: Il Glotz vi è un valentissimo 

huomo di fortificazione col quale ho trattato che venghi sin qui per dare il suo giuditio nel ridur questo 
Castello in diffesa Reale; Formarini from Prague to Piccolomini, 26 August 1645, 24356, ibidem .

63  Piccolomini from the imperial camp near Gant to Pecori in Náchod, 6 July 1646, 239, ibidem .
64  Formarini from Lintz to Piccolomini, 13 July 1648, 26707, ibidem .
65  Leslie from Prague to Piccolomini, 9 November 1647, 25672, ibidem; Niccolò Paravicino from 

Prague to Piccolomini, 28 December 1647, 25749, ibidem . 
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Náchod, Amalfi and the rented mansions in 
Prague and Vienna . Furthermore, the core of 
his funds had to be diverted now to the set-
tling of a house in Nuremberg, appropriate 
to the representational needs of an imperial 
signatory and suitable for the reception of 
the other party’s negotiator, Charles Gustav 
of Zweibrücken-Kleeburg (1622–1660), 
later Charles X king of Sweden .

For his effective role of mediation, 
Piccolomini had been nominated for the 
promotion to imperial prince and donated 
the ownership of a house in Vienna by 
the German princes participating to the 
conference . After the conclusion of the 
executive congress Piccolomini was not only 
the victorious commander, defender of the 
empire and of the catholic faith against the 
reform and the Turkish threat, but he could 
also promote his image as a peacemaker 
and diplomat . Aged enough to stop leading 
troops on the battlefield, his active military 
service had naturally decreased, bringing 
into focus his diplomatic activity . Piccolo-
mini, then, definitely turned his attention to 
settling down and a new matrimonial proj-
ect soon came to shape . In the light of such 
an eventuality the estate of Náchod acquired 
a different relevance . In addition to being 
Piccolomini’s unique source of income, the 
castle was also becoming his only chance 
for the arrangement of a stable and lavish 
mansion of his own property, inescapable 
requirement for any noble wedding plan . In 

June 1651 Piccolomini eventually married 
the sixteen-years-old Maria Benigna Fran-
ziska (1635–1701), daughter of Julius Hein-
rich von Sachsen Lauenburg (1586–1665), 
one of his fellow soldiers, and of Anna 
Magdalena von Lobkowitz (1609–1668) .

The renovation of the castle, already 
started in the mid-1640s, peaked in the 
1650s . As the owner, Piccolomini did not 
need to pay a rent for it, nor to purchase 
adjacent spaces to make it large enough to 
accommodate his family and suit, as it had 
been the unsettled case of the Viennese 
house . In the refurbushment of Náchod the 
former defensive function of the structure 
was taken into account, in line with the 
choices made in the same turn of years by 
other exponents of the court nobility for 
the renovation of their castles and fortresses 
into noble residences . Is this the case of the 
Lichtenstein castle in Valtice at the aus-
tro-moravian border, the Dietrichstein’s in 
Mikulov, in Southern Moravia, the Col-
lallto’s at Brtnice, south-east of Prague . The 
architects called to work on these refurbish-
ments – often Italians, such as Giovanni 
Maria Filippi (1565-c . 1631), Giovan 
Giacomo Tencalla (1591–1653), Giovan 
Battista Carlone (1603–1684), Giovanni 
Pieroni and Andrea Erna (not . 1617–1669) 
– would encircle the ancient nucleus of 
the castle with semicircular bastions and 
fortifications, providing it with a series of 
inner courtyards and often a chapel .66 The 

66  For a study of the concept of Palazzo in Fortezza, as defined in Italian architectural treatises, and for 
its relation to the Italianate style, as a palace set amid real bastions or ravelins, see Thomas DaCos-
ta Kaufmann, Court, Cloister and City. The Art and Culture of Central Europe, 1450–1800, Chicago 
1995, p . 223; Jiří Kroupa, Palác ve tvrzi. Umělecká úloha a zámecká architektura v raném novověku 
(Dvě úvahy k výzkumu světské architektury raného novověku), Opuscula historiae artium . Studia 
minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis 45, 2001, p . 13–37 .
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general main reference for the adoption of 
this Italianate style in the noble fashioning 
of their houses arrived to this generation 
of patrons by the unforgotten example 
of Albrecht Wallenstein, that between 
1620 and 1630 had been able to build and 
decorate the largest noble palace in Prague, 
employing there, as well as for his other 
Bohemian mansions in Jičín and Friedland, 
Italian artists such as Nicolò Sebregondi, 
Andrea Spezza, Santino Bossi, Baccio del 
Bianco and Giovanni Pieroni .67 Son of an 
architect of the Florentine court, architect 
himself, jurist, astronomer, friend of Kepler 
and Galilei, Giovanni Pieroni (1586–1654) 
had been sent to Vienna as a member of 
the Medicean retinue to the nuptials of 
Empress Eleonora Gonzaga . He had then 
become imperial military engineer, em-
ployed in the fortification of several burgs in 

the empire .68 Consequently – though most 
likely already acquainted with him because 
of the common Florentine origin – since 
1634 Pieroni collaborated with Piccolomini 
within Wallenstein’s entourage, of which 
both were members . Already in contact 
with Bracciolini in 1648 for the analysis 
of the new plan of the castle of Náchod, 
Pieroni was asked for a further plan for its 
fortification in 1652 .69 Upon Pieroni’s draw-
ing Carlo Lurago (1615–1684), another 
Italian architect in Prague, carried out the 
construction of a bastion tower, three gates 
and the chapel .70 (Figure 4)

And particularly in the chapel the 
interest of Piccolomini in Náchod in the 
fifties is shown, well beyond the need for 
the fortification . The nobleman engaged 
in a correspondence to have the chap-
el decorated by the Florentine painter 

67  Jiří Hrbek, Rezidenční sít’ členů valdštejnského rodu v 17. a 18. století, Folia historica bohemica 
28, 2013, p . 59–103 . On Wallenstein’s patronage, Eliška Fučíková – Ladislav ČepiČka, Albrecht 
z Valdštejna a jeho doba, Praha 2007; Jiří Hrbek, Mnichovo Hradiště jako valdštejnské rezidenční město, 
in: Šlechtické rody a jejich sídla v Českém ráji, Semily 2009 (= Z Českého ráje a Podkrkonoší, 
Suplementum 13), p . 188–199; idem, Barokní Valdštejnové v Čechách, Praha 2013 .

68  Jarmila Krčálová, Giovanni Pieroni – architekt ?, Uměni 36, 1988, p . 511–542; Petr Fidler, Kostel 
sv. Jakuba Většího v Jičině a architect Giovanni Battista Pieroni, in: Valdštejnská loggie a komponovaná 
barokní krajina v okolí Jičína, Semily 1997 (= Z Českého ráje a Podkrkonoší, Suplementum 3), 
p . 31–44; Guido Carrai, Nuovi documenti su Giovanni Pieroni e un’ipotesi per Palazzo Wallenstein, 
Umění 52, 2004, p . 537–542; idem, Giovanni Pieroni: uno scenografo fiorentino per l ’incoronazione 
praghese di Eleonora Gonzaga (1627), in: Umberto Artioli – Cristina Grazioli (edd .), I Gonzaga 
e l’Impero . Itinerari dello spettacolo . Con una selezione di materiali dell’archivio informatico Herla 
(1560–1630), Firenze 2005, p . 161–174; Helena Seražin, Poročila in risbe utrdb arhitekta Giovannija 
Pieronija, Ljubljana 2008; eadem, Giovanni Pieroni’s Reports about Fortresses on the Borders of In-
nerösterreich, in: Machtelt Israëls – Louis A . Waldman (edd .), Renaissance Studies in Honor of Joseph 
Connors I-II, Florence 2013, here I, p . 571–576 .

69  Pieroni from Neustat to Piccolomini, 4 December 1634, 17194, SOAZ, RAP; Carlo Lurago to 
Piccolomini in Náchod, 19 May 1652, 1043, ibidem . 

70  Lurago to Piccolomini, 19 May 1652, 1043, ibidem . For the contract see 228 and 1045, ibidem . 
Lurago’s decorations in Náchod have been studied by Ulrike Seeger, Dekorationsentwürfe von Carlo 
Lurago für Schloss Náchod unter Fürst Ottavio Piccolomini, Zeitschrift für Kunstgeschichte 70, 2007, 
p . 89–112 .
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Mario Balassi (1604–1667) . Met probably 
in Rome in 1630s within the Barberini 
circle, Balassi was a guest of Piccolo-
mini in Vienna in 1652 and carried out 
several works for him before being invited 
to Náchod to paint the frescoes in the 
castle’s chapel .71 Upon Balassi refusal 
Piccolomini turned to Lurago for contacts 

and the architect co-opted Giovanni Van-
netti, another less known Italian painter .72 
Therefore, in Piccolomini’s intention, 
Náchod would then become the perma-
nent seat of his lineage in Bohemia, in the 
– unfulfilled – hope of an heir . Náchod 
would convey an identity that, though 
constructed in the imperial service across 
Europe, still found its cultural, political, 
social and religious roots in the descent 
from Pius II . That Piccolomini felt these 
roots as a precondition of his political and 
military action, and the essential basis 
for his self-representation, is most clearly 
signified in the long inscription on one 
the gates built in 1650s in Náchod: there 
Piccolomini’s Etruscan origin and the 
descent from Caterina Piccolomini, sister 
of Pius II, are celebrated well before his 
military successes .73 (Figure 5)

71  For a reconstruction of the relationship with the painter Alessandra Becucci, Mario Balassi 
1604–1667, Florence 2005 (Master’s thesis), p . 148–179 .

72  Lurago from Prague to Piccolomini, 18 April 1654, 1046, SOAZ, RAP; idem, 10 April 1655, 1049, 
ibidem; idem, 10 August 1656, 1050, ibidem . About Giovanni Vannetti – Oldřich J . Blažíček, 
Contributi Lombardi al barocco boemo, Arte lombarda 19, 1974, no . 40, p . 147–162; Winfried Töpler, 
Das Kloster Neuzelle und die weltlichen und geistlichen Mächte 1268–1817, Berlin 2003, p . 249 .

73  For Piccolomini’s patronage between 1640s and 1650s A . Becucci, L’arte della politica . Picco-
lomini’s family painting gallery is the object of a forthcoming article, due in June 2017 . To date, 
limited information can be found about it in Jaroslav Wagner –  Ivan Muchka – Jarmila Net-
ková, Náchod, státní zámek, jeho obnova a prezentace, Památky a příroda .  Časopis státní památkové 
péče a ochrany přírody 4, 1979, p . 65-81, here p . 75, and Milan Žďárský, Rodová galerie Picco-
lominiů na zámku v Náchodě, České památky, Časopis pro přátele památek a historie 10, 1999, 
p . 5-7 . On noble imperial patronage, amongst others, Hellmut Lorenz, Ein Exemplum fürstlichen 
Mäzenatentums der Barockzeit – Bau und Austattung des Gartenpalastes Liechtenstein in Wien, 
Zeitschrift des Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft 43,1989, p . 7–24; Petr Fidler, Spanische 
Säle – Architekturtypologie oder –semiotik?, in: Wolfgang Krömer (ed .), Spanien und Österreich 
in der Renaissance, Innsbruck 1989, p . 157–173; idem, Die Bautätigkeit der Familie Pálffy im 
17. Jahrhundert und der Umbau des Schlosses Bibersburg-Červený Kámen, Ars 3, 1994, p . 213–236 .

Figure 4 –  Náchod castle, Eastern Bohemia, detail 
of the bastion with the Piccolomini crest 
(Photo by author)
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A church to be funded
In the meantime, the building of the 
Servite church was far to be completed .74 
The first petition by the abovementioned 
Gioseffe Maria Suares to Ferdinand II for 
the foundation of a church dated to 1626 

and had been supported by a recommen-
dation of the emperor’s brother, archduke 
Leopold, founder of the Servite church 
of Maria Waldrast in Tyrol in 1621 . 
A plea had also arrived from Leopold 
and Ferdinand’s sister, Maria Magdalena 

74  On the Servite order in the Habsburg empire: Christopher A . M . Mooney, The Servite Germanic 
Observance (1611–1668). Foundation, expansion and final Papal approval. The Theology and Practice of 
the Religious Life, Studi Storici dell’ordine dei Servi di Maria 16, 1966, p . 5–81; 19, 1969, p . 133–
243; Luke M . Foster, Theology and theologicians. The Servite Germanic observance, 1636–1783, Studi 
Storici dell’Ordine dei Servi di Maria 27, 1977, p . 5–162; Veronika Čapská, Představy společenství 
a strategie sebeprezentace. Řád servitů v habsburské monarchii (1613–1780), Praha 2011 .

Figure 5 – Náchod castle, Eastern Bohemia, detail of the North gate (Photo by author)
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grand duchess of Tuscany . For a few years 
resistances to the Servite’s establishment 
in Vienna were motivated with the exis-
tence, as of 1627, of a Servite convent in 
Prague, though the main difficulty was the 
presence of several other religious orders 
in Vienna for which the Servites would 
have been competition . This, jointly with 
the unwise habit to bypass the bishop 
while appealing directly to the emperor or 
to the city council, weakened the Servites’ 
position, resulting in the refusal to allow 
them to beg for their maintenance and 
in the rejection of their requests to be 
assigned the church of Maria am Gestade 
and then the church of Saint Peter . After 
a nine-years pause, Suares, in the mean-
time elected General Vicar, had pleaded 
again for the permission to build a house 
for the order in Vienna . The choice fell 
then on the Prater area, approved by the 
bishop in 1636, though with the prohibi-
tion to the Servites to beg and panhandle, 
as that would have damaged other orders 
already settled in town . Not even the 
Prater area turned out to be suitable, as the 
Emperor believed it would be too close to 
the Carmelites and too much exposed to 
floods and ice, because low . The Emperor 
suggested then the Rossau quarter of the 
town, but the Servite presence was newly 
opposed by the Bishopric and by the civic 
authority because of the high number of 
other religious orders in town, believed to 
be more than sufficient . After the death 
of the Emperor, the friars appealed to his 

successor, Ferdinand III, reminding him 
that his father had given his word for 
a foundation of their order and that they 
had committed to self-support themselves 
without begging . In 1638, after more 
resistances and several refusals from the 
bishop, the city council and the Imperial 
Privy Council, the emperor eventually 
gave his brother archduke Leopold Wil-
helm order to take care of the promotion 
of the Servites . Negotiations were then 
undertaken with owners of properties in 
the Rossau for the purchase of some land 
where to build the convent and the church . 
Finally, in May 1639 a chapel was built on 
land donated by a widow, consecrated as 
„Bethlehem“ and dedicated to the Virgin 
Announced in the presence of the emperor 
Ferdinand III and his wife, their son Fer-
dinand, the archduke Leopold Wilhelm, 
the apostolic nuncio Malatesta Baglioni 
and several members of the nobility . The 
new General Vicar of the order Arcangelo 
Benivieni brought a copy of the painting 
with the Announciation of the Virgin Mary 
conserved in the mother church, Santissi-
ma Annunziata in Florence .75 

As mentioned above, Piccolomini’s 
involvement in the establishment of the 
Servites dated back to 1634 . One year 
later, in 1635, he donated the Servites 
his property in Miskolezy to pay for the 
construction of the convent, but the actual 
transfer of the money took long . The friars 
had to beg Piccolomini to give them at least 
a minimum sum to initiate the construction, 

75  Karl Lechner, Kirche und Kloster der Serviten in der Rossau in Geschichte und Kunst, Wien 1970; 
Claudia Ulrike Lavicka, Geschichte der P. P. Serviten in der Rossau in Wien bis zur Mitte des 
19. Jahrhunderts, Wien 1971 (PhD thesis) .
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fearing that the authorization would have 
been withdrawn when appearing that they 
were not ready to settle .76 Resilient to any 
oppositions, the Servites managed to obtain 
a permission to beg in 1640, provided 
they would not impact on other orders’ 
activity . Piccolomini assisted them again in 
1641, when his agent Polidoro Bracciolini 
suggested that the funds to complete the 
promised donation of 10 .000 thalers, of 
which the friars only had had 4 000, could 
be retrieved form the sum donated by the 
Emperor to Piccolomini’s nephew, Fran-
cesco, out of the confiscations in Bohemia . 
A Mr . Gersbero Wosckhi had to be forced 
in 1643 by Prague’s city authorities to pay 
Francesco the sum of money, that Bracci-
olini then passed to the Servites . Before 
doing so, though, Bracciolini asked Picco-
lomini to give order for 3 to 4 000 thalers 
to be paid yearly from Náchod’s revenues 
to Francesco, for him not to be held as 

Francesco’s debtor . The whole process was 
closely monitored by the Servites . Father 
Cherubim Maria O’Dale (1600–1664) – a 
guest of Piccolomini while awaiting the 
final construction of the church – went 
to Prague in person and called on count 
Jaroslav Bořita z Martinic (1582–1649) and 
on other members of the imperial council 
to speed up the practice in the tribunal of 
the city .77 Sources are clear about the level 
of obstinacy and determination of the friars 
and on their more than active collabora-
tion with their benefactors in view of the 
foundation of their church and convent: in 
order to test Piccolomini’s intentions and 
possibilities, O’Dale contacted the noble-
man’s Jesuit confessor, father Jan Batista 
Van Holland .78 In 1643 an enlargement of 
the “Bethlehem” chapel was decided and, 
before leaving Vienna for Italy to embark 
for Spain, Piccolomini set for the transfer of 
more funds to the order .79 So, the proper-

76  Suares from Vienna to Piccolomini, January 1635, 85, SOAZ, RAP .
77  Bracciolini from Vienna to Useppi at the Imperial camp, 25 December 1641, ASS, CBU; idem, 

9 January 1642, ibidem; idem, 21 January 1642, ibidem; Piccolomini from Zeitz to Cherubim Maria 
O’Dale in Vienna, 28 March 1642, 1, Archiv des Wiener Servitenkloster [Archive of the Servite 
Church and Convent in Vienna] (hereafter AWS), Sect . II A Conv . Vien . II (hereafter II A II): „ 
(…) la difficoltà che fa il Gesberoski non è che per metter lunghezze al pagamento. Io mando qui acchiusa una 
cession in forma solenne, con la quale spero che se gli leverà ogni occasione di renitenza (…)“; O’Dale from 
Vienna to Arcangelo Benivieni, 26 August 1642, 4, ibidem; Benivieni from Innsbruck to Piccolomini, 
8 August 1643, 8, ibidem; Piccolomini from Florence to Benivieni in Innsbruck, 25 August 1643, 9, 
ibidem; For Cherubim O’Dale: Christopher A . M . Mooney, Donagh O’Daly, 1600–1664: A forgotten 
Irish Figure of the Counter-Reformation in Austria e Bohemia, Studia Hibernica 19, 1979, p . 7–25 .

78  Jan Baptista van Hollant to O’Dale in Vienna, 13 August 1642, 3, AWS, II A II; van Hollant to 
O’Dale in Vienna, 18 March 1643, 6, ibidem . 

79  Piccolomini from the imperial camp near Dresden to O’Dale, 11 March 1643, 5, AWS, II A II; 
O’Dale from Vienna to Benivieni in Innsbruck, 5 May 1643, 7, ibidem: „ (..) hieri doppo haver Sua 
Eccellenza fatto ben lunga oration nella nostra Capella et essendosi doppo meco confessato, s’è dichiarato 
di voler assistere con tutto l ’affetto alla comminciata opera di questa fundatione et assegnarsi sopra delli 
15mila fiorini una summa di 10mila fiorini appresso l ’Imperatore et alcuni altri mila altrove. Il ch’hoggi 
esplica chiamandomi alla Sua presentia col Baron Bracciolini al quale diede ordine di provedersi quanto 



/ VĚDECKÉ STUDIE / ALESSANDRA BECUCCI

226 OPERA HISTORICA    • ROČNÍK 17 • 2016 • č. 2

ty of Choteč near Jičín, in Bohemia, was 
assigned to the Servites and they sold it to 
Rudolf von Tiefenbach (1582–1653) for 
16 000 thalers .80 

The posing of the first stone for the new 
church was though only celebrated by the 
bishop of Vienna on 11 November 1651, 
Saint Martin’s day and Piccolomini’s birth-
day, in the presence of the emperor, the 
empress, their sons, the apostolic nuncio 
Camillo Melzi, the ambassadors of Spain 
and Venice, but, apparently, in the resound-
ing absence of Piccolomini’s young spouse . 
A medal was placed next to the stone with 
an incision Memoria Fundatore / Octavio 
Piccolomini de Arragona / S. R. I. Principe 
/ Duce Amalphi . As a matter of fact, in the 
book of the Servites Priorate of Vienna 
Piccolomini appears as haud dubie primario 
Fundatori, first of a long list of excellent 
patrons of the church and convent, with 
an initial commitment for a donation of 
22 000 florins to be later augmented .81

By the time Piccolomini passed away 
the church had not been completed and, 
following the provisions of his will, his 

body was temporarily placed in the first 
structure built by the Servites .82 Only later 
he was buried anonymously, in the chapel 
of the Virgin Mary of the Seven Sorrows 
to the left in the new church . No source 
is explicit as to the artists involved in the 
first stages of the construction and it is 
therefore impossible to relate Ottavio’s 
artistic patronage to any specific artist . 
Only towards the end of the century the 
names of Carlo Martino Carlone (1616–
1667) and Carlo Canevale (1625–1690) 
are associated in the documents with the 
definitive design of the church . As for 
the Piccolomini patronage, only in 1671 
one of Ottavio’s nephews, count Enea 
Piccolomini Caprara (1601–1731), signed 
a contract for the decoration of the chapel 
where the uncle had been buried .83 Even 
then, though, no gravestone bearing his 
uncle’s name was added and the memory 
of Piccolomini remained symbolized by 
the existence of the church itself, by the 
crest on the archway of his chapel and, on 
the façade, by the family crest and statue 
of the blessed Gioacchino Piccolomini .84 

prima di 5000 fiorini per dar principio alla fabrica, e che poi ogni anno di più ci dia mille fiorini incerca 
dalla Signoria di Nachott. Promette poi nel rimanente voler successivamente adgiustare et assitere, massime 
dandoli Dio nostro Signore buoni successi in questa impresa di Spagna (...) .“

80  K . Lechner, Kirche, p . 12, 13 .
81  Liber Prioratus seu Informatio de Origine Venerabilis Conventuus Divae Virginis Annuntiatae Viennae 

in Rosavia Ordinis Servorum B. M. V. ab Anno 1639 usque ad 1689 adscripta Bibliotheca et Supellectili 
Ecclesiae et Conventus, AWS, C IV 4 .

82  Last will and testament of Ottavio Piccolomini Pieri d’Aragona, Vienna, 6 July 1656, 44, 8, ASF, 
Guadagni . 

83  K . Lechner, Kirche, p . 21
84  On the importance of burial sites in the representation of imperial nobility in the early modern time 

Mark Hengerer (ed .), Macht und Memoria. Begräbniskultur europäischer Oberschichten in der Frühen 
Neuzeit, Köln–Weimar–Wien, 2005; Andreas H . Zajic, Grabdenkmäler des späten Mittelalters und 
der Frühen Neuzeit als Quelle adeliger Erinnerung und Medium adeliger Repräsentation, Sborník prací 
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Conclusions
More than along the lines of several other 
prominent members of the imperial court 
society, whose patronage would reflect the 
uprising of individuals that were already 
benefitting from the prestige recognized 
to their lineage, Ottavio Piccolomini fol-
lowed in the footsteps of the homini novi, 
whose popularity at the court – regardless 
for their original social and economic 
situation – was exclusively depending on 
their personal success or failure, such as 
Rambaldo di Collalto and, more evidently, 
Albrecht von Wallenstein . His interest in 
the castle of Náchod and in the church of 
the Servites in Vienna can be interpreted 
in the light of both the spatial dimension 
of his action – in the mobility inherent to 
his activity as soldier and diplomat – and 
the ineludible relation between center and 
periphery in the socio-political dynamics 
of the Habsburg territories . For Piccolo-
mini, constantly engaged in political and 
military missions, self-promotion was tied 
to the quality of his agents – family, asso-
ciates and patrons – and of their action . 
In the struggle to establish his position at 
the court, his presence needed to be felt 

and remembered even during his frequent 
absences . Differently, his reputation, fame 
and possessions would suffer, regardless for 
his merits on the battlefield . The castle and 
estate of Náchod represented an economic 
investment whose importance was not 
matched by its potential in terms of rep-
resentation . While Piccolomini was on his 
way to Spain, his son’s wagon was attacked 
and robbed in the surroundings of the cas-
tle by the imperial troops stationing there . 
When the servants complained, and re-
vealed the name of the owner of the wagon 
and of the land, the imperials continued 
their assault answering that Piccolomini 
was not in Germany anymore .85 

Piccolomini’s attraction to Vienna, cen-
ter of the sovereign power and place of the 
first formulation of any political discourse, 
expresses both the desire to represent his 
own symbolic power – in the funding of 
the Servite church and convent – and to 
control his own personal image and the 
one of his lineage, in a time in which the 
economic capital could only become fully 
effective when associated with the cul-
tural one .86 Apart for the sincere religious 
feeling that the patronage of the Servites 

Filozofické fakulty Brněnské univerzity 51, 2002, řada historická 49, 2004, p . 155–206; idem, „Zu 
ewiger gedächtnis aufgericht“, Grabdenkmäler als Quelle für Memoria und Repräsentation von Adel und 
Bürgertum im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit. Das Beispiel Niederösterreichs, Wien–München 
2004 (= Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, Ergänzungsband 45) .

85  Bracciolini from Vienna to Piccolomini, 16 May 1643, 23160, SOAZ, RAP .
86  K . J . MacHardy, The rise of Absolutism and Noble Rebellion in Early Modern Habsburg Austria, 1570 

to 1620, Comparative Studies in Society and History 34, 1992, p . 407–438; eadem, Social Mobility 
and noble rebellion in early modern Habsburg Austria, History and Society in Central Europe 2, 1994, 
p . 97–139; eadem, Cultural capital, family strategies and noble identity in Early Modern Habsburg 
Austria 1579–1620, Past & Present 163, 1999, p . 36–75; eadem, War, Religion and Court Patronage 
in Habsburg Austria. The Social and Cultural Dimension of Political Interaction, 1521–1622, New York 
2003 .
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embodied for Piccolomini, the sponsoring 
of the church would have a more immedi-
ate return in terms of prestige . It would in 
fact represent the Italian nobleman not at 
the borders of the empire, but right in the 
capital of the realm . Furthermore, unlike 
the private and interested patronage in-
volved in the care of the estate of Náchod, 
the patronage of the church would 
represent him as acting in the interest of 
a pious cause and, given the charisma of 
the order, of the whole civic community . 
This element, peculiar to the mission of 
the order, devoted to the assistance to 
those in need and to the conversion of the 
masses, contributed to delineate an image 
of Piccolomini as a strenuous defender of 
the Catholic faith – in his own ancestor’s 
footsteps – and as a pious gentilhuomo, 
something that would positively impact 
on the reputation of pitiless assassin of 
his commander spread about him at the 
imperial court . The foundation of a church 
financed with the goods sequestrated to 
the Bohemian rebels appears, politically, as 
much more effective than the settlement 
in one of the castles of Wallenstein . Once 
dead, in fact, the Bohemian general was 
being more and more justified in sev-
eral of his actions, to the point of being 
regarded more as a victim than as a traitor, 
for the ruin of his executors’ reputation . 
Since Piccolomini in particular had made 
himself hateful to the German nation, 
the choice of the Florentine Servite order 

would also allow him to connote positively 
his Italian origins, in a moment in which 
the loyalty of the Mediterranean imperial 
servants was qualified by contrast with the 
one of the Germans . Besides, in sponsor-
ing the Servites Piccolomini would also 
celebrate his own dynasty in the person of 
the blessed Servite Gioacchino Piccolomi-
ni (1258–1306) . The fact that Gioacchino’s 
real belonging to the Piccolomini family 
was in the seventeenth century still sub 
iudice would not diminish his symbolic 
potential as a member of the Piccolomini 
pantheon of blessed and saints, as proven 
by the statue still on site on the façade of 
the Viennese church . (Figure 6)

Furthermore, Gioacchino was re-
membered in one of the chapels of the 

Figure 6 – Servitenkirche, Vienna, detail of the 
façade, statue of Gioacchino Piccolomini, Piccolomi-
ni and Servites crests (Photo by author)
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mother church in Florence . Indeed, the 
Florentine origin of the Servites would 
also allow Piccolomini to associate his pa-
tronage with the one of his first patrons, 
the Medici, particularly devoted to the 
Florentine sanctuary . In the Hasburgs 
territories the Medicean protection to 
the Servites was not only expressed in the 
recommendation of the dowager duch-
ess Maria Magdalena to her brother the 
emperor, but was also conveyed in the 
action of Claudia de’ Medici (1604–1648), 
sister of the Medici grand duke, and 
archduchess of Tyrol, with which Piccolo-
mini maintained a regular correspondence 
throughout his life . The archdukes had 
facilitated the settlement of the Servites 
in Prague in 1626, the foundation of 
their church of Matrei am Brennen in 
Tyrol and had pleaded the emperor and 
pope Urban VIII for the concession of a 
permit to erect their church in Vienna . 
Claudia had then mediated the passage 
of the former Franciscan church of Maria 
Luggau in Carinthia to the Servites . As 
the principal founder of the Servite 
church and convent in Vienna, Ottavio 
Piccolomini would therefore promote 
his image as a patron next to both the 
Medici, his former patrons in his court 
of origin, and the Habsburgs, the patrons 
he had chosen to actively serve . The first 
promoter of the Servite order in the 
Habsburg territories at the beginning of 
the Seventeenth century had been Anna 
Caterina Gonzaga (1566–1621) arch-

duchess of Austria, founder of the Servite 
convent in Innsbruck and, throughout 
her widowhood, a Servite nun herself – 
as sister Anna Juliana – together with 
her daughter Maria . Cherubim O’Dale 
(1600–1664), one of the friars mostly 
in touch with Piccolomini from the 
1630s well into the 1650s and acting as 
a member of the nobleman’s network, 
had been adopted by Anna Caterina and 
had later become her confessor .87 Besides 
the authorizations of both Ferdinand II 
and Ferdinand III, then, in the building 
of the church several members of the 
court were involved and particularly the 
imperial counselor Elias Schiller, whose 
commitment in the foundation was 
second only to Piccolomini’s one . For 
all these reason, the investment of funds 
and energies in the convent and church 
of the Servite was for Piccolomini until 
1650’s more effective than any plan he 
might make on the castle .

The peripheral option – Náchod – be-
sides necessitating of a higher economic 
investment and of a tight and contin-
ued control that Piccolomini was not 
able to exercise in the fourth and fifth 
decade, would only become effective in 
the 1650s . Then, the expression of the 
prestige of the Piccolomini family in Bo-
hemia – once mostly military – took 
shape in the late attention devoted to the 
establishment of Ottavio’s own lineage, 
in the fruitless pursuit for a descendant: 
in view of this project the former mili-

87  Piccolomini, Instruction to the majordomo, ca . 1653–1654, 14717, SOAZ, RAP; O’Dale from 
Prague to Piccolomini, 14 August 1654, 13717, ibidem; O’Dale from Prague to Piccolomini, 13719, 
27 May 1655, ibidem .
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tary fortress of Náchod was turned into 
a noble mansion .

In the end, though, to make the lineage 
great in Bohemia, self-representation 
through architecture, for how effective it 
might be, would not suffice . The depiction 
of Piccolomini’s entombment in the letters 
of the Tuscan resident at the imperial 
court clearly signifies how the lack of an 
heir could hardly be compensated by other 
family members: „Yesterday at one hour in 
the night he was brought in a luggage wagon 

in a coffin, and with only two torches, out in 
the quarter of the Church begun by His Excel-
lence for the Servite Fathers of the Santissima 
Nunziata in Florence, where he will remain 
until something else is made of him; the men-
tioned wagon was preceded by the Princess in 
a coach-and-six, but the servants were dressed 
in turquoise, and then the coach of the Counts 
Caprara followed, also without black; in see-
ing such a retinue I was moved, in seeing the 
cadaver of a man of that kind brought to the 
entombment as if infected by the plague .“ 88

88  Felice Marchetti from Vienna to the Florentine court, 12 August 1656, 4400, ASF, MDP: „Hiersera 
all ’un hora di notte fu portato in un carro da bagaglio entro una cassa, e con due sole torcie fuori ne borghi 
della Chiesa principiata da Sua Eccellenza a’ Padri Serviti della Santissima Nunziata di Firenze, ove 
starà in deposito fino a che se ne faccia altro; al suddetto carro precedeva la Signora Principessa in una 
carrozza a sei, ma i servitori erano vestiti di turchino, e seguitava poscia la carrozza con i Signori Conti 
Caprara pure senza bruno; Io che veddi simile accompagnamento m’intenerii nel vedere il cadavere d’un 
huomo di quella fatta condotto a guisa de gl ’appestati alla sepoltura.“



ALESSANDRA BECUCCI  / VĚDECKÉ STUDIE /

231OPERA HISTORICA    • ROČNÍK 17 • 2016 • č. 2

Alessandra Becucci
A Church and a Castle. Centre and periphery of the Empire in duke Ottavio 
Piccolomini’s self-representation (Abstract)

In 1634, while trying to sell his castle in Náchod, duke Ottavio Piccolomini (1599–1656) 
started diverting his resources towards the foundation of the church of the Servite order 
in Vienna . The Florentine origin of the order, the church’s closeness to the center of the 
Habsburg power and the involvement of other notable patrons in the establishment of 
the Servites in Vienna are some of the elements that made the church a more suitable in-
vestment than the castle for Piccolomini’s need of social and political representation . This 
contribution analyses the symbolic capital conveyed by both buildings at different stages 
in Piccolomini’s career as instrumental to his fashioning within the highly-competitive 
Viennese court society .
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The Question of Welfare State in Natural 
Law Theories
YUKI HARUYAMA

Introduction
Many scholars, not only historians, but also 
social scientists, have contributed to the 
research in the origins of the idea of „welfare 
state“ . According to the conventional inter-
pretation it appeared at the end of the 19th 
century and became a powerful agenda of 
social policy in the era after World War II . 
In general, the welfare state or the Sozialsta-
at is considered as a state which aims at the 
promotion and maintainance of national 
welfare and takes on also the responsibi- 
lity for the well-being of its citizens .1 In 
particular, a welfare state is committed to 
combat poverty among its citizens, pro-
vide guarantee for their level of living and 
equality in the distribution of economic 
benefits . Moreover, a welfare state has the 
authority to intervene in many aspects of 
civil life in order to attain those purposes . 

Students of welfare state have often 
focused mainly on the development of 
social welfare policy in the late the 19th 
century and in the early 20th century, 
and then created some typologies of 
the welfare state . The best known is the 
typology of the Danish social scientist, 
Gøsta Esping-Andersen .2 Apart from the 
historical studies of welfare state in west-
ern and northern European countries and 
in the United States, there has recently 
appeared new research in the post-com-
munist countries of Eastern Europe . 
Even though western scholars believe 
that these East-European works have not 
crossed the broderline of the 19th century, 
the opposite is true . The new research by 
Jakub Rákosník and others has focused 
mainly on state social policies in the 20th 
century .3 

1  For various definitions and historical accounts, see Gerhard A . Ritter, Der Sozialstaat. Entstehung 
und Entwicklung im internationalen Vergleich, Munich 1991, p . 1–28; Gøsta Esping-Andersen, The 
Three Worlds of Welfare Capitalism, Cambridge 1990; Mohammed Rassem, Wohlfahrt, Wohltat, Wohl-
tätigkeit, Caritas, in: Otto Brunner – Werner Conze – Reinhart Koselleck (edd .), Geschichtliche 
Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland 7, Stuttgart, 
1992, p . 595–636, in particular p . 632–636 .

2  G . Esping-Andersen, The Three Worlds, p . 9–34, especially p . 26–29 . Esping-Andersen’s typology, 
however, brought about the discussion on its applicability to the former communist countries . Ac-
cording to D . Szikra and B . Tomka, some scholars argue that his typology does not compass those 
countries . On the other hand, there are scholars who recognise a possibility to utilise it . Dorottya 
Szikra – Béla Tomka, Social policy in east central Europe. Major trends in the twentieth century, in: 
Alfio Cerami – Pieter Vanhuysse (edd .), Post-Communist Welfare Pathways . Theorizing Social 
Policy Transformations in Central and Eastern Europe, Basingstoke 2009, p . 17–34, here p . 18 .

3  See Milan Hlavačka – Pavel Cibulka (edd .), Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén, 
Prague 2013; Jakub Rákosník – Igor Tomeš, Sociální stát v Československu. Právně-institucionální 
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To sum up, the research in the ori-
gins of welfare state has already made 
a considerable progress but the historical 
investigations rarely venture to explore the 
early modern prehistory of this concept . 
J . Innes has already pointed out: „ In the 
intervening period…there exists relatively 
little in the way either of synthesis or of 
comparative study“ .4 However, it has been 
already argued – mainly in German histo-
riography – that the idea of welfare state 
(Wohlfahrtsstaat), had been formed already 
in the era of enlightened absolutism,  
namely in the reign of Frederick II in 
Prussia and Joseph II in the Habsburg 
Monarchy .5 More recent work written by 
Klaus Wohlrab has located the origins 

of welfare state in the era of late natural 
law .6 However, Wohlrab does not differ-
entiate between natural law thinkers and 
cameralists . Regrettably, his interpretation 
is also skewed by the insistence on the 
discontinuation between the „older natural 
law“ and „new natural law“ . According to 
this theory, the „older natural law“, as it 
existed up to about 1790, was an ideology 
supporting absolute monarchy, whereas 
the „new natural law“ was supportive of 
liberal ideology . 

In earlier historical works, it was mainly 
Christian Wolff who was given the credit 
for inventing the concept of welfare state 
and combining it with the idea of en-
lightened absolutism .7 This conclusion 

vývoj v letech 1918–1992, Prague 2013; Milan Hlavačka – Pavel Cibulka, Sociální myšlení a sociál-
ní praxe v českých zemích 1781–1939, Praha 2015; Pavel Maršálek, Právo a společnost, Prague 2008, 
p . 88; The bibliography of a lot of these recent researches is attached to the above mentioned book . 
A . Cerami – P . Vanhuysse (edd .), Post-Communist Welfare Pathways, p . 256–286 . 

4  Joanna Innes, State, church and voluntarism in European welfare, 1690–1850, in: Hugh Cunningham 
– Joanna Innes (edd .), Charity, Philanthropy and Reform . From the 1690s to 1850, London 1998, 
p . 15–65, here 15 .

5  For instance, O . Hintze mentioned the principle of Frederickian state from perspective of the ma-
terial welfare . According to him, the monarch knew precisely that political power could not exist for 
long time without a certain amount of economic welfare . Therefore, the monarch was to be careful 
to keep the balance of interest between the demesne lords (Gutsherren) and tenant farmers of the 
demesne (Domänenpächter), or implement measures about corn price in order to keep it at approp-
riate price . Otto Hintze, Geist und Epochen der preußischen Geschichte, in: Gerhard Oestreich (ed .), 
Regierung und Verwaltung . Gesammelte Abhandlungen zur Staats-, Rechts- und Sozialgeschichte 
Preussens 3, Göttingen 1967, p . 1–29, here p . 19 . For the welfare policy in the reign of Frederick II 
in Prussia, see also Herbert Uppendahl, Eudämonismus und Wohlfahrtsstaat, Archiv für Rechts- und 
Sozialphilosophie 64, 1978, p . 205–222, especially p . 218–220 . For the description of welfare state in 
the Habsburg Monarchy, see Karl Acham, Nachwort. Sonnenfels und seine Zeit – Eine Vergegenwär-
tigung, in: Hildegard Kremers (ed .), Joseph von Sonnenfels . Aufklärung als Sozialpolitik, Vienna–
Köln–Weimar, 1994, p . 227–247; Helmut Reinalter (ed .), Lexikon zum Aufgeklärten Absolutismus 
in Europa. Herrscher – Denker – Sachbegriffe, Vienna–Köln–Weimar, 2006, p . 62–65, especially p . 63 .

6  Klaus Wohlrab, Armut als Staatszweck. Die politische Theorie der Armut im deutschen Naturrecht des 
18. und 19. Jahrhunderts, Goldbach 1997 . 

7  Peter Badura, Das Verwaltungsrecht des liberalen Rechtsstaates. Methodische Überlegungen zur Ent-
stehung des wissenschaftlichen Verwaltungsrechts, Göttingen, 1967, p . 31; Hanns-Martin Bachmann, 
Die naturrechtliche Staatslehre Christian Wolffs, Berlin 1977, p . 123–126, 206 .
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rests mainly on what Wolff said about 
the goals of political association in his 
German Politics . In it Wolff would include 
welfare among the principles of civic 
morality . For example he would claim, 
„Do what promotes the common welfare 
and maintain the common security“,8 or 
„Do what promotes the welfare of society, 
refrain from what is obstructive or even 
disadvantageous for you“ .9 These ear-
ly German works included also a more 
detailed definition of what „welfare“ is: 
„The welfare consists in the enjoyment of 
alimentation, public peace and security“ .10 
These discoveries compelled the German 
economist G . Habermann to assert that it 
was the state, i .e . the ruler, his officers and 
the codes of laws, who judged what could 
contribute to the common good, because 
the subjects were supposed to be unable to 
decide this complex question .11 This line 

of research had already proved that the 
state was supposed to be committed to 
maintain welfare, and then use it for the 
benefit of all its citizens . This section of 
research was based on the police ordi-
nances, „Polizeiordnungen“, or the early 
social facilities such as work houses . Their 
conclusions strengthened the image of an 
absolutist state in which the social disci-
plining operates on the basis of vertical 
power-relations .12

This article shall contribute to this 
research by exploring the arguments used 
by early modern thinkers in support of 
their conviction that the state should 
commit itself to social care and charity . 
The early modern thinkers provided two 
reasons to support this argument . Firstly, 
they claimed that charity was not only a 
means to promote public happiness, but 
also a means to make oneself a better per-

8  „Tue, was die gemeine Wohlfahrt befördert und die gemeine Sicherheit erhält.“ Quoted from, M . Ras-
sem, Wohlfahrt, p . 617 .

9  „Tue, was die Wohlfahrt der Gesellschaft befördert, unterlass, was ihr hinderlich oder sonst nachteilig ist .“ 
Quoted from, Gerd Habermann, Wohlfahrtsstaat – einst und jetzt. Motive des „aufgeklärten Despotis-
mus“, Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft 39, 1988, p . 91–109, here p . 96 .

10  „Die Wohlfahrt eines Staats aber (salus civitatis) bestehet in dem Genuss des hinlänglichen Lebensunter-
halts, der Ruhe und der Sicherheit“ . Quoted from, M . Rassem, Wohlfahrt, p . 617 . 

11  G . Habermann, Wohlfahrtsstaat, p . 96 .
12  As for the concept of „Sozialdisziplinierung“, Gerhard Oestreich, Strukturprobleme des europäi-

schen Absolutismus, Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 55, 1968, p . 329–347 . 
As for the history of poor-relief in Germany in terms of „Sozialdisziplinierung“, see Robert Jütte, 
Disziplinierungsmechanismen in der städtischen Armenfürsorge der Frühneuzeit, in: Christoph Sachs-
se – Florian Tennstedt (edd .), Soziale Sicherheit und soziale Disziplinierung . Beiträge zu einer 
historischen Theorie der Sozialpolitik, Frankfurt am Main 1986, p . 101–118; Christoph Sachsse 
– Florian Tennstedt, Geschichte der Armenfürsorge in Deutschland, Bd . I . Vom Spätmittelalter bis 
zum 1. Weltkrieg, Stuttgart 19982 . As for the history of the work house in Austria in early modern 
age, Hannes Stekl, „Labore et fame“ – Sozialdisziplinierung in Zucht- und Arbeitshäusern des 17. und 
18. Jahrhunderts, in: Christoph Sachsse –  Florian Tennstedt (edd .), Soziale Sicherheit und soziale 
Disziplinierung . Beiträge zu einer historischen Theorie der Sozialpolitik, Frankfurt am Main 1986, 
p . 119–147 .
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son . For instance, the influential German 
philosopher Moses Mendelssohn insisted, 
„so, it is not advisable, for example, that 
the state undertakes all obligations of 
the philanthropy, even the distributing 
of charity, and change them into public 
establishments .“13 According to him, the 
charity belonged to religion, and therefore 
could not be coerced by law . People had to 
do charity on their own free will .14 Oth-
erwise, the givers could not attain happi-
ness, and they would consider themselves 
oppressed by the state .15 

Secondly, private charity remained still 
an essential resource of welfare in the early 
modern age . Recent studies on the history 
of welfare emphasise the significance of 
other agents than the state, especially the 
voluntary associations, which were moti-
vated by philanthropy . This is sometimes 
called „mixed economy of welfare“ .16 This 

concept is based on discussions about the 
social policy in Britain, which occurred 
in the late 1970s . In this discussion it 
was emphasised that the state is not the 
only provider of social care . In response to 
post-War motto which said that the state 
should take care of its citizens „from the 
cradle to the grave“, it was emphasised 
that this task could be taken over by other 
agents .17 From this perspective, historians 
also ceased to focus only on the public 
facilities of the state and began to pay 
attention to private institutions . 

This article seeks to prove that the idea 
of welfare state had been discussed even in 
early works of classical authors of natural 
law . However, I will also inquire what 
these authors really said about welfare and 
how they shaped their argument . I will 
dicsuss the works of Samuel von Pufen-
dorf, Christian Wolff and the Cameralists 

13  „Es ist z. B. nicht rathsam, dass der Staat alle Pflichten der Menschenliebe, bis auf die Almosenpflege, über-
nehme, und in öffentliche Anstalten verwandele“ . Moses Mendelssohn, Jerusalem oder über religiöse 
Macht und Judenthum, Berlin 1783, p . 23 . As for Mendelssohn’s life and his thought, David Sorkin, 
The Religious Enlightenment. Protestants, Jews, and Catholics from London to Vienna, Princeton-Ox-
ford 2008, p . 165–212 . As for the influence of his thought in the Habsburg Monarchy, especially in 
Bohemia, Ivo Cerman – Rita Krueger – Susan Reynolds (edd .), The Enlightenment in Bohemia. 
Religion, Morality and Multiculturalism, Oxford 2011 .

14  M . Mendelssohn, Jerusalem, p . 23 .
15  Ibidem .
16  G . Finlayson is regarded as a pioneer in the historical researches of poor-relief and welfare politics 

in Britain after the 19th century by his making good use of the concept of mixed economy of wel-
fare . In his work he emphasises on the importance of self-help, mutual aid and voluntarism among 
citizens as factors of welfare in Britain . Geoffrey Finlayson, Citizen, State, and Social Welfare in 
Britain 1830–1990, Oxford 1994 . See also Joanna Innes, The mixed economy of welfare in early 
modern England: assessments of the options from Hale to Maltus, in: Martin Daunton (ed .), Charity, 
Self-Interest and Welfare in the English Past, London 1996, p . 139–180 .

17  Sheila B . Kamerman, The new mixed economy of welfare. Public and private, Social Work 28, 1983, 
p . 5–10; Jane Lewis, Welfare state or mixed economy of welfare?, History Today 45, 1995, p . 4–6; 
Michael B . Katz – Christoph Sachsse (edd .), The Mixed Economy of Social Welfare. Public/ Private 
Relations in England, Germany and the United States, the 1870’s to the 1930’s, Baden-Baden 1996 .
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Johann H . G . von Justi and Joseph von 
Sonnenfels . These authors were chosen 
because they had some influence on social 
policies in the Habsburg Monarchy and 
their work largely contributed to social 
reconstruction of the country after the di-
sastrous famine of 1770 to 1772 . It would 
be also necessary to examine the works of 
Christian thinkers who inspired the Jose-
phine idea of a practical pastoral activity 
but this enterprise must be dealt with later . 
However, it should not be forgotten that 
even Josephine concpetion of Christian 
life urged people to commit themselves to 
charity . This conception drew on Ludovico 
Antonio Muratori and Augustin Zippe . 

Samuel von Pufendorf18

Following the disaster of the Thirty 
Years War, many secular thinkers tried to 
desacralise laws and politics .19 One of the 
famous contemporary thinkers, Pufendorf 
constructed the theory of state-building 

based on the ‘desecrated’ social contract 
under the natural law20 and on Thomas 
Hobbes’s anthropological considerations 
on human nature .21 Pufendorf ’s theory 
became quite popular in German speak-
ing territories, as well as in the Habsburg 
Monarchy . Joseph II allegedly also re-
ceived some lessons in his theory .22

In Pufendorf ’s theory of state-building, 
the purpose of state was to ensure safety 
for the members of state and to protect 
them from danger which could be rise 
from human passions such as ambition, 
lust of power and other selfish desires 
which could disturb the purpose of state .23 
Thus, behaving selfishly would make 
people exposed to a serious threat . Hence, 
it would be necessary for humans to avoid 
it, and then necessity would compel them 
to establish a state, which could cultivate 
and change them into „citizens“ through 
discipline .24 Based on his assumption of 
human weaknesses, Pufendorf formulated 

18  This article uses English translation of Pufendorf ’s works as following: Samuel von Pufendorf, Of 
the Law of Nature and Nations Eight Books, Oxford 1710 (De Jure Naturae et Gentium 1672); idem, 
The Whole Duty of Man according to the Law of Nature, London 1735 (De Officio Hominis et Civis 
Juxta Legem Naturalem 1673) .

19  D . Saunders applies the concept of „juridification“, which Jürgen Habermas in his work, The Theory 
of Communicative Action, develops in order to explain the unification of „Lebenswelt“ through law, 
into early modern Europe in the post era of the Thirty Years War, and then Saunders shows the 
several changes of religious factor in the juridical philosophy . David Saunders, Juridifications and 
religion in early modern Europe. The challenge of a contextual history of law, Law and Critique 15, 2004, 
p . 99–118 .

20  Ian Hunter, Rival Enlightenments. Civil and Metaphysical Philosophy in Early Modern Germany, 
Cambridge 2001 . 

21  Thomas Behme, Samuel von Pufendorf. Naturrecht und Staat, Göttingen 1995, p . 115 .
22  Derek Beales, Enlightenment and Reform in Eighteenth-Century Europe, London-New York 2005, 

p . 271 .
23  T . Behme, Samuel von Pufendorf, p . 116 .
24  Ibidem, p . 117 .
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the several steps of state-builing from „the 
multitude“ (multitudo) to the election of 
the ruler to whom Pufendorf would give 
the sovereign power, „summum imperium“ . 
At the last phase of state-building, the 
rulers, would bind themselves to guarantee 
peace and safety for the subjects, and the 
subjects would bind themselves to „yield 
them faithful obedience“ .25

As Jerome B . Schneewind explains, 
the concept of duties and rights played 
a central role in Grotius’s thought, and 
the Grotian tradition, namely the dichot-
omous classification of perfect right and 
duty versus imperfect right and duty, had 
also some bearing on Pufendorf ’s concep-
tion of natural law .26 Pufendorf claimed 
that there were the duties which would 
not be coerced by law and force, and 
which were not always necessary for the 
preservation of human society, but just for 
rendering their society comfortable and 
convenient .27 These duties were defined 
as the imperfect duties and they included 
„compassion, liberality, beneficence, gra- 
titude, hospitality“, and, he continued, „in 
one word all that is contained under that 
comprehensive name of charity, or hu-
manity…“ 28 The fulfillment of imperfect 

duties was to be done by the conscience 
and honour of human . In short, the duty 
of charity was considered as being a part 
of morals, not law . In addition to the 
imperfect duties, there were the imperfect 
rights which corresponded with imperfect 
duties of other people .29 The imperfect 
rights, however, could turn into perfect 
rights but only if the bearer of rights had 
his life threatened .30

Based on the concept of duties and 
rights, Pufendorf made his argument on 
the role of rulers in the state . The rulers  
had various obligations toward the sub-
jects . According to him, the rulers were 
obligated to understand everything what 
was needed to discharge their duties .31 
For example, in order to keep the state 
in peace, it was necessary that will and 
passions of the subjects were moderated . 
Hence, the rulers were to maintain the 
public discipline .32 

As for the social care, the rulers were 
not obligated to cover the living costs of 
their subjects . It was only up to the ruler´s 
moral judgement whether they would 
perform the duty of charity . Therefore, they 
had to provide the alimentation of their 
subjects only in case of calamities when the 

25  S . Pufendorf, Of the Law of Nature, 7 . 2, § 8 . 
26  Jerome B . Schneewind, Pufendorf ’s place in the history of ethics, Synthese 72, 1987, p . 123–155; 

idem, The Invention of Autonomy. A History of Modern Morality, Cambridge 1998, p . 118–140 .
27  S . Pufendorf, The Whole Duty of Man, 1, 2, § 14 .
28  Ibidem .
29  Ibidem .
30  Ibidem .
31  S . Pufendorf, Of the Law of Nature, 7, 9, § 2 .
32  Ibidem, § 4 .
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subjects would not be able to take care of 
themselves on their own .33 However, „the 
strength of a state consists in the valour 
and the wealth of the subjects“, therefore, 
the rulers were supposed to guarantee that 
the fortunes of their subjects multiply .34 

Thus, it can be argued that the rulers 
were supposed to intervene only under the 
condition that the subjects had their lives 
threatened . However, this rule would apply 
only if the subjets´ poverty was not caused 
by their own vice or idleness, but by unex-
pected disasters . On other occasions than 
this, the rulers were only supposed to en-
courage the subjects to work and increase 
their wealth on their own . 

Christian Wolff35

As scholars of the enlightened absolutism 
have insisted so far, it is said that Christian 
Wolff made a theoretical system of welfare 
state based on the geometric deduction 
on obligations of state and rulers through 

the natural law . According to H . Reinalter, 
Wolff ’s concept of the state, namely the 
state as „an establishment for the promo-
tion and safety of human’s happiness“, 
appeared in the state policy of Joseph II .36 
Thus, it has been often considered to be 
the feature of enlightened absolutist state 
that the state could extend the authority 
into all the spheres of life for the purpose 
and the promotion and maintenance of 
subjects’ welfare under the influence of his 
thought .37

As for the state’s commitment into the 
social care, Wolff argued in the section 
420, ‘De copia rerum necessariarum, et 
voluptuariarum’, in his Latin work Jus na-
turae as follows: „ruler of state is obligat-
ed to take care, not to neglect to supply 
all members of state with an abundance 
of things of food, clothing, shelter 
and necessity for comfortableness and 
pleasure“ .38 According to him, a well-es-
tablished state was to be full of necessary, 

33  Ibidem, § 11 .
34  Ibidem .
35  This article uses Wolff ’s works as following: Christian Wolff, Jus naturae methodo scientifica per-

tractatum, Bd . VIII, Halle 1748; idem, Vernünfftige Gedancken von Gott, der Welt und der Seele des 
Menschen, Auch allen Dingen überhaupt, Halle 1752; idem, Vernünfftige Gedancken von der Menschen 
Thun und Lassen, zu Beförderung ihrer Glückseelighkeit, Halle 1752; idem, Grundsätze des Natur- und 
Völkerrechts, worin alle Verbindlichkeit und alle Rechte aus der Natur des Menschen in einem beständigen 
Zusammenhange hergeleitet werden, Halle 1769 .

36  „Eine Einrichtung zur Förderung und Sicherung der Glückseligkeit des Menschen“ . H . Reinalter (ed .), 
Lexikon, p . 63 .

37  Karl H . Metz, Staatsraison und Menschenfreundlichkeit. Formen und Wandlungen der Armenpflege 
im Ancien Regime Frankreichs, Deutschlands und Großbritanniens, Vierteljahrschrift für Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte 72, 1985, p . 1–26 . By contrast, J . G . Backhaus approaches to Wolff ’s thought 
on the social care by the state from the perspective of subsidiarity . Jürgen G . Backhaus, Christian 
Wolff on subsidiarity, the division of labor, and social welfare, European Journal of Law and Economics 
4, 1997, p . 129–146 .

38  „Rectori civitatis curae esse debet, ne desit rerum ad victum, amictum, habitationem, vitaeque commodi-
tatem ac jucunditatem necessariarum copia omnibus sufficiens . “ Ch . Wolff, Jus naturae, § 420 .
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useful and pleasurable things otherwise 
it would suffer from imperfection .39 In 
other words, the purpose of state could 
not be fulfilled without sufficiency of 
sustenance, comfortableness and plea-
sure .40 However, the nature itself did not 
provide everything that people needed . 
Therefore he thought that the state was 
to take care of providing work for its sub-
jects and making them diligent .41 From 
this point of view, Wolff argued that 
the obligation of state was to care about 
the education which would provide the 
subjects not only with various obligations 
(towards God, themselves and others),42 
but also with the instructions of so-called 
3Rs (reading, writing and arithmetic) .43 
Parents would have also been obliged to 
educate their children .44 Moreover, Wolff 
mentioned how the poor children were to 
receive their education and then the way 
in which also the orphanage should have 
been built in the state, where the orphans 
could get the necessary and useful knowl-
edge in order to survive by themselves .45 
In addition to his argument concerning 

orphanage, school for the poor children 
should have also been constructed in 
the state, where not only boys, but also 
girls could receive the education .46 And 
then, due to his emphasis on the labour 
and utility of human, begging was to 
be prohibited among people who were 
healthy and could work . In case they were 
willing to work, the state was obliged to 
give them working opportunities . If not, 
however, they should have been accom-
modated in a work house, where they 
would be compelled to work .47 

Wolff discussed the point of charity 
from two perspectives of the obligation 
toward others and the right to property . 
As for the first according to him, people 
were obliged by the natural law not only 
to get their own perfection, but also to 
help the others to become perfect .48 In 
his work Vernünfftige Gedancken von der 
Menschen Thun und Lassen he mentioned 
such obligation toward others based on 
his argument of the perfectibility under 
the natural law as follows: „Because hu-
man can only intend to do good: and the 

39  Ibidem .
40  Ibidem, § 13 .
41  Ibidem, § 421 .
42  Ibidem, § 426 .
43  Ibidem, § 431 . For the history of education system in Prussia and Austria see James Van Horn 

Melton, Absolutism and the Eighteenth-Century Origins of Compulsory Schooling in Prussia and 
Austria, Cambridge 1988 .

44  Ch . Wolff, Jus naturae, § 430 .
45  Ibidem, § 742 .
46  Ibidem, § 744 .
47  Ibidem, § 737 .
48  Ch . Wolff, Grundsätze des Natur- und Völkerrechts, § 44 .
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goodness is what makes us and our con-
dition perfect . [… ] Hence, if he is sup-
posed to do good for other’s happiness, 
he must already be prepared to scoop up 
pleasure from his goodness for other, and 
thus, he must love other .“49 As Rassem 
has already mentioned, such argument 
on the benevolence toward others can be 
considered as the love of one’s neigh-
bours in Wolff ’s thought .50 Moreover, 
the love drove humans to promote others’ 
welfare, as much as they could .51 Based 
on such goodness for the others and for 
the purpose of attaining happiness, Wolff 
argued that humans were to give alms to 
those who were lack of ability to work 
in order their poor situation would be 
lightened to the others .52

Secondly, in Grundsätze des Natur- 
und Völkerrechts Wolff discussed the 
theme of donation in its aspect of the 
right to property .53 According to him, 
not only the rich, but also the poor 

people could give alms in order to reduce 
misery of the needy, using their proper-
ty .54 Thus, emphasising the labour and 
diligence of the subjects in his argument 
on the social care by the state, Wolff 
argued that the well-established state 
was to take care of the subjects help-
ing them to acquire the necessary and 
useful knowledge to live on their own, 
and support them in getting a job and 
working . By contrast, the charity, such as 
giving alms, still remained in the sphere 
of private activities in his arguments .

Cameralism and “Polizeywissenschaft”: 
Johann H. G. von Justi55 
Adopting Leibnitzian method of the 
geometric deduction into his thought 
on state-building, Wolff contributed to 
promotion of the science of government, 
which had influence on many of the poli-
tical and economic thinkers in German-
speaking territories .56 It is said that one of 

49  „Weil der Mensch nur das Gute wollen kan (§ 506 . Met .): das Gute aber dasjenigen ist, was uns und 
unseren Zustand vollkommener machet (§ 422 . Met .)…Derowegen, wenn er eines andern Glückseeligkeit 
wollen soll; so muss er bereit seyn daraus Vergnügen zu schöpfen, und demnach den andern lieben (§ 449 . 
Met .) . “ Ch . Wolff, Vernünfftige Gedancken von der Menschen Thun und Lassen, § 774 . As for „Met .“ 
see his other work, Vernünfftige Gedancken von Gott […] .

50  M . Rassem, Wohlfahrt, p . 617 . As for Wolff ’s definition of the love of one’s neighbours see Ch . 
Wolff, Vernünfftige Gedancken von der Menschen Thun und Lassen, § 774–777 . 

51  Ch . Wolff, Vernünfftige Gedancken von der Menschen Thun und Lassen, § 776 .
52  Ch . Wolff, Grundsätze des Natur - und Völkerrechts,§ 488 .
53  Ibidem, § 304 .
54  Ibidem, § 490 .
55  This article uses the following works by Justi: Johann H . G . von Justi, Der Grundriss einer guten 

Regierung in Fünf Büchern, Frankfurt-Leipzig 1759; idem, Die Natur und das Wesen der Staaten, als 
die Grundwissenschaft der Staatskunst, der Policey, und aller Regierungswissenschaften, desgleichen als die 
Quelle aller Gesetze, Berlin-Stettin-Leipzig 1760; idem, Moralische und philosophische Schriften I-III, 
Berlin-Stettin-Leipzig 1760–1761; idem, Grundsätze der Policeywisseschaft, Göttingen 1782 .

56  J . G . Backhaus, Christian Wolff on subsidiarity, p . 132 .
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these thinkers influenced by his thought 
was Johann H . G . von Justi .57

Justi has been reckoned as a leading 
figure among cameralists and known as one 
of the founders of political economy .58 Ac-
cording to J . G . Backhaus and R . E . Wag-
ner, the thought of cameralism developed 
in German-speaking territories during the 
17th and 18th centuries, when central Euro-
pean countries were facing devastating wars 
and recovering from consequent damage .59 
The cameralists put forward the necessity to 
produce economic growth in each of their 
states, increase the population and its wel-
fare and then strengthen the power of their 
states . Justi moved ahead on these points 
of the cameralism . In 1750, with favourable 
estimations and strong expectations for Jus-
ti by Count Haugwitz, he moved to Vienna 
and then he was appointed as the professor 
for the cameralism and German rhetoric at 
Theresianum which was established in  
Vienna in 1746 by Maria Theresa for pre-
paring the future civil servants .60 Although 

it is said that the reputation of Justi’s lecture 
at Theresianum was ambivalent, moreover 
his stay in Vienna as itself was rather short 
(1750–53), the basic framework of his 
thought was created during this period .61 

Justi distinguished the activities of state 
towards the subjects from three points 
of view: the moral state of subjects; the 
provision for them in the civil state; the 
inner safety and justice for them with the 
purpose of rendering the subjects profit- 
able for attaining the ultimate purpose of 
common happiness in the state .62 In his 
explanation of the provision for the sub-
jects in the civil status Justi summarised 
the state provision for them in three more 
points as follows: providing them with 
the education and labour skills; prevent-
ing them from luxury, waste and abuse of 
property; preventing them from idleness 
and begging .63 In regard to the education 
for children, Justi argued that it had to 
be taken into consideration that children 
were to acquire writing and reading, 

57  In regard to the influence of Wollf ’s thought on Justi, Jürgen G . Backhaus, From Wolff to Justi, in: 
idem (ed .), The Beginning of Political Economy . Johann Heinrich Gottlob von Justi, New York 
2009, p . 1–18 .

58  As for Justi’s life and his political and economic thought, Ulrich Adam, The Political Economy of J. 
H. G. Justi, Oxford-New York 2006; Erik S . Reinert, Johann Heinrich Gottlob von Justi – the life 
and times of an economist adventurer, in: J . G . Backhaus (ed .),The Beginning of Political Economy, 
p . 33–74 .

59  J . G . Backhaus – Richard E . Wagner, The cameralists. A public choice perspective, Public Choice 53, 
1987, p . 3–20 .

60  In regard to Justi’s lessons at Theresianum and its reputation, U . Adam, The Political Economy, 
p . 26–39 .

61  Ibidem, p . 34; Günther Chaloupek, J. H. G. Justi in Austria. His writings in the context of economic 
and industrial policies of the Habsburg Empire in the 18th century, in: J . G . Backhaus (ed .), The Begin-
ning of Political Economy, p . 147–156 .

62  Johann H . G . von Justi, Grundsätze der Policeywisseschaft, § 17 .
63  Ibidem, § 19 .
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Christianity, working skills and duties of 
a good citizen and house holder because 
the welfare of “Republik”64 depended on 
abilities and skills of its future citizens .65 
From this point of view, Justi denounced 
the idle people for disadvantage of the 
state and then he proposed some solu-
tions to wipe idleness from people and 
make them diligent . Moreover, he argued 
that the “Landespolicey”, which covered 
the commercial and economic activities 
of state in wide sense of “Policey” in his 
thought,66 was to pay attention to the var-
ious aspects of civil life to promote order 
and industriousness of people .67 He even 
suggested that it might be better to im-
pose a head tax, (Kopfsteuer), which would 
be levied on the idle people, who would 
not work, because otherwise they would be 
a burden on the state .68 

Justi argued that it was in accordance 
with the obligations of philanthropy 
(Pflichten der Menschenliebe) to give some 

aid to those who suffer from poor situ-
ation .69 From this perspective, it was the 
obligation for the well-established state 
to take care of those who were in poor 
situation for the reason that they were too 
old and handicapped, or fell into poverty 
by some miseries .70 However, he pointed 
out that the poor-relief had been carried 
out in extremely unjust way so far .71 He 
especially criticised the begging, insisting 
with a stern tone that begging, which was 
considered to cause the public disorder 
and idleness (which was a burden on 
the state), was never to be permitted in 
a well-established state .72 The beggars, 
according to Justi, knew the way how to 
evoke the feeling of compassion for them 
among the donators, which was to belong 
to the needy worthy of receiving the dona-
tion .73 Hence, the poor-relief did not de-
pend on the grade of poor condition, but 
on the skills and experience of beggars .74 
Therefore, for the purpose of the appropri-

64  In Der Grundriss der einer guten Regierung Justi argued that a state called „Republik“ was a society of 
people, who united together in order to promote their common happiness under a suprime power . 
J . H . G . Justi, Der Grundriss einer guten Regierung, § 7 . According to Adam, Justi used the term of 
„Republik“ for highlighting his concept of a modern monarchy, the rulers of which had obligation 
to take care of the welfare of their subjects . U . Adam, The Political Economy, p . 17–18 .

65  J . H . G . Justi, Grundsätze der Policeywisseschaft, § 304 .
66  J . H . G . Justi, Die Natur und das Wesen der Staaten, § 272 .
67  J . H . G . Justi, Grundsätze der Policeywisseschaft, § 328 .
68  Ibidem, § 330 .
69  Ibidem, § 334 . As for Justi’s view on the philanthropy see J . H . G . Justi, Moralische und philoso-

phische Schriften I-III .
70  J . H . G . Justi, Grundsätze der Policeywisseschaft, § 334 .
71  Ibidem .
72  Ibidem . 
73  Ibidem .
74  Ibidem .
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ate and sufficient aid and care for the poor 
people who could have been considered 
to need it, the accommodation of them 
into special facilities was to be carried out 
in his argument . The state was to pay the 
operating expense of those facilities from 
the revenue .75

Moreover, the accommodation in such 
facilities was considered as a good way 
to enable making the measures against 
beggars effective . He mentioned that if 
people expected a good result of the or-
dinances against beggars, the poor people 
who were elder and handicapped would 
have to be accommodated into the special 
facilities such as hospitals or alms-hous-
es .76 On the contrary to the poor people, 
beggars were to be accommodated in the 
facilities such as work houses . In regard 
to the running costs of work houses, the 
state was to pay only the costs for estab-
lishing it, the running costs should have 
been financed by labour of the inmates 
themselves .77

As mentioned above, Justi emphasised 
the utilisation of citizens as labourers by 

the state, because they were also conside-
red to be the essential factor of the welfare 
of state itself,78 while he argued that the 
state was to take care of those who could 
not earn their own cost of living, due to 
the senility or disability, in the way of 
accommodation in the special facilities 
handling appropriate care for them .

  
Joseph von Sonnenfels79 
Although Justi made his reputation as the 
leading thinker of cameralism and „Po-
lizeywissenschaft“, for example K . Tribe 
insists that it was Joseph von Sonnenfels 
who had more influence among the public 
than Justi .80 Because Sonnenfels’s main 
work Grundsätze der Polizey, Handlung, 
und Finanz, the first edition of which was 
published in 1765, was reprinted again and 
again and it was furthermore used as a text 
book at the University of Vienna until 
1848 . In addition to his career as a lec-
turer at Theresianum and the University 
of Vienna Sonnenfels became an active 
member of Freemasonry which enabled 
him to be considered a representative 

75  Ibidem, § 336 .
76  Ibidem . 
77  Ibidem, § 337 .
78  As for the change of view of the labour among the thinkers in early modern age see Hans Fram-

bach, Cameralism and labour in von Justi’s economic thinking, in: J . G . Backhaus (ed .), The Beginning 
of Political Economy, p . 133–145 . 

79  This article uses Sonnenfels’s work as follows: Joseph von Sonnenfels, Grundsätze der Polizey, 
Handlung und Finanzwissenschaft, Vienna 1819 .

80  Keith Tribe, Cameralism and the science of government, The Journal of Modern History 56, 1984, 
p . 263–284, here p . 275 . On the general introduction of Sonnenfels’s life see Helmut Reinalter, 
Joseph von Sonnenfels. Leben und Werk in Grundzügen, in: idem (ed .), Joseph von Sonnenfels, Vienna 
1988, p . 1–9; H . Kremers (ed .), Joseph von Sonnenfels; Simon Karstens, Lehrer – Schriftsteller – 
Staatsreformer. Die Karriere des Joseph von Sonnenfels (1733–1817), Vienna 2011 .
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person of the reformers in the Habsburg 
Monarchy . Along with Bohemian minera-
logist Ignaz von Born, who was the master 
of Masonic lodge in Vienna, „Zur wah-
ren Eintracht“, Sonnenfels was deputed 
to publish the Journal für Freymaurer in 
which he discussed on the relationships 
between society and Freemasonry from 
the perspective of morality .81

In his work Grundsätze der Polizey 
Sonnenfels explored the causes of various 
problems in the civil life such as disorder 
and poverty, and then he discussed on the 
role of state for the purpose of solving 
these problems and promoting safety and 
welfare of citizens, based on his definition 
of „Polizey“ which was „to establish and 
manage the internal safety“ .82 Sonnenfels 
argued that the state should have had the 
authority to order its citizens to labour 
under the condition that they had the ability 
to work and were not lack of means to 
get own cost of living . On the other hand, 
those who could not work should have had 
the right to demand some support from 
their state .83 From this point of view he 

explained the sort of poverty and the way of 
poor-relief, and then made a classification 
of them while he mentioned the way of 
reducing a burden of the poor-relief on the 
state . Moreover, he divided the poverty into 
„short-term“ and „continuous“ for the pur-
pose of the systematisation and optimisation 
of the poor-relief .84 He explained that the 
short-term poverty came from the situati-
on that the unstable workers, such as day 
labour, could not earn any money for the 
temporary reason of illness of themselves 
or their family . Such temporary disability to 
work could have made them more desperate 
towards labour . Therefore, he argued that it 
was not only obligatory, but also beneficial 
for the state to give them the support by 
means of distribution of aid to them from 
„Armenkasse“ – a poor-relief fund .85

The continuous poverty included the 
state officers who could not work because 
of health problems and old age, widows 
of the officers and day labourers who 
lost their ability to work .86 Sonnenfels 
suggested three types of provision of aid 
to them: a pension for the state officers, 

81  On Sonnenfels’s career as the leading member of Freemasonry in Vienna and his discussion on 
promotion of morality among the members of Freemasonry see Andreas Önnerfors, Freemasonry 
and civil society. Reform of manners and the Journal für Freymaurer (1784–1786), in: I . Cerman – 
R . Krueger – S . Reynolds (edd .), The Enlightenment in Bohemia, p . 111–127 .

82  „Die innere Sicherheit zu gründen und zu handhaben […]“ H . Reinalter, Joseph von Sonnenfels, p . 4 . 
83  „Vorausgesetzt, dass durch geschickte Leitung der Handlung und Gewerbe, es dem Arbeitfähigen nicht an 

Mitteln gebricht, seinen Unterhalt zu erwerben, so ist die öffentliche Verwaltung zu jedem Bürger, der ar-
beiten kann, berechtigt zu sagen: Arbeite, um deinen Unterhalt selbst zu erwerben! Aber auch jeder Bürger, 
der zur Arbeit unvermögend ist, hat das Recht vom Staate zu fordern: Gib mir Unterhalt! Da ich durch 
Arbeit mir solchen selbst nicht erwerben kann.“ J . von Sonnenfels, Grundsätze der Polizey, § 247 .

84  Ibidem .
85  Ibidem, § 248 . 
86  Ibidem, § 251 .
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a fund for widows of the officers, and for 
workers .87 The state had obligation to take 
care of the officers in the way of providing 
the officers with the pension . The state was 
also obligated to take care of their widows, 
but the way of provision for them was, as 
mentioned above, the fund for them . In 
short, it was not the state, but the officers 
who were to come up with the money for 
their widows .88 As for the fund for the 
workers, it was their masters or employers 
who were obligated to take care of their 
workers who were too old to work . Hence, 
Sonnenfels insisted that the state should 
have just had to pay attention to those 
masters or employers in order that they 
would carry out their obligation carefully . 
Otherwise, the burden of unaided persons 
would fall on the state .89

In Sonnenfels’s argument the poor 
people who were considered as rightful 
to demand the social care of state were 
divided into three types: invalids (un-
brauchbare Soldaten), poor inhabitants in 
towns, and in rural areas .90 He explained 
that the poor-relief for them had the com-
mon principle; the provision of care had 
to be distributed to those in need worthy 
of it with reliability; it had to be provided 
without abandonment of the sufficiency 

and at least cost .91 Based on the principle, 
therefore he argued that the accommoda-
tion in the facilities was more preferable 
to the relief from the poor-relief fund and 
the donation by hand for those who could 
not work and get their own living cost .92 

It was the appropriate distribution as 
well as the efficiency of relief for the poor 
people together with lesser burden on 
the state that Sonnenfels tried to impro-
ve with regards to the poor-relief . The 
accommodation in the facilities should 
have allowed the poor people to receive 
the sufficient and appropriate care for 
them at lower cost in the facilities in 
comparison with the poor-relief fund 
and the donation by hand . Because for 
example in case of the donation by hand, 
the begging persons, even if they were 
considered not to be worthy of receiving 
the donation, could receive more amount 
of the donation than they needed exactly, 
or they could not receive enough suste-
nance by the donation .93 In addition to 
this, Sonnenfels suggested that it was 
supposed to be beneficial for the facilities 
to share conjointly the necessities, such as 
habitation, wood, light, meal, among the 
inmates in order to reduce the costs of 
running such facilities .94 

87  Ibidem .
88  On the system of the pension for the state officers and the fund for their widows see ibidem, 

§ 252–255 .
89  Ibidem, § 252 .
90  Ibidem, § 257 .
91  Ibidem . 
92  Ibidem .
93  Ibidem, § 258 .
94  Ibidem .
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As for the financial source for running 
them, the facilities should have been 
financed by the taxes from transportation, 
game and so on .95 However, Sonnenfels 
mentioned that they should have certainly 
had to ensure the income as well as expen-
se .96 Therefore Sonnenfels argued that the 
expense of the facilities was to be counted 
into the expense of state . Hence, it should 
have been financed mainly by the state, 
and then carried by the all citizens with 
care and attention .97

Sonnenfels strictly criticised idleness, 
begging and even donations by hand .98 In 
order to exclude the idleness and begging 
from people, he suggested, for instance, 
that the clergies were supposed to teach 
people that „the donation, which they give 
to individuals who are able to work, is far 
from being worthy of praise, it is rather 
a nourishment for idleness…“99 Moreover, 
he advanced his opinion that if the poor 
people, who could not earn their own 
living costs because of senility or disability, 
received aid and support, there was not 
any reason for begging to be permitted by 
the state .100 Therefore, he argued that the 
donation by hand on streets, in churches, 
houses and monasteries should have been 
obviated .101

Conclusion
As stated above, in the argument on the 
poor-relief by the natural law thinkers, 
especially Wolff, the function of state and 
rulers was auxiliary . They insisted that the 
state and the rulers should take care of the 
distribution of opportunity for the citizens 
to receive the education for their future 
life or to labour, and get necessary suste-
nance to be able to take care of themselves, 
while the state and the rulers should give 
aid to the poor people who could not 
work . Hospitals or speciall facilities would 
be the instruments of this social care . Their 
argument was taken over by the thinkers 
of cameralism and the science of govern-
ment (Polizeywissneschaft) . 

However, there was a great difference 
between the natural law thinkers and 
the thinkers of cameralism and science 
of government . Wolff conceived of the 
charitable activities as endowments that 
would not violate anybody´s right to 
property . On the contrary, Sonnenfels 
prohibited charitable donation as a whole . 
He tried to desacralise the poor-relief in 
which the church played the main role 
until then . Furthermore, he argued that it 
should be supervised by the state . In doing 
so, the state would implement the welfare 

95  Ibidem, § 259 .
96  Ibidem . 
97  Ibidem .
98  Ibidem, § 258 .  
99  „ Dass der Geistlichkeit aufgetragen werde, das Volk zu belehren: Almosen, welches sie, zu Arbeit tauglichen 

Menschen, geben, weit entfernt, ein verdienstliches Werk zu seyn, sey vielmehr eine Nahrung des Müssig-
ganges…“ Ibidem, § 100 .

100  Ibidem, § 101 .
101  Ibidem .
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policy as a means to direct the poor-relief . 
However, it should not be ignored that 
Sonnenfels himself did not argue that the 
state should intervene into all the aspects 
of civil life . Rather he tried to promote the 
self-help among the citizens through the 
introduction of the welfare system for the 
poor people such as the fund for widows 
and workers . Moreover, the fund was 
supposed to be supplied from the monthly 
contribution in a similar fashion as the 
insurance premium today . 

It would be useful to compare these 
views with those of Christian theologians 
and priests who also influenced social 
policies in the Habsburg Monarchy in the 
times of Maria Theresa and Joseph II . So 
far, it seems that they also insisted on the 
importance of labour and believed that 
poverty and beggary would be aleviated 
if beggars and poor people were better 
motivated to work . For instance, Ludo-
vico Antonio Muratori recommended 
the poor people to labour by quoting the 
words from the Book of Job: “the human 
was born to work, as the bird was born 
to fly” .102 In addition to this, they also 

thought that the common good in the 
state could be upheld by the multiplica-
tion of work force and the promotion of 
the well-ordered status among the poor 
people through the system of the poor-
relief . For example the Josephine moral 
theologian Augustin Zippe believed that . 
However, in contrast with the secular 
thinkers, the Christian religious thinkers 
put more emphasis on individual Chriti-
an virtues, namely charity . They urged 
citizens to follow the principles, ‘love your 
neighbours as brother’, and then ‘come to 
the poor people to help’, in other words, 
the active and effective practice of the 
charity . 

Thus, it should be worth reconside-
ring the welfare state in the era of the 
Enlightenment from the point of view of 
Christian morality, namely the opinions 
on charity . In doing so, there should be 
more opportunity to focus on the aspects 
of poor-relief from ‘below’ . Moreover, the 
reconsideration could also shed new light 
on the scheme of the enlightened absolu-
tism and the cliché that its reforms were 
conducted from ‘above’ .

102 Ludovico Antonio Muratori, Gründliche Auslegung des grossen Geboths von der Liebe des Nächsten; aus 
dem Italien, Augsburg 1768, p . 719 . 
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Yuki Haruyama
The Question of Welfare State in Natural Law Theories

The contribution points to the fact that the historical research in German historiogra-
phies has already revealed the evolution of the idea of the welfare state in the reforms of 
englihtened absolutism . In this research Christian Wolff has played an important part; 
he contributed to the establishment of the ideas of public assistance within the scope of 
natural law . The contribution aims to be a part of those research results . Furthermore, it 
comes with a revised approach towards the importance of charity . Charity did not only 
gain moral value but it was a fundamental source of wealth . To follow the evolution of 
the idea of public assistance of the state and the change of opinion in terms of charity, 
the contribution deals with Pufendorf ’s, Wollf ’s, Justi’s and Sonnenfels’s arguments, as in 
their theories the Habsburg Monarchy revealed its motivation for state leadership . When 
it came to poor-relief, those thinkers argued that the state is obliged to provide its citizens 
with educational opportunities and also employment so that they could become indepen-
dent and stand on their own feet . The state is also obliged to care for the poor who are 
unemployed and cannot earn their living because of their physical or mental disabilities or 
senility . When it came to the issue of charity, those philosophers were dissenting . Samuel 
von Pufendorf and Christian Wolff admitted that charity has moral values whereas Josef 
von Sonnenfels banned charitable donations . For the ongoing research it will be advan- 
tageous to compare those arguments with the Christian point of view in terms of welfare 
and charity in the Habsburg Monarchy .

KEY WORDS:
natural law; political science; social obligations of the state; poor-relief; charity 
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Illusions and Realism in the History 
of Human Rights
IVO CERMAN 

Review article of Frederick Schauer, The Force of Law, Cambridge, Mass . Harvard UP 
2015; Allen Buchanan, The Heart of Human Rights, New York, Oxford UP 2013; Samuel 
Moyn, Human Rights and the Uses of History, New York, Verso 2014; Brian Tierney, Liberty 
and Law. The Idea of Permissive Natural Law, 1100-1800, Washington, CUA Press 2014 .

There has been much talk about revi-
sionism in the history of human rights 
recently . Most often this term has been 
associated with Samuel Moyn and his 
book The Last Utopia . Apart from that 
the label „new histories of human rights“ 
has also appeared in connection with 
two conferences taking place in the USA 
in 2015 .1 What is new about these new 
histories? In his influential book Moyn 
rejects the triumphalism of old-style 
narratives about human rights and argues 
that real human rights did not appear 
until the 1970s . Before that, the noble 
idea had only been abused to protect 
national states and their sinister interest . 
To be honest, I do not see much differ-
ence between Moyn’s alleged revisionism 
and the enthusiastic language of older 
human rights histories . The develop-
ments in „new democracies“ in Eastern 
Europe after 1989 and the Middle East 
after 2010 should have warned us that 
enthusiasm is a very misleading guide, 
and imitating the American rights-talk 
does not solve any of the difficult issues of 

a just political order in a real world . If the 
idea of human rights is to be of any help 
in maintaining democracies, it would be 
more appropriate to require more realism 
and less enthusiasm in histories of human 
rights . For I believe that if historiography 
is to make a meaningful contribution 
to the study of the phenomenon we call 
human rights, it has to turn away from 
illusionary approaches to realism . 

Three Illusions 
An investigation of human rights may be 
said to be based on illusions any time the 
researcher falls prey to one of the pitfalls 
of language . An „arm“ as a human limb 
is not the same as an „arm“ as a weapon, 
even though both words sound and look 
the same . In a similar manner, historians 
writing about human rights may often 
find themselves writing about something 
completely different than they intended . 
In case of an „arm“, we may clear our 
misunderstanding by looking at the object 
we are speaking of; in the case of imma-
terial abstract expressions, such as „rights“ 

1  The workshop New Histories of Human Rights, Princeton 25 . 4 . 2015; the Conference Does human 
rights have a history?, University of Chicago 10 . 4 . 2015 . 
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and „law“, sensory perception will not help 
us . Due to language, we may easily go 
astray . The necessity to grasp the imma-
terial object forces us, as historians, to use 
metaphorical language; the necessity to 
tell a story forces us to approach the sub-
ject as if we were recounting a biography 
or describing a fight . However, when we 
approach the subject with the illusion that 
human rights are an edifice having foun-
dations, a plant having roots, or a person 
having a life story, or the result of a long 
struggle, we may easily find ourselves de-
scribing completely irrelevant things and 
misguiding our readers . 

One may perhaps think that human 
rights are like a building which must have 
a general philosophy of human rights as its 
foundations .2 Someone else might believe 
that the building would be more stable if 
it were based both on morality and law, 
because two columns are better than one .3 
However, legal theory has already taught 
us that law and morality are two different 
normative systems and mixing them up 
would actually result in utter injustice . 

Someone else may think that it is the 
task of the historians to find the moment 
that human rights were born, and believe 
they have somehow been ´there´ as if 
they were living .4 However, human rights 
are not human beings or animal species; 
they are an instrument of law . Take for 
example the freedom of the press, which 
has become a traditional part of civil 
rights catalogues in democratic consti-
tutions . It also has a moment of birth . 
In England censorship ended in 1695, in 
France freedom of the press was declared 
in 1789, but further development in both 
countries shows that these birth-mo-
ments did not bring freedom of the press 
to life . In both countries the freedom of 
the press was restricted by various stamp 
and tax duties and other legal limita-
tions . It was not until 1855 in England 
and 1881 in France that these limitations 
were cancelled .5 

Lastly, most of the works which pre-
tend to deal with human rights actually 
focus on the fight for them .6 These are 
also works telling stories of injustices that 

2  Examples are given below in the discussion of Allen Buchan’s book . 
3  This seems to be the case with Catholic critics who regret that modern human rights have lost 

their metaphysical foundation and seek to blend law and morality . See Alasdaire MacIntyre, After 
Virtue. A Study in Moral Theory, Notre Dame 1981; Jacques Maritain, Man and State, Chicago 
1951; Wolfgang Waldstein, Ins Herz geschrieben. Das Naturrecht als Fundament der menschlichen 
Gesellschaft, Augsburg 2010 .

4  Examples are given in the sections on Samuel Moyn and Brian Tierney . 
5  For France see Christophe Charle – Laurent Jeanpierre, La vie intellectuelle en France I, Paris 

2016; Dominique Kalifa et alii (edd .), La civilization du journal. Histoire culturelle et littéraire de la 
presse française, Paris 2011; for England see Stephen Koss, The Rise and Fall of the Political Press in 
Britain. The Nineteenth Century, London 1981 . 

6  This is the case with Jonathan I . Israel . His interpretations of the origins of human rights in the 
radical Enlightenment and the French Revolution are based on military metaphors but they do not 
tell us anything about human rights themselves .



IVO CERMAN   / SOUČASNÁ HISTORIOGRAFIE A METODOLOGIE /

251OPERA HISTORICA    • ROČNÍK 17 • 2016 • č. 2

human rights are supposed to fight or 
describing human rights bills and insti-
tutions as results of past victories or weap-
ons that are supposed to help to continue 
the fight .7 What these narratives imply is 
that the guarantee for justice is the fight 
for human rights, but not the human 
rights themselves . They suggest that we do 
not need to bother about the legal context 
because human rights will somehow take 
effect once their enemies are defeated and 
human rights violators punished . Justice 
should then be guaranteed by  
a never-ending witch-hunt against human 
rights violators and oppressors of every 
kind . We may call these approaches an 
essentialist illusion, a biographical illusion 
and a military illusion . 

The only way to approach the subject 
of human rights in a realistic manner is, in 
my opinion, to approach them as a part of 
law . By this I do not mean that research 
should be restricted solely to positively 
enacted rights, but that rights should be 
considered as part of the social pheno- 
menon we call law . This social institution 
is also immaterial but its boundaries and 
properties have already been sufficient-
ly elucidated by centuries of theoretical 

discussions among legal theorists . We are 
certainly on much firmer ground when 
we ask what law is than when we discuss 
the nature of human rights, which are still 
taken as being above the law or as stand-
ing between law and morality . Sometimes 
human rights are treated as a kind of 
modern religion, which makes the whole 
concept open to similar abuses as other 
religions before them . Paradoxically, the 
military illusion may seem to attribute 
a great significance to law but it takes law 
only as a weapon against human rights  
violators . Law is, however, much more 
than threats and punishments .

But which of the new histories of 
human rights are on the way towards real-
ism? Which of them follow only the path 
of illusions? In what follows I should like 
to consider four new Anglophone books 
which made international impact . I will 
divide our investigation into four parts . In 
the first one I will introduce two new 
books that may be useful for the theoret-
ical assumptions, then I will proceed to 
two recent works on the history of human 
rights . Part three discusses the question of 
(dis)continuity on the example of Brian 
Tierney’s latest book, part four examines 

7  This is the case with a number of books on particular cases, biographies or civil rights campaigns, so 
it would be futile to enumerate them . For example Micheline R . Ishay, The History of Human Rights, 
Berkely 2004 . A number of books on UN history and international human rights may be said to be 
written from this perspective, which is sometimes called triumphalism . For example Paul Gordon 
Lauren, The Human Rights. Visions Seen, Philadelphia 1998; Louis Henkin, The Age of Rights, 
New York 1990; Richard Falk, Human Rights Horizons. The Pursuit of Justice in a Globalizing World, 
London 2000; idem, Achieving Rights, New York 2009 . There is also a fixed pattern of works on the 
origin of the American Declaration of Independence, or the American Bill of Rights or histories of 
the French Declaration of the Rights of Man and Citizen . I do not doubt that many of these works 
are good in their own right, but they are often mistakenly taken for works on the history of the idea 
of human rights . 
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the idea of new international human 
rights . Finally I shall discuss the benefits 
of a new potential cooperation between 
historiography and legal theory . 

Law and Men: Bridging the Gap 
The Force of Law, a new book by the 
American legal theorist Frederick Schau-
er,8 is a good starting point for our dis-
cussion as it sums up in a neat fashion the 
current state of opinions on the question 
of what is law and what are the limits of 
its power over individuals . More impor-
tantly, it shows how difficult it is to bridge 
the gap between the orders of law and real 
human behaviour . Why is it important for 
human rights? If human rights are a part 
of law then even their power over individ-
uals is limited . 

The actual aim of the book is to revisit 
the question of the role of coercion in law . 
This is a fundamental issue of legal theory 

which is closely linked to the question of 
the nature of law . The very first natural law 
theorists who sought to define the main 
features which distinguish law and mo-
rality as two different normative systems 
highlighted the entitlement to coerce as 
the essential feature of law . We already 
find these convictions in the works of 
Samuel Pufendorf9 and Christian Thom-
asius .10 

In the 18th century the force of coercion 
was called into doubt by Cesare Beccaria 
and some French legal reformers who 
veered to the opposite extreme and began 
to dream of a society without law .11 This 
trend of thought was continued in the 
19th century by utopian socialists who 
supposed that proper moral education 
would make law obsolete and future 
societies would maintain cooperation even 
without law .12 Other reformers inspired 
by Beccaria sought to reverse the logic of 

8  Frederick Schauer, The Force of Law, Cambridge, MS 2015 . For responses see Christoph Bezemek 
- Nicoleta Ladavac (eds), The Force of Law Reaffirmed, Cham 2016 .

9  Samuel Pufendorf, De jure naturae et gentium libri octo, Lund 1672, book 1, chapter 6, §4 ; idem, 
De officio hominis et civis, Lund 1673, chapter 2, § VII . 

10  Christian Thomasius, Fundamenta juris naturae et gentium, Halle–Leipzig 1718 (1st edition 1705), 
book 1, chapter 5, § V . However, Thomasius speaks here generally of metus externus of which pun-
ishment (poena) is just one kind . 

11  The utopian dream of a future society without law already appears in Beccaria’s Dei delitti e delle pene 
(On Crimes and Punishment) but the idea was elaborated in the reform projects of Jacques-Pierre 
Brissot, who proposed that education should replace law . On Beccaria see Wolfgang Rother, La 
maggiore felicita possibile. Untersuchung zur Philosophie der Aufklärung in Nord- und Mittelitalien, Ba-
sel 2005; on the French reformers see John A . Carey, Judicial Reform in France before the Revolution 
of 1789, Cambridge, MS 1981 . But this work is not concerned too much with legal theory . I have 
discussed these alternatives in Ivo Cerman, Podněty přirozeného práva, in: idem (ed .), Habsburkové 
1740–1918 . Vznikání občanské společnosti, Prague 2016, p . 69–90 . 

12  For utopian socialism there is some new French scholarship see Edgar Castelton – Hervé 
Toubol (ed .), Regards sur 1848, Besançon 2015; Michèle Riot-Sarcey, Le procès de la liberté. Une 
histoire souterraine du 19e siècle en France, Paris 2016; and the contributions of the American histo-
rian Jonathan Beecher, Victor Considerant. Grandeur et décadence du socialisme romantique, Dijon 
2012 ; idem, Fourier. Le visionaire et son monde, Paris 1993 . 
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law as a normative system which punishes 
bad behaviour and began to ask whether 
it would be more effective to reward good 
behaviour .13 In the 19th century law as 
a system of orders backed by threats of 
punishment was reasserted by John Austin 
in England and Rudolf Jhering in Ger-
many . Unlike their English colleagues14 
German legal theorists were already reject-
ing this notion around 1870 when Ernst 
Rudolf Bierling, Georg Jellinek and after 
them Hans Kelsen replaced this simplistic 
notion with more nuanced conceptions of 
law .15 What may come as a sort of surprise 
is that this campaign against a coer-
cion-based concept of law began with the 
curious Imperativtheorie of Karl Binding 
and August Thon .16

Schauer’s narrative, however, starts only 
with the moment when Herbert L . Hart 
rejected this simplistic notion in England . 
It was in 1961 with the appearance of 
Hart’s epoch-making book The Concept of 
Law where Austin’s command theory of 
law was criticized because it failed to see 

that law is a broader phenomenon than 
orders, prohibitions and punishments .17 
The concept of law had to be stretched 
to include power-conferring rules . Con-
sequently Hart proved that the narrow 
concept of law as the commands of the 
superior is not consistent with the current 
usage of real law, and introduced a broader 
concept which implied that the essential 
aspect of law is not the threat of sanctions 
but recognition by members of society . 
Hart’s work inaugurated the era of the 
dominance of the „soft“ understanding of 
law which implied that law remains law 
even when it renounces sanctions .18 

Over time some theorists began to feel 
that this broad concept of law failed to ex-
plain the specificity of law and its difference 
from other normative systems . Schauer 
himself presents his book as a work which 
only accomplishes this revisionist develop-
ment . He does not make the claim of being 
the pioneer reversing the tide but only 
a successor to recent trend, the beginings of 
which he dates to mid-1980s . 

13  This was the case with Giacinto Dragonetti, Delle virtu e delle premi (On Virtues and Rewards), 
Naples 1766 . After him the subject was continued by Joseph Sonnenfels in his conception of Po-
lizey-Wissenschaft . 

14  On the stagnation of legal science in England see Neil Duxbury, English Jurisprudence between 
Austin and Hart, Virginia Law Review 91, 2005, p . 1–91 .

15  See Ernst Rudolf Bierling, Zur Kritik juristischer Grundbegriffe, vol . I, Gotha 1877, p . 139-145; 
Georg Jellinek, Allgemeine Staatslehre, Heidelberg 1914, p . 334–337 (1st edition 1900); Hans 
Kelsen, Hauptprobleme der Staatsrechtslehre. Entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatze, Vienna 1911, 
p . 203, 219–237, 270–308 . However, Jellinek himself says in the second edition of his work about 
Kelsen that he defends coercion as the defining feature of law . I am not so sure about the correct 
interpretation of Kelsen’s juvenile work. 

16  Karl Binding, Die Normen und ihre Übertretung, I-II, Leipzig 1872-1877; August Thon, Rechtsnorm 
und subjektives Recht, Weimar 1878, p . 7 . 

17  Herbert L . Hart, The Concept of Law, Oxford 1970 (1st edition 1961) .
18  H . L . Hart, The Concept, p . 48 .
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It is, however, not Schauer’s intention 
to rehabilitate the surpassed conception of 
law as orders backed by sanctions . He ap-
proaches the problem with the knowledge 
of all the new conceptual and empirical 
findings about the effects of law on society . 
Especially the empirical experiments 
concerning the impact of law on human 
behaviour make his investigations inter-
esting, for they show that the ability of law 
to compel compliance is far from granted . 
In other words, it cannot be taken for 
sure that the effect of new laws on human 
behaviour is guaranteed merely by issuing 
new legislature . 

Much more is needed to bridge the gap 
between the letter of law and real human 
behaviour . In dealing with the question 
of why people obey laws, Schauer exam-
ines culture-specific conditions of various 
nations, sociological surveys or psycho-
logical experiments and media . He draws 
on Tom Tyler’s surveys in which it was 
proved that the fear of punishment plays 
only a marginal role in explaining compli-
ance with law . Most people simply cannot 
be taken for the imaginary „bad man“ 
who must be coerced to obedience by the 
threat of sanctions . Other studies con-
cerning compliance with tax laws or daily 
experience with the behaviour of drivers 
in traffic show, however, that in both cases 
people do not comply with the rules vol-
untarily . The fear of punishment does play 
a certain role in their decisions . Experi-
ments conducted by Stanley Milgram be-

tween 1963 and 1974 prove, for a change, 
that people obey law because they tend to 
obey authorities .19 Only rarely does law 
alone produce change in people’s moral 
and policy views .20 Most often changes in 
habitual attitudes are produced by media, 
movies or education . 

At the conceptual level, Schauer con-
cludes that it is necessary to have a nar-
rower concept of law because otherwise 
the question of why people obey the law 
would not make sense . The effects of 
law would be blurred by effects of other 
normative systems and cultural condi-
tions . For this reason, it is advisable to 
return to the view that coercion is perhaps 
not essential but is still a central property 
of law . It is the main feature which distin-
guishes it from other normative systems . 

The main function of law is, as it seems, 
not to punish crimes but to coordinate 
behaviour in complex human societies . 
In this regard, Schauer’s views on an-
thropology are fascinating . In recurrent 
reflections on the nature of the man for 
whom laws are written, Schauer concludes 
that people do not need to be forced to 
good behaviour by law . It is wrong to 
suppose that humans are motivated either 
by self-interest or by fear of punishment . 
However, Schauer does not subscribe to 
a utopian belief that people are good by 
nature and only society spoils them . He 
does believe that people often act on good 
intentions . The aim of law is then not so 
much to prevent bad people from doing 

19  F . Schauer, The Force, p . 68 .
20  Ibidem, p . 104 .
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bad things, as to prevent good people 
from what they (wrongly) think is good .21 
Even the social order does not need to 
be safeguarded by the threat of legal 
punishment, for people may voluntarily 
develop cooperative behavior . Schauer 
draws here on the game theory, especial-
ly Robert Axelrod’s experiments, which 
demonstrated that even selfish individuals 
may develop cooperative behaviour . This 
„cooperative agreement“22 seems to be at 
the root of people’s obedience to law . 

On balance, Schauer’s very intelligent 
and highly informative book demon-
strates that law’s power over people is very 
limited and that it is advisable to trust 
their own judgment . He also demonstrates 
that law may produce an effect on people 
even without a utopian transformation of 
human nature . It is in stark contrast to the 
exaggerated expectations about the power 
of laws enforcing human rights which we 
hear today from politicians and activists . 

Another unrealistic assumption of 
human rights historiography is the belief 
in the existence of the contemporary hu-
man rights theory . It happens quite often 
that historians follow the story of a set of 
particular rights because they believe that 
their personal choice corresponds with an 
uncertain contemporary human rights the-
ory, or a generally shared understanding 

of human rights . The same implicit belief 
is often responsible for the exclusion of 
certain thinkers from a history of human 
rights . For example German theorists of 
natural law are often not included in the 
history of human rights on the assumption 
that the human rights they put forward 
were not real or that they were even faked . 
Historians of norms – whether law or 
ethics – simply select only those thinkers 
or works which fit into their subjective 
idea of what is good . This methodological 
problem has been already discussed once 
in the German legal history when Franz 
Wieacker sought to cope with the chal-
lenge of Hans Georg Gadamer’s herme-
neutics .23 Hermeneutics makes us see that 
legal history may be based on a „herme-
neutical circle“ in which the legal historian 
investigates history merely to confirm his 
preconceived selection of „good ideas“ . 
Nowadays historians might benefit from 
the insightful work of the American 
philosopher Allen Buchanan, The Heart 
of Human Rights, because he makes it 
his goal to deny belief in the existence of 
such generally accepted or „folk theory“ of 
human rights today .24 

In Buchanan’s view philosophers writing 
about human rights tend to overestimate 
the significance of their discipline . A range 
of American philosophers, including  

21  Ibidem, p . 166 .
22  Ibidem, p . 82 . 
23  Franz Wieacker, Die Provinz der Rechtsgeschichte, in: Heinz Hübner et alii (edd .), Festschrift 

für Erwin Seidl zum 70 . Geburtstag, Köln 1975, p . 220-230 . For responses from the younger 
generation see Uwe Wesel, Zur Methode der Rechtsgeschichte, Kritische Justiz 7, 1974, p . 337-368 .

24  Allen Buchanan, The Heart of Human Rights, New York 2013 . 
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himself (as he himself says with a great 
deal of self-criticism), have miscompre-
hended the relationship between philos-
ophy and law because they approached 
the question as if the most important task 
were to create a philosophy of human 
rights while the creation of particular 
legal instruments for their protection were 
taken as a mere technical procedure in 
which philosophers were not interested . 
Buchanan believes that their conceptions 
were based on what he calls the Mirroring 
View .25 In the last twenty years there have 
indeed been several general philosophies 
of human rights produced by American 
philosophers such as Alan Gewirth, James 
Nickel, James Griffin and Carl Well-
mann which may have been based on this 
error .26 The „mirroring view“ is the belief 
that for every legal right there must be 
an antecedent corresponding moral right . 
According to this misconception, the task 
of a philosopher is to define the moral 
right, while jurists derive a corresponding 
legal instrument from this starting point . 

I am afraid this is true even of the work 
of the historian Johannes Morsink, who 
wrote extensively on the philosophy of the 
UDHR, and many other historians who 
sought to extract some sort of a philosophy 
from human rights bills .27 

Conversely, Buchanan argues that the 
heart of human rights is not these philo-
sophical concepts but the international law 
of human rights . In other words, the rela-
tionship is reversed . The most important 
thing about human rights is international 
legal instruments because they provide 
universal standards for regulating the be-
haviour of states toward the citizens under 
their jurisdiction . For this reason Buchanan 
claims that the present book will be based 
on analysis of legal documents protecting 
human rights and the practices related to 
them . Unfortunately, this promise is not 
fulfilled . There are just two instances in the 
whole book when Buchanan quotes legal 
cases, as most of the book is conceived as 
a dialogue with other American philos-
ophers and their concepts .28 Actually, we 

25  A . Buchanan, The Heart, p . 22, 50 . For self-criticism see p . 13 .
26  Alan Gewirth, The Community of Rights, Chicago 1996; James Nickel, Making Sense of Human 

Rights. Philosophical Reflections on the Universal Declaration of Human Rights, Berkeley 1987; James 
Griffin, On Human Rights, Oxford 2008; Charles A . Beitz, The Idea of Human Rights, Oxford 2009; 
Carl Wellmann, The Moral Dimension of human Rights, New York 2010 . Readers interested in the 
question of a philosophy of human rights should certainly consult also the works of German thinkers: 
Heiner Bielefeldt, Philosophie der Menschenrechte. Grundlagen eines weltweiten Freiheitsethos, Darm-
stadt 1998; Otfried Höffe, Transzendentale Interessen: Zur Anthropologie der Menschenrechte, in: Walter 
Kerber (ed .), Menschenrechte und kulturelle Identität, Munich 1991, p . 15-60; IDEM, Politische Ge-
rechtigkeit, Frankfurt am Main 1987; Robert Alexy, Theorie der Grundrechte, Frankfurt am Main 1994 . 

27  Johannes Morsink, Inherent Human Rights. Philosophical roots of the Universal Declaration, Philadel-
phia 2009 . 

28  A . Buchanan, The Heart, p . 111 (several cases when international courts helped defend citizens 
against „security measures“ of their states) and p . 124 . The Island of Palmas case (United States v . 
Netherlands 1928) . 
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could find much more useful information 
about the working of UN human rights 
treaty bodies and their cases in the manual 
of the Jewish-Canadian activist Anne F . 
Bayefsky than in this academic work .29 It is 
a great pity that Buchanan does not work 
with the data provided by the index of 
cases from these UN bodies . The data are 
available in the Universal Human rights 
index, and the working and weaknesses 
of this system would certainly be better 
revealed by an analysis of these data than 
by playing with scholarly definitions .30

 

Buchanan apparently subscribes to the 
idea that the main goal of human rights 
is to protect individuals against their own 
states and that therefore the main ef- 
forts must be oriented at restraining the 
states . Like many supporters of the „inter- 
national solution“, Buchanan does not even 
consider the question of who would guard 
the guardians .31 Th   is, however, one of the 
elementary problems of any legal theory 
since the 19th century . If the only prob-  
lem is a proper moral supervision of the 
performance of the states, then NGOs are 
seen as bodies conducting this supervision . 

Buchanan does not ask who would control 
the NGOs . Transparency is discussed here 
as the main condition for a just state, but 
Buchanan does not ask whether NGOs 
themselves are transparent in their poli- 
cies .32 Let us remark that – while there are 
agencies checking the fi of NGOs or 
checking whether they devote their efforts 
to their declared goals – there is so far only 
one institution also supervising the political 
performance of international NGOs . This 
the NGO monitor at the Bar Ilan 
University which had been boycotted 
because its cooperation with Ariel.33 Since 
the EU prohibit all cooperation with any 
Israeli institution in the „occupied 
territories“, the NGO monitor is actually 
severely restricted in its efforts, and the 
idea of any supervision of international 
NGOs is taboo . 

The anti-state preconception underlying 
this work may also be responsible for the 
fact that Buchanan fails to see the limits of 
this system . Th  UN human rights treaty 
system makes it possible for an individ-  
ual or an organization to complain about 
a state, but not for a state to complain about 
an individual or a non-state entity .34 If we 

 
 

 

29     Anne F . Bayefsky, How to Complain to the UN Human Rights Treaty System, New York 2002 . Even 
though the complaint procedure was changed in 2007, this book is still useful . 

30       See http://uhri .ohchr .org/about/Upgrade (accessed on 07/01/2017) . 
31       See F . Schauer, The Force, p . 75–92 . 
32       A . Buchanan, The Heart, p . 218-219 . 
33      Their assessments are available at http://www .ngo-monitor .org (accessed on 07/01/2017) . 
34       Non-state entities such as terrorist organizations or paramilitary groups may be investigated for the 

violation of article 1, para 9 of the ICCPR (security of the person) but only when someone lodges  
a complaint against them . Usually it should be the victim, but what to do when the victim is dead? 
It is not supposed that the complainer would be a state . The article 1 of the CAT defines as torture 
only what is committed „with the consent or acquiescence of a public official or other person acting 
in an official capacity“ . It implies the torturer must be a state or its official . 
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are to take the rulings of these bodies as 
a moral compass, then we have to consider 
that they clearly show the state as a bad 
institution because they are designed solely 
for procedures against states . This is clearly 
a problem in present-day conflicts between 
a state and a non-state entity, such as the 
Gaza Strip, the Russian separatist republic 
in Ukraine, the Islamic state, or territories 
governed by terrorists in Mali and Libya .35 
Buchanan seems to be quite optimistic 
about this burning issue of international 
law because he deals with the „international 
legal system“ as if it already supervised the 
performance of these non-state entities as 
well .36 He never addresses the problems 
with the accountability of these non-state 
entities under international law . It is also 
regrettable that Buchanan focuses only on 
complaints and fails to consider the fact 
that the relationship between the UN bod-
ies and states also involves peaceful moni-
toring . In this process states are obligated 
to submit to the UN treaty bodies’ regular 
reports about their performance which 
are then kept on record and fact-checked . 
Since 2007 the UN have been conducting 
a universal periodic review of human rights 
performance of all member states . 

On the whole, while this part of Bu-
chanan’s monograph may be disappoint-
ing, it must be said that his treatise offers 
an interesting insider’s view of the debates 

of American philosophers . What makes 
his investigation valuable for historical 
methodology is the introductory assump-
tion that there is no generally accepted 
modern theory of human rights . The 
existence of the contemporary theory of 
human rights is a myth . 

In general, the academic discussion 
among American philosophers of human 
rights which Buchanan addresses looks 
like a polemic within a very closed world . 
Historians might perhaps derive more 
benefit from the philosophical work of 
a lawyer, the famous American advocate 
of Israel, Alan Dershowitz . In his not-so-
famous book Rights from Wrongs, he pro-
poses an experiential theory of the origin 
of human rights .37 He rejects all externalist 
approaches which look for the origins of 
human rights in something outside the 
structure of humanly constructed law 
system (God, Nature, natural law) . In his 
view the source of human rights is man-
kind’s historical experience of injustice . 
„[…] Rights are those fundamental prefer-
ences that experience and history–especially of 
great injustices–have taught .“38 The source 
of rights is „the human ability to learn from 
experience and to entrench rights in our laws 
and in our consciousness .“39 This experiential 
explanation is perhaps more consistent 
with complex historical changes then the 
static philosophical constructs . 

35  This problem has been addressed mainly by Israeli lawyers; see Hamas, the Gaza War and Account-
ability, under International Law, Jerusalem 2011 . 

36  A . Buchanan, The Heart, p . 98, 277 .
37  Alan Dershowitz, Rights from Wrongs. A Secular Theory of the Origins of Rights, New York 2004 . 
38  Ibidem, p . 81 . 
39  Ibidem, p . 119 .
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Discontinuous histories of human rights
Respect for the complexities of life is also 
a strong point of the historical method 
used by the American historian Brian 
Tierney who is most famous for research 
into medieval thought . He had already 
provided a complex account of the long-
range history of human (natural) rights40 
in his book The Idea of Natural Rights, 
published in 1997 .41 His last book Liberty 
and Law elaborates on one of the most 

important aspects of the account he had 
given in his previous historical survey .42 
The first book sparked off a minor con-
troversy in which Tierney was accused of 
overrating the significance of medieval 
thinkers and stretching the beginnings 
of the „modern theory of human rights“ 
too far into the past .43 This obsession with 
the correct beginnings of the idea of true 
human rights seems to be quite common 
among historians . There has been quite 

40  I do not distinguish a history of „natural rights“ from a history of „human rights“ . It is wrong to 
assume that both terms denote different histories as implied by Samuel Moyn, Giuseppe Mazzini 
in (and beyond) the History of Human Rights, in: Pamela Slotte – Miia Halme-Suomitari (edd .), 
Revisiting the Origins of Human Rights, Cambridge 2011, p . 119–139 . The idea that both phrases 
correspond to different concepts is a corollary of the biographical illusion . It is also incorrect to 
believe that „natural rights“ (and its counterparts in other languages – iura connata, droits naturels, 
Rechte von Natur) were used only by premodern thinkers, whereas human rights only by modern 
thinkers . Human rights (derechos humanos) in Spanish were used as early as the 16th century; the 
phrase rights of man already appears during the American Revolution and before Thomas Paine used 
it in his book written under the influence of French . The term iura hominum universalia was used 
by the German enlightener Christian Wolff, which was rendered into German as allgemeine Rechte . 
Younger German authors used phrases such as Rechte der Menschheit, Menschenrecht etc . French 
physiocrates used the phrase ‘droits naturels de l ’homme’ . What is important are not these phrases 
and their „lives“ but their function within a given legal discourse or a given legal theory . It is just 
necessary to beware that the term natural rights (jura naturae) may sometimes denote rights of men 
in the state of nature and not „innate rights“ . Yet the developments of these legal theories is a larger 
topic which cannot be discussed here . The terms bürgerliche Rechte, droits politiques or Grundrechte 
(fundamental rights) denoted rights of citizens in real states . Their popularity in the 19th century 
was connected with the rejection of natural law and the old idea of a state of nature . What is again 
important is the different legal theory behind these terms . 

41  Brian Tierney, The Idea of Natural Rights. Studies on Natural Rights, Natural Law, and Church Law 
1150–1625, Cambridge 1997 .

42  B . Tierney, Liberty and Law. The Idea of Permissive Natural Law, 1100-1800, Washington 2014 .
43  B . Tierney, Natural Law and Natural Rights. Old Problem and Recent Approaches, Review of Politics 

64, 2002, p . 389–406; John Finnis, Aquinas on ius and Hart on rights. A Response to Tierney, Review 
of Politics 64, 2002, p . 407–410; Douglas Kries, In Defense of Fortin, Review of Politics 64, 2002, 
p . 41–413; Michael P . Zuckert, Response to Brian Tierney, Review of Politics 64, 2002, p . 411–415; 
Brian Tierney, Author’s Rejoinder, The Review of Politics 64, 2002, p . 416–420; S . Adam Seagrave, 
How Old are Modern Rights? On the Lockean Roots of Contemporary Human Rights Discourse, Journal 
of the History of Ideas 72, 2011, p . 305–327; Brian Tierney, Response to S. Adam Seagrave’s: How 
Old Are Modern Rights? On the Lockean Roots of Contemporary Rights Discourse, Journal of the His-
tory of Ideas 72, 2011, p . 461–468; S . Adam Seagrave, Identity and Diversity in the History of Ideas. 
A Reply to Brian Tierney, Journal of the History of Ideas 73, 2012, p . 163–166 .
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an impressive variety of probable begin-
nings . Some thinkers see them in Roman 
law, some in the nominalist philosophy of 
William Ockham, some in the concilia-
rist theologian Jean Gerson, some in the 
modern Dutch thinker Grotius, some in 
Hobbes and still others in John Locke .44 
Tierney has been attacked by a colleague 
who defended the merits of John Locke .45 
This is quite paradoxical, for Tierney’s way 
of writing is characterized by his reluc-
tance to subscribe to any version of a neat 
continuous story of human rights . In 
Liberty and Law, he emphasizes – perhaps 
as a response to the polemic – that the 
history of natural rights cannot be „written 
as a grand narrative of an idea slowly 
ripening through the ages until it reached an 
impressive maturity in the work of some great 
thinker .“46 In his view, each era had its own 
problems, to which the thinkers respond-
ed . Each era had to start – so to speak – 
from a new beginning . 

Tierney does not subscribe to investi-
gations of isolated notions, as the German 
Begriffsgeschichte does . The account in each 
book is broken down into isolated cases, 
in which Tierney gives the context of the 
discussion to which the texts belonged . 
Furthermore, Tierney rarely forgets to 
make the reader aware of the difficult struc-
ture of medieval texts, which serve as the 
more immediate context in which natural 
rights terminology occurs . When the 
nature of the inquiry requires it, Tierney 

also supplies an analysis of the author’s life 
and work . His narrative method is a model 
of the contextual approach to the history 
of ideas . It is also a nice example of a nar-
rative which does not follow illusions . 

It is interesting to see how Tierney 
copes with the question of beginnings . In 
Natural Rights he avoided a clear answer 
by starting with a criticism of the interpre-
tations proposed by the French medieval-
ist Michel Villey who rejected the notion 
that subjective rights were already present 
in Roman law and defended the claim that 
the birth-moment came with William 
Ockham’s happy synthesis of nominalism 
and subjective rights . In Liberty and Law 
the story starts with the Stoic notion of 
adiaphora and the Church fathers because 
in this inquiry Tierney already went one 
step further and instead of the origins 
of the phrase „human rights“ looked for 
the development of the idea that there is 
a broad field of actions which are neither 
prescribed as moral duties nor prohibited 
as evils, but legally permitted as something 
either praiseworthy or at least morally 
indifferent . 

Tierney’s own answer to the question of 
beginnings respects the alterity of medi-
eval intellectual culture(s) . He seems to 
agree with Villey’s conclusion that Roman 
legal culture was not centred around the 
notion of subjective rights, even though 
Roman legal monuments do contain 
well-known definitions of jus and justitia 

44  Tierney surveys these theories in B . Tierney, The Idea, p . 2–3, 44-45, 318-321 .
45  S . Adam Seagrave, How old are Modern Rights? .
46  B . Tierney, Liberty . 
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articulated in terms of individual rights .47 
He sees the shift towards an emphasis on 
subjective rights in the Middle Ages, but 
does not agree with Villey’s conclusion 
that it was Ockham who made the deci-
sive break-through . In fact, Tierney does 
not acknowledge any „great thinker“ or 
major text which would be responsible for 
this shift . Instead he locates the transfor-
mation in the long „flow of texts“ between 
1150 and 1310 . Yet between this date and 
the 14th century the notion of subjective 
rights was debated in many different 
contexts by many different social groups 
which makes it difficult to maintain that 
this early development constituted a con-
tinuous process . At the beginning, it was 
the experts on canon law, then the French 
theologians who based their comments on 
Peter Lombard’s Sentences, and in the 13th 
century it was the age of Thomas Aqui-
nas . However, their heritage was disre-
garded by 14th century figures who already 
had to face the Great Schism and the 
struggle between Ludwig of Bavaria and 
the Papacy . Sometime between Rufinus’ 
comment on Gratian’s Decretum (around 
1160), and Joannes Monachus’s Grossa 
aurea (around 1310) the notion of subjec-
tive right as a power (potestas, potentia, vis, 
facultas) and as fas established itself and 
occupied a central place in European legal 
culture . Yet we must be aware that all these 
painfully reconstructed debates only eluci-

date the role of „rights“, but not the role of 
„human rights“ . Medieval thinkers did not 
argue that these rights are innate and that 
they belong universally to all mankind . 

Each of these periods had its own major 
issues and specific contexts . In Liberty and 
Law Tierney put even more weight on 
the discontinuity between these con-
texts . They are important if we do not want 
to examine only the history of the isolated 
phrase „natural rights“, but if we also desire 
to understand how it was employed in 
the communication processes of the era . 
Tierney reveals in both books the signifi-
cance of the debate on Franciscan poverty, 
which also gave impulsion to Ockham’s 
writings . Yet in terms of continuity he is 
eager to identify the links between these 
medieval developments and early modern 
thinkers . He obviously stresses the Spanish 
theologians of the school of Salamanca, the 
debate on the Indians’ rights and the work 
of the Jesuit Francisco Suarez which al-
ready responded to the challenge posed by 
early modern absolute monarchy to the au-
tonomy of the church . Another strong link 
between medieval traditions and modern 
age is the system of moral laws proposed 
by the German enlightener Christian 
Wolff . Tierney has perhaps overstated his 
case in claiming that „Wolff ’s work could 
thus be seen as a version of Thomistic teaching 
brought up-to-date for a modern reader-
ship“,48 but he is certainly right in noting 

47  Institutiones 1 .1 . and 1 .3 .
48  B . Tierney, Liberty, p . 316 . However, Tierney has discovered that Wolff´s definition of jus as facultas 

agendi is borrowed from Suarez . Even though Wolff never quotes Suarez by name, this is a piece of 
hard evidence of continuity between these two thinkers . 
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that his system of natural laws and natural 
rights provides the most coherent account 
of the mutual relationship between pre-
scriptions, prohibitions and permissions .49 
In this regard, Wolff concludes centuries of 
the development of an idea . 

Wolff also coined the notion of 
„permissive natural law“ which became 
the subject of Tierney’s last book, subti-
tled The Idea of Permissive Natural Law, 
1100–1800 . I am convinced – on the basis 
of my own research on 17th and 18th cen-
tury texts on natural law – that Tierney’s 
conclusion about the crucial importance 
of permission is correct, and the path he 
is following in his book is a step in the 
right direction . People who only follow 
the history of isolated rights or believe 
in the existence of a modern theory of 
rights which somehow moulds them into 
a coherent whole may not realize that the 
idea of subjective rights is at odds with 
the existence of an objective legal order . 
It is only when we understand rights as 
a broad area of what is permitted under 
law that they may be reconciled . Tierney 
investigates the uses of permissive law in 
both of his books, but in Liberty and Law 
he stretches the chrono- 
logy of his investigation up to Immanuel 
Kant and the end of the Enlightenment . 

However, I am afraid that Tierney has 
not noticed that the notion of permissive 

law in this sense fell into disrepute after 
Wolff . His German successors reduced 
law to commands backed by sanctions, 
whereas laws that merely permit were not 
real laws in their view .50 In Kant’s legal 
philosophy Erlaubnisgesetz denoted merely 
the general ability of a human being to 
bind other humans (i .e . to be a bearer of 
rights) .51 

Tierney’s impression that Kant’s rea-
soning suffers from a tension between an 
old tradition and a new philosophy which 
led to an „awkward antinomy“ and „an 
impasse Kant sought to avoid“ is based on 
a misconception of Kant’s moral philos-
ophy .52 For Kant, the conjectural history 
of a transition from a state of nature into 
a civil state did not serve as a logical argu-
ment with which to explain the grounding 
of legal obligations . The „natural law“ in 
Kant does not prohibit and permit the 
same thing at the same time, for Kant did 
not use the highest law (or the imperative) 
as the highest premise for a deduction of 
lower duties and rights . We should not 
forget that he had made the famous turn 
towards the subject . 

In moral reasoning, the subject has to 
decide whether whatever he/she is doing 
may be used as a general law upon which 
everybody could act . We may illustrate it 
by the example of his argument against 
suicide in the Grundlegung zur Metaphysik 

49  B . Tierney, Idea, p . 51 . 
50  See Gottfried Achenwall – Johann Stefan Pütter, Elementa juris naturae, Göttingen 1750, 

§ 106 . 
51  Wilhelm Weischedel (ed .), Imanuel Kant, Die Metaphysik der Sitten, Frankfurt am Main 1978 

(= Werkausgabe 8), p . 355 . 
52  B . Tierney, Liberty, p . 348–349 . 
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der Sitten .53 He does not say that „suicide is 
wrong because the highest moral law says this 
or that and therefore we may easily infer that 
killing oneself is in contradiction with the 
highest natural law .“ This kind of argu-
ment would be circular, as if it contained 
correct responses to all practical questions 
in advance . Kant laid a greater stress on 
the responsibility of the subject and simply 
urged him to ask himself whether what 
he was about to do could be defended as 
a general natural law . 

In legal reasoning, the aim of the general 
law was merely to prevent individuals from 
encroaching on each other’s freedom, not to 
follow any moral goals . Law only coordi-
nates the social life of people inhabiting the 
Earth, for the basis of law in Kant is not 
only the Erlaubnisgesetz, which is to be un-
derstood as the capacity of each human to 
bind other humans by law, but also the fact 
that the Earth where mankind lives is finite .

Kant was later misunderstood as a kind 
of deficient idealist . The experiential basis 
of his practical philosophy was somehow 
ignored by 19th century thinkers . In law, 
German lawyers once again had to ac-
commodate the tension between subjec-
tive rights and objective legal order . This 
question became a topical problem after 
the defeat of the revolution of 1848 . 

An International School of Human 
Rights? 
The natural law thinkers of the 17th and 
18th centuries have been researched by 
other historians, among whom we should 
at least mention Knud Haakonssen, 
Diethelm Klippel and Frank Grunert and 
a number of others who have recently 
organized themselves into the network 
Natural Law 1625–1800 .54 It should be 
noted that there has always been some 
reluctance to admit early modern think-
ers as being a part of the history of „real“ 
human rights, for they have always been 
suspected of rather being supporters of the 
absolute monarchy .55 However, Samuel 
Moyn has recently cut the Gordian knot 
of nuanced interpretations and declared 
that the real history of human rights starts 
only with the „human rights revolution“ of 
the 1970s . 

The general historical survey of this 
new historical conception was published 
in 2010 in a book with the telling title The 
Last Utopia .56 The title comes from Moyn’s 
conviction that human rights are the last 
utopia that has been left for mankind after 
other utopias before them failed . It also 
implies that utopian dreams are a good 
thing . After this book, the utopian con-
ception has recently been diffused in an 

53  Wilhelm Weischedel (ed .), Imanuel Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Frankfurt am 
Main 1978 (= Werkausgabe 7), p . 52 . (BA 53/54) . 

54  See https://www .uni-erfurt .de/projekte/natural-law-project (11/01/2017) . 
55  For a more recent explanation of the subordination of rigths to duties in natural law theories, see 

Kmnud Haakonssen, The Moral Conservativism of Natural Rights, in: Ian Hunter – David Saunders 
(edd .), Natural Law and Civil Sovereignty, New York 2002, p . 27–42 .

56  Samuel Moyn, The Last Utopia. Human Rights in History, Cambridge, MS 2010 . 
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impressive number of collective volumes 
and articles by Moyn and his German 
followers Stefan Ludwig Hoffmann and 
Jan Eckel . One of them is a collection of 
articles entitled Human Rights and the Uses 
of History, which will be discussed below 
in more detail . After this collection of ar-
ticles, Moyn published another short book 
on Christian human rights57 which doc-
uments the earlier stage of human rights 
in the 20th century . Furthermore, his voice 
has been echoed by German historians 
Stefan Ludwig Hoffmann and Jan Eckel .58 
In 2012 a themed issue of Geschichte und 
Gesellschaft was edited by Hoffmann and 
devoted to the penetrating insights of 
Samuel Moyn .59 In 2015 the idea that real 
human rights were born in the 1970s was 
elaborated in the collective volume The 
Breakthrough, edited by Eckel and Moyn .60 
The epoch-making significance of Moyn’s 
insights was further praised by Stefan 
Ludwig Hoffmann in a theoretical article 
published in 2016 in Past and Present .61 

To an East European reader, Moyn’s 
works convey extremely interesting 
insights about the American background 
of the 1970s human rights campaign . 
I consider that even Czechoslovak sources 
confirm that Communist regimes per-

ceived Jimmy Carter’s human rights cam-
paign as the greatest threat, greater than 
the Helsinki process or domestic dissident 
movements . Moyn’s works are also a valu-
able source of information on current 
American historiography, on which he 
comments extensively . Of course, one may 
wonder whether human rights historiogra-
phy really began only with Lyn Hunt and 
her book Inventing Human Rights (2007), 
as Moyn asserts .62 What would Tierney 
and many others think about this? 

The greatest difficulty for me is Moyn’s 
conception of human rights - to be exact, 
I mean the fact that he does not have 
any conception at all . He never explains 
anything about the content, composition 
or function of rights in law, or any of 
the many technical problems concern-
ing any of the legal concepts of human 
rights . His work is a glaring example of an 
approach which is based on the biograph-
ical illusion . Paradoxically, he often uses 
the metaphor of birth, „death at birth“ 
or „stillborn child“ . The claim that real 
human rights were not born in the 1940s, 
as hitherto assumed, but in the 1970s still 
does not tell us what was new about the 
new human rights . It does not matter 
where a historian locates the „foundational 

57  Samuel Moyn, Christian Human Rights, Philadelphia 2015 . 
58  See S . Moyn, The Last Utopia, p . 311 . One collective volume actually appeared in the same year – 

Stefan Ludwig Hoffmann (ed .), Human Rights in the Twentieth Century, New York 2010 .
59  Geschichte und Gesellschaft 38, 2012, No 4 Neue Menschenrechtsgeschichte . 
60  Samuel Moyn – Jan Eckel (edd .), The Breakthrough. Human Rights in the 1970s, Philadelphia 2013 . 
61  Stefan Ludwig Hoffmann, Viewpoint. Human Rights and History, Past and Present 232, 2016, 

p . 279–310; followed by Samuel Moyn, Viewpoint. The End of Human Rights History, Past and 
Present 233, 2016, p . 307–322 . 

62  S . Moyn, Die neue Historiographie der Menschenrechte, Geschichte und Gesellschaft 2012, p . 545–570 .
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moment“ of human rights; what matters 
is that such interpretations do not tell us 
anything about human rights . 

This is closely linked to one omis-
sion in Moyn’s historical account of the 
1970s . He never considers the fact that 
even socialist states developed their own 
culture of human rights .63 All the socialist 
states had long catalogues of (civil) rights 
in their constitutions which were allegedly 
based on a „socialist conception of human 
rights“ . This theory was intentionally elab-
orated by a number of legal theorists who 
would even seek to address Western read-
ership in books published in English .64 
This effort actually intensified after Jimmy 
Carter’s human rights offensive . Socialist 
states responded with a wave of scholarly 
works on the „socialist conception of hu-
man rights“ which were presented as more 

genuine than the capitalist fake rights .65 
The existence of this socialist conception 
of human rights which was intentionally 
presented as an alternative to the „West-
ern concept“ changes at least the factual 
description of what was happening . There 
was not a conflict between those who 
endorsed human rights and those who 
rejected human rights; there was a con-
flict between different concepts of human 
rights; and the acknowledgement of this 
fact makes it clear that even historians 
writing on this period should address the 
problem of the concept of human rights 
which Carter and the activists defended .66 
Moyn tells us only when the breakthrough 
happened and who were the actors . 

The closest to answering the question 
about the new concept is the chapter The 
Purity of this struggle in The Last Utopia .67 

63  Besides, socialist states massively influenced the drafting of key UN documents . For example, the two 
international conventions of 1966 no longer contain a right to private property, but they do contain 
a longer list of economic rights, even though some of them are rather strange from a global perspective .

64  For example Imre Szabo, The Socialist Concept of Human Rights, Budapest 1966 . 
65  See Hermann Klenner, Marxismus und Menschenrechte. Studien zur Rechtsphiloosphie, Berlin 1982; 

Josef Blahož (ed .), Социалистическая концепция прав человека [Socialist Concept of Human 
Rights], Moscow 1986; idem, Občan, jeho práva a povinnosti v současném světě, Prague 1987 . 

66  Now the topic has been addressed by Ned Richardson-Little, a research fellow from the University 
of Exeter . Writing Human Rights into the History of State Socialism (https://imperialglobalexeter .
com; 24 . 3 . 2014) . However, his research seems to be confined to the German Democratic Republic . 
He has published only one contribution Ned Richardson-Little, Dictatorship and Dissent: Hu-
man Rights in East Germany in the 1970s, in: Jan Eckel – Samuel Moyn (edd .), The Breakthrough: 
Human Rights in the 1970s, Philadelphia 2013, p . 49-67 . 

67  If we look at the survey of „utopian paths“ that Moyn provides in The Last Utopia as being available in 
the 1970s, then we see that the only thinker who seems to have produced something like a philosophy 
of human rights in the 1970s was the Czech philosopher Jan Patočka (p . 165) . Moyn quotes here a pas-
sage from his essay What Charter 77 is and what it is not . Yet even though this appraisal is flattering to 
our Czech nation, it is not true . Patočka did not produce any philosophy of human rights, either new or 
old . He never discussed this topic systematically in his works before 1976, and the essay on Charter 77 
can hardly be taken for a tract of a theory of human rights (or a tract on the function of human rights 
in law) . It is a myth to believe that he produced anything of the kind . 
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If we ask what was new about the new 
and true human rights that appeared in 
the 1970s, then Moyn’s answer seems 
to rest on two claims . Firstly, the new 
human rights were real because they were 
international and the new NGOs made 
it possible to supervise the moral conduct 
of states . Secondly, they were real because 
only the activists who came in the 1970s 
finally had pure hearts and, unlike their 
miserable predecessors, they saw human 
rights as a universal value . The first claim 
implies that the real goal of human rights 
is to fight against the state . The second 
claim reveals that Moyn’s own idea of real 
human rights is actually based on a certain 
vision of human nature . In his utopia jus-
tice would not be guaranteed by law but by 
the morality of „nice persons“ in political 
NGOs . If the solution to achieving a bet-
ter world is to be the creation of a higher 
supervision above the individual states, 
then it suffers again from the old problem 
of who would guard the guardians .68 Why 
should we trust activists from NGOs? 
Why should they be a better guarantee 
of justice than law and state? If anyone 
believed that, then at least the disastrous 
Durban conference of 2001 should have 
been a warning showing that the mor-
al goals of the international NGOs are 
somewhat problematic . 

The book Human Rights and the Uses 
of History does not alter this attitude . It 
is a collection of articles which had been 
previously published in the journal The 

Nation . Most of them are actually just long 
book reviews - to be exact, six out of the 
eight chapters . In spite of the promising 
titles, we do not learn very much about 
the topics discussed, for they are mainly 
focused on evaluating the performance 
of the author under review . The genre of 
the book review does not give Moyn the 
opportunity to elaborate his own opinions 
on these problems . 

In the introduction, we find quite 
reasonable opinions on the function of 
history, but they are not followed in the 
book itself because Moyn still follows 
the lunatic utopian agenda and mostly 
reaffirms what had been said in The Last 
Utopia . In the „Epilogue“ he explains that 
he does not actually want realism; he holds 
it for a good thing when human rights are 
hidden behind a fog of utopian dreams 
because only such vague utopias can moti-
vate people . „ […] my worry is that human 
rights have conformed too much to reality. 
The utopian challenge presented by human 
rights has proved so minimal that they easily 
became neutered, and were even invoked as 
excuses – for example, in wars serving other 
interests–for choices their original advocates 
did not intend .“69 On the other hand, 
utopian dreams may lead to disastrous 
consequences when utopian fighters do 
not respect the limits of reality . A case in 
point is Moyn’s support for the Palestinian 
attempt to declare the Palestinian state 
unilaterally by being given the status of an 
observer non-member state in the United 

68  F . Schauer, The Force, p . 75–92 .
69  S . Moyn, Human Rights, p . 136 . 
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Nations in 2012 .70 This was a very unfor-
tunate idea which did not help in any way 
and only damaged the value of previous 
negotiations with Israel . Moyn wrote at 
that time an article, Face the Nations, in 
which he supported the Palestinian plan .71 

What is useful is the chapter Human 
Rights in History, which sums up in a nut-
shell what was said in the previous book . 
We learn again that previous human rights 
thinkers invoked human rights to „found 
a nation-state of their own, not to po-
lice someone else’s“72, that contemporary 
human rights have nothing to do with Eu-
ropean natural law, revolution, slavery or 
the Holocaust,73 that Carter has merit for 
invoking the concept „for purposes it had 
never before served“,74 that we once again 
find an absolutely uncritical assessment of 
NGOs and their achievements, and that 
human rights are somehow connected to 
efforts to „transcend politics“ .75 

Unfortunately, Moyn does not follow 
in this collection of essays the history of 
the „rights talk“ in the media . However, 
the strongest argument in favour of his 
thesis of the human rights revolution in 
the 1970s was the statistics documenting 
occurrences of the phrase „human rights“ 

in the English and American newspa-
pers .76 Perhaps this was what was really 
new about human rights in the 1970s . It 
had become a media format, a way to 
communicate complex moral assessments 
in an easy and economical manner . Such 
issues would otherwise require much more 
complicated expressions . 

Conclusion: History as a Limit on  
Fantasies 
History and law have profited from 
a reciprocal cooperation at several decisive 
moments in their developments . In the 
17th and 18th centuries history helped legal 
science to liberate itself from the herita-
ge of Roman law, and legal theory too 
certainly profited from the transition from 
conjectural histories which were common 
in works on the social contract to real 
histories which reconstructed the true ori-
gins and developments of law in European 
states . Possibly one of the most fruitful 
periods in legal theory was the time of 
the disintegration of the historical school 
of law in the second half of 19th century 
because it was also the time of a happy 
symbiosis between historical research and 
theoretical reflections on law . People like 

70  It was decided by UN General Assembly resolution 67/19 (29/11/2012) . 
71  Samuel Moyn, Face the Nations, www .tabletmag .com, 21 . 9 . 2011 . In that week – on 23/9/2011 – 

Mahmoud Abbas submitted an application for a membership of Palestine in the UN . 
72  S . Moyn, Human Rights, p . 70 .
73  Ibidem, p . 82 . 
74  Ibidem, p . 70 . 
75  Ibidem, p . 83 . 
76  S . Moyn, The Last Utopia, p . 231 . In fact it actually pertained only to the New York Times and 

London Times . 
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Georg Jellinek in Germany or Roscoe 
Pound in the USA combined profound 
knowledge of history with the ability to 
reflect on law in a theoretical manner . 

This happy symbiosis is not to be seen 
in present day works on legal science 
or in books on the history of human 
rights . What may be seen in 20th century 
legal theory is rather a resurrection of 
conjectural histories . We should recall that 
even Herbert L . Hart’s influential book 
The Concept of Law was framed by a story 
of a fictional tyrant called Rex77 whose 
adventures closely resembled a simpli-
fied history of Louis XIV . Some of these 
conjectures would be hard to combine 
with historical facts about the real Louis 
XIV, but past experiences have shown that 
normative sciences may benefit from such 
limitations . 

History is a difficult partner for those 
who prefer to fantasize about utopias, 
or for those who simply like to draft 
symmetrical schemes . Yet such conflicts 
between my schemes, plans or dreams 
and hard facts or lacunae in facts help me 
to discover my mistakes . It is good to be 
limited; it is good to know the limits of 
human possibilities when one reflects on 
how people ought to act – both in moral 
philosophy and in legal theory . In this 
respect I may again recall the authority of 
Immanuel Kant who emphasized in his 
lectures on moral philosophy how futile 

and empty are all reflections on morals 
when they are not supported by the study 
of real human actions .78 The sources of this 
anthropological inquiry were to be obser-
vation, travel, and books on history . 

To sum up history may be useful to law 
– including theories of human rights – in 
showing such limits of human possibilities 
in two areas . Firstly, it may demonstrate 
the limits of human nature . The fantasies 
about utopias and about a future peo-
pled by human rights priests with pure 
hearts which we encounter in Moyn’s 
works should not be taken as a serious 
option . Legal theorists actually have 
a long experience of reflections about the 
question of what is the human being for 
whom they project legal norms . Twentieth 
century theorists discussed whether they 
wrote laws for the „bad man“ (Hohlfeld) 
or the „puzzled man“ (Hart) because the 
question of whether they wrote laws for 
the „morally perfect man“ had already 
been decided . As early as the 17th century, 
lawyers rejected the fantasies of Lutheran 
thinkers that laws should envisage a mor-
ally perfect „homo integer“, who would be 
as innocent as the inhabitant of Paradise . 
This perspective was rejected because such 
a vision would basically make almost every 
real human being a criminal . Almost every 
aspect of real life, every weakness or vice, 
would lead to criminalization and punish-
ment .79 It was argued that real humans are 

77  H . L . Hart, The Concept, p . 51–76 .
78  Gerd Gerhardt (ed .), Immanuel Kant, Eine Vorlesung über Ethik, Frankfurt am Main 1990, p . 12 .
79  On this discussion see Hans-Peter Schneider, Justitia universalis. Quellenstudie zur Geschichte des 

christlichen Naturrechts bei Gottfried Wilhelm Leibniz, Frankfurt am Main 1967, p . 249–250 .
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weak and not all their mistakes should be 
considered as punishable by law . The luna-
tic visions of a state supervised by morally 
superior NGO activists are actually based 
on the unrealistic assumption that NGO 
activists have some morally different and 
hitherto unknown moral nature than other 
humans . The history of real people may 
help us to understand that such a vision of 
morally perfect humans has never materi-
alized . 

Secondly, history as a history of ideas 
may help us to reconstruct the develop-
ment of legal discipline and illustrate the 
limits of possible solutions . We should not 
forget that even such an abstract discipline 
as legal theory exists in time and that 
even past stages of its development are 
still a part of it . Some problems related to 
human rights seem to repeat themselves 
throughout history . For example, one of 
the most pressing recurrent topics is the 
conflict between subjective rights and the 
objective legal order . It has also been iden-
tified by the American lawyer and human 
rights activist Mary Ann Glendon, who 

described it metaphorically as a relation-
ship between words and grammar . Just 
as it is impossible to make a meaningful 
assertion with isolated words if we do not 
know the language, it is not possible to 
compose a legal order from a collection 
of human rights placed side by side . „Our 
rights talk is like a book of words and 
phrases without a grammar and syntax “80 
This line of thought may lead to the ques-
tion of whether subjective rights are not 
redundant . Subjective rights put side by 
side do not create an objective legal order, 
and the objective legal order may exist and 
fulfil its function even without the deco-
ration of subjective rights . But this kind 
of question had already been discussed by 
natural law thinkers in the 18th century, as 
well as by German positivists after 1848 . 
History may help us to understand these 
past developments . When we get rid of il-
lusions, history actually becomes necessary 
because human rights did not fall from 
heaven . They are – just like law – a hu-
man creation, and getting to know them 
involves studying their history . 

80  Mary Ann Glandon, Rights Talk. The Impoverishment of Political Discourse, New York 1991, p . 14 .



/ SOUČASNÁ HISTORIOGRAFIE A METODOLOGIE / IVO CERMAN 

270 OPERA HISTORICA    • ROČNÍK 17 • 2016 • č. 2

Ivo Cerman
Illusions and Realism in the History of Human Rights (Abstract)

The author argues that historiography of human rights should turn from illusionary appro-
aches to realism and that the only way to be realistic is to consider human rights as a part 
of law . He identifies three such illusions which are all caused by the difficulties of using 
language to discuss abstract immaterial subjects (essentialist illusion, biographical illusion, 
military illusion) . In the  second part he discusses two new American works on theory 
(Schauer, Buchanan) which help us to understand the properties of law as a social pheno-
menon . Parts three and four assess two new works on history of human rights (Tierney, 
Moyn) . The conclusion suggests that historiography and legal theory should renew a close 
cooperation . 
 
KEY WORDS: 
Human rights; historiography; legal theory 
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Eva Chodějovská – Eva semotano-
vá – Robert Šimůnek, Historické krajiny 
Čech. Třeboňsko – Broumovsko – Praha, 
Praha, Historický ústav 2015 (= Práce 
Historického ústavu AV ČR, v .v .i . Opera 
Instituti Historici Pragae, řada/series A – 
Monographia, svazek/volumen 63), 427 s ., 
ISBN 978-80-7286-255-9 .

Úvodní oddíl knihy nazvaný „Historické 
krajiny Čech – směry výzkumu, prameny, 
interpretace“ se skládá ze tří dílčích částí . 
První z nich podává obsažnou rekapitulaci 
metodiky dosavadního studia historických 
krajin – excelentních komponovaných are-
álů i běžné kulturní krajiny měst a venkova . 
Navazující část obsahuje systematický pře-
hled všech důležitých historických pramenů, 
na základě kterých je možné získat potřebné 
informace o vývoji historické krajiny . Kromě 
mapových pramenů jsou uváděny obrazo-
vé a písemné informační zdroje, přičemž 
nechybí ani kritické zhodnocení jejich 
výpovědní hodnoty . Poslední část prvního 
oddílu knihy je věnována genezi a přede-
vším současnému stavu a možnostem využití 
moderních technologií .  Společně s digi-
tálními katalogy jednotlivých sbírek jsou 
zmiňovány také virtuální kolekce čítající 
více, než 40 000 digitalizovaných mapových 
děl z fondů státních oblastních a okresních 
archivů, muzeí či jiných vědeckých institucí .

Pod názvem „Historické krajiny Čech 
– modelová území“ se skrývá hlavní oddíl 
knihy .  Jde o analytickou sondu do trojího 
typu krajiny v různých obdobích . Nejprve 
Robert Šimůnek svoji pozornost zaměřil 
na oblast Třeboňska v 15 . až 17 . století, 
s dílčími přesahy do 18 . a 19 . století . Eva 
Chodějovská se zabývala Broumovskem 

v raném novověku, přičemž zohlednila 
předchozí i následující vývoj . Eva Semo-
tanová nakonec věnovala pozornost Praze 
v desetiletích okolo přelomu 19 . a 20 . sto-
letí . Vzhledem k tomu, že jednotlivá území 
vykazovala určitá vývojová specifika, odlišné 
zůstaly i přístupy použité k nahlížení pro-
měn historické krajiny zvolených regionů . 
Současně však nezůstal opomenut ani vztah 
k dnešní krajině . Autoři si byli plně vědomi 
toho, že aktuální krajina není ničím jiným 
než výslednicí dlouhodobého vývoje, který 
se snažili aspoň částečně podchytit .  

Kniha je opatřena standardním vě-
deckým aparátem, jehož součástí je velmi 
obsáhlý přehled literatury a pramenů, který 
čítá více než sedm set položek, od klíčových 
syntéz až po práce regionálního charak-
teru . Výrazněji jsou akcentovány práce 
z posledních desetiletí, ovšem nechybí zde 
ani celá řada starších titulů . Současně je 
zastoupen také přehled všech základních 
webových stránek, především digitálních 
archivů s kartografickými či jinými archiv-
ními prameny . Množství dalších webových 
stránek je citováno v textu, přičemž ve všech 
případech jde o aktuální odkazy .   

Josef Grulich

Anna kubíková, Eggenberkové. 
Z bankéřské lavice na knížecí stolec, Praha, 
Nakladatelství Lidové noviny 2016 
(= Šlechtické rody Čech, Moravy a Slezska 
14), 339 s ., ISBN 978-80-7422-411-9 .

Výzkum dějin nejurozenější vrstvy raně 
novověké společnosti zemí Koruny české 
patří v domácí historiografii po roce 1989 
k dynamicky se rozvíjejícím tématům . 
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Zejména díky pečlivé práci rodových 
archivářů se však mnohé šlechtické rody 
dočkaly syntetického zpracování i před 
výše naznačeným mezníkem, často ještě 
v 19 . století . Toto tvrzení se částečně týká 
také Eggenberků, kteří vlastnili v 17 . 
a na počátku 18 . věku na jihu Čech četná 
panství . Ačkoliv v rakouském dějepisectví 
již existují rodopisná pojednání o Eggen-
bercích z pera Walthera Ernsta Heyden-
dorffa a Gerharda Bernda Marauschka, 
anotovaná práce představuje první ryze 
český syntetický pokus o zpracování 
historie zmiňovaného šlechtického rodu 
původem ze Štýrska . 

Samotná koncepce knihy se nese v přís-
ně popisném duchu . Po stručném výčtu 
historiček a historiků, kteří se z různých 
úhlů pohledu zabývali rozličnými (kul-
turně historickými) aspekty eggenber-
ských dějin, následuje kapitola o původu 
Eggenberků a rozdělení do jednotlivých 
rodových větví . Jádro knihy tvoří sedm 
klasických biografických črt nejvýznam-
nějších příslušníků rodu od Jana Oldřicha 
(1568-1634), jenž získal do své držby Čes-
ký Krumlov, po Jana Seyfrieda z Eggen-
berku (1644-1713) . Jako kritérium výběru 
konkrétních urozených jedinců autorka 
zvolila především jejich úzké vazby k jiho-
českým majetkům a s tím spojený případ-
ný dlouhodobý pobyt v českokrumlovské 
zámecké rezidenci . Kromě mužských 
členů rodu upřela zevrubnější pozornost 
také k postavám a životním osudům Anny 
Marie, rozené braniborské markraběnky 
(1609-1680), manželky Jana Antonína 
(1610-1649), a Marie Arnoštky, rozené ze 
Schwarzenberku (1649-1719), ženě Jana 
Kristiána (1641-1710) . 

Po biogramech některých příslušníků 
šlechtického rodu původem ze Štýrska 
přichází ke slovu nástin stavebních dě-
jin jednotlivých eggenberských rezidencí 
v Čechách i rakouských zemích, včetně 
paláce v severoitalské Gradišce . Zvláštní 
místo v autorčině výkladu zaujímá zámek 
v Českém Krumlově . V jeho rámci se 
pokusila rekonstruovat soudobé uspořádání 
prostor hlavního venkovského sídla Jana 
Kristiána a Marie Arnoštky z Eggenberku, 
kteří zde trvale pobývali, a na základě do-
chovaného inventáře z roku 1719 zachytit 
jeho hmotné vybavení . V dalším oddíle pak 
Anna Kubíková představila Český Krum-
lov jako středisko kultury a umění, kde 
nacházeli tolik potřebné zázemí rozliční 
literáti, malíři, hudebníci, herci a další 
osoby . Stranou pozornosti neponechala ani 
sběratelské záliby Eggenberků, zejména 
jejich rozsáhlou knihovnu . Autorka však 
ve svém výkladu neinterpretovala umělecký 
a kulturní mecenát potomků Jana Oldřicha 
z Eggenberku ve vztahu k reprezentačním 
strategiím raně novověké středoevropské 
šlechty . Pouze vyjmenovala umělce, kteří 
působili na eggenberském dvoře, případně 
díla, jež vyhotovili, operní a divadelní před-
stavení, která urození jedinci pořádali nebo 
jichž se osobně zúčastnili . Nedílnou součást 
publikace tvoří exkurs do mincovního práva 
Eggenberků a s tím spojené těžby drahých 
kovů v Českém Krumlově, včetně soupisu 
a popisu eggenberských mincí z let 1625-
1688 . S právem velkého palatinátu, který 
vydal ve prospěch rodu v roce 1625 císař 
Ferdinand II ., se pojilo udělování nobilitač-
ních diplomů a propůjčování šlechtických 
erbů . Právě jim se autorka deskriptivně 
věnovala v závěrečné kapitole, již předchází 
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obdobně orientovaný oddíl o erbech a peče-
tích českokrumlovských Eggenberků .

Anotovaná práce představuje první 
synteticky zaměřený příspěvek české histo-
riografie k výzkumu Eggenberků na prahu 
novověku a současně symbolické vyvrchole-
ní dlouhodobého a systematického bada-
telského zájmu autorky o historii Českého 
Krumlova a jeho urozené vlastníky . Jde o ja-
kýsi shrnující sumář informací dosavadního 
bádání rozesetého v podobě různě obsáh-
lých analyticky koncipovaných textů o hos-
podářských, kulturních, politických a so-
ciálních aspektech dějin výše zmiňovaného 
šlechtického rodu v četných odborných 
periodikách a kolektivních monografiích . 
Anna Kubíková se však ve svém pojednání 
nespokojila s pouhým detailním nastíněním 
rozličných aspektů historie potomků Jana 
Oldřicha z Eggenberku . Získané poznatky 
zasadila do kontextu vývoje urozené vrstvy 
v českých a rakouských zemích na prahu 
novověku . Poutavý výklad navíc doprovodila 
množstvím kvalitních barevných i černobí-
lých fotografií .

Rostislav Smíšek

John broad – Anton sChuurman (edd.), 
Wealth and Poverty in European Rural 
Societies from the Sixteenth to Nineteenth 
Century, Turnhout 2014 (= Rural History 
in Europe 10), 253 s .,  
ISBN 978-2-503-54516-5 .

Britsko-nizozemská dvojice badatelů v ob-
lasti hospodářských dějin, dějin venkova 
a historické demografie předkládá sborník 
celkem jedenácti příspěvků zaměřených 
na životní podmínky stavovsky odlišených 

obyvatel rozličných evropských oblastí 
(Dánsko, Kyklady, jižní Čechy, pražská 
diecéze, Katalánsko, Uherská nížina, 
valonská Belgie, Anglie, Normandie, Ni-
zozemí a další) v širokém časovém rámci 
jednotlivých studií seřazených chronolo-
gicky od pozdního středověku do polovi-
ny 19 . století . Ediční řada Rural History 
in Europe vyprodukovala v rozmezí let 
2008-2014 deset svazků tematizovaných 
sborníků sledujících na základě podpory 
evropské organizace COST (European 
Cooperation in the field of Scientific and 
Technical Research) základní cíl – zasadit 
současné změny evropských venkovských 
společností do jejich historického kon-
textu . Konkrétními řešenými tématy se 
staly kupříkladu nezaměstnanost, migrace, 
vylidňování venkova, zborcení kon-
kurenceschopnosti lokálních trhů, problé-
my alokace přírodních zdrojů, proměny 
v držbě i distribuci půdy či udržitelný roz-
voj průmyslu v mezích ochrany životního 
prostředí . 

V metodicky a terminologicky podnět-
ném úvodu se Anton Schuurman zabýval 
vývojem kategorií vymezujících životní 
úroveň venkovských společností . Využití 
„blahobytu a chudoby“ jako jejich dříve 
v zásadě dialekticky chápaných pólů slou-
žících k interpretaci mnoha témat hospo-
dářských dějin přehodnocuje na základě 
nejnovějších výzkumů směrem k nutnosti 
studia specifických podmínek vzniku 
a rozvoje protoindustriální společnosti . 
K tomu jsou zapotřebí především jednotně 
využitelná data charakterizující materiální 
úrovně konkrétních nižších a regionálně 
definovaných společenských vrstev, která 
poskytují analýzy závětí a pozůstalostních 
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inventářů, jak ostatně ukazuje i většina 
článků otištěných v tomto svazku . 

Po inspirativních úvodních metodic-
kých výzvách editora následují příspěvky 
kolektivu autorů . Dánský badatel Bjørn 
Poulsen předkládá ukázku heuristicky 
pozoruhodného výzkumu hmotné kultury 
dánských poddaných doby 15 . a 16 . století, 
v jejichž prostředí nelze hovořit o žád-
ných jednotných majetkových poměrech . 
Pozornost řeckého historika Dimitrise 
Dimitropoulose se soustředí na civilizačně 
uzavřenější egejskou oblast Kykladských 
ostrovů, kde se během 17 . a 18 . století 
neodehrály prakticky žádné významné 
změny v hmotné kultuře sledovaných 
městeček a jejich hustou zástavbou značně 
velikostně omezených obydlí . 

Výsledky české historické vědy 
reprezentují příspěvky Josefa Gruli-
cha a Marie Ryantové . Studie prvního 
jmenovaného ukazuje, jak výrazný rozvoj 
zaznamenala hmotná kultura jihočes-
kých venkovských domácností v 17 . a 18 . 
století . Srovnávací pohled do prostoru 
čtyř významných jihočeských panství 
Orlík, Protivín, Hluboká nad Vltavou 
a Třeboň, ukotvený ve společensko-sídel-
ních poměrech zachycených berní rulou 
a velkostatkovými prameny, umožnil 
představit souhrnnou charakteristiku 
lokální ekonomiky . Specifickou roli zde 
hrála například využitelnost toku řeky 
Vltavy, který ovlivnil regionální kon-
centraci souvisejících řemesel a říčního 
plavebního obchodu i prosperování or-
lických poddaných z plavení dřeva . Josef 
Grulich následně stratifikoval majetkové 
kategorie zachycené ve sledovaných 
pramenech, přičemž poukázal na vysokou 

míru tesařské a truhlářské soběstačnosti 
jihočeských venkovanů . Následně se autor 
zabýval vnitřním zařízením jihočeských 
venkovských domácností . Mezi obecnými 
závěry je nutno vyzdvihnout primárními 
prameny podloženou přítomnost vysoce 
specializovaného náčiní, prvoplánově pře-
kvapivou přítomnost finanční hotovosti, 
jejíž původní zatajování bylo projevem 
obranných strategií venkovanů vůči 
vrchnostem, a vyplývající tezi, že i bo-
hatší raně novověký jihočeský venkovan 
sledoval oproti reprezentativnímu účelu 
kupříkladu kuchyňského nádobí spíše 
jeho praktickou užitnou hodnotu a na-
místo nákupu luxusních předmětů do do-
mácnosti upřednostňoval rozhojnění 
stavů dobytka . Autorův článek vykazuje 
historicko antropologický zřetel výzkumů 
myšlenkového světa raně novověkých 
obyvatel venkova .

Marie Ryantová věnovala pozornost 
specifickému prostředí kleriků pražské 
arcidiecéze v kratším, o to však hut-
něji zkoumaném období (1700-1730) . 
Hmotnou úroveň arcidiecézního kněžstva 
z měst srovnala s materiální kulturou 
venkovského kléru . Graficky doprováze-
ný rozbor vzájemných vztahů sociálního 
původu, statusu, pozice v katolické církvi 
i dožitého věku vzorku více než 450 
duchovních správců pokračuje neméně 
statisticky obsáhlým zhodnocením léčeb-
ných a pohřebních výloh a výše pozůsta-
lostí . Dalšími kategoriemi postiženými 
autorkou jsou hotovost, předměty z dra-
hých kovů, knihy, obrazy, hodiny a zbraně . 
Podrobným rozborem pozůstalostních 
inventářů autorka dospěla k ozřejmě-
ní několika obecných odlišností mezi 



/ ZPRÁVY O LITERATUŘE /

275OPERA HISTORICA    • ROČNÍK 17 • 2016 • č. 2

hmotnou kulturou městského a venkov-
ského duchovenstva sledovaného prostoru 
a období . 

Další z dílčích studií sborníku může 
inspirovat nejen domácí bádání k reha-
bilitaci stavovsky podmíněného odlišení 
úrovně hmotné kultury, které podle špa-
nělské historičky Belén Moreno Claverías 
přetrvávalo v předindustriálním Kata-
lánsku . Výzkumy maďarského etnografa 
Pétera Granasztóiho odhalily kolektivně 
rozšířenou snahu bohatších středouher-
ských sedláků přibližovat se koncem 18 . 
století pořizováním drahého nábytku 
uherské místní šlechtě . Paul Servais 
z Katolické univerzity v Lovani před-
kládá srovnávací analýzu tří belgických 
venkovských regionů v okolí města Liége . 
Prameny z první poloviny 19 . století mu 
umožnily otevřít nové kategorie hmotné 
kultury domácností spočívající ve vytápění 
a úpravě jídel, ukládací zařízení související 
s kvantitativním nárůstem předmětů stej-
ného druhu, osvětlení a další . Tři poslední 
studie otištěné ve sborníku jsou obecněji 
zaměřené . Druhý z editorů John Broad 
předložil rozsáhle pojaté zhodnocení dob-
ročinnosti anglických farností od počátku 
16 . do poloviny 19 . století . Anglikánské 
farní instituce podle něj představovaly 
nejen těžiště zaopatření chudých ve hmot-
né nouzi, ale poskytovaly jim i nutný pocit 
společenské identity . Klíčovou tezí stati 
z pera Laurence Fontaine je zdůraznění 
převahy oběhu evropského zboží nad 
objemem jeho produkce . Francouzská 
badatelka podrobila výzkumu prostředí 
veřejných aukcí, bazarů, zastaváren a po-
domních obchodníků, čímž dějiny vývoje 
a rozšíření hmotné kultury nabývají dyna-

miky vícenásobného vlastnictví . Poslední 
studii sborníku představuje epilog editora 
Antona Schuurmana, který relativizuje 
některé příliš optimistické interpretace 
životních standardů v raně novověké 
společnosti . Autor přitom zdůraznil, že 
obyvatelé venkova nehráli roli antagoni-
stů změn v modernizaci hmotné kultury, 
avšak zároveň si od přelomu 18 . a 19 . 
století záměrně uchovávali regionální odě-
vy i předměty domácí potřeby, což bylo 
výrazem jejich snahy o zachování tradiční 
lokální identity . 

Recenzovaná publikace představuje 
soubor ilustrativních výzkumů na poli dějin 
hmotné kultury rozličných evropských 
venkovských oblastí . Výběr chronologic-
ky uspořádaných prací splňuje zaměření 
ediční řady a předkládá výsledky původních 
výzkumů zastoupených autorů, přičemž 
každý z příspěvků uvádí téma v přehled-
ném a dostatečně širokém kontextu jednot-
livých „národních“ historiografií . Z uspořá-
dání kapitol je patrná redakčně sjednocená 
struktura, v níž vyniká snaha o kategorizaci 
témat a terminologie studované hmotné 
kultury . Vysokou ilustrační úroveň mají 
bohatě zapojené tabulky . Po technické 
stránce by bylo možné redakci vytknout 
pouze místy nesjednocený výskyt tvarů 
britského i amerického pravopisu zároveň, 
což ovšem nesnižuje kvalitu anglického 
textu a překladu původních příspěvků (zde 
soudě zejména podle dvou zmíněných 
domácích výzkumů) . Recenzovaný sborník 
proto vyjma heuristické, metodologické 
i interpretační inspirace poslouží badate-
lům zejména k dalšímu sjednocení oborové 
terminologie . 

Miroslav Žitný
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Petr mareŠ, Korespondence Albrech-
ta Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 
1570–1596, České Budějovice, Jihočeská 
univerzita 2015 (= Prameny k českým 
dějinám 16 .–18 . století, řada B, svazek VI), 
766 s ., ISBN 978-80-7394-524-4 .

V neobyčejně záslužné ediční řadě 
pramenů k českým raně novověkým 
dějinám se objevily tři objemné svaz-
ky, jež edičně zpřístupnily korespon-
denci dvou předbělohorských generací 
rodu Pětipeských z Chýš a Egrberka, 
která se dochovala v rodinném archivu 
Lobkowiczů roudnických a nachází se 
v současné době na zámku v Nelahozevsi . 
Zpracování a edice písemností Albrechta 
Pětipeského a jeho syna Šťastného Václava 
se ujali Petr Mareš a Miroslav Žitný . 
Následující řádky se zaměří pouze na Al-
brechtovu korespondenci, kterou k vy-
dání připravil první z obou jmenovaných 
editorů .

Petr Mareš se zabývá předbělohorskou 
nižší šlechtou již od studentských let, 
jak dokládá jeho raná edice dopisů Karla 
Častovce Myšky ze Žlunic z roku 2000; 
edici korespondence Albrechta Pěti-
peského pak obhájil již roku 2005 jako 
svou diplomovou práci . V dalších letech 
na sebe upozornil několika publikacemi, 
v nichž formou soupisů, prozopografic-
kých a správně historických analýz zma-
poval krajské hejtmany (2009) a přísedící 
komorního soudu (2013) . V rozsáhlých 
studiích se věnoval také přísedícím zem-
ského soudu a v poslední době obrátil svůj 
zájem na vojenské uplatnění nižší šlechty . 
Jde vždy o časově i materiálově náročné 
projekty, které Mareš zvládá s efektivitou 

připomínající výkonné badatele druhé 
půle 19 . století . 

Ale zpět k Pětipeským . Edici 495 
písemností (nejde jen o korespondenci) 
předchází rozsáhlá a přehledně struktu-
rovaná studie . Nejprve se autor věnuje 
rodu Pětipeských a rodině hlavního 
aktéra . Po stručném přehledu starší 
historie rodu následují postupně životo-
pisné medailony Albrechtových sou-
rozenců, manželky Barbory Hrušovské 
z Hrušova a jejich dětí . Díky zpracované 
korespondenci, ale navíc i díky velmi 
pečlivé heuristice v dalších fondech 
a edicích (Desky zemské, Sněmy české), 
jde o biogramy překvapivě obsáhlé . Další 
kapitola se věnuje nemovitému majetku 
Albrechta Pětipeského, soustředěnému 
až na výjimky v Boleslavském kraji, jeho 
vývoji a správě . K tomu připojil Mareš 
zajímavou úvahu o poručnických povin-
nostech pana Albrechta, přičemž bere 
v úvahu nejen právní a hospodářský, ale 
také sociální rozměr poručnictví . Jádrem 
a nejzajímavější částí úvodní stati je ka-
pitola o samotném Albrechtovi, členěná 
podle jednotlivých etap jeho veřejného 
působení . Byl dvořanem arciknížete Fer-
dinanda Tyrolského, účastníkem sněmů 
a často i sněmovním relátorem, krajským 
výběrčím posudného, krajským hejtma-
nem v Boleslavsku a na konci života jej 
čekaly vojenské funkce jakožto velitele 
českými stavy naverbovaných oddílů, 
nejprve v hodnosti rytmistra a poté plu-
kovníka . Albrechtovo vojenské angažmá 
si vynutila nová válka proti Turkům, jež 
vypukla roku 1593 a ve které jej v roce 
1596 zastihla smrt na bojišti u Jágeru 
(Eger) . 
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Pro Mareše je příznačné, že doplňuje 
Pětipeského životopis rozsáhlými výklady 
o souvisejících reáliích, tu o posudném, 
tu například o mustruňku . Pro autorův 
naturel je charakteristické, že se přitom 
opírá především o primární prameny 
a mnohdy ani necituje literaturu, která 
k problému existuje . Kritických poznámek 
k úvodní stati lze uvést jen málo . Jsou to 
občas drobné terminologické nepřesnosti: 
na s . 23 se mluví o finanční a majetkové 
části dědictví, ovšem i finance jsou pocho-
pitelně majetkem; na s . 33 v souvislosti 
s Byšicemi čteme o „přetvoření vrchnos-
tenského sídla v tvrz“ – otázkou pak je, co 
je míněno oním vrchnostenským sídlem? 
Asi nejzávažnější pochybení představuje 
nepřehledná pasáž o dluzích na s . 55, kde 
jsou jako „dluhy“ označeny i pohledávky 
(dlužná částka za posudné měla být umo-
řena „na jeho dluhu vůči císaři“ – dlužil 
ovšem císař Pětipeskému, takže ten měl 
u něj pohledávku) .

Samotná edice vyniká neobyčejnou 
akribií . Mareš ji uvádí popisem a okolnost-
mi dochování vydávaného souboru a dále 
velmi pečlivě a „na míru“ vypracovanými 
edičními zásadami – nerozumím jen 
asymetrickému rozhodnutí transliterovat 
německé písemnosti (není jich v celé edici 
ovšem mnoho), když české texty jsou 
transkribovány . O pečlivé heuristice svědčí 
jednotliviny k Albrechtu Pětipeskému 
nalezené v jiných fondech a přehled dosud 
vydaných kusů ve starších edicích (jde opět 
pouze o jednotlivosti) . Jen místo stručné-
ho přehledu vydaných kusů (s . 85-120), 
který kopíruje pořadí písemností v ediční 
části, by bývalo užitečnější uvést například 
abecední přehled původců (odesilatelů) 

písemností adresovaných Pětipeskému . 
Edici doplňují tři rejstříky zpracované 
opět s nevšední precizností, vyzvednout 
zaslouží především analytický osobní 
rejstřík . Dovolil bych si jen vznést pochyb-
nost o formách některých jmen (Hodě-
jovští z Hodějovic – obvyklý predikát je 
„z Hodějova“, nebo Huberk z Hendrsdor-
fu – běžné je Hubryk, případně Hoberk 
z Hennersdorfu), ovšem v desítkách jmen 
jde jen o marginálii . 

Samotná edice odpovídá všem nárokům 
a standardům moderní ediční práce, včetně 
pracného poznámkování všech jmen, občas 
i staročeských výrazů a některých reálií . 
Zamysleme se tedy raději, co takováto edi-
ce přináší pro historickou práci . Na první 
pohled v ní totiž převažují kusy, jejichž 
vypovídací hodnota je spíše skromná . Již 
na druhý pohled si ale uvědomíme, že 
výborně ilustruje každodennost, politické 
aktivity a vztahy příslušníků rytířského 
stavu v Čechách na konci 16 . století, může 
být i výborným pramenem pro studie his-
toricko-antropologické . Sociální interakce 
„pánů a přátel“ se projevovala pozváními 
na svatby, křty a pohřby, vzájemnými služ-
bami (půjčováním kuchařů či loveckých 
psů, kmotrovstvím, svědčením ve spo-
rech apod .) . Velkou část agendy nižšího 
šlechtice vyplňovaly povinnosti vyplývající 
ze shora uvedených hodností a úřadů . Jde 
tedy z velké části o korespondenci úřední, 
kterou lze ale jen těžko oddělovat od té 
soukromé, neboť nižší šlechtic nedispo-
noval vlastní kanceláří (k tomu hodně 
napoví tabulkový přehled zastoupených 
typů písemností na s . 86, kde se ovšem 
mísí hledisko diplomatické a obsahové) . 
Je až překvapující, jak ohromný podíl mají 
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v Albrechtově korespondenci záležitosti 
týkající se poddaných . Jde nejen o propou-
štění na jiná panství, ale hlavně o spory 
vyprovokované vlastními i cizími podda-
nými, jež musela vrchnost řešit . Po roce 
1593 pak nastupují dopisy ohledně vojen-
ských záležitostí . Zcela svébytný ráz mají 
dopisy žen, například Albrechtovy sestry 
Anny, neteře Barbory nebo dcery Marie 
Anny . Zní intimnější tónem, řeší se v nich 
hlavně rodinné záležitosti a jsou zajímavé 
i jazykově .

Mezi několika stovkami Albrechtových 
písemností se najde občas i zcela výjimeč-
ný kus . Upozornil bych závěrem alespoň 
na dva takové . Pod č . 83 najdeme dopis 
Jindřicha mladšího Hrušovského z Hrušo-
va (příbuzného Albrechtovy choti), dato-
vaný v Rábu 23 . září 1578 . Jde o nesmírně 
živé vyprávění o poměrech a životě ve vo-
jenském táboře na turecké hranici . Ještě 
větší překvapení přinesl dopis č . 391 z 3 . 
června 1593 . Neznámý pisatel, uvedený jen 
iniciálami S .L . z L ., v něm reaguje na Al-
brechtovu žádost o poskytnutí českého 
překladu z knihy Niccolò Macchiavelliho 
(zřejmě se jedná o Vladaře) a vysvětluje 
škodlivost a bezbožnost podobných knih: 
„Avšak podle rozumu sobě od Pána Boha pro-
půjčeného, srozumívaje po jistých příčinách, 
že učení jeho [Macchiavelliho] velmi široce 
se rozmáhá, velicí páni knihy takové čtou, ob-
libují a ji jako Turci za Alkorán mají, ji proti 
prostým a neupřímným užívají, nemohl sem 
žádosti Vaší [Milo]sti jakožto pána ke mně 
příznivého oslyšeti [rozuměj „vyslyšeti“] .“ 
Snad i proto se dotyčný podepsal jen těmi 
iniciálami .

Zdeněk Hojda

Miroslav Žitný (ed.), Korespondence 
Šťastného Václava Pětipeského z Chýš 
a Egrberku z let 1600–1611, České 
Budějovice, Jihočeská univerzita 2015 
(= Prameny k českým dějinám 16 .–18 . sto-
letí, řada B, sv . VII/1), 604 s .; ISBN  
978-80-7394-544-2; týž (ed.), Kores- 
pondence Šťastného Václava Pětipeského 
z Chýš a Egrberku z let 1611–1621, České 
Budějovice, Jihočeská univerzita 2016 
(= Prameny k českým dějinám 16 .–18 . sto-
letí, řada B, sv . VII/2), 814 s .;  
ISBN 978-80-7394-575-6 .

Rozsáhlou, byť typologicky ne vždy 
snadno ohraničitelnou skupinu pramenů, 
jež se těší v posledních letech mimořádné 
oblibě nejen mezi čtenáři, ale i badateli, 
představují prameny osobní povahy, ať již 
jde o deníky, cestopisy, paměti, autobiogra-
fie či korespondenci . Jsou to právě osobní 
výpovědi, v nichž jsou obsaženy nejen 
informace, jež se týkají každodenního 
života pisatelů, ale přinášejí i pohled 
do jejich myšlenkového světa, zrcadlí se 
v nich hodnotové postoje, pocity, nezřídka 
se čtenář stává svědkem i zcela intimních 
osobních výpovědí . Současně jsou odrazem 
kulturní, společenské a politické situace 
dané doby, obrazem společnosti nazírané 
optikou pisatelů, pochopitelně v závislosti 
na prostředí, z něhož pocházeli . 

Je zcela přirozené, že v centru badatel-
ského zájmu stála donedávna především 
vyšší šlechta, jednotlivé významné osob-
nosti, zatímco dějiny nižší šlechty byly 
v porovnání s tím neprávem opomíjenou 
a poněkud zanedbávanou „Popelkou“, a to 
přestože řada jejích příslušníků zastávala 
nezanedbatelnou roli ve společenském, po-
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litickém, hospodářském i kulturním dění 
v období raného novověku . Jeden z důvo-
dů spočívá v dané souvislosti nepochybně 
v pramenné základně, jež se zpravidla 
dochovala v menším, torzovitém rozsahu 
a často navíc značně roztříštěně . 

Především zásluhou vedení Historic-
kého ústavu Filozofické fakulty Jihočeské 
univerzity (i když nikoli výlučně), které 
dlouhodobě podporuje studium dějin nižší 
šlechty v předbělohorském období, se daří 
postupně a systematicky skládat mozaiku 
pramenů k dějinám nižší šlechty . Díky čes-
kobudějovickému Centru raně novověkých 
studií jsou pak zpřístupňovány úspěšné 
ediční počiny zejména mladých badatelů 
v ediční řadě Prameny k českým dějinám 
16.–18. století . Naposledy jde o rozsahem 
i obsahem impozantní dvousvazkovou 
práci Miroslava Žitného věnovanou 
Šťastnému Václavu Pětipeskému z Chýš 
a Egrberku, která navazuje na edici ko-
respondence Albrechta Pětipeského, otce 
Šťastného Václava, již vydal Petr Mareš 
v rámci uvedené ediční řady .

Cíl práce, založené na pečlivé heuris-
tice, spočívá ve dvou oblastech – ve zpra-
cování genealogické studie o posledních 
třech generacích rytířského rodu Pěti-
peských a biografie jednoho z posledních 
příslušníků tohoto rodu, rytíře Šťastného 
Václava, jež přináší informace o jeho 
postavení, společenské angažovanosti či 
kariérním postupu na straně jedné,  
na druhé pak v kritickém zpřístupnění 
bohatě dochovaného souboru jeho kores- 
pondence, která se nachází především 
ve fondu Rodinného archivu roudnic-
kých Lobkoviců v Nelahozevsi a doplňují 
ji písemnosti, jež jsou součástí dalších 

archivních fondů domácích i zahranič-
ních . V této souvislosti podnikl autor 
i průzkum rodinných archivů šlechtických 
rodů, jejichž příslušníci byli zastoupeni 
mezi odesílateli korespondence Šťast-
nému Václavovi, řadu informací doplnil 
na základě studia ústředních fondů v Ná-
rodním archivu (Stará manipulace, Desky 
zemské, Nejvyšší pražské purkrabství), ale 
i tamních sbírek (Dobřenského genea-
logické sbírky, genealogicko-heraldické 
sbírky Wunschwitzovy) . Kromě nich 
čerpal autor z bohatých fondů Státního 
oblastního archivu v Třeboni (Histori-
ca, Cizí rody) . Bohatý zdroj informací 
pak představovaly zejména písemností 
uložené v rámci městské registratury 
ve Státním okresním archivu Mělník . 
Stranou pozornosti neponechal autor 
ani materiály zahraniční, kdy především 
s využitím sbírky přepisů z Národního 
archivu podnikl výzkum v drážďanském 
státním archivu, zvláště v Bergmannově 
sbírce, provedl sondy i do fondů vídeň-
ských archivů a bohemikálních pramenů 
v budapešťském národním archivu .

Vlastní edice zahrnuje bezmála tisíc 
kusů chronologicky řazených písemností 
zpřístupněných (až na výjimky, které jsou 
čtenáři předloženy ve formě regestové) 
in extenso . Jednotlivé písemnosti jsou 
transkribovány (při zachování autenticity 
textů), jazykově německé texty translite-
rovány (v souladu se stávajícími pravidly, 
jimiž se řídí vydávání textů v jazykově 
německých zemích), přičemž pokud jde 
o metodiku, stanovení edičních zásad, 
strukturu vědecko-informačního aparátu, 
byly jednotlivé postupy vzájemně koor-
dinovány s autorem předchozího svazku . 
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V případě poznámkového aparátu autor 
zvolil jednu společnou číselnou řadu 
poznámek textových a věcných, řazených 
samostatně za každou jednotlivou písem-
ností, jež činí text uživatelsky nadmíru 
příjemným . K tomu přispívají i pečlivě 
zpracované rejstříky – jmenný (v jehož 
rámci byly editorem identifikovány jed-
notlivé osoby v písemnostech zmiňované), 
zeměpisný, věcný, připojen je i slovníček 
archaismů a germanismů . 

Z hlediska obsahového přináší edice 
neobyčejně bohatý zdroj informací pro 
celou řadu oblastí života raně novověké-
ho šlechtice, ať již jde o rodinné zázemí 
či širokou síť společenských vztahů 
a kontaktů, které se promítaly v účasti 
Šťastného Václava na společenských udá-
lostech (slavnostech, křtinách, svatbách, 
pohřbech) a byly klíčové pro jeho kariérní 
vzestup a určovaly jeho společenské 
postavení v hierarchicky uspořádané sta-
vovské společnosti . S hlubokou znalostí 
dobových reálií a se zdravým nadhledem 
si autor všímá i široké škály dalších otá-
zek hospodářského (správa rodových stat-
ků), vojenského (účast v protitureckém 
tažení) či politického charakteru . V dané 
souvislosti autor projevuje schopnost 
maximálně kritického přístupu, věcných, 
úsporných, a přesto čtivých formulací 
oproštěných od zbytečného balastu, jež 
čtenáře podněcují k hlubšímu zamyšlení 
na straně jedné, na straně druhé předsta-
vují nejen inspiraci pro další bádání, ale 
i podněty a východiska k prohlubování 
celé řady témat, jichž se zpřístupněné 
písemnosti týkají . 

Ivana Ebelová

Jana janiŠová (ed.), Zřízení zemské Mar-
krabství moravského z roku 1604, Praha, 
Scriptorium 2015, 544 s ., ISBN 978-80-
88013-17-4 .

Edice moravského zemského zřízení 
z roku 1604 navazuje na předchozí 
zpřístupnění moravských zemských 
norem z let 1516, 1535, 1545 a 1562, 
jimiž editorka nejnovějšího svazku 
spolu se svým manželem Daliborem 
Janišem navázali na práci Františka Čády, 
mimořádného znalce právních poměrů 
na předbělohorské Moravě, jemuž je edice 
také věnována . 

Jádrem svazku je edice posledního 
a současně nejobsáhlejšího zemského 
zřízení, které na Moravě vstoupilo v plat-
nost před zásadní proměnou politických 
poměrů ve dvacátých letech 17 . století . 
Jejím podkladem se stal exemplář z roku 
1604 vytištěný v olomoucké tiskárně 
Jiřího Handle . Edici normy (s . 289-
443) obsahující 189 článků a dobový 
rejstřík editorka doplnila přepisem 47 
různě rozsáhlých materiálů, které vznikly 
v letech 1562 až 1604 v průběhu kodifi-
kace zpřístupněného zřízení (s . 445-472) . 
Za velmi cenné považuji autorčiny po-
četné a obsáhlé komentáře k jednotlivým 
článkům obsaženým v editované normě, 
které důkladně objasňují jejich genezi, 
stejně jako ukazují způsob, jakým byly 
články do zemského zřízení přebírány ze 
starších právních dokumentů .

Vlastní edici Jana Janišová přede-
slala čtyři úvodní kapitoly . V logické 
posloupnosti se nejprve stručně zabý-
vala kodifikací zemského práva v raném 
novověku . Výklad o nejstarších zemských 
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zřízeních ve střední Evropě a zejména 
v jednotlivých českých zemích jí poskytl 
nezbytný kontext pro vylíčení geneze 
zemských zřízení na předbělohorské 
Moravě a představení jejich zdrojů, 
k nimž ve starší době patřily především 
landfrýdy a Tovačovská kniha . Na pojed-
nání o vzniku zemského zřízení z roku 
1562 navázala podrobným představe-
ním procesu kodifikace nového zřízení, 
kterým se stala editovaná norma z roku 
1604 . Sledovala přitom zejména činnost 
jednotlivých stavovských komisí, které se 
od roku 1567 podílely na kodifikačních 
pracích, a zabývala se také stavovskými 
návrhy na znění nového zemského zříze-
ní . V souvislosti se závěrečnými pracemi 
na jeho textu věnovala pozornost rovněž 
zásahům zeměpána, respektive české 
dvorské kanceláře do stavovského návrhu, 
stejně jako listinám Rudolfa II . z června 
1602, kterými zeměpán povolil tisk zem-
ského zřízení . 

Následující výklad je věnován tisku 
z roku 1604, který se stal podkladem 
pro edici . Editorka se zabývala jeho 
grafickou podobou, zejména mědirytem 
s erby úředníků a přísedících moravského 
zemského soudu vloženým do některých 
exemplářů, který interpretovala v kon-
textu mocenských a konfesních střetů 
na Moravě na počátku 17 . věku . Stranou 
její pozornosti nezůstaly ani způsoby 
distribuce zemského zřízení stejně jako 
jeho tištěné či v rukopise dochované 
exempláře a jejich majitelé od roku 1604 
až do nedávné doby .

Závěrečnou čtvrtou kapitolu Jana 
Janišová věnovala pramenům a struktuře 
zemského zřízení z roku 1604 . Jeho po-

rovnáním se staršími normami zjistila, že 
ze 190 článků (tedy včetně rejstříku) je 44 
zcela nových, dalších 38 bylo oproti verzi 
z roku 1562, která představovala základ 
nového zřízení, pozměněno, upraveno 
nebo jinak přepracováno . Spolu s uve-
denou normou sloužila jako její podklad 
usnesení moravských zemských sněmů 
a spíše okrajově také Tovačovská kniha . 
Editorka svá zjištění obsažená ve výkla-
du shrnula rovněž do přehledné tabulky 
(s . 124-135) . Vlastnímu popisu tisku 
z roku 1604 se věnuje další pasáž knihy, 
kterou Jana Janišová doplnila podrob-
ným soupisem jednotlivých dochovaných 
exemplářů . V českých, moravských i mno-
ha zahraničních knihovnách se jí podařilo 
vypátrat jeho 44 tisků, tři české opisy, 
14 německých překladů, dva rukopisy 
jeho návrhů, jeden opis návrhu a jeden 
další rukopis . Společně se soupisem 
pramenů a literatury je součástí kritic-
ké edice také jmenný, místní a zejména 
velmi cenný věcný rejstřík .

Objemný svazek obsahuje kritickou 
edici posledního moravského předbělo-
horského zemského zřízení z roku 1604 . 
Spolu s tím důkladně analyzuje jeho vznik 
stejně jako genezi a formulaci jeho jednot-
livých článků . Je tak důkladnou analýzou 
výsledné verze nejobsáhlejšího moravské-
ho zemského zřízení, ale také bezmála 
čtyřicetiletého procesu jeho kodifikace, 
která byla dílem stavů . V tomto smyslu je 
zejména druhá z úvodních kapitol cenným 
příspěvkem k právní kultuře předbělohor-
ské Moravy .  

Josef Hrdlička  
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Pavel matlas (ed.), Z poddaného 
šlechticem. Rodinné paměti Zbudov- 
ských z Rovné Hory a Malých z Tulecho-
va (1604-1737), Praha, Scriptorium 2016 
(= Manu propria 8), 361 s . + obrazové 
přílohy, ISBN 978-80-88013-21-1 .

Raně novověké ego-dokumenty patří již 
několik desetiletí mezi nejoblíbenější pra-
meny historického poznání a jejich ediční 
zpracování jsou vždy vítána . Název knihy 
odkazuje k životnímu příběhu hlavního 
autora předložených pamětí Jiříka Alb- 
rechta Zbudovského, který se roku 1604 
narodil do poddanské mlynářské rodiny 
a zásluhou svého vzdělání se již v roce 
1623 dostal do služeb známého vojevůd-
ce dona Baltazara Marradase . Odtud se 
vypracoval na úředníka desek zemských 
a poměrně váženého muže, kterému jeho 
bývalý pán v roce 1637 vymohl povýšení 
do šlechtického stavu .  Podtitul „Rodinné 
paměti“ pak odkazuje na vžité označení, 
které vytvořil jejich objevitel, archivář Vác- 
lav Schulz . Přesnější by byl název rodinná 
kronika, neboť hlavním obsahem textů 
jsou poznámky o narozeních, sňatcích 
a úmrtích členů vladyckých rodů Zbudov-
ských a Malých v průběhu 17 . století .

Prezentovaná publikace zpřístupňuje 
tři dokumenty . Jde o německé zápisky 
Zbudovských z Rovné Hory, pořízené prv-
ním nositelem šlechtického titulu Jiříkem 
Albrechtem . S psaním začal v polovině 
třicátých let 17 . století a poslední zápis 
učinil roku 1650, tedy jedenáct let před 
svou smrtí . Na ně navazují česky psané 
paměti Malých z Tulechova, jejichž větší 
část v letech 1655 až 1680 pořídil Jiříkův 
zeť Jan Adalbert . K nim byl připojen 

český pamětní spis o právech zbudovských 
sedláků vytvořený Jiřím Albrechtem v roce 
1660 . Dokumenty byly zpřístupněny 
v jazyce originálu, pouze v případě pamětí 
Zbudovských bylo využito zrcadlového 
překladu . 

Kompletní vydání pamětí formou ko-
mentované edice je důležitým příspěvkem 
ke studiu života nižší šlechty v pobělo-
horském období . Vedle pečlivé transkrip-
ce textu a podrobného poznámkového 
aparátu potěší i péče, která byla věnována 
celkové úpravě a vzhledu knihy . Editor při 
přípravě publikace cílil na široké spekt-
rum čtenářů a snažil se rodinné paměti 
Zbudovských a Malých přiblížit i zájem-
cům mimo odbornou historickou obec . 
Z tohoto důvodu opatřil edici rozsáhlou 
předmluvou, ve které přiblížil osobnosti 
tvůrců pamětí a okomentoval a vysvětlil 
i jejich formu a obsah . Úvodní studie, která 
zabírá dvojnásobný počet stran než vlastní 
edice, zahrnuje důkladný genealogický 
rozbor a historii obou rodů včetně pokusu 
o lokalizaci popisovaných událostí . Velký 
prostor věnuje i popisu přechodových 
rituálů, které paměti zachycují .  

Markéta Skořepová

Radek Fukala, Konec zimního králov-
ství a poslední ohniska odporu, České 
Budějovice – Ústí nad Labem, Bohumír 
Němec – Veduta – Filozofická fakulta 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2016, 
512 s . + 64 s . barevné přílohy, ISBN 978-
80-88030-13-3 .

 
Zakrátko uplyne 400 let od vypuknutí 
třicetileté války . Úměrně s celoevrop-
ským významem nepřehlédnutelného 
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výročí přibývá v poslední době prací, 
které se pokoušejí ve světle nejnovějších 
metodologických přístupů prohlubovat 
a dále zpřesňovat dosavadní stav poznatků 
o nejrůznějších aspektech zmíněné dějinné 
události . Výjimku v tomto směru nepřed-
stavuje ani nedávno vydaná monografie 
Radka Fukaly . Jejím ústředním tématem 
se stala nejranější fáze dlouhotrvajícího 
konfliktu, v níž se zrcadlily a vzájemně 
prolínaly důsledky české (1618-1620) 
a falcké války (1621-1623) .

Předsevzetím autora bylo překročit 
stereotypy přetrvávající ve vnímání doby, 
spojované s vládou „zimního krále“ Fri-
dricha Falckého . Snažil se proto předložit 
poněkud jiný obraz českého stavovského 
povstání, který podle jeho slov „boří tradič-
ní český mýtus o definitivním konci proti-
habsburského odboje“ bezprostředně po bitvě 
na Bílé hoře (s . 352-353) . Zvláště ne-
zdolné vojenské a diplomatické úsilí řady 
představitelů stavovské opozice v prostoru 
jednotlivých zemí Koruny české a za jejich 
hranicemi se pro něj stalo důkazem, že je 
nutné řešení česko-falcké otázky nahlížet 
v nejširších souvislostech .

V úvodu populárně pojaté práce se 
Radek Fukala nezaštiťoval závažnější-
mi metodologickými přístupy, což však 
plně odpovídalo jeho záměrům . Naproti 
tomu zdůraznil, že předkládané pojed-
nání „nechce být nic víc než vypravováním 
o historických událostech a aktérech“ (s . 13) . 
Jeho vlastní obsah zasadil do promyšlené 
struktury čtyř hlavních kapitol, při jejichž 
sestavování kladl důraz na opuštění úzké-
ho bohemocentrického úhlu pohledu . Aby 
autor mohl výrazněji postihnout celistvost 
stavovských nepokojů, zabýval se vedle 

Království českého také děním na Mora-
vě, ve Slezsku, obojí Lužici, Porýní nebo 
ve zdánlivě zanedbatelných ohniscích 
lokálních konfliktů . Ještě před započetím 
výkladu se ovšem jeho pozornost zaměřila 
na základní shrnutí některých stěžejních 
událostí počínaje smrtí císaře Matyáše až 
po první kroky nově zvoleného českého 
krále Fridricha Falckého .

Jako nejvhodnější prostředek k uchope-
ní spletitého tématu Fukalovi posloužily 
četné příběhy konkrétních aktérů bělohor-
ské doby, na jejichž pozadí vylíčil stěžejní 
momenty ve vývoji protihabsburských 
postojů na území českého státu a v jeho 
sousedství . První kapitolu vyplnily zvláště 
neúspěšné snahy slezského knížete Jana 
Jiřího Krnovského o obranu lužických 
oblastí před saskými výpady, neslavné 
konce předního luteránského politika 
a lužického fojta Jáchyma Ondřeje Šlika 
nebo vítězství moravského plukovníka 
Fridricha z Tiefenbachu dosažená v bitvě 
u Věstonic a při obléhání Mikulova . 
Příznivě je potřeba hodnotit také autorův 
zájem o vyzdvižení činů méně význačných 
pánů a vybraných příslušníků nižší šlechty 
z moravsko-slezského pomezí, jakými 
byli například Jan Kryštof z Valdštejna či 
Jan starší Skrbenský z Hříště . Závěrečný 
úsek první kapitoly patřil sebevědomému 
vystupování Albrechta z Valdštejna při 
obsazování severočeských měst, které se 
časově překrývalo s podstatně známějším 
triumfem císařských oddílů na Bílé hoře .

Prakticky celá druhá kapitola je naopak 
zasvěcena pozoruhodné osobnosti stavov-
ského generála Petra Arnošta z Mansfeldu, 
jehož osudy byly neodmyslitelně spjaty 
s boji za prosazení zájmů „zimního krále“ 
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v období české i falcké války . Vedle peč-
livého přiblížení známých vrcholů jeho 
kariéry se Radek Fukala neopomněl vracet 
také k rozsáhlým sociálním sítím zdatného 
válečníka, v nichž se vyjímali například 
skotský plukovník Andrew Gray nebo kní-
že Jan Arnošt Sasko-Výmarský .

Třetí kapitole předchází životní příběh 
mansfeldského plukovníka Heřmana 
Frencka, jenž na sebe upozornil nejen 
vlastním žoldnéřským dobrodružstvím, 
završeným úmrtím v roce 1629, ale také 
dočasným řízením obrany opevněného 
Tábora, kam se uchýlil ještě před střetnu-
tím na Bílé hoře . Poukazem na Frenckovo 
spojení s táborskou základnou si autor 
vytvořil předpolí pro výklad věnovaný 
odhodlání stavovských obránců Tábora, 
Třeboně, Orlíku a Zvíkova v letech 1620 
až 1622 . Na příkladu jihočeských měst 
a pevností ukázal, že válka pokračovala 
v místních „ohniscích neklidu“, kde vázala 
císařské síly .

Za politickými a vojenskými zvraty ne-
klidného pobělohorského období se ohlíží 
poslední kapitola, která vykazuje velkou 
pestrost zastoupených témat . Kromě 
krátkodobého pobytu českého krále a rýn-
ského falckraběte Fridricha ve Vratislavi 
si detailně všímá následného vyjednávání 
zvláštní delegace v čele s poděbradským 
knížetem Karlem Fridrichem o slezské 
omilostnění, vrcholícího uzavřením tzv . 
Drážďanského akordu se saským kurfiř-
tem Janem Jiřím . Spolu s ním se dostalo 
prostoru také důležitému dění v Klad-
ském hrabství a obléhání zdejší pevnosti . 
Mnoho životních rolí stihl na straně 
stavovské opozice vystřídat i nenápadný 
rytíř Jan Šelendorf z Hornsperka, který se 

po předchozích účastech na bitevním poli 
chopil z pověření sedmihradského knížete 
Gabriela Bethlena jako regent správy 
v Opolsku a Ratibořsku, aniž by se přitom 
přestal podílet na snahách o obnovu bojů 
v Horním Slezsku .   

Pokus o zachycení tradičního tématu čes-
ké historiografie v nevšedním duchu zvládl 
Radek Fukala velmi dobře . S bezpečnou 
znalostí rozsáhlé odborné literatury k ději-
nám třicetileté války a rozmanité pramenné 
základny připravil inspirativní pojednání 
o tom, jak prožívaly válečné dění na přelomu 
druhého a třetího desetiletí 17 . století více 
i méně známé osobnosti protihabsburského 
tábora z českých zemí .

František Koreš

Lothar höbelt, Ferdinand III. (1608-
1657). Mírový císař proti vůli, České 
Budějovice, Veduta 2015, 489 s ., ISBN 
978-80-88030-09-6 .

Obsáhlý životopis je věnován osobě habs-
burského císaře, jenž se v domácí historio-
grafii monografického zpracování dosud 
nedočkal . Höbeltův text vydaný německy 
v roce 2008  obsahuje podrobný přehled 
především politických a diplomatických 
souvislostí Ferdinandovy vlády, ztížené 
z větší části třicetiletou válkou . Rakouský 
historik si klade za cíl postihnout zejmé-
na její počáteční a závěrečné roky, kde 
se jeho esejisticky pojatý výklad opírá 
o vlastní primární výzkumy v rakous-
kých, německých, vatikánských i českých 
archivech . 

Rodinné dějiny otevírá autor po ozřej-
mění základních habsburských dynas-



/ ZPRÁVY O LITERATUŘE /

285OPERA HISTORICA    • ROČNÍK 17 • 2016 • č. 2

tických vazeb neotřelým zhodnocením 
bratrské roztržky mezi Rudolfem II . 
a Matyášem Habsburským, v jejímž 
průběhu porodila Marie Anna Bavorská 
Ferdinandovi II . Štýrskému stejnojmen-
ného syna . Druhá z početných kapitol je 
věnována přípravě následníka trůnu . Autor 
zde poukazuje na nutně zúžený geografic-
ký horizont korunního prince, který i kvůli 
počínajícímu válečnému konfliktu a přes 
dokonalé zvládnutí italštiny (i dalších 
jazyků) nikdy žádnou jižní zaalpskou zemi 
nenavštívil . 

Pozornost dále věnuje diplomatickému 
pozadí uherské (1625) a české koruno-
vace (1627) i sňatku Ferdinanda s Marií 
Annou Španělskou, jenž se stal symbolem 
jednoty Casa d’Austria . Jednou z mnoha 
aktualizací balancujících na pomezí ana-
chronismů je vztažení konceptu „appea-
sementu“ k průběhu řezenských říšských 
sněmů počátku třicátých let 17 . století . 
S připomínkou bádání Josefa Pekaře autor 
neváhá přehodnotit také vrchol genera-
látu i zavraždění Albrechta z Valdštejna, 
po němž převzal vrchní velení císařských 
vojsk díky vlivu španělské diplomacie prá-
vě Ferdinand . Jeho brzkým a „vnuceným“ 
vojenským triumfem se stalo vítězství nad 
početnější švédskou armádou u Nördlin-
gen v září 1634, kde se skutečných zásluh 
ve prospěch habsburského následníka 
vzdal Matyáš Gallas . Podrobně je násled-
ně rozebrán Ferdinandův velitelský štáb 
i dvůr, v jehož čele stál od roku 1635 hrabě 
Maxmilián z Trauttmansdorfu . 

Čtvrtý oddíl biografie se soustředí 
na císařský dvůr, jeho kulturní, sociální 
i hospodářské zázemí, v němž se nový císař 
snažil o jistý „úsporný program“ vynu-

cený válečnými náklady . Höbelt shrnuje 
proměnu hierarchie tajné císařské rady 
ústící v hegemonii nejvyššího hofmistra 
Trauttmansdorfa, příslovečné hlavy „špa-
nělské strany“ na vídeňském dvoře, načež 
se pokouší o přehodnocení dosavadních 
schémat rozložení a vlivu dvorských frakcí . 
Pátá kapitola přináší analýzu jednání 
i následného vynucování pražského míru, 
proložené kupříkladu líčením nepříliš zná-
mého císařského zimního tažení (1639), 
kdy se úspěšného obsazování švédských 
pozic v Čechách účastnil Ferdinandův 
bratr Leopold Vilém . Rozsáhlé pasáže 
o vojenské a politické diplomacii osvě-
žuje tentokrát převyprávění neúspěšného 
Banérova pokusu rozehnat koncem ledna 
1640 říšský sněm v Řezně, odkud byl švéd-
ský vojevůdce po soustředěném protiútoku 
zahnán přes Chebsko a Krušné hory až 
do Saska . 

Bodem obratu v dosud obstojné vo-
jenské situaci se staly tři porážky císař-
ské armády na Kempenském vřesovišti, 
u Svídnice a Breitenfeldu/Lipska roku 
1642, následované počátkem příštího léta 
ještě pádem španělského vévody a ministra 
Olivarese, pomyslného sloupu habsburské 
rodinné solidarity . Po obsáhlých rozborech 
diplomatického vývoje závěru třicetileté 
války (dánské, polské i kupříkladu osman-
ské otázky) připomíná Lothar Höbelt 
ještě poslední fyzické tažení císaře do pole, 
a to roku 1647 proti Wrangelovi k Chebu, 
jehož nezdar jen podtrhl těžký záchvat 
dny, která se nakonec stala jednou z pří-
čin Ferdinandovy smrti . Vestfálský mír 
znamenal pro císaře podle autora pouze 
dočasné příměří sloužící k zotavení sil, aby 
mohl později porazit Švédy, jak předjímá 
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ostatně již podtitul biografie . Závěrečné 
kapitoly rozebírají kupříkladu demobili-
zační krizi, sňatkovou politiku panovníka, 
řešení nástupnické krize po předčasné 
smrti syna Ferdinanda IV . (1654) či složité 
angažmá při obraně Poláků proti Švédům 
počátkem druhé poloviny padesátých 
let . Smrt „bez přikrášlení“ zastihla císaře 
na Velikonoční pondělí 2 . dubna 1657 . 
Díky interpretaci pitevních nálezů autor 
usuzuje, že její náhlost zapříčinilo akutní 
žaludeční onemocnění popisované jako 
„zalití černou žlučí“ . 

Lothar Höbelt hodnotí Ferdinan-
da III . Habsburského jako panovníka 
kompromisního a pragmatického ražení 
(především ve srovnání s otcem) a „poli-
tika vytrvání“, který patrně nejlépe z raně 
novověkých Habsburků zvládl vojenské 
řemeslo, přičemž byl zároveň prvním 
a jediným, kdo nevedl válku s Turky . 
V diplomacii vůči Římsko-německé říši se 
dopustil chyb, neboť nepoznal její předvá-
lečné poměry . Pečlivý český překlad knihy, 
který je dílem Jana Kiliána, je vybaven 
vhodně zjednodušeným poznámkovým 
aparátem, několika rodokmeny, seznamem 
pramenů a literatury, jmenným a místním 
rejstříkem a především množstvím kva-
litních černobílých i barevných ilustrací . 
Vzhledem k velkému počtu politicko-
-diplomatických exkurzů, které mnohdy 
odvádějí pozornost čtenáře od adresáta 
biografie, cílí tato práce k odbornému 
či hlouběji zorientovanému publiku . 

Časté aktualizace raně novověkých témat 
koncepty i termíny z nejnovějších dějin 
přitom svědčí o autorových původních 
badatelských zájmech . 

Miroslav Žitný

Jiří kubeŠ, Náročné dospívání urozených. 
Kavalírské cesty české a rakouské šlechty 
(1620-1750), Pelhřimov, Nová tiskárna 
Pelhřimov 2013, 464 s ., ISBN 978-80-
7415-071-5 .

Problematika rozličných podob výcho-
vy patří mezi tradiční témata bádání 
o šlechtické společnosti raného novověku . 
Jiří Kubeš se v knižní podobě své habi-
litační práce zaměřil na kavalírské cesty 
jako jeden z určujících prvků šlechtické 
výchovy . Nejde o téma nové, a to ani 
v české, ani zahraniční literatuře . Autor 
se otevřeně hlásí zejména k již starší práci 
Zdeňka Hojdy o kavalírských cestách1 
a dále k studii Ivo Cermana .2 Z obou 
pojednání vychází a zároveň s nimi chce 
polemizovat, zejména ohledně vymezení 
a periodizace kavalírských cest . Za základ-
ní východiska, která jeho práci odlišují 
od dosavadních přístupů, Kubeš definuje 
zejména snahu o novou periodizaci cest 
urozených mladíků, dále pokus o synteti-
zující pohled a v neposlední řadě potřebou 
překročit teritoriální vymezení českých 
zemí (s . 8-10) . Naopak hned v úvodu se 
autor vyvázal z některých témat, která 

1 Zdeněk Hojda, „Kavalírské cesty“ v 17. století a zájem české šlechty o Itálii, in: Itálie, Čechy a střední 
Evropa, Praha 1986, s . 216-239 .

2 Ivo Cerman, Bildungsziele – Reiseziele. Die Kavalierstour im 18. Jahrhundert, in: Martin Scheutz – 
Wolfgang Schmale – Dana Štefanová (edd .), Orte des Wissens, Wien 2004, s . 49-78 .
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by si určitě zasloužila pozornost, napří-
klad každodennost cestování či vnímání 
svého okolí na metodologickém základě 
jinakosti . Práce je založena na rozsáhlém 
pramenném výzkumu . Jiří Kubeš dokázal 
zmapovat celkem 80 kavalírských cest, 
přičemž vedle jejich rozličných popisů 
pracoval dále zejména s dochovanou 
korespondencí a s normativními prameny 
v podobě instrukcí . Všechny zpracované 
cesty jsou představeny v pečlivých přílo-
hách, text také doprovází řada tabulek .

K dosažení stanovených cílů slouží 
Jiřímu Kubešovi několik přístupů, které 
odpovídají rozvržení knihy . První kapi-
tola se věnuje destinacím, do kterých se 
šlechtičtí mladící v průběhu sledovaných 
130 let vydávali . Postupně autor předsta-
vil jednotlivá místa podle teritoriálního 
principu . Jako nejčastější cíl urozených 
cest potvrdil Itálii, kam směřovalo na 90 
procent výprav, následovala Francie, jižní 
Nizozemí a Spojené Nizozemí . Stranou 
pozornosti nezůstaly ani méně časté des-
tinace jako Španělsko, Anglie i Lotrinsko . 
Samostatnou pozornost Kubeš věnoval 
německým zemím a snažil se polemizo-
vat s myšlenkou, že šlo pouze o tranzitní 
území . Ocenit je nutné zejména kombina-
ci výčtu jednotlivých destinací s chrono-
logickým záběrem jejich oblíbenosti, což 
v závěru autorovi umožnilo nastínit jeho 
pojetí periodizace kavalírských cest . Druhá 
kapitola přináší stručné popisy celkem 
dvanácti kavalírských cest . Autor se zde 
hlásí k metodě sondy (s . 10) a s výjimkou 
prvního desetiletí 18 . století zastupuje 
každé decennium jedna šlechtická výprava . 
Při takovém výběru se nikdy nelze ubránit 
určité míře subjektivity, Jiří Kubeš ale 

celkem přesvědčivě uvedl i další kritéria, 
která ho k výběru vedla, ať již šlo o sociální 
postavení, teritoriální princip, majetkové 
zázemí nebo působnost v úřadech (s . 11) . 

Třetí kapitola volí odlišný princip a sna-
ží se sledovat kavalírské cesty doslova oči-
ma jejich aktérů, tedy rodičů jako organi-
zátorů, hofmistrů a samotných šlechtických 
mladíků . V tomto případě autor nejvíce 
využívá korespondenci, kterou považuje 
za jakýsi „rozhovor na dálku“ (s . 178) . 
Výpověď epistolografických pramenů je 
poté doplněna dochovanými instrukcemi . 
V případě rodičů se text nevyhýbá gende-
rovému vymezení a potvrzuje rozhodující 
úlohu mužů na úkor žen . Podrobné analýze 
podrobil Jiří Kubeš dochované instruk-
ce, přičemž kromě tradičních a stále se 
opakujících nařízení (náboženství, zdraví 
a bezpečnost, výběr hofmistra, výuka, 
finance, výdaje, skladba služebníků) se 
snažil vyčlenit i individualizované pasáže, 
které vycházely z osobních zkušeností otců . 
Stranou pozornosti nezůstaly ani techniky, 
které rodiče používali k ovlivňování kava-
lírských cest na dálku . Jako dvě základní 
autor vidí četnost korespondence a kon-
trolu finančních toků . U hofmistrů si Jiří 
Kubeš všímá zejména kritérií jejich 
 výběru (regionální původ, konfese), finanč-
ního ohodnocení a zejména konfliktních 
situací, ke kterým mezi hofmistry a kava-
líry docházelo . Kubeš zde celkem plasticky 
vykresluje pozici hofmistra, který musel 
lavírovat mezi přízní jednotlivých členů 
šlechtické rodiny . V případě samotných 
šlechtických cestovatelů se autor pokusil 
jejich vnímání kavalírské cesty představit 
optikou genderově pojatého vytváření mas-
kulinity . Za základní prvek tohoto procesu 
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chápe podle Kubeše šlechtic své tělo, a to 
zejména s ohledem na šlechtická cvičení, 
výuku různých oborů, docházení do dobré 
společnosti, oblékání a používání doprav-
ních prostředků . Poškození této ideální 
genderové role mohla v očích urozenců 
způsobit zejména nemoc .

V závěru se Jiří Kubeš kromě shrnutí 
výsledků práce pokusil nastínit i svou 
periodizaci kavalírských cest v raném no-
vověku . Vyčleňuje celkem tři etapy . První 
přibližně od roku 1570 do třicetileté války 
(1620/1648), kdy šlo o poměrně dlouhé 
cesty, které měly často podobu peregrinace . 
Za druhou fázi považuje období od třice-
tileté války do válek o španělské dědictví 
(1700/1714), kdy velkou měrou ovlivňoval 
podobu kavalírských cest panovnický dvůr . 
Jejich stěžejním smyslem bylo ovládnout 
společenské chování, namísto peregrinace 
se upřednostňovala jedna univerzita a vel-
ké obliby dosahovaly šlechtické akademie . 
Poslední období od válek o španělské 
dědictví do přibližně poloviny 18 . století 
se vyznačuje snahou vychovávat šlechtice 
zejména k obecnému dobrému . Z kavalír-
ských cest se postupně staly studijní cesty, 
které byly na závěr doplněny kratším puto-
váním po Evropě .

Pavel Král

Pavel Zavadil (ed.), Čeští jezuité objevují 
Nový svět: Dopisy a zprávy o plavbách, 
cestách a živobytí z Ameriky, Filipín a Ma-
rián (1657-1741), Praha, Argo 2015, 831 
s ., ISBN 978-257-1670-0 .

Problematika zámořských misií (kato-
lických i protestantských) patří v současné 

světové historiografii k často zmiňovaným 
tématům . Umožňuje totiž kombinování 
makro- a mikroperspektivy, je příkladem 
par excellence pro koncept nadnárodních 
a globálních dějin stejně jako pro studi-
um dějin „provázaných“ (histoire croisée/
entangled history) . Ztělesňuje také mnoho 
z paradoxů evropského kontaktu s jina-
kostí v průběhu moderní doby, skrze nějž 
došlo k postupné sebedefinici „Evropy“ 
jako sdíleného kulturního prostoru . Misie 
Tovaryšstva Ježíšova jsou v tomto kontextu 
zmiňovány velmi často . Důvodem je jejich 
početnost a rozmanitost, dlouhé trvání 
(v některých případech téměř tři století) 
v různých koloniálních kontextech stejně 
jako pečlivá dokumentace a její uchování 
v dobře organizovaných archivech samot-
ného řádu i mnoha dalších institucích .   

V české historiografii se ovšem tyto 
badatelské trendy odráží jen minimálně . 
Činnost jezuitského řádu je posuzována 
především ve vztahu k národním dějinám . 
Misionáři, pokud jsou vůbec zmíněni, jsou 
oslavováni – spíše než studováni – jako 
„první Češi“ ve vzdálených prostorech, 
„krajané, kteří tvořili dějiny světa“ . Z je-
zuitských dokumentů tak badatelé a popu-
larizátoři vybírají především exotické reálie 
a fascinující individuální příběhy o touze 
a utrpení . I pokud necháme stranou 
skutečnost, že u příslušníků české provin-
cie Tovaryšstva Ježíšova je otázka etnicity 
a sebeidentifikace často velmi sporná, 
zasloužilo by si jejich angažmá v zámoří 
pozornost podstatně hlubší a rozmanitější . 
Už proto, že jeho detailnější poznání staví 
do nového světla také události odehrávající 
se na domácí půdě, neboť byly stejně jako 
rekatolizační úsilí v Čechách a na Moravě 
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součástí širšího procesu katolické reformy, 
konfesionalizačních procesů a dramatické 
intelektuální transformace Starého světa 
na prahu moderní doby .

Proto je třeba uvítat vydání objemné 
a pohledně vypravené edice jezuitských 
dopisů a zpráv, kterou připravil Pavel 
Zavadil . Čtenáři se nabízí dokumentární 
korpus velmi bohatý a rozmanitý, který 
představuje unikátní příležitost k nahléd-
nutí do myšlení, obav, nadějí, každoden-
ních trampot a radostí misionářů z Čech, 
Moravy a Slezska, ale také k širšímu 
kontextu jejich snažení v rámci evropské 
zámořské expanze . Na prvním místě jde 
o vynikající ukázku historického řemes-
la, výsledek mnohaletého a obtížného 
archivního výzkumu, pečlivě prezento-
vaný a okomentovaný . Zavadil pro svou 
disertační práci, obhájenou v roce 2011, 
shromáždil a v původním znění přepsal 
všechny relace sepsané jezuity z české pro-
vincie, které jsou dnes uložené na území 
České republiky . Už toto byl počin velice 
záslužný . Editované dokumenty jsou sice 
vesměs veřejně přístupné, nicméně často 
ve velmi špatném stavu a také obtížně 
čitelné, nehledě na to, že cizojazyčná edice 
otevírá tyto texty i zahraničním badate-
lům .

Protože jsou transkripce v rámci 
disertace volně k dispozici,3 není nijak 
na škodu, že pro tiskem vydanou edici 
musel Zavadil provést určitý výběr a také 
jednotlivé dopisy a zprávy poněkud seškr-
tat . Naopak, výsledek je sevřenější a více 

vyniknou specifické rysy konkrétních relací 
nebo naopak to, co je spojuje s dalšími . 
Jak editor v úvodu zdůraznil, nejde jen 
o zdroje dokumentární, ale také literární – 
doslova o „exotickou perlu české barokní 
literatury, […] významnou součást českého 
písemnictví sepsanou v tehdy dožívající 
novověké latině“ (s . 17) . Je přitom třeba 
vyzdvihnout jeho pečlivou a kreativní pře-
kladatelskou práci, která literární bohatství 
jezuitských písemností dokázala uchovat 
a předat čtenářům .

Listy byly adresovány vesměs spolubra-
třím či nadřízeným, jindy však i mocným 
ochráncům z řad duchovních či politic-
kých elit, nebo naopak rodičům, souro-
zencům a přátelům . I ty se však (mnohdy 
již za života svých autorů) ocitaly v tiskem 
vydávaných edicích, jež sloužily jako jeden 
z důležitých nástrojů propagace řádu 
navenek . A také ty, které zůstaly v ruko-
pise, byly nahlas předčítány v refektářích 
řádových kolejí nebo kolovaly v opisech . 
Některé listy obsahují trefné rozbory 
dobového politického dění, jiné popisy 
exotického ovoce i zvířat, barvité vylíčení 
mořských bouří nebo úvahy misionářů 
nad údělem, který si zvolili . Dohromady 
pak skládají poutavý obraz dojmů z „No-
vého světa“, respektive toho, co o Novém 
světě chtěli sami jezuité sdělit, či co o sobě 
a svém poslání prozradili nevědomky . Pro-
tože jsou listy řazeny chronologicky, nikoli 
tematicky nebo regionálně, lze sledovat 
i jistý myšlenkový vývoj misionářů a celého 
zámořského projektu Tovaryšstva .  

3 Pavel Zavadil, Bohemia jesuitica in Indiis Occidentalibus. Latinská korespondence českých jezuitů 
z Ameriky, Filipín a Marián v českých a moravských archivech. Kritická edice, Praha 2011 (Disertační 
práce), https://is .cuni .cz/webapps/zzp/detail/121385/ .
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Zavadil se výslovně a pokorně hlásí 
k průkopnické edici Zdeňka Kalisty Cesty 
ve znamení kříže (1941) . Kalistou vydané 
dopisy také sám ze svého výběru vynechal, 
pouze na ně na příslušném místě odká-
zal . Je ale třeba zdůraznit, že tuto první 
velkou práci věnovanou českým jezuitským 
misiím výrazně překonal nejen co do po-
čtu nalezených dokumentů, ale především 
způsobem jejich prezentace . Zavadilově 
edici předchází rozsáhlý úvod, do něhož 
autor zařadil biografie autorů dokumen-
tů, a z listů abstrahoval informace pro 
jednotlivé fáze jejich životů, k nimž patřila 
příprava na misie, cesta do zámoří, první 
střety s jinakostí či přechod k rutinnímu 
plnění povinností . Samotné listy dopro-
vodil bohatým poznámkovým aparátem, 
jenž identifikuje provenienci dopisů, osoby 
v nich zmíněné, málo obvyklé reálie a po-
dobně . Doslov Simony Binkové objasňuje 
to, co v samotných dopisech obvykle chybí, 
tedy obecnější okolnosti zapojení českých 
zemí do misijního projektu . Jak Zava-
dil, tak Binková přitom čerpají ze svých 
vlastních dlouholetých zkušeností z práce 
s těmito texty a také z bohaté zahraniční 
literatury . Zájemcům o problematiku se 
tak dostává i navedení k další četbě .

Důležité je, že se pozornost nevěnuje 
jen americkému kontinentu . Velká část do-
pisů zařazených do edice byla totiž zaslána 
z výspy španělských koloniálních držav 
v Tichomoří, konkrétně z Filipín a Mari-
án, tedy vůbec nejvzdálenějšího regionu, 
který jezuitský misionář mohl v 17 . a 18 . 
století navštívit . Plná čtvrtina jezuitské 
misijní korespondence dochované na úze-
mí České republiky pochází z pera Pavla 
Kleina, původem z Chebu, postavy dosud 

historiky opomíjené . Klein strávil pětatři-
cet let na Filipínách, vesměs jako profesor 
teologie a ve vysokých administrativních 
funkcích včetně té nejvyšší, úřadu provin-
ciála . Žádnému jinému jezuitovi z českých 
zemí se takové pocty nedostalo . Díky 
kombinaci vynikajícího vzdělání a roz-
sáhlých přírodovědných a technických 
zájmů jsou jeho dopisy obsahově bohaté 
a mnohdy nečekaně kritické jak vůči špa-
nělské koloniální administrativě, tak i vůči 
fungování samotného řádu . Tento jezuita 
by rozhodně zasloužil samostatnou studii, 
ať již ji připraví Zavadil, nebo některý 
z historiků jím inspirovaný .

Jednu rovinu ovšem Zavadilův úvod ani 
závěr Simony Binkové nereflektují, přesto-
že právě Kleinovy dopisy k ní přímo vyzý-
vají . Mám na mysli konkrétní ohlas dopisů 
a relací v českém prostředí, tedy otázku, 
zda a jak byly předložené texty čteny, 
diskutovány a dále zpracovávány . Na tako-
vé tázání by přitom bylo třeba odpovědět, 
neboť právě jezuité zásadním způsobem 
ovlivnili obraz cizokrajných reálií v českém 
prostředí . Ostatně sám Zavadil se cíleně 
rozhodl prezentovat to torzo jezuitské ko-
respondence, které prokazatelně dorazilo 
do českých zemí, místo aby se například 
snažil vystopovat veškeré písemnosti 
konkrétních misionářů roztroušené po ev-
ropských i amerických archivech . Je tedy 
možné doufat, že na jeho úsilí naváží další 
a téma „druhého života“ misionářských 
relací podrobněji rozvedou .

Takto rozsáhlá práce se nevyhnula 
drobným chybám . Jako příklad lze uvést 
jednu, která by mohla případného zájemce 
o jezuitské písemnosti zavést na špatnou 
„stopu“ . Herbáře Jiřího Kamela, bratra 
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koadjutora, jenž působil jako lékárník 
ve filipínské Manile, nejsou dnes uloženy 
v Britském muzeu, ale v Přírodovědném 
muzeu (Nature History Museum), také 
ovšem v Londýně (s . 762) . Takové detaily 
nicméně v žádném případě nemohou 
zastínit celkovou hodnotu edice, která jistě 
poslouží jako základ nejedné studentské či 
odborné práce a potěší laického zájemce 
o méně známé stránky raně novověkých 
dějin . 

Markéta Křížová 

Alena bočková (ed.), Historia S. Joannis 
Nepomuceni. Zpráva historická o životě 
sv. Jana Nepomuckého aneb Podoby 
barokního překladu, Praha, Scriptorium 
2015, 538 s ., ISBN 978-80-88013-18-1 .

Alena Bočková vydala česko-latinskou 
edici barokního spisu Historia S. Joannis 
Nepomuceni, který poprvé vyšel v roce 1729, 
kdy došlo i ke svatořečení světoznámého 
českého světce .  O rok později byla vydána 
i česká verze knihy .  Ačkoliv jméno autora 
nebylo původně na titulním listu uvedeno, 
editorka na základě řady důkazů dokládá, 
že spis napsal jezuitský historik a profesor 
na pražském filozofické a teologické fakultě 
Maximilian Wietrowsky (1660-1737) . 

Vlastní edici předchází rozsáhlá studie, 
která se v šesti kapitolách podrobně 
věnuje osobnosti autora spisu Maximili-
ána Wietrowského S . J ., společenskému 
obrazu Jana Nepomuckého v době jeho 
kanonizace, jazykovým variantám spisu, 
srovnávací analýze pramenů, ze kterých 
autor vycházel, i problematice raně novo-
věkého překladatelství . Poslední kapitolu 

úvodní studie tvoří ediční poznámka, jež 
se zaměřuje i na rozbor současné praxe při 
editování českých i novolatinských textů 
tohoto období . Práce Aleny Bočkové se 
podrobněji nezabývá historickou strán-
kou osobnosti Jana Nepomuckého, spíše 
se snaží proniknout právě k osobnosti 
autora editovaného spisu, který působil 
v řídících řádových funkcích na pozi-
ci rektora pražské novoměstské koleje, 
poté jako superior svatohorské rezidence, 
drážďanské misie i jako vedoucí seminá-
ře v Českém Krumlově a Hlohově . Jeho 
schopnosti byly později znovu doceněny 
při jmenování přísedícím pražské arcibis-
kupské konsistoře . Čtrnáct let působil také 
jako zpovědník arcibiskupa Ferdinanda 
Khünburga, s nímž ho pojila i hluboká 
ústa k právě kanonizovanému světci Janu 
Nepomuckému . Díky své píli a neúnavné 
činorodosti sepsal přes dvacet historických, 
filozofických či teologických děl, které 
mají v barokní literatuře nezastupitelné 
místo . Práce Historia S. Joannis Nepomuce-
ni je z nich nejvýznamnější a ve své době 
byla nepochybně i hojně rozšířena, neboť 
se dodnes dochovalo mnoho desítek jejích 
exemplářů .

Jádro publikace představuje vlastní 
edice o rozsahu 325 stran, která zahrnuje 
plné znění latinské i české verze spisu . 
Editorka zvolila přehledné grafické řešení, 
kdy levá strana knihy obsahuje latinský 
text a pravá českou verzi . Barokní autor 
spis rozdělil do šesti kapitol, jež označil 
jako knihy, a tuto podobu zachovává i vy-
daná edice . Ve svém vyprávění postupuje 
důsledně chronologicky od narození, přes 
životní osudy a smrt světce, jeho posmrtné 
zázraky až ke kanonizačnímu procesu . 
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První kapitola se věnuje Janovu narození, 
mládí, studiím i ctnostnému životu a končí 
okamžikem, kdy Nepomucký přijal funkci 
zpovědníka královny Johany . Tématem 
druhé kapitoly je Janova mučednická smrt . 
Autor pokračuje v líčení snah krále Vác-
lava IV . zjistit obsah královniny zpovědi, 
Janovy pouti do Staré Boleslavi a příběh 
vrcholí svržením z pražského mostu . Texty 
známých legend Wietrowský obohatil 
dalšími drobnými epizodami a historický-
mi odbočkami, citáty i vlastními úvahami . 
Třetí kapitola vypravuje o úctě, kterou lidé 
prokazovali Janovu hrobu ve Svatovítské 
katedrále . Konec kapitoly se zaměřuje 
na otevření světcova hrobu a údajné obje-
vení neporušeného jazyka . Čtvrtá kapitola 
líčí především druhé zkoumání Janova ja-
zyka, jeho zduření a údajnou změnu barvy . 
Wietrovský udává, že byl novému pro-
zkoumání přítomen a údajný zázrak viděl 
na vlastní oči . Kapitolu uzavírá další výčet 
zázraků a dobrodiní, které se odehrály 
na světcovu přímluvu . V podobném duchu 
se pak nese i pátá kapitola, obsahující další 
barvité příběhy o uzdravení těla a duše 
nebo navrácení dobré pověsti . Nechy-
bějí ani příklady nepomucenské úcty ze 
vzdálených zemí v zámoří . Poslední šestá 
kapitola čerpá především z procesních akt 
o kanonizaci, která Wietrowský doslovně 
cituje . Podrobně popisuje průběh jednání 
o kanonizaci, uvádí text hymnu ke svatému 
Janu i přetisk papežské buly z roku 1729 . 
Za vlastní edicí barokního spisu nalezne 

čtenář vysvětlivky, seznam pramenů a lite-
ratury, seznam zkratek, seznam vyobrazení, 
anglické resumé, jmenný rejstřík celé práce 
a zvlášť jmenný rejstřík edice . Jako jediný 
drobný nedostatek lze snad vytknout, že 
k edici autorka nevytvořila rovněž rejstřík 
zeměpisný, který mohou postrádat napří-
klad regionální badatelé . 

Wietrowského spis má jednoznačně 
kompilační charakter, autor přejímal své 
hlavní zdroje především z italského spisu 
Vita di San Giovanni Nepomuceno od Fran-
cesca Galluziho, legend Bohuslava Balbína 
i zakázaného autora Louise Maimbourga . 
Zároveň však vyprávění obohatil o vlast-
ní invenci a někdy se snažil i o kritický 
přístup k citacím svých předchůdců . Nebál 
se ovšem ani přiznat svou nepůvodnost 
v četných marginálních poznámkách, které 
edice rovněž obsahuje, mnohé zdroje pak 
neuváděl záměrně . Hlavním cílem barok-
ního historika bylo zpřístupnit text čte-
nářům a dosáhnout jeho účinnosti na poli 
výchovně-vzdělávacím . Wietrowského 
ucelené zpracování vyniká především vy-
sokou stylistickou úrovní . Alena Bočková 
ve své edici zpřístupnila zajímavý a cenný 
text . Přehledná podoba, kterou autorka 
zvolila, může být příkladem zdařilé a mo-
derně pojaté ediční práce . Velkou před-
ností knihy je i bližší zpracování osobnosti 
autora spisu Maximiliána Wietrowského, 
pro niž Alena Bočková využila prameny 
jezuitské řádové provenience . 

 Jan Šimánek 
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Festvorbereitung – die Planung höfischer 
Feste in Mitteleuropa 1500-1900 byl 
název mezinárodní vědecké konference, 
kterou pořádal 29 . září až 1 . října 2016 
v Praze Historický ústav Akademie věd 
České republiky a Universität Salzburg . 
V koncepčně velmi dobře sestaveném pro-
gramu se hovořilo zvláště o přípravě křtin, 
svateb, pohřbů a korunovací na císařském 
dvoře v 16 . až 18 . století . Stranou pozor-
nosti nezůstala příprava doprovodných 
akcí velkých dvorských slavností, včetně 
stolování, ohňostrojů a lidových zábav . 
Mezioborovost jednání podtrhovala účast 
rakouských historiků umění . Program kon-
ference:  http://www .hiu .cas .cz/cs/down-
load/konference/2016/programm_prag-
2016-festvorbereitung .pdf

Ve dnech 29 . září až 1 . října 2016 
probíhal v Praze pátý ročník mezinárodní 
konference Splendid Encounters nazvaný 
Diplomats and Diplomacy in the Early 
Modern World: Diplomatic Personnel, 
kterou pořádal Ústav historických věd 
Filozofické fakulty Univerzity Pardubice 
ve spolupráci s organizací Premodern Di-
plomats Network . Jak již název napovídá, 
byla tato konference zaměřená především 
na osudy jednotlivých diplomatů . 
Nejzajímavější příspěvky přednesli dok-
torandi, kteří představili výsledky svých 
původních výzkumů . Program konference: 
http://www .premoderndiplomats .org/
uploads/1/2/8/0/12803247/sev_program-
me .pdf

V Městském archivu ve Würzburku se 
konala 19 . a 20 . října 2016 pod názvem 
Zwischen Sacrum und Profanum – sa-
krale Topografie der Stadt in Mitteleu-
ropa vědecká konference, kterou pořádala 

Polská historická komise při würzburské 
univerzitě . Většina účastníků pocházela 
z Německa či Polska a ve svých referátech 
se zaměřovala na soupeření různých záj-
mových skupin o městský prostor . Sledo-
vala přitom vývoj měst od jejich založení 
ve středověku přes dramatické střetávání 
různých konfesí v 16 . a 17 . století až po 
proměny vyvolané novými architekto-
nickými koncepcemi či totalitními ideo-
logiemi 20 . století . Program konference: 
http://historicus .umk .pl/pmh/strona/
index .php?page=konferencja-zwischen-
sacrum-und-profanum&hl=de_DE

Historický ústav Filozofické fa-
kulty Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích uspořádal 11 . listopadu 2016 
mezinárodní vědecké kolokvium k 500 . 
výročí veřejného vystoupení Martina 
Luthera, které se konalo pod názvem Das 
Luthertum und der Adel in den Böhmi-
schen Ländern zu Beginn der Neuzeit . 
Po referátech představujících historiogra-
fický a obsahový rámec německé refor-
mace zazněla vystoupení, která přiblížila 
způsoby šíření luterství ve šlechtickém 
a městském prostředí, obsah konfesijních 
polemik ve zpravodajství a zastoupení 
luteránských spisů ve šlechtických knihov-
nách . Mimo zřetel nezůstalo luteránské 
školství, mecenát, ani obraz nekatolíků 
v očích papežských nunciů na císařském 
dvoře . Program kolokvia: https://www .
jcu .cz/o-univerzite/udalosti/mezinarodni-
vedecke-kolokvium-k-500-vyroci-verejne-
ho-vystoupeni-martina-luthera

Jednou z mnoha událostí, kterými si 
německá historiografie připomíná blížící 
se výročí veřejného vystoupení Martina 
Luthera, byla mezinárodní konference 
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Kirche und fürstliche Herrschaft. Prakti-
ken und Strategien der Machtausübung 
im kirchlichen Raum 1520-1650, 
která od 16 . do 18 . listopadu 2016 konala 
na Univerzitě Martina Luthera v Halle-
-Wittenberku . Dvacet badatelů z Ně-
mecka, Francie, Itálie a České republiky 
se ve svých příspěvcích věnovalo různým 
tématům spjatým se vztahem světských 
autorit, především zemských suverénů, 
ale také šlechty, k reformačním či kato-
lickým církevním strukturám na počátku 
raného novověku . V centru jejich po-
zornosti stály instituce, jimiž se světská 
moc pokoušela ovlivňovat, regulovat či 
kontrolovat náboženské dění, stejně jako 
způsoby vzájemné komunikace a interakce 
obou vzájemně provázaných sfér . Program 
konference:  www .adw-goe .de/forschung/
forschungsprojekte-akademieprogramm/
residenzstaedte/veranstaltungen  

Deutsches Historisches Institut v Římě 
pořádal 5 . a 6 . prosince 2016 mezinárodní 
vědeckou konferenci Der Papst und der 
Krieg. Kuriale Diplomatie am Kaiserhof 
1628-1635. Die jïngsten Publikationen 
der 4. Abteilung der Nuntiaturberichte 
aus Deutschland: Eine Bilanz. Účastníci 
z České republiky, Francie, Itálie, Maďar-
ska, Německa, Rakouska a Španělska se 
ve svých sděleních zabývali z různých úhlů 
pohledu obsahem zpráv papežských nun-
ciů na císařském dvoře z konce dvacátých 
a první poloviny třicátých let 17 . století, 
které představují zásadní prameny nejen 
k církevním, ale také politickým, vojen-

ským a kulturním dějinám jednotlivých 
evropských zemí . Wolfgang Reinhard 
(Freiburg im Breisgau) zdůraznil v neo-
byčejně podnětném bilančním zamyšlení 
o směřování papežských dějin raného 
novověku odklon od badatelských přístu-
pů klasické diplomacie směrem k histo-
rickoantropologickým konceptům, pro 
které zprávy nunciů poskytují znamenitou 
heuristickou oporu . Program konference: 
http://dhi-roma .it/fileadmin/user_upload/
pdf-dateien/ Papst_und_Krieg_Nuntiatu-
ren_Programm .pdf 

Kunsthistorisches Museum ve Vídni 
připravilo virtuální výstavu Der Wiener 
Kongress 1515 . Zájemci si mohou na in-
ternetu prohlédnout cenná umělecká díla 
a další objekty hmotné kultury spjaté s dě-
jinami Habsburků a Jagellonců . Přehlídku 
zajímavých exponátů doplnili pracovníci 
muzea o interaktivní mapy a texty, jež 
vystavené předměty komentují a objasňují 
historický kontext . Vstup do virtuální vý-
stavy:  http://www .wienerkongress1515 .at/

Tomáš Černušák pronesl 7 . prosin-
ce 2016 v Českém historickém ústavu 
v Římě výroční přednášku, v níž hovořil 
s hlubokou znalostí vatikánských pramenů 
o každodenním životě papežských nunciů 
na císařském dvoře Rudolfa II . v Praze (La 
quotidianita dei nunzi pontifici presso la 
corte imperiale di Rodolfo II) .

 
Václav Bůžek – Josef Hrdlička –  

Monika Konrádová – František Koreš – 
Kateřina Pražáková
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U příležitosti 10 . výročí založení  
Filozofické fakulty Jihočeské univerzity  
v Českých Budějovicích udělil její děkan 
na slavnostním zasedání vědecké rady  
9 . listopadu 2016 na návrh ředitele  
Historického ústavu jako výraz ocenění  
dlouholeté vědecké a pedagogické spolupráce  
mezi Karl-Eberhards-Universität Tübingen 
a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích 
panu profesoru Antonu Schindlingovi  
Pamětní medaili .

Laudatio prof. PhDr. Václava Bůžka, CSc., ku příležitosti udělení 
Pamětní medaile Filozofické fakulty Jihočeské univerzity panu 
prof. Dr. Antonu Schindlingovi:
Vážená vědecká rado, milí hosté, doctissimi,
mám velkou radost, že mohu na tomto slavnostním zasedání krátce představit pana profesora 
Antona Schindlinga, vynikajícího německého historika, vysokoškolského učitele a neobyčejně 
přátelského člověka, k němuž mne poutají osobní a institucionální vazby plodné vzájemné 
spolupráce od roku 2004. 

Anton Schindling vystudoval historii, filozofii, dějiny umění a politologii na univerzi-
tě ve Frankfurtu nad Mohanem, kde obhájil roku 1974 disertační práci Gymnasium und 
Akademie in Straßburg 1538 bis 1621 s hodnocením summa cum laude. O devět let později se 
habilitoval na univerzitě ve Würzburku obhajobou spisu Die Anfänge des Immerwährenden 
Reichstags zu Regensburg – Ständevertretung und Staatskunst im barocken Reich a zís-
kal venia docendi pro nové a novější obecné dějiny. Po ročním působení soukromého docenta 
ve Würzburku se úspěšně ucházel o místo univerzitního profesora pro dějiny raného novověku 
na univerzitě v Osnabrücku, kde přednášel do roku 1995. Tehdy nastoupil po předčasné smrti 
vynikajícího znalce německých a českých dějin Volkera Presse na místo univerzitního profesora 
pro dějiny raného novověku na univerzitě v Tübingen, kde působí do dnešní doby. Osm let 
vykonával úspěšně funkci děkana tamní filozoficko-historické fakulty. Univerzitu v Tübingen 
neopustil ani na prahu své sedmdesátky.

K dlouhodobým vědeckým zájmům profesora Antona Schindlinga patří náboženské, kulturní 
a politické dějiny Římsko-německé říše v raném novověku, zvláště pak dějiny vzdělanosti, uni-
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verzit, problematika konfesionalizace, náboženských válek a válečných zážitků. Jeho širokému 
badatelskému rozpětí odpovídá nejen dlouhá řada vědeckých monografií a tří stovek vědeckých 
studií, ale také jeho činnost vědecko-organizační, vydavatelská a redakční. Jako dlouholetý před-
seda Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg neponechával stranou 
pozornosti ani zemské, respektive regionální dějiny v širokém interpretačním kontextu. 

Pozornost posluchaček a posluchačů na svých přednáškách a seminářích si profesor Anton Schind- 
ling získává svými rozsáhlými znalostmi, komunikačními a jazykovými dovednostmi, nadšením 
pro obor, přátelskou pomocí a přirozenou lidskou autoritou úspěšného vědce a široce vzdělaného člo-
věka, jenž svůj život doslova spojil s univerzitní každodenností. K úspěšné obhajobě disertačních 
prací a jejich vydání tiskem přivedl více než třicet doktorandek a doktorandů. Mezi nimi nelze 
přehlédnout vynikající disertační práci našeho kolegy Ivo Cermana o vzdělávacích strategiích osví-
censké šlechty v habsburské monarchii, kterou profesor Anton Schindling vedl. Pod jeho vedením se 
úspěšně habilitovalo deset vědců, z nichž mnozí získali profesorská místa na prestižních německých 
a rakouských univerzitách. Jako „Seniorprofessor“ si získal v současnosti nebývalý zájem poslucha-
ček a posluchačů svými přednáškami o německé kultuře ve střední a východní Evropě.

Prozatím dvanáctiletá spolupráce profesora Antona Schindlinga s Historickým ústavem 
Filozofické fakulty Jihočeské univerzity přinesla řadu konkrétních výsledků. Nešlo pouze 
o pobyty našich posluchaček a posluchačů na univerzitě v Tübingen v rámci programu Erasmus 
a o přednáškové cykly vysokoškolských učitelů, ale především o nalezení společných badatel-
ských témat, která se týkala zvláště společenských elit v raném novověku. Z podnětu profesora 
Antona Schindlinga se uskutečnilo roku 2010 jihočesko-jihoněmecké sympozium v Sigmaringen 
o dějinách šlechty. Jeho výsledky byly publikovány o tři roky později ve společné monografii Adel 
in Südwestdeutschland und Böhmen 1450-1850 ve stuttgartském nakladatelství Kohlhammer. 
V prestižní ediční řadě univerzity Tübingen nazvané Contubernium začal uplatňovat mezi-
národně respektované výsledky svého bádání o osvícenské šlechtě nejen Ivo Cerman, ale v součas-
nosti také jeho doktorand Michal Morawetz. Profesor Anton Schindling publikoval své studie 
také na stránkách Českého časopisu historického a Opera historica. Nedávno odevzdal rozsáhlý 
text napsaný společně se svým doktorandem Markusem Gerstmeierem o politických a nábožen-
ských dějinách Římsko-německé říše v 16. a 17. století určený do prvního svazku syntetického 
díla o Habsburcích, které vzniká péčí výzkumného centra Historického ústavu Filozofické fakul-
ty Jihočeské univerzity a vyjde koncem příštího roku v Nakladatelství Lidové noviny.

Závěrem mi dovolte, abych jménem Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity 
upřímně poděkoval profesoru Antonu Schindlingovi za dosavadní vědeckou spolupráci, vyjádřil na-
ději na její další pokračování, popřál mu pevné zdraví a hodně radosti z tvůrčí práce v dalších letech.

Lieber Herr Professor Schindling, ich bedanke mich bei Ihnen im Namen des Histori- 
schen Instituts der Philosophischen Fakultät der Südböhmischen Universität für Ihre bisherige 
wissenschaftliche Mitarbeit. Ich glaube fest, dass wir unsere guten Kontakte in der Wissenschaft 
sowie Lehre zwischen den Universitäten in Tübingen und Budweis weiter entwickeln werden. 
Ich wünsche Ihnen vom ganzen Herzen feste Gesundheit und viel Spaß an der wissenschaftli-
chen und pädagogischen Tätigkeit in den nächsten Jahren!
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