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Český knihtisk v boji mezi městským 
stavem a šlechtou na počátku 16. století
KAMIL BOLDAN

V létě roku 1500 vytiskla anonymní 
pražská dílna Tiskaře Pražské bib-
le Vladislavské zřízení zemské, které 
završilo snahu šlechty o získání rozho-
dující pozice ve stavovské monarchii 
na úkor krále a královských měst� Nová 
kodifikace zemského práva tak mohla 
být rychle šířena v textově identických 
kopiích o rozsahu 150 listů�1 Kdo 
vytištění zemského zřízení zajistil, udává 
věta z preambule: „Páni [a] rytieřstvo 
tyto kněhy k zřiezení a v pořád složenie 
a k tisknutí vydánie a zase přijetie a mezi 
lidi rozdánie poručili […]�“2 Přestože se 
v Praze tisklo již čtrnáctým rokem, bylo 
Vladislavské zřízení zemské teprve asi 
druhým případem využití nového média 
českou stavovskou reprezentací� Produkce 

několika domácích prvotiskáren byla 
ovšem zatím jen nepočetná�3 První případ 
se váže k důležitému obecnému sněmu, 
který se za účasti krále Vladislava II� Ja-
gellonského sešel 17� května 1497� V čele 
jeho usnesení stál požadavek, aby pokra-
čovalo sepsání starých i nových nálezů 
zemského soudu do jediné knihy a aby 
budoucí zemské zřízení bylo vytištěno: 
„A ta svolení a nálezové vuobec aby byla 
dána tisknúti, aby je každý k své potřebě 
měl a kúpiti mohl�“4 Články, které letniční 
sněm přijal, upevňovaly moc šlechty 
v zemi a velká část z nich byla potom 
přejata do zemského zřízení� I v tomto 
případě si představitelé šlechty pojisti-
li, aby články dostaly tištěnou podobu� 
Šestilistový tisk, který zhotovil rovněž 

1  Emma Urbánková, Soupis prvotisků českého původu, Praha 1986, s� 108–112, č� 26; Petr Voit, Český 
knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí I� Severinsko-kosořská dynastie 1488–1557, Praha 2013, s� 17, 
č� 11; Petr Kreuz – Ivan Martinovský (edd�), Vladislavské zřízení zemské a navazující prame-
ny (Svatováclavská smlouva a Zřízení o ručnicích). Edice, Praha 2007, s� 50–51 a popis prvotisku 
a dochovaných exemplářů na s� 85–90� Pro níže uváděné tisky vydané po roce 1500 srov� Zdeněk V� 
Tobolka – František Horák (edd�), Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce 
XVIII. století. Díl II� Tisky z let 1501–1800� Část 1–9, Praha 1939–1967 (dále jen Knihopis) a novější 
dodatky k jednotlivým bibliografickým záznamům zpřístupněné v databázi Knihopis na webu: 
http://www�knihopis�cz/� Příspěvek byl vypracován v rámci institucionálního výzkumu Národní 
knihovny ČR, oblast 1: výzkum knižní kultury středověkých Čech�

2  P� Kreuz – I� Martinovský (edd�), Vladislavské zřízení, citace na s� 107� Ke kodifikaci zemského 
práva v zemích České koruny naposledy Jana Janišová, Zřízení zemské Markrabství moravského 
z roku 1604, Praha 2015, zejména s� 21, kde je uvedena starší literatura�

3  Z tiskáren činných na území Čech jsou v současnosti známy jen asi čtyři desítky prvotisků, tedy 
tisků vydaných před rokem 1501�

4  František Palacký (ed�), Archiv český V, Praha 1862–1864, s� 465�
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Tiskař Pražské bible, je dnes znám pouze 
ze starších bibliografických zpráv�5 

Královská města novou zemskou kodi-
fikaci, která jim odjímala hlas na zemském 
sněmu, dlouho odmítala� Nově zformo-
vaný městský svaz začal razantně hájit 
politická, soudní a hospodářská práva 
královských měst� Vlekoucí se konflikt 
mezi městským stavem a šlechtou uklid-
nila až kompromisní Svatováclavská 
smlouva roku 1517�6 Právě v neklidném 
mezidobí přistupuje typografické médium 
k prostředkům politické komunikace české 
stavovské společnosti a objevují se první 
pokusy jeho využití i v úřední praxi zemské 
správy� Tisků, které lze uvést jako příklady, 
není sice mnoho, ovšem skutečnost, že 
velká část z nich je dnes známa z unikát-
ních exemplářů, napovídá, že se dochovala 
jen menší část původní produkce a že 
zapojení knihtisku bylo soustavnější� 

První skupina pochází z let 1508/1509 
a souvisí se zhoršením bezpečnostní 
situace v zemi po roce 1500� Vedle 
šlechtického opovědnictví se rozmáha-

ly lapkovské skupiny, které přepadaly 
obchodníky z měst a nejednou nachá-
zely podporu u šlechty� Část stavovské 
obce si začala uvědomovat, že pořádek 
bude možné obnovit jen v součinnosti 
všech tří stavů� Konflikt načas polevil, 
když na jaře 1508 získal městský stav 
opět právo třetího hlasu na zemském 
sněmu�7 Bezpečnostní problematice se 
věnoval významný sněm, který započal 
na den svatého Jakuba, tedy 25� července 
1508� Svatojakubská smlouva uzavřená 
jeho účastníky nově upravovala zemskou 
i krajskou správu po dobu nepřítomnosti 
Vladislava II� Jagellonského, který od své-
ho zvolení uherským králem roku 1490 
trvale sídlil v Budíně� Výkonnou moc 
získala regentská vláda, tvořená nejvyššími 
zemskými úředníky a přísedícími zems-
kého soudu, v jejímž čele stanul rozhod-
ný odpůrce městského stavu, nejvyšší 
purkrabí Zdeněk Lev z Rožmitálu� Jeho 
strmá politická kariéra byla provázána 
s rolí největšího králova věřitele, díky 
níž se v čele zemské správy – s krátk-

5  Dva výtisky sněmovního usnesení z roku 1497 byly známy ještě na přelomu 18� a 19� století� Srov� 
Josef Volf, Po stopách prvotisku Nálezové sněmu obecního z r. 1497, Časopis Národního musea 102, 
1928, s� 26–33� K tisku dále srov� Jan Pelant, České zemské sněmy v létech 1471–1500, Sborník 
archivních prací 31, 1981, s� 340–417, zde s� 402, 406, 411; E� Urbánková, Soupis, s� 92–94, č� 24; 
P� Kreuz – I� Martinovský (edd�), Vladislavské zřízení, s� 43; P� Voit, Český knihtisk, s� 17, č� 9� 
Soustavněji se začaly sněmovní artikule tiskem uveřejňovat až od poloviny dvacátých let 16� století, 
zpravidla v typickém osmerkovém formátu�

6  Blíže Josef Macek, Jagellonský věk v českých zemích (1471–1526) III� Města, Praha 1998, zejména 
s� 337–349; Jaroslav Pánek, Český stát a stavovská společnost na prahu novověku ve světle zemských zří-
zení, in: Karel Malý – Jaroslav Pánek (edd�), Vladislavské zřízení zemské a počátky ústavního zřízení 
v českých zemích (1500–1619), Praha 2000, s� 13–16; Jindřich Francek, 24. 10. 1517. Svatováclav-
ská smlouva. Urození versus neurození, Praha 2006; P� Kreuz – I� Martinovský (edd�), Vladislavské 
zřízení, s� 51–84; Petr Čornej – Milena Bartlová, Velké dějiny zemí Koruny české VI� 1437–1526, 
Litomyšl 2007, s� 519–542�

7  K periodizaci konfliktu Jiří Pešek – Bohdan Zilynskyj, Městský stav v boji se šlechtou na počátku 
16. století, Folia historica bohemica 6, 1984, s� 137–161, zde s� 141� 



KAMIL BOLDAN  / VĚDECKÉ STUDIE /

9OPERA HISTORICA    • ROČNÍK 18 • 2017 • č. 1

ou přestávkou – udržel i po celou dobu 
panování Ludvíka Jagellonského� Pojistil 
si správu královských důchodů a bylo 
veřejným tajemstvím, že on i příslušníci 
jeho kliky je zpronevěřují� Navíc uvolněná 
místa nejvyšších zemských úředníků 
a přísedících na zemském soudu měl 
král nyní nově obsazovat až po dohodě 
s těmi stávajícími� Smlouva tak centrální 
panovnickou moc ještě oslabovala�8 Král 
v létě jmenoval v každém kraji po dvou 
hejtmanech a uložil jim, aby pečovali 
o bezpečnost� Současně nařídil, aby jim 
byly rozeslány kopie policejního řádu 
z roku 1492: „Tento obecní nález starý, i což 
se jest k němu kdy přičinilo, má hejtmanóm 
po všech krajích vypsaný z práv dán býti, aby 
se věděli jím zpraviti�“9 Patrně z iniciativy 
některého z nejvyšších zemských úředníků 
vydal Tiskař Pražské bible policejní řád 

i tiskem� Jeho dodržování se díky tištěné 
edici stalo snáze vymahatelné�

Tištěný policejní řád se v úvodním 
nadepsání sice hlásí k roku 1492, avšak 
o prvotisk se nejedná�10 Jeho jádrem je 
sice sněmovní usnesení z března 1492, 
které tvoří vůbec první specializovanou 
policejní normu Českého království� 
Tiskem vydaná kompilace ovšem zahr-
nula i důležitá ustanovení sněmu z roku 
1494 a některé body z jiných sněmovních 
usnesení�11 Řešila stíhání zemských 
škůdců, zločinců a silničních lapků, 
mýcení lesů podél silnic, pohyb vybraných 
skupin neusedlého obyvatelstva, vydávání 
zběhlých poddaných či trestání povalečů� 
Většina těchto ustanovení byla sice jako 
články 558 až 571 včleněna do Vladis-
lavského zřízení zemského, ovšem nový 
zákoník stále nebyl všeobecně uznávaný 

8  František Palacký, Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě V/2, Praha 18782, s� 140; Václav 
Vladivoj Tomek, Dějepis města Prahy X, Praha 1894, s� 249� Ke svatojakubské smlouvě podrobněji 
P� Kreuz – I� Martinovský (edd�), Vladislavské zřízení, s� 62–66; ke Zdeňku Lvovi blíže Vladimír 
Holý, Růst a rozklad rodového majetku Švihovských z Rýzmberka a pánů z Rožmitálu, Minulostí Plzně 
a Plzeňska 3, 1960, s� 45–71, zde s� 62–65, nejnověji Simona Kotlárová, Páni z Rožmitálu, České 
Budějovice 2008, zejména s� 42–49�

9  František Palacký (ed�), Archiv český VI, Praha 1872, s� 384� Dále srov� P� Kreuz – I� Martinovský 
(edd�), Vladislavské zřízení, s� 62� K novému úřadu krajských hejtmanů srov� Bohuš Rieger, Zřízení 
krajské v Čechách I� Historický vývoj do r. 1740, Praha 1894, zejména s� 118�

10  Osmilistový tisk je znám z unikátního exempláře pražské Národní knihovny, sign� 42 G 64� Neobsa-
huje vročení, ale poměrně přesně ho lze datovat na základě analýzy filigránů� Blíže Kamil Boldan, 
Patří Sněmovní usnesení o policejním řádu zemském z roku 1492 k českým prvotiskům?, in: Jaromír 
Linda (ed�), Habent sua fata bibliothecarii, Plzeň 2017, v tisku� Dále srov� Emma Urbánková, 
Prvotisky českých sněmovních artikulů, Ročenka Státní knihovny ČSSR v Praze, 1966, s� 136–153, zde 
s� 146–149; táž, Soupis, s� 117–118, č� 29; P� Voit, Český knihtisk, s� 18, č� 21�

11  Text označil jako policejní řád až jeho vydavatel František Palacký, Archiv český V, s� 440–446� 
Textovou analýzu kompilace nově provedl Petr Kreuz, Zemské policejní řády v Českém království 
ve druhé polovině 15. století, in: Martin Šandera – Zdeněk Beran (edd�), Poděbradská éra v zemích 
České koruny, Praha 2016, s� 111–124, zde s� 120–123� Dále srov� Dalibor Janiš „Zkrocení pýchy 
zlých lidí“. Policejní ustanovení v usneseních moravského zemského sněmu před rokem 1520 ve středoev-
ropském srovnání, Folia historica bohemica 22, 2006, s� 7–28, zde s� 17–18�
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a nenávist měst vůči němu se vztahovala 
i na jeho tištěnou podobu�12 I proto byl 
policejní řád nejspíše roku 1508 vydán 
separátně a úvodní nadepsání zdůraznilo, 
že jde o starší normu, kterou páni, rytíři 
i zástupci měst „[z] jednostejné vuole 
zřiedili a ustanovili jsú“�

Ve stejné době využila prvně knihtisk 
i česká královská kancelář a nechala dva 
mandáty Vladislava II� Jagellonského vy-
dat v podobě jednolistových tisků�13 Prv-
ní jednolist patří do skupiny všeobecných 
mandátů, které se týkaly především 
bezpečnostně správních záležitostí 
a byly určené širším skupinám obyvatel� 
Vznikl v kauze nejobávanějšího zems-
kého škůdce, rytíře Jiřího Kopidlanské-
ho z Kopidlna, jehož bratra nechali 
Staroměstští v říjnu 1506 popravit kvůli 
zabití jiného šlechtice v pouličním sou-
boji� Jiří Kopidlanský opověděl Starému 
Městu, vypaloval jeho poddanské osady, 
přepadal a krutě mrzačil pražské ob-
chodníky� Později začal škodit i dalším 

městům, bezpochyby s pomocí mnoha 
šlechticů, kteří poukazovali na právní 
nepřípustnost, aby městský soud odsoudil 
a nechal popravit šlechtice�14 Vladis-
lav II� Jagellonský poslal 1� října 1508 
z Budína mandát, v němž stavům přísně 
zapověděl, aby jakkoliv podporovali 
Jiříka Kopidlanského, jeho pomocníky 
i jiné zemské škůdce, a přikázal jim, 
aby je pronásledovali a zajmuli� „Také 
takoví mají ode všech stavuov honěni býti, 
a kamž by ujeli, hned mají vydáni býti. 
[…] A když by honěno a k šturmu zvoněno 
bylo, tu všichni veřejně honiti mají. A kdož 
by nehonil z sedlských lidí, ten oběšen býti 
má. A kdož by z panského, rytieřského neb 
městského stavuov nehonil, k takovému 
hned o tu škodu hleděno býti má, jakž 
zřiezenie zemská ukazují�“ Nejpozději ko-
lem poloviny října Tiskař Pražské bible 
mandát vysázel a rozmnožené exempláře 
předal do české královské kanceláře 
na Pražském hradě, která je již standard-
ní cestou adjustovala a rozeslala do krajů, 

12  Srov� P� Kreuz, Zemské policejní řády, s� 123; týž – I� Martinovský (edd�), Vladislavské zřízení, 
s� 62, dále pozn� 558�2 na s� 259 a 554�1 na s� 261� Převážně bezpečnostní a policejní charakter 
mělo „Zřízení zemské o honění nepřátel“, přijaté moravským zemským sněmem v lednu 1516� 
Protože na Moravě tehdy nebyla činná žádná oficína, bylo vytištěno ještě téhož roku u Pavla 
Olivetského v Litomyšli� Srov� Knihopis, č� 17474� K tomuto tisku blíže Jana Janišová – Dali-
bor Janiš (edd�), Zemské zřízení Markrabství moravského z roku 1516, Olomouc 2013, zejména 
s� 28–31, 74–76�

13  Inspirovat se jistě mohla v sousedních jazykově německých zemích, kde mandáty nechávala již 
od poloviny sedmdesátých let 15� století soustavněji tisknout císařská kancelář Fridricha III�, o něco 
později i kanceláře některých zemských vládců� Srov� Karl Schottenloher, Der Frühdruck im 
Dienste der öffentlichen Verwaltung, Gutenberg Jahrbuch 1944/1949, s� 138–148, zde s� 138–139�

14  Blíže Jaroslav Prokop, Opovědník, král a měšťané, Listy Starohradské kroniky 16, 1993, s� 85–94; 
Milan Moník, Opovědník Jiří a epilog rodu Kopidlanských z Kopidlna, Východočeské listy historic-
ké 26, 2009, s� 5–25, zde s� 11–16� Dále srov� J� Macek, Jagellonský věk III, s� 344–348; Jindřich 
Francek, Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada III� Zločinnost a bezpráví, Praha – Litomyšl 
2011, s� 309–313; týž, Svatováclavská smlouva, s� 53–70; P� Čornej – M� Bartlová, Velké dějiny VI, 
s� 527–531� 
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kde měly být veřejně vyhlášeny�15 
Do každého z krajů přitom odcházela 
jiná varianta mandátu� Odlišovaly se 
právě v pojmenování kraje, které uza-
víralo první řádku a které bylo v sazbě 
během tisku snadno pozměněno�16 

Za šířením typografických multiplikátů 
královského mandátu mohl stát nejvyšší 
kancléř Albrecht Libštejnský z Kolovrat, 
schopný a ctižádostivý šlechtic, který se 
vypracoval na jednoho z nejvlivnějších 
reprezentantů stavovské obce�17 Jako 
jeden z mála českých pánů se přikláněl 
spíše na stranu městského svazu� 
Důvodem ovšem byla především rivali-
ta s rožmitálskou mocenskou skupinou� 
Králův oblíbenec přišel po uzavření 
svatojakubské smlouvy o své mimořádné 
kompetence�18 Politicky oslabený kancléř 
hledal oporu především u Pražanů� 
Rozšiřování tištěného královského man-
dátu, namířeného proti nejobávanějšímu 

škůdci královských měst, mohlo být 
jedním z kancléřových počinků městům� 
Pražané asi v účinnou pomoc šlechty při 
stíhání Kopidlanského nevěřili a poně-
kud neuváženě se po polovině října 1508 
rozhodli k vlastní odvetě a nechali vypálit 
městečko Kopidlno� Akce jim však poli-
ticky neprospěla, protože Jiří Kopidlanský 
svůj díl již dříve zapsal bratru Zikmundovi 
a matce� Ti potom u zemského soudu 
požadovali náhradu škod� Král se nakonec 
přiklonil na stranu šlechty a v květnu 1509 
Jiříka amnestoval�19 

Druhý tištěný mandát souvisí s vy-
hrocenou bezpečnostní situací v západ-
ních Čechách, na níž se nemalým dílem 
podíleli konfliktní Gutštejnové� Ti jsou asi 
nejvýraznějším příkladem panského rodu, 
který dlouho profitoval ze svého vojenské-
ho podnikání v husitské a poděbradské 
době, avšak nebyl schopen přejít 
na intenzivnější formy hospodaření ani se 

15  Tištěné vydání Knihopisu tento jednolist neeviduje� Krátce ho zmiňují F� Palacký, Dějiny V/2, 
s� 142; Martin Kolář, Jak pan Zdeněk Malovec z Chýnova r. 1520 Táborské potřel nad Blanicí, Sborník 
historický 1, 1883, s� 128–129; nověji J� Prokop, Opovědník, s� 89–90; Jiří Jánský, Protiměstské 
opovědnické družiny v jižních a jihozápadních Čechách v letech 1514–1534, Táborský archiv 5, 1993, 
pozn� 19 na s� 127; týž, Hroznatovci a páni z Gutštejna, Domažlice 2009, s� 208� K typografickému 
jednolistu nově Kamil Boldan, Úřední jednolistové tisky jagellonského věku, Praha 2016, s� 28–139, 
zde s� 122–124�

16  Dnes unikátní exemplář, který vlastní Státní oblastní archiv Třeboň, Historica Třeboň, sign� 3512, 
je určen „statečným, slovutným a opatrným pánóm, rytieřóm, vladykám a městuom kraje Prácheňského“� 
Dnes nezvěstný exemplář z knihovny broumovského továrníka Eduarda Langera byl určen pro 
Boleslavský kraj, jak dokládá popis, který připravil Langerův knihovník Walther Dolch, Sonder-
-Ausstellung der Dr. Eduard Langer’schen Bibliothek in Braunau i. Böhmen, Leipzig 1914, s� 21, č� 69� 

17  K osobě tohoto bohatého šlechtice, který byl i zástavním pánem Mělníka, nově Robert Šimůnek, 
Mělník jako rezidenční město a jeviště sakrální reprezentace, Confluens� Vlastivědný věstník Mělnicka 
7, 2010, s� 12–43, zde s� 16–18�

18  J� Macek, Jagellonský věk III, s� 345–346�
19  Srov� například M� Moník, Opovědník, s� 16–20� Díky své nepokojné povaze se Jiřík záhy zapojil 

do šarvátek na česko-falcké hranici, kde se jeho stopa ztrácí�
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začlenit do struktur stavovské monarchie�20 
Díky svým rozsáhlým statkům na čes-
ké i falcké straně kontrolovali prakticky 
celou česko-falckou hranici a jejich sídla 
se stávala útočištěm lapkovských družin� 
Gutštejnové vedli soukromou válku s ji-
nými rody usedlými v západních Čechách, 
především se Švamberky�21 Navíc často 
nerespektovali nálezy zemského soudu 
a v panském stavu vůči nim panovala silná 
nevole� Mandát vznikl v kauze Kryštofa 
z Gutštejna, jednoho z pěti synů Bu-
riana II� zvaného Bohatý� Kvůli údajně 
nespravedlivému soudnímu rozhodnutí 
přistoupil roku 1508 k otevřené rebelii� 
Navíc provedl loupeživý nájezd na panství 
pánů Šliků a dvou rytířských rodů rovněž 
usedlých na Loketsku� Když se potřikráte 
nedostavil k zemskému soudu, byl kvůli 
nerespektování zemského práva odsou-
zen ke ztrátě cti, hrdla i statků a ocitl se 
v králově nemilosti�22

Vladislav II� Jagellonský vydal 
14� července 1509 během svého pobytu 
na Pražském hradě mandát, ve kterém 

nařizoval mobilizovat zemskou ho-
tovost proti Kryštofovi, skrývajícímu 
se na některém z gutštejnských hradů 
na severním Plzeňsku� Tiskařem Pražské 
bible zhotovené výtisky potom královská 
kancelář patřičným způsobem adjustovala 
a rozeslala�23 Mandát vyzýval šlechtice, 
jehož jméno bylo rukopisně doplněno 
v adrese na rubové straně, aby se zúčastnil 
vojenského tažení proti Kryštofovi 
z Gutštejna a aby „k tomu dopomoženie 
práva táhl a u Plzně, města našeho, tu se 
najíti dal na den svatého Vavřince nejprv 
příštieho.“ Konkrétní počet pěších, které 
měl postavit, mu měli sdělit hejtma-
ni daného kraje� Dochovaný výtisk byl 
adresován rožmberskému vladaři Petru IV� 
z Rožmberka�24 

Čilé přípravy na vojenské tažení, 
jejichž mediální součástí bylo rozesílání 
typografických příkazů ke svolání vojska, 
Kryštofa přiměly, aby krále raději požá-
dal o milost� Ten již 20� července, tedy 
necelý týden po schválení mandátu, psal 
Petrovi IV� z Rožmberka, že za milost pro 

20  Josef Petráň, Skladba pohusitské aristokracie v Čechách, Acta Universitatis Carolinae – Philosophica 
et historica 1, Studia historica 14, 1976, s� 9–80, zde s� 67–68; Miloslav Ransdorf, Vzestup Gutštej-
nů v době husitské a poděbradské, Ústecký sborník historický 1983, s� 109–132�

21  Blíže Jiří Jánský, Páni ze Švamberka – pětisetletá sága rodu s erbem labutě, Domažlice 2006, s� 207–
274�

22  Výpadu proti Šlikům se účastnili i další z Gutštejnů� Ke Kryštofovi zevrubně J� Jánský, Hroznatovci, 
zejména s� 191–209�

23  Tištěné vydání Knihopisu tento jednolist neeviduje� Podle unikátního výtisku, uloženého ve Státním 
oblastním archivu v Třeboni, Historica Třeboň, sign� 3529, otiskl znění mandátu Antonín Rezek 
(ed�), Archiv český XI, Praha 1892, s� 141, č� 1200, ovšem bez zmínky, že jde o tisk� K typografickému 
jednolistu nově K� Boldan, Úřední jednolistové tisky, s� 124–126�

24  I v tomto případě se česká královská kancelář mohla inspirovat v německých zemích, kde příkazy 
ke svolání vojska běžně vycházely tiskem� Někdy měly podobu formuláře, kam stačilo jen doplnit 
jméno šlechtice a počet vojáků, které měl postavit� Srov� Rayan Abdullah – Karsten Henze, For-
mulare. Von der Wiege bis zur Bahre. Formulare im Corporate Design, München 2007, s� 23–24� 



KAMIL BOLDAN  / VĚDECKÉ STUDIE /

13OPERA HISTORICA    • ROČNÍK 18 • 2017 • č. 1

Kryštofa prosili i někteří zástupci panské-
ho a rytířského stavu, a žádal ho, aby v té 
záležitosti přijel do Prahy�25 Král chtěl 
celou kauzu využít především k revindikaci 
gutštejnských statků, jejichž celková rozloha 
tehdy předstihovala i rozlohu rožmberského 
dominia� Kryštof přišel o většinu svých 
statků a další statky museli později odevz-
dat i bratři Jetřich, Jan a Volf, ovšem v jejich 
následném přepsání princi Ludvíkovi zůstal 
král pro odpor stavů neúspěšný�26 Žádné 
další tištěné mandáty Vladislava II� Jagel-
lonského (ani jeho syna Ludvíka) již nejsou 
známy� Možná se pouze nedochovaly, ale 
stejně tak není vyloučené, že šlo o tech-
nickou inovaci zavedenou jen krátkodobě 
kancléřem Kolovratem, který již v květnu 
1510 zemřel� Příbuzenskými vztahy pro-
vázaná Rožmitálova skupina potom ještě 
upevnila své postavení�

Stavovský spor se znovu vyostřil v roce 
1512� Na straně měst byl častěji reprezen-
tován mladší generací politiků, nejednou 
již univerzitně graduovaných�27 V květnu 
1513 byl na sněmu královských měst 
zvolen řídící výbor městského svazu, který 

smlouvou z 20� června 1513 angažoval 
jako svého hlavního vyjednávače a hejtma-
na městských vojsk knížete Bartoloměje 
Minsterberského, vnuka Jiřího z Poděbrad� 
V letních měsících nebezpečí vnitřní války 
eskalovalo a zemská vláda dokonce necha-
la narychlo opravovat opevnění Pražského 
hradu v obavě před útokem měst� Zástupci 
královských měst se do Prahy opět sjeli 
28� července a nazítří za účasti knížete 
Bartoloměje schválili programový manifest 
městského svazu, v němž vyhlašovali, že 
obecné dobré může být dosaženo jen při 
zachování práv všech tří stavů� Manifest, 
na jehož formulaci se jistě podílel výmluv-
ný a diplomaticky obratný Bartoloměj, 
zasadil boj o stará privilegia měst  
do širšího programu obnovení královské 
moci a s tím spojené sanace královských 
dluhů, který městům záhy naklonil pa-
novníka� Navíc se zřetelně snažil vytvářet 
širší protirožmitálskou opozici a oslovit 
část šlechty, nespokojenou s krátkozrakou 
kořistnickou politikou panské oligarchie�28 

Městský svaz nejen usilovně vyz-
brojoval, aby jeho vojenská síla druhý 

25  Archiv český XI, s� 142, č� 1202�
26  F� Palacký, Dějiny V/2, s� 164–168; August Sedláček, Hrady, zámky a tvrze království České-

ho XIII� Plzeňsko a Loketsko, Praha 1905, s� 139–140; P� Kreuz – I� Martinovský (edd�), Vladislav-
ské zřízení, s� 66; J� Jánský, Hroznatovci, s� 208�

27  Ke generační obměně pražských politiků blíže Václav Ledvinka – Jiří Pešek, Praha, Praha 2000, 
s� 281–284; J� Pešek – B� Zilynskyj, Městský stav, s� 147–148�

28  Srov� J� Pešek – B� Zilynskyj, Městský stav, s� 140–144; J� Macek, Jagellonský věk III, s� 349–352; 
J� Francek, Svatováclavská smlouva, s� 71– 80; P� Kreuz – I� Martinovský (edd�), Vladislavské 
zřízení, s� 72–78 ; P� Čornej – M� Bartlová, Velké dějiny VI, s� 535–540� Výstižný Bartolomějův 
portrét přináší Radek Fukala, Minsterberští bratranci ve víru jagellonské politiky, in: Ondřej Felc-
man – Radek Fukala (edd�), Poděbradové� Rod českomoravských pánů, kladských hrabat a slezských 
knížat, Praha 2008, s� 139–150� Sněmovní akta z této doby nejsou zatím edičně zpřístupněna� 
K sněmovnictví nově Zdeněk Mužík, Český zemský sněm v letech 1500–1526, Praha 2011 (Diplomo-
vá práce), zejména s� 35–39� 
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tábor odradila od případného útoku, ale 
navíc do svého arzenálu zařadil i knih-
tisk� Svůj programový manifest nechal 
ihned vytisknout a rozšiřovat� Unikát-
ní výtisk, který byl uložen v knihovně 
Lobkovického paláce na Malé Straně 
a který měl v polovině 19� století v ru-
kou ještě František Palacký, je dnes 
bohužel nezvěstný� V impresu bylo 
uvedeno datum vytištění 9� srpna 1513, 
nikoliv však jméno tiskaře�29 Jeho znění 
je známo alespoň z opisu celého tisku 
z konce 16� století: „Impressum Pragae 
anno Domini MDXIIIo in profesto die divi 
Laurentii [9. 8.]�“30 Bez tisku samotného 
nelze provést analýzu užitého tisko-
vé písma a s jistotou určit, který ze tří 
pražských impresorů ho vytiskl� Mohl to 
být vícekrát již zmiňovaný Tiskař Pražské 
bible, případně krátce činný Jan Moravus, 
který roku 1513 vytiskl utrakvistick-
ou konfesi�31 Nejspíše ale byl vytištěn 

Konáčovou oficínou ve staroměstském 
domě U Štěstěny� 

Mikuláš Konáč nebyl jen literárně 
činným tiskařem, ale též dobře situo-
vaným staroměstským úředníkem; tiskárnu 
provozoval v letech 1507 až 1528� Zatím-
co v mládí uváděl se svým tehdejším 
společníkem Janem Wolffem především 
překlady humanistických a antických 
titulů, ve druhé etapě své činnosti přešel 
sice ke konvenčnějšímu edičnímu modelu, 
ale stále usiloval o kultivaci měšťanského 
čtenáře i obsahové inovace�32 První etapu 
Konáčovy činnosti uzavřelo roku 1511 
vydání jeho veršovaného „Rozmlúvánie 
o vieře“, v němž se tři roky po vydání 
svatojakubského mandátu vyslovil proti 
potlačování Jednoty bratrské� Projevená 
tolerance mu vynesla nepříjemnosti a pro-
voz tiskárny musel načas zastavit� Svou 
činnost však neobnovil až v roce 1514, 
jak uváděla starší literatura, ale právě roku 

29  F� Palacký, Dějiny V/2, s� 228–230 (s citacemi z manifestu)� Část knihovny hořínsko-mělnické 
větve Lobkoviců shořela při požáru v malostranském paláci roku 1922� 

30  Národní archiv Praha, Sněmovní artikule, inv� č� 2, kart� 1� Za upozornění na opis děkuji kolegovi 
Otovi Halamovi� Srov� Václav Hanka, Bibliografie prvotiskův českých od 1468 až do 1526 léta, Praha 
1853, s� 30, č� 56, patrně tentýž tisk zaznamenal jako „Sněm stavův českých v Praze 1513“ obdobně již 
Josef Dobrovský, Geschichte der böhmischen Sprache und ältern Literatur, Prag 1818, s� 319� Poně-
kud nejasný je záznam, který opět s odkazem na tisk z pražské lobkovické knihovny přináší Josef 
Jungmann, Historie literatury české, Praha 18492, s� 88, č� III� 422: „V r. 1513 ve čtvrtek po sv. Duše dne 
19. máje v radním domě pražském stav městský sněm držel o zachování svých svobod“� Podle dochovaného 
opisu totiž kvartový leták obsáhl jen vlastní manifest, nikoliv již dokumenty z předcházího jednání 
městského sněmu a řídícího výboru� Zcela vyloučit nelze ani možnost, že šlo o dva rozdílné tisky�

31  K Moravovi blíže Kamil Boldan, Život a dílo tiskaře Jana Morava, Časopis Národního muzea – řada 
historická 174, 2005, s� 137–149� Stranou samozřejmě ponechávám již tehdy činnou hebrejskou tiskárnu�

32  Ke Konáčovi naposledy s chronologickým soupisem jeho tisků Petr Voit, Mikuláš Konáč z Ho-
díškova. Inspirace k úvahám o humanismu, Česká literatura 63, 2015, s� 3–39� K jeho náboženským 
postojům Ota Halama, Mikuláš Konáč of Hodiškov as a Conservative Utraquist, in: Zdeněk V� Da-
vid – David R� Holeton (edd�), The Bohemian Reformation and Religious Practice X, Praha 2015, 
s� 308–317; Petr VOIT, Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí II� Tiskaři pro víru i tiskaři pro 
obrození národa 1498-1547, Praha 2017, s� 221-240�
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1513 vydáním protibratrského pamfletu 
univerzitního mistra Martina z Počátek�33 
Konáč se v rámci kariérní „očisty“ rychle 
přiklonil k většinovému táboru konzer-
vativních utrakvistů� Svůj podnik zapojil 
do protibratrské, později protiluterské 
propagandy a současně i do propagandy 
nového kurzu politiky městského svazu� 
Zatímco o typografické provenienci letáku 
z roku 1513 lze jen spekulovat, u dvou 
mladších bezpříznakových letáků je podle 
Konáčova tiskového písma již nesporná�

První leták informoval o sněmu, jenž 
započal v Praze 30� ledna 1514� Podle 
propozic, které mu předložili královi 
vyslanci, olomoucký biskup Stanislav 
Thurzo, moravský zemský hejtman Jan 
Meziříčský z Lomnice a moravský nejvyšší 
komorník Jan z Pernštejna, měl na prvním 
místě jednat o obnovení královské moci 
a zrušení svatojakubské smlouvy� I přes 
snahu vyslanců se po desetidenním bouř-
livém jednání kvůli odporu většiny pánů 
a rytířů rozešel bez výsledku� Dvoulistový 
anepigrafický leták většího, foliového 
formátu otevírá relace osvětlující hlavní 
bod jednání�34 Nebude-li vše vyřešeno, 
„k tomu snad pújde, aby Jeho Milost krá-
lovská i s dědici svými neměl a nemohl se 
nač do tohoto královstvie navrátiti a v něm 
osobú svú býti, když by mnozie to, což Jeho 
královské Milosti ku panovánie spravedlivě 
náleží, na sobě drželi�“ Když nejen města, 

ale i část pánů a rytířů svolila, aby „sva-
tojakubská správa vymazána byla […], tu 
někteří páni správce a některé osoby při nich 
nechtěli k tomu svoliti, než chtěli sobě některé 
artykule v té správě zuostavovati, ješto králi 
Jeho Milosti náležejí, ne jim�“ Nechtěli se 
tedy vzdát právě oněch článků, které ome-
zovaly královskou moc a jim zajišťovaly 
regentskou vládu� Relace tak jasně ukazuje 
na viníky nezdaru a navíc je obviňuje, že 
z daného stavu mocensky i ekonomicky 
profitují� V druhé části letáku jsou uveřej-
něny „opovědi“ měst i šlechty, které měly 
být prostřednictvím vyslanců předány králi� 
Vina za nezdar rokování je svalována vždy 
na protistranu� Ne nadarmo stála v závěru 
městské „opovědi“ tato věta: „Pak napřed 
Jeho Milosti královské a potom Jeho Milosti 
všem poddaným chcemy to oznámiti, oč jsme 
se zastavili a zastavujem�“ 

Druhý leták přetiskoval čtyři soudobé 
dokumenty spojené průvodním textem 
a podle počátečního oslovení byl určen 
především šlechtě: „Urozeným pánuom 
[…], urozeným a statečným rytířóm, uro-
zeným vladykám i všechněm vuobec, k nimž 
toto sepsání dojde […]�“ Vznikl nejspíše 
krátce po 24� lednu 1515, kdy se z Budí-
na vrátilo poselstvo měst a bylo již před 
Prahou pompézně přivítáno� Pod vedením 
knížete Bartoloměje jednalo od sklon-
ku listopadu předešlého roku u krále 
a střetlo se tam se zástupci šlechty v čele se 

33  Ota Halama (ed�), Mikuláš Konáč z Hodíškova, Pikartské dialogy, Praha 2017, s� 11�
34  Knihopis, č� 3529� Původně na čtvrtinu složený výtisk letáku je uložen v Knihovně Národního muzea 

v Praze, sign� 31 B 5� K jeho typografické provenienci srov� Milan Kopecký, Literární dílo Mikuláše 
Konáče z Hodiškova, Praha 1962, s� 182; P� Voit, Inspirace, s� 31� K jednání sněmu včetně zmínek 
o tisku srov� F� Palacký, Dějiny V/2, s� 254–257; V� V� Tomek, Dějepis X, s� 359–361; B� Rieger, 
Zřízení krajské, s� 121� 
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Zdeňkem Lvem z Rožmitálu�35 Královská 
města v konfrontaci s nezadržitelným roz-
vojem vrchnostenských měst a městeček 
na svá kdysi výsadní hospodářská privi-
legia zčásti rezignovala a soustředila se 
hlavně na uhájení samostatnosti městských 
soudů a otázky soudní příslušnosti� Obě 
delegace se v Budíně dohadovaly nad 
sedmi staršími požadavky měst, o nichž 
bez úspěchu jednala již sněmovní komise 
v únoru 1513� Pět z nich se týkalo právě 
soudní příslušnosti, zejména případů, kdy 
měšťané mohou být poháněni k zems-
kému soudu, šestý svobodných trhů 
a sedmý vaření piva� Města je proto znovu 
zaslala i sjezdu pánů a rytířů, který po let-
ním vyhrocení sváru s městským svazem 
nebyl svolán do Prahy, ale k 24� srpnu 
1513 do Kolína�36 V první části letáku je 
nejprve otištěno sedm artikulů městského 
stavu a zevrubná odpověď pánů a rytířů 
odeslaná z Kolína 26� srpna� Podle návrhu 
obou stran měl v případě nedohody mocně 
rozhodnut sám král� Na králově dvoře pro-
to o sporných artikulech jednala poselstva 
znepřátelených táborů nejprve na konci 
roku 1513 a potom znovu až o rok později 
(po delší dobu byla jednání mezi šlechtou, 
městy a králem přerušena povstáním 
sedláků v Uhrách vedeným Jiřím Dózsou)� 

Teprve za polovinou šestilistového letáku 
menšího, kvartového formátu je otištěno 
politické jádro sborníku – razantně sep-
saná suplikace podaná králi při budínských 
jednáních v prosinci 1514�37 Jsou pod ní 
vedle zástupců měst a knížete Bartoloměje 
podepsáni i páni Michal Slavata z Chlu-
mu a Vilém Kostka z Postupic a někteří 
noví spojenci městského stavu z řad 
nižší šlechty� Útočí přímo na Rožmitála 
a požaduje restaurování královské moci 
v Čechách� Protože nejvyšší purkrabí 
nechce předložit vyučtování z doby svého 
spravování královských důchodů a dluhů, 
oni nebudou odvádět berně, dokud se tak 
nestane� Za suplikací je jako závěrečný kus 
otištěna králova odpověď z 28� prosince 
1514, v níž stavy vyzývá k pokoji, lásce 
a svornosti a vyřešení jejich sporu jen od-
kazuje k dalšímu sněmu, kam hodlá vyslat 
své zástupce� Třebaže budínská jednání 
nepřinesla jednoznačné vítězství ani jedné 
z obou stran sporu, měl leták propago-
vat sebevědomou politiku měst a stejně 
jako předešlé nalomit jednotu šlechty� 
Ostatně již jména podepsaných nepřímo 
sdělovala, že část šlechty se na stranu měst 
již přidala� Navíc dva signatáři obsadili 
hned na počátku roku 1515 z králova 
rozhodnutí úřady nejvyššího mincmistra 

35  K budínským jednáním blíže F� Palacký, Dějiny V/2, s� 284–287; V� V� Tomek, Dějepis X, s� 397–
398; Jaromír Čelakovský, Povšechné české dějiny právní, Praha 19132, s� 386�

36  K jednání sněmovní komise a ke kolínskému sněmu F� Palacký, Dějiny V/2, s� 214–216, 242–244; 
V� V� Tomek, Dějepis X, s� 319–320, 341–345�

37  Knihopis, č� 15313� Unikátní výtisk uvozený dřevořezovou iniciálou bílé linie je rovněž uložen 
v Knihovně Národního muzea Praha, sign� 32 D 10� Krátké zmínky o tisku přinášejí F� Palacký, 
Dějiny V/2, s� 284 a 287; Zikmund Winter, Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a v XV. století, 
Praha 1906, s� 606; M� Kopecký, Literární dílo, s� 182; J� Macek, Jagellonský věk III, s� 358; P� Voit, 
Inspirace, s� 32� Za laskavou konzultaci k otištěným dokumentům děkuji právnímu historikovi Petru 
Kreuzovi�
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a nejvyššího podkomořího a nahradili 
v nich Rožmitálovy stoupence�

Konáč později dostával zakáz-
ky i na běžné úřední tisky, především 
na sněmovní artikule� Oba dochované 
politické letáky mají blízko ke zpravo-
dajským tiskům, s jejichž publikováním 
Konáč v Praze ve stejné době započal� Pod 
titulem „Sjezd císařské velebnosti v Vídni 
a nájasnějších tří králuo Jich Milostí“ vydal 
českou adaptaci latinské relace vídeňského 
humanisty a císařského diplomata Johanna 
Cuspiniana o jednáních a zásnubních sm-
louvách mezi Jagellonci a Habsburky� Jde 
o první známý novinový leták v českém 
jazyce� Více než politická jednání vykreslu-
je velkolepé setkání tří panovníků, okázalé 
hostiny, slavnosti a turnaje či zásnubní 
ceremonii, která proběhla 22� července 
1515 ve svatoštěpánském chrámu�38

Na sněm, který se nakonec sešel až 
ve středu před svatodušními svátky, tedy 
23� května 1515, vyslal král jako své 
zástupce biskupa Thurza a knížete Karla 
Minsterberského, který jen nahradil svého 
tragicky zahynulého bratrance Barto-
loměje v úloze hlavního vyjednavače� 

Po třech týdnech se jim podařilo přivést 
obě strany k přelomové dohodě, která 
alespoň formálně rušila svatojakubskou 
smlouvu a stala se základem pozdější 
Svatováclavské smlouvy� První část nově 
upravila správu berní a královských dů-
chodů i dluhů� Druhá část obsáhla články 
právního narovnání mezi městy a šlech-
tou, které vymezovaly, jaké spory mezi 
měšťany a šlechtici budou řešit městské 
soudy a jaké zase soud zemský, případně 
komorní� Jak píše Starý letopisec, „nejví-
ce pak o ty půhony se tahali. […] A jiných 
mnoho artikulův jest smluveno, jakož pak 
jsou dskami zapsáni a tištěni�“39 Články 
byly skutečně Tiskařem Pražské bible 
hned vydány, a to ve dvou částech� První 
má rozsah dvanácti, druhá deseti listů�40 
Delší titul druhé části s články o soudní 
příslušnosti zdůrazňuje, že dohody „o ty 
ruoznice, kteréž jsú byly mezi stavy panském 
a rytířském z jedné a stavem městském stra-
ny druhé“, bylo dosaženo za pomoci obou 
králových vyslanců� Dlouho však neplatila� 
Již následujícího roku propukly po smr-
ti Vladislava II� Jagellonského neshody 
nanovo, dohoda byla šlechtou vymazána 

38  Knihopis, č� 1666� Dále srov� M� Kopecký, Literární dílo, s� 108–111; Zdeněk Šimeček, Počátky 
novinového zpravodajství a novin v českých zemích (do devadesátých let 18. století), Brno 2011, s� 55�

39  František Palacký (ed)�, Staří letopisové čeští od roku 1378 do 1527 čili pokračování v kronikách Při-
bíka Pulkavy a Beneše z Hořovic z rukopisů starých vydané, in: Jaroslav Charvát (ed�), Dílo Františka 
Palackého II, Praha 1941, s� 323–324�

40  Knihopis, č� 271, 270� P� VOIT, Český knihtisk, s� 21, č� 26, 27� Výtisky obou částí jsou vevázány 
do konvolutu Roudnické lobkovické knihovny v Nelahozevsi, sign� VI Bh 1� Výtisk druhé části je 
dochován také v konvolutu Rakouské národní knihovny ve Vídni, sign� 168957-B�1515� Ke sněmu 
a uzavřené dohodě blíže F� Palacký, Dějiny V/2, s� 291–294; V� V� Tomek, Dějepis X, s� 406–410; 
Čeněk Klier, Úprava berní království Českého po válkách husitských do konce věku jagellonského, Časo-
pis Českého musea 80, 1907, s� 47–64, 201–257, zde s� 62–63; J� Čelakovský, Povšechné české dějiny 
právní, s� 388–393; Karel Malý, Svatováclavská smlouva – třídní kompromis mezi šlechtou a městy z r. 
1517, Universitas Carolina – Philosophica 1, 1955, s� 195–222, zde s� 206–210� 
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z desek zemských a Rožmitálova klika si 
opět upevnila své vládní pozice� 

Nebezpečí vnitřní války odstranil až 
sněm, který se sešel v úterý po svatém 
Václavu 1517� Po téměř měsíčním jed-
nání přijal 24� října smlouvu, která rušila 
dlouholeté nepřátelství a byla současníky 
považována za významný vklad obecnému 
dobrému� Města uznala Vladislavské 
zřízení zemské a Svatováclavská smlouva 
se stala jeho doplňkem� V královských 
městech zavládla po jejím uzavření velká 
radost, třebaže pro ně ve skutečnosti tak 
výhodná nebyla�41 Musela se vzdát své 
hospodářské privilegovanosti, ale šlechta 
naopak uznala soudní autonomii měst 
i starší stav, kdy měšťané byli před zemský 
soud poháněni jen v uvedených případech� 
Sněm do krajů rozeslal krátkou zprávu 
o uzavření smlouvy s dovětkem, „jakož vám 
ta věc při sjezdu krajském šíře oznámena i zde 
v Praze tištěna bude�“42 O znění 54 práv-
ních a hospodářských článků byl velký zá-
jem a nezávisle na sobě je vydali dva tiskaři� 
Vydání Tiskaře Pražské bible obsáhlo 18 
listů malého, osmerkového formátu� Dnes 
je však znám už jen z bibliografických 
zpráv�43 Vydání konkurenčního podniku 
Mikuláše Konáče obsáhlo 12 listů kvar-

tového formátu�44 První a stěžejní slovo 
titulu „Smlúva všech tří stavuo svatováclav-
ského sněmu v dsky vložená léta božího etc. 
sedmnáctého“ bylo pro zvýraznění tištěno 
xylograficky a pod titulem lákaly čtenáře 
ke koupi tyto Konáčovy reklamní verše: 

„Ktož miluješ řád, pokoj, lásku, svornost,
dobrému si rád, obmýšléš spravedlnost,
sem rychle přistup, to dobré sobě kup,
v tom nebývaj skúp�“
Uzavření Svatováclavské smlou-

vy (a možná již smlouvy z roku 1515) 
přivedlo příslušníka Jednoty bratrské, 
lékaře, nakladatele a později i samostatné-
ho tiskaře Mikuláše Klaudyána k záměru 
vydat jednolistový tisk, který bude pojatý 
jako oslava znovuobnovení právního řádu 
a pořádku v Českém království – zachy-
ceném na mapovém obrazu ve spodní 
části� Norimberský impresor Hieronymus 
Höltzel, s nímž Klaudyán spolupraco-
val, vytiskl na přelomu let 1517 a 1518 
rozměrný a náročný jednolist, slepený 
na výšku ze tří tiskových archů a následně 
bohatě kolorovaný (126 x 64 cm)� 
Klaudyánův jednolist s nejstarší samostat-
nou mapou Čech byl pojat jako honos-
ný artefakt určený k vyvěšení na stěnu� 
V dřevořezovém pásu přímo nad mapou 

41  K� Malý, Svatováclavská smlouva, s� 211–218; J� Macek, Jagellonský věk III, s� 365; J� Francek, 
Svatováclavská smlouva, s� 84–87; P� Kreuz – I� Martinovský (edd�), Vladislavské zřízení, s� 78–84; 
P� Čornej – M� Bartlová, Velké dějiny VI, s� 540–542�

42  Citace podle F� Palackého, Dějiny V/2, s� 331�
43  Knihopis, č� 15534� Jediný dochovaný výtisk se ztratil v 19� století� K typografické atribuci blíže 

P� Voit, Český knihtisk, s� 21, č� 28�
44  Knihopis, č� 15533� Unikátní výtisk vlastní Národní knihovna ČR, sign� 65 E 8155� K tisku dále 

srov� Hermenegild Jireček, Právnický život v Čechách a na Moravě, Praha–Brno 1903, s� 315, č� 221; 
K� Malý, Svatováclavská smlouva, s� 211; M� Kopecký, Literární dílo, s� 182; P� Kreuz – I� Marti-
novský (edd�), Vladislavské zřízení, s� 90; P� Voit, Inspirace, s� 32�
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jsou zobrazeny dvě silniční scény� Vůz 
s hádajícími se cestujícími, tažený dvěma 
trojspřežími do opačných směrů a stojící 
tak na místě, byl dobře čitelnou alegorií 
nejen po náboženské stránce rozpolcené-
ho království� Sousední scéna přepadení 
kupeckého vozu lapkovskou družinou 
připomínala jiný palčivý problém� V centru 
horní poloviny je položeno obecné právní 
schéma spravedlnosti obklopené menšími 
obrázky a biblickými citáty, jež ilustrují její 
roli v různých životních situacích� Nad ním 
je jako vykonavatel spravedlnosti zobra-
zen tehdy ani ne dvanáctiletý král Ludvík 
Jagellonský, po stranách obklopený erby 
zemí, jimž vládl� Pod schématem je erbov-
ník přísedících zemského a komorního 
soudu z panského stavu, kteří měli být 
jejími garanty, a další erbovník pomocníků 
obecného dobrého, snad zástupců všech 
tří stavů zvolených na podzim 1517 
k dohledu nad realizací smlouvy� Na he-
raldicky nejčestnějším místě uprostřed 
první řady je stále vidět erb nejvyššího 
purkrabího Zdeňka Lva z Rožmitálu, 
který nepřítomného krále na zasedáních 
zemského soudu zastupoval a zůstával 
skutečným vládcem v království�45

Klaudyánova „mapa“ by sice mohla 
přehled tisků symbolicky uzavřít, ale 
v případě jednoho typografického jed-
nolistu lze překročit časovou hranici 
tohoto příspěvku vymezenou rokem 
1517, protože události, které vedly 
k jeho vydání, jsou výrazným epilogem 
předchozích svárů mezi šlechtou a městy� 
Na jihozápadě Čech přetrvávala nap-
jatá situace i po uzavření Svatováclavské 
smlouvy� Velká panství tu měl nejvyšší 
purkrabí, ale i další přední členové jeho 
oligarchické skupiny – kupříkladu nejvyšší 
kancléř Ladislav ze Šternberka či syn-
ové zemřelého nejvyššího sudího Půty 
Švihovského z Rýzmberka, jejichž sestra se 
za Zdeňka Lva provdala� V roce 1512 byl 
rožmitálskou skupinou na předtím kon-
fiskovanou tvrz v Janovicích nad Úhlavou 
dosazen zeman Petr Suda z Řeneč, který 
tu poskytoval ochranu lapkovským druži-
nám, které přepadaly a vraždily obchod-
níky z blízkých Klatov i z dalších královs-
kých měst� Spolu se Zdeňkem Malovcem 
z Chýnova byl hlavním organizátorem 
rozsáhlé lapkovské sítě operující na cestách 
v jihozápadních a jižních Čechách�46 
V květnu 1520 se Sudovým lidem po-

45  Knihopis, č� 3952� Z obsáhlé literatury srov� především Mirjam Bohatcová, Höltzlův jednolist 
s Klaudiánovou mapou Čech, Strahovská knihovna 14/15, 1979/1980, s� 39–47; Jaroslav Kolár, 
Takzvaná mapa Čech Mikuláše Klaudiána. Pokus o významovou interpretaci, Strahovská knihovna 
14–15, 1979/1980, s� 49–73; Pavel R� Pokorný, K heraldické výzdobě tzv. Klaudyánovy mapy Čech, 
Studie z dějin geodézie a kartografie 10, 2000, s� 5–9; Petr Voit, Role Norimberku při utváření české 
a moravské knižní kultury první poloviny 16. století, Documenta Pragensia 29, 2010, s� 389–457, 
zde s� 397–401; Robert Novotný – Michal Šroněk, Mikuláš Klaudyán, Jednolist s mapou Čech, in: 
Kateřina Horníčková – Michal Šroněk (edd�), Umění české reformace (1380–1620), Praha 2010, 
s� 185–188�

46  K bezpečnostní situaci na Klatovsku Kamil Boldan, Klatovy poděbradské a jagellonské, in: Lenka 
Sýkorová (ed�), Klatovy, Praha 2010, s� 142–144; S� Kotlárová, Páni z Rožmitálu, s� 51–52; k po-
zemkové držbě V� Holý, Růst, s� 45, 57, 63�
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dařilo založit požár, který zničil velkou 
část Klatov� Když města viděla neochotu 
panstva v čele s nejvyšším purkrabím proti 
Sudovi a Malovcovi zakročit, přistoupila 
k vlastní vojenské akci� Pražané nejprve 
na konci října dobili tvrz v Tochovicích, 
jež patřila k centrům Malovcovy skupiny� 

Vojenské oddíly Klatov, Plzně a Stříbra 
potom v pondělí 5� listopadu oblehly Jano-
vice� Když dobře opevněná tvrz odolávala, 
přitáhly k Janovicům oddíly Pražanů 
i dalších královských měst, takže ji na-
konec obléhalo asi 2500 mužů� Janovická 
posádka se nakonec vzdala, ovšem Suda 
předtím z tvrze unikl� Manifestační akce 
městského svazu v čele s nově sjednoce-
nou pravobřežní Prahou měla rožmitálské 
skupině ukázat, že města jsou schopna si 
své zájmy ochránit i vojenskou cestou� Její 
součástí byl velký soud nad zajatci konaný 
v lednu 1521 a poprava několika z nich, 
mezi nimi i tří urozenců�47 

Dne 4� února sepsali představitelé Prahy 
obsáhlé prohlášení, které nechali vytisknout 
u staroměstského tiskaře Pavla Severi-
na, pokračovatele Tiskaře Pražské bible� 
Dostalo podobu majestátního jednolistu, 
vysokého takřka padesát centimetrů, který 
byl po složení rozesílán na šlechtická síd-

la�48 Aby tiskárna nemusela vyrábět varianty 
pro příjemce z různých krajů, ponechala 
v adrese uprostřed druhé řádky volnou me-
zeru, kam bylo pojmenování příslušného 
kraje doplněno rukopisně� Unikátní výtisk 
byl určen šlechtici z Bechyňského kraje, 
snad Petru IV� z Rožmberka� Purkmistr 
a rada města Prahy jménem svým i ostat-
ních královských měst oznamují, že mají 
zprávy o tom, jak Petr Suda obepisuje 
šlechtu a tvrdí, že mu neprávem zničili 
janovickou tvrz� Města již za Vladislava II� 
Jagellonského opakovaně žádala, aby byla 
ochráněna před různými zemskými škůdci 
a opovědníky, avšak žádné účinné nápravy 
se nedočkala� „Ale když o opatření nic slyšeti 
nebylo, než zlé věci proti nám se jednaly, 
puosobily i skutkem činily tak, že statky naše 
někteří ne jako dobří na svobodných královs-
kých silnicích brali, osoby stavu našeho mordo-
vali, osekávali, a jiní jim podobní rady dávali 
koňmi, penězi, služebníky svými je zakládali 
a jiní opět na své obydlé ty lúpežníky, mordéře 
a zloděje přijímali, a majíc z toho kratochvíl 
a posměch, že objíždějíc okolo města některého, 
zda by koho buďto zamordovali aneb oblúpili 
[…].“ Protože na Janovicích se ukrývali 
četní loupežníci a sváželi tam svou kořist, 
zasáhli proti Sudovi sami� V závěru jedno-

47  K vojenské akci měst V� V� Tomek, Dějepis X, s� 476–485; Jindřich Vančura, Dějiny někdejšího krá-
lovského města Klatov I/1, Klatovy 1927, s� 285–293; Bořivoj Lůžek, Tažení královských měst a Pražanů 
proti loupeživé šlechtě v západních Čechách r. 1520, Minulostí Západočeského kraje 20, 1984, s� 111–123; 
Milena Běličová, Pražské protokoly z výslechů opovědníků a zemských škůdců 11. ledna 1521 popravených, 
Táborský archiv 5, 1993, s� 136–146; J� Jánský, Protiměstské opovědnické družiny, zejména s� 89–105; 
J� Macek, Jagellonský věk III, s� 332–334; P� Čornej – M� Bartlová, Velké dějiny VI, s� 682–685�

48  Tištěné vydání Knihopisu tento jednolistový tisk neeviduje� Výtisk je uložen ve Státním oblastním 
archivu Třeboň, Historica Třeboň, sign� 3775� Krátkou zmínku o rozesílaném prohlášení přinášejí V� 
V� Tomek, Dějepis X, s� 485; J� Jánský, Protiměstské opovědnické družiny, s� 105, ovšem bez upozor-
nění, že bylo tištěné� K jednolistu nově K� Boldan, Úřední jednolistové tisky, s� 127–131� K Pavlu 
Severinovi, činnému v letech 1520 až 1541, blíže P� Voit, Český knihtisk, zejména s� 21–26�
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list vyzývá pány a rytíře, aby ho dále již ne-
podporovali� Pokud by někdo chtěl Sudovi 
pomáhat a podílel se na nějaké odplatě 
proti městům, k tomu by se „jináč než 
spravedlivě podlé toho běhu ukázati a skutečně 
zachovati nemohli“� Členové rožmitálské 
skupiny ani sám nejvyšší purkrabí, který se 
do Čech vrátil ze svého panství ve Slezsku 
až v půli března, se nakonec k vojenské 
odvetě neodhodlali� Jistě k tomu přispělo 
i sebevědomé prohlášení, za jehož vydáním 
lze tušit primase Prahy a vůdce městského 
stavu Jana Paška z Vratu� 

Produkce stále jen několika paralelně 
činných tiskáren začala v prvních dvou 
desetiletích 16� století mírně narůstat, ale 
její objem byl stále dosti omezený�49 Druhá 
generace českých tiskařů ovšem přinášela 
žánrově pestřejší vydavatelský program – 
vedle zábavných próz a překladů antické, 
patristické a humanistické literatury 
zatím jen nepočetné zpravodajské tisky, 
cestopisné zprávy nebo učebnice, slovníky 
a odborné příručky� Ve stejné době začínají 
z domácích tiskáren vycházet i náboženské 
polemiky� Z katolické strany je otevírají 
dvě protibratrská díla, která z podnětu 
biskupa Thurza sepsali olomoucký hu-

manista a probošt Augustin Olomoucký 
a na Moravu vyslaný stařičký inkvizitor 
Heinrich Institoris� Obě v letech 1500 až 
1502 v Olomouci vytiskl Konrad Baum-
garten� V Čechách na ně navázal plzeňský 
impresor Mikuláš Bakalář dvojím vydáním 
protibratrského traktátu františkána Jana 
Vodňanského, na straně utrakvistů výše 
již zmiňovaný Mikuláš Konáč� Mediální 
význam knihtisku záhy docenila Jednota 
bratrská a své obrany a polemiky tiskla 
v oficíně Pavla Olivetského, která zahájila 
činnost v litomyšlském hájemství Kostků 
z Postupic nejpozději roku 1506� Mikuláš 
Klaudyán nechal nejprve roku 1511 
vytisknout v Norimberku latinské znění 
bratrské konfese od Lukáše Pražského 
a roku 1518 ji vydal i v českém znění 
ve své vlastní oficíně v Mladé Boleslavi� 
Jistý odstup od moderní technologie si 
naopak držela utrakvistická konzistoř� 
Kromě souboru náboženských traktátů 
čelného představitele utrakvismu Václa-
va Korandy mladšího z roku 1493 a již 
zmiňované konfese z roku 1513 nechala 
okolo 1500 a znovu 1513 tiskem vydat pro 
utrakvismus stěžejní basilejská kompak-
táta�50 Skupina náboženskopolemických 

49  K limitům, které podvazovaly rozvoj českého knihtisku na konci 15� a v první polovině 16� století 
naposledy Kamil Boldan – Bořek Neškudla – Petr Voit, The Reception of Antiquity in Bohemian 
Book Culture from the Beginning of Printing until 1547, Turnhout 2014, s� 38–53�

50  Blíže především Ota Halama, Tištěná polemika s Jednotou bratrskou v době jagellonské (1500–1526), in: 
Kamil Boldan – Jan Hrdina (edd�), Knihtisk, zbožnost, konfese, v tisku� Dále srov� Mirjam Bohat-
cová, Vydavatel a tiskař Mikuláš Klaudyan, Časopis Národního muzea – řada historická 148, 1979, 
s� 33–67, zde s� 40–41; Amedeo Molnár, Protivaldenská polemika na úsvitu 16. století, Historická 
Olomouc a její současné problémy 3, Olomouc 1980, s� 153–174; Petr Voit, Mikuláš Bakalář jinak, 
in: Kniha� Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry, Martin 2012, s� 68–106, zde s� 83; týž, 
Mikuláš Konáč, s� 9; Kamil Boldan, „Kdež skrze impresory věrné kněžie tupíš“, in: Renáta Modráková – 
Tomáš Klimek (edd�), Cesta k rozmanitosti aneb Kavárenský povaleč digitálním historikem středově-
ku� Sborník příspěvků k životnímu jubileu PhDr� Zdeňka Uhlíře, Praha 2016, s� 79–86, zde s� 83–86�
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tisků má svůj protějšek ve skupině vnitro-
politických tisků, které se zatím dostalo 
menší pozornosti� 

Typografické médium mohlo rychle 
oslovit širší publikum a uspíšit komu-
nikaci� Přitom zejména jednolistové 
či několikalistové tisky byly poměrně 
rychle výrobně dostupné�51 V sousedních 
německých zemích docházelo i díky daleko 
rozvinutějšímu knihtisku k zapojení mo-
derní technologie do politické komunikace 
i do byrokratické praxe již dříve� Římský 
král a od roku 1508 císař Maxmilián I� 
Habsburský dobře využíval přednosti nové 
technologie i jako rakouský arcivévoda�52 

Nabízí se srovnat zastoupení úředních 
tisků v produkci pražských, vídeňských 
a krakovských tiskáren na počátku 16� sto-
letí, neboť v Budíně žádná tiskárna nepra-
covala� Ve Vídni byla souvislá tiskařská 

činnost zahájena až roku 1492 Johannem 
Winterburgerem� Od roku 1510 tu pra-
coval v Krakově vyučený impresor Hie-
ronymus Wietor, nejprve se společníkem 
Johannem Singrienerem starším, který se 
ale 1514 osamostatnil a postupně vybu-
doval nejvýznamnější vídeňskou tiskárnu 
první poloviny 16� století�53 Maxmilián I� 
nechával řadu písemností určených pro 
rakouské země multiplikovat u Winter-
burgera�54 Ještě intenzivnější spolupráci 
navázal s tiskaři při šíření zákonných no-
rem mladý Ferdinand I� Habsburský, který 
se po Maxmilánově smrti ujal na počátku 
dvacátých let vlády v dědičných rakous-
kých zemích� Ferdinandovy patenty tiskl 
především Singrienerův podnik�55 Po svém 
zvolení českým králem racionalizoval práci 
české královské kanceláře a začal soustav-
něji tiskem vydávat – nejpozději od po-

51  Z četných přehledů dějin médií srov� například Jürgen Wilke, Grundzüge der Medien- und Kommu-
nikationsgeschichte. Von den Anfängen bis ins 20. Jahrhundert, Köln–Weimar 2000, zejména s� 13–16�

52  Srov� například Falk Eisermann, Bevor die Blätter fliegen lernten. Buchdruck, politische Kommunikati-
on und die „Medienrevolution“ des 15. Jahrhunderts, in: Karl-Heinz Spieß (ed�), Medien der Kommu-
nikation im Mittelalter, Stuttgart 2003, s� 289–320; týž, Buchdruck und politische Kommunikation. 
Ein neuer Fund zum frühen Publizistik Maxmilians I., Gutenberg Jahrbuch 2002, s� 77–78; Hermann 
Wiesflecker, Österreich im Zeitalter Maximilians I. Die Vereinigung der Länder zum frühmodernen 
Staat. Der Aufstieg zur Weltmacht, Wien 1999, s� 238�

53  K vídeňskému knihtisku Helmut W� Lang, Die Buchdrucker des 15. bis 17. Jahrhunderts in Öster-
reich, Baden Baden 1972, s� 47–49; Josefine Nast, Die Wiener Buchdrucker und Buchillustratoren des 
15. bis 18. Jahrhunderts, in: Heribert Zeman (ed), Die österreichische Literatur� Ihr Profil von den 
Anfängen im Mittelater bis ins 18� Jahrhundert (1050-1750)� Teil 2, Graz 1986, s� 641–680, zde 
s� 643–646� Dosud ovšem chybí podrobnější knihovědně bibliografické zpracování především vídeň-
ských jednolistových tisků, které nepodchycuje Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen 
Drucke des 16. Jahrhunderts (VD 16)� Dostupné z webu: http://www�vd16�de/� 

54  Winterburgerovy tisky podchytil Walther Dolch, Bibliographie der österreichischen Drucke des XV. 
und XVI. Jahrhunderts I/1� Trient–Wien–Schrattenthal, Wien 1913, s� 14–126�

55  Srov� Günter Burkert, Die Patente Ferdinands I. für die österreichischen Erbländer. Ein Beitrag zur 
Gesetzgebungsgeschichte des 16. Jahrhunderts, in: Gernot D� Hasiba (ed�), 20 Jahre Institut für Eu-
ropäische und Vergleichende Rechtsgeschichte, Graz 1989, s� 23–33�
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čátku třicátých let – i patenty pro české 
země�56 

Knihtisk v polsko-litevském státu se 
koncentroval do Krakova� V sídelním 
městě polských králů se sice krátce 
tisklo v polovině sedmdesátých a po-
tom i na přelomu osmdesátých a deva-
desátých let 16� století, ovšem kontinuální 
tiskařskou činnost tu obnovil až roku 1503 
kupec a nakladatel Jan Haller, nejprve 
ve spolupráci s kočovným německým 
tiskařem Kasperem Hochfederem� Haller 
si královským privilegiem vydobyl mono-
polní postavení a udržel si ho vlastně až 
do roku 1517� Od roku 1510 tu paralelně 
pracovala jedna menší oficína� V roce 
1517 se z Vídně vrátil Wietor a ve městě 
vybudoval nejvýznamnější polskou tiskár-
nu první poloviny 16� století�57 V námi 
sledovaném období vyšly u Hallera 
pouze dva úřední tisky, které v letech 1506 
a 1507 objednala královská kancelář� Jejich 
vydávání však hned po svém příchodu 
zahájil Wietor, jenž si brzy vysloužil i titul 

královského tiskaře� Šlo jak o sněmovní 
tisky, tak o patenty krále Zikmunda I� 
Starého�58 Knihtisk ve Vídni i v Krakově 
samozřejmě těžil z celkového kulturního 
rozkvětu obou měst� Vídeňská i krakovská 
produkce kolem roku 1510 převyšovala 
pražskou nejen výrazně vyspělejší typo-
grafií, ale několikanásobně i kvantitou� 
Převažovaly tu ovšem latinské tituly, jež 
nacházely odbyt především v okruhu 
studentů a absolventů zdejších frekven-
tovaných univerzit� Pražští tiskaři byli 
v nepoměrně nevýhodnější pozici� Jako 
utrakvisté nemohli počítat se zakázkami 
katolické církve� Praha nepatřila k centrům 
humanismu jako obě metropole, chyběla 
přítomnost dvora a zdejší univerzita jen 
skomírala� Zaměřili se takřka výhradně 
na jazykově české tituly, neohrožované im-
portem knih z ciziny�59 Na samém počátku 
16� století však v Praze vyšlo o něco více 
úředních tisků než v Krakově� 

Česká stavovská reprezentace do-
cenila kolem roku 1500 typografické 

56  K� Boldan, Úřední jednolistové tisky, s� 17� Bibliografické zpracování úředních jednolistů Ferdinan-
da I� zatím chybí�

57  Helena Kapełuś, Polonia typographica saeculi sedecimi� Zeszyt IV� Jan Haller� Kraków, 1505–1525, 
Wrocław 1962; Helena Szwejkowska, Książka drukowana XV–XVIII wieku: zarys historyczny, 
Wrocław–Warszawa 1980, s� 95–105; Alodia Kawecka-Gryczowa, Drukarze dawnej Polski od XV 
do XVIII wieku I. Małopolska. Cz. 1: Wiek XV–XVI, Wrocław 1983, zejména s� 44–68, 105–115, 
299–305, 325–352� 

58  Maria Cytowska, Bibliografia druków urzędowych XVI wieku, Wrocław 1961, s� 22–23, k Hallero-
vým úředním tiskům s� 53, č� 1, 66, č� 21�

59  Jan Pirożyński – Anežka Baďurová, Krakau und Prag als Zentren des Buchdrucks im 15. und 16. 
Jahrhundert. Versuch eines Vergleichs, in: Marina Dmitrieva – Karen Lambrecht (edd�), Krakau, Prag 
und Wien� Funktionen von Metropolen im frühmodernen Staat, Stuttgart 2000, s� 223–235; Karen 
Lambrecht, Kulturtransfer und Kommunikation. Die Anfänge des Buchdrucks in Prag und Krakau im 
Vergleich, in: Andrea Langer – Georg Michels (edd�), Metropolen und Kulturtransfer im 15�/16� 
Jahrhundert� Prag – Krakau – Danzig – Wien, Stuttgart 2001 s� 85–99� Práce Karen Lambrecht je 
zatížená řadou nepřesností a omylů�
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médium jako mocenský nástroj a začínala 
ho – i když zatím jen zřídka – využívat 
pro šíření právních norem a správní 
účely� I městský stav velmi zdařile využil 
typografii k propagaci svých politických 
postojů� Stalo se tak ovšem až v závěrečné 
fázi stavovského konfliktu, třebaže tiskár-
ny byly v rukou měšťanů a jejich cenzurní 
regulace byla zprvu omezená� Právě 
střet mezi městským stavem a šlechtou 

na počátku 16� století stimuloval nasazení 
moderní technologie�60 Užití typografic-
kého média v politické komunikaci české 
stavovské společnosti vybízí k celistvějšímu 
zhodnocení�61 Jeho východiskem musí být 
zevrubné knihovědně bibliografické zvlád-
nutí vymezeného terénu (a to včetně zpráv 
o nedochovaných titulech) a následná 
rekonstrukce vnitropolitických okolností 
jejich vydání� 

60  Obdobným příkladem jsou tisky z roku 1547 spojené s protihabsburským odbojem českých stavů� 
Blíže Petr Vorel, Politická komunikace české stavovské opozice roku 1547 (Regionální aspekt a role 
„Přátelského snešení“ ve stavovském odboji), Theatrum historiae 14, 2015, s� 51–95� Starším příkladem 
je nedávno objevený jednolistový tisk spojený se sporem o rožmberské dědictví, kterého se chtěl 
po smrti Petra IV� z Rožmberka (1523) zmocnit předlužený Rožmitál� Jeho strana využila politické 
chyby jednoho z mladých Rožmberků, který zadržel vybranou berni z Bechyňského kraje, a v říjnu 
1525 nechala vytisknout denunciační jednolist, který měl protistranu očernit před stavovskou obcí� 
Blíže K� Boldan, Úřední jednolistové tisky, s� 131–135�

61  Na potřebu více zkoumat procesy formování „veřejného mínění“ kupříkladu prostřednictvím tiště-
ných letáků upozorňuje Zdeněk Vybíral, Politická komunikace aristokratické společnosti českých zemí 
na počátku novověku, České Budějovice 2005 (= Monographia historica 6), s� 302� Z nepočetných 
mladších prací srov� Jaroslav Miller, Rex pacificus nebo fidei defensor? Jakub I. a tisk pamfletů o českém 
povstání v Anglii 1618–1621, Český časopis historický 99, 2001, s� 760–787; Jana Hubková, Fridrich 
Falcký v zrcadle letákové publicistiky. Letáky jako pramen k vývoji a vnímání české otázky v letech 
1619–1632, Praha 2010�
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Kamil Boldan
Bohemian book print in the struggle between the burgher and the nobility at the 
beginning of the 16th century
(Abstract)

In 1500 the printed version of the Bohemian Land Ordinance (Vladislavské zřízení zem-
ské) was issued� The royal towns hesitated to accept the new land law code for a long time, 
as it took away their voice at the Land Diet� The new established town league started to 
defend fiercely the political, judicial and economic rights and liberties of the towns� The 
long running conflict between the towns and the lords was ended with the St� Wenceslas 
Day Agreement (Svatováclavská smlouva) in 1517� It was during this unsettled interim 
period that this typographical medium became the means of political communication in 
the Bohemian estate society and when the first attempts at its utilisation in the official 
practice of the government administration occurred� The contribution examines insight-
fully a  tenth of thin prints or single sheet prints and tries to reconstruct in detail the 
domestic political circumstances of their publishing� Some of them have escaped the bib-
liographer´s and historian´s notice� They are well known only from unique copies� This 
fact shows that only at minor part of the original production has survived� The Bohemian 
estates representation appreciated around 1500 the typographical medium as an instru-
ment of political power – even though only rarely – for spreading legal norms and for 
administrative purposes� Also the burghers succesfully utilised the typography for the 
propagation of their political statements� However, this happened at the end of the estates 
conflict – even though the printing houses were in the hands of the burghers and censor-
ship regulation was at first limited� The struggle between the burgher estate and the nobles 
at the beginning of the 16th century is considered to be the major catalyst for the applying 
of this modern technology�

KEY WORDS: 
book print; conflicts; towns; nobility; 16th century
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Krádeže v jihočeských kostelích 
na sklonku 17. a v první polovině 
18. století
JAROSLAV DIBELKA – JAN ŠIMÁNEK

Svatokrádež byla bezesporu v raném 
novověku jedním z nejzávažnějších 
deliktů, vždyť jejím prostřednictvím byl 
spolu s rouháním, které s ní bylo spojeno, 
narušen samotný pořádek soudobého, 
v Boha věřícího, světa� Nelze se divit, že 
tehdejší trestní zákoníky stanovily za toto 
provinění nejvyšší možné tresty� Zůstává 
však zatím nezodpovězenou otázkou, 
zda byly tyto tresty v prostředí českého 
raně novověkého venkova také důsledně 
uplatňovány� 

Je s podivem, že této závažné proble-
matice dosud nebyla v českém dějepisectví 
věnována téměř žádná pozornost� 
Výjimkou však není ani německé jazyko-
vé prostředí, jež rovněž ucelené zpraco-
vání tohoto tématu postrádá�1 Okrajově 
byla svatokrádež a její postih zmíněna 

v některých českých monografiích, které 
se však přednostně zabývají poněkud jiný-
mi tématy� 2 Výjimku představuje Daniela 
Tinková, která jí věnovala studii Profanace 
posvátna a odkouzlování světa� Zde ji však 
spíše než každodennost svatokrádeže 
v reálném životě raně novověkého venko-
va zajímal její symbolický význam a jeho 
proměny v dobovém učeneckém chápání 
„odkouzlujícího“ se světa�3 

Autorka tu pracovala s konceptem 
striktně odděleného profánního a pos-
vátného světa, přičemž tyto světy stojí 
vůči sobě ve vzájemné opozici, protože 
každý z nich koresponduje s jinou formou 
existence, jež tu druhou vylučuje� Z toho 
důvodu je nezbytné mezi nimi udržovat 
jasně určenou vzdálenost, a to i za cenu 
přijetí systému velmi přísných opatření� 

1  Z nepočetných studií srov� Elke Hammer-Luza, „Crimen Sacrilegii“. Kirchendiebstahl in der Steier-
mark im 18. und 19. Jahrhundert, in: Josef Riegler (ed�), Miniaturen zur steirischen Landesgeschichte 
und Archivwissenschaft, Graz 2006, s� 59-77; Susanne Hehenberger, Entfremdung von Gott? 
Gotteslästerung und Kirchendiebstahl vor weltlichen Gerichten im 18. Jahrhundert, in: Andrea Grieseb-
ner – Georg Tschannett (edd�), Ermitteln, Fahnden und Strafen� Kriminalitätshistorische Studien 
vom 16� bis zum 19� Jahrhundert, Wien 2010, s� 141-164�

2  Jaroslav Čechura, Kriminalita a každodennost v raném novověku, Praha 2008; týž, Neklidný život 
obyčejné ženy. Johana Peřková (1703-1745), Praha 2015; Pavel Himl, Zrození vagabunda. Neusedlí 
lidé v Čechách 17. a 18. století, Praha 2007; Pavel Pumpr, Beneficia, záduší a patronát v barokních 
Čechách. Na příkladu třeboňského panství na přelomu 17. a 18. století, Brno 2010; Daniela Tinková, 
Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa, Praha 2004�

3  Daniela Tinková, Profanace posvátna a odkouzlování světa. Rouhačství a svatokrádež mezi „magickým 
světem“ tradiční Evropy a na prahu občanské společnosti, Lidé města 12, 2003, č� 5, s� 13-48�
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Každý útok na tuto „magickou“ hranici, 
kterou svatokrádež představuje, totiž 
může zapříčinit zánik (symbolického) 
řádu světa, s nímž se identifikuje� Bez 
definice svatokrádeže by vlastně nemohlo 
existovat posvátné, jež Tinková chápe 
jako základní kategorii, o kterou se opírá 
celý náboženský život� „Posvátno“ vnímá 
jako neporušitelné, přičemž takovým se 
stává díky aktu, jenž daný předmět oddělí 
od profánního světa�4 Výjimečně se lze 
setkat i s některými případovými studiemi 
o kostelních krádežích, jež jsou zacíleny 
na konkrétní případy, které se ve sledova-
ném časovém období udály�5

Tato studie si klade za cíl zaměřit se 
na danou problematiku optikou velko-
statkových pramenů, jež se pro období 
sklonku 17� a první poloviny 18� století 
zachovaly v jihočeských archivech� Pro 
výzkum bylo zvoleno panství Třeboň, 
které vyniká jejich mimořádnou za-
chovalostí� Primárně jde o prameny 
trestně právní provenience, které zahr-
nují výpovědi domnělých i skutečných 
pachatelů tohoto deliktu, výslechy 
svědků, ale i obousměrnou korespondenci 
členů městských rad s vrchnostenskou 

kanceláří� Mimořádnou hodnotu přitom 
mají především, na třeboňském panství 
zpravidla česky psané, písemnosti, jež 
vznikly činností městských rad a posléze 
byly odesílány do vrchnostenské kanceláře 
v třeboňském zámku� Je tomu tak z té 
příčiny, že tyto texty nebyly ještě poměrně 
často ve zkoumaném období kvůli nízké 
kompetentnosti písařů, kteří je pořídili, 
dostatečně formalizovány�6 Tato jejich 
„nedokonalost“ představuje pro dnešního 
historika výhodu, protože mu nabízí větší 
možnosti interpretace, když v nich jsou 
často uvedeny informace, jež byly ve své 
době považovány za nepodstatné a pro 
vyšetřování daného deliktu nepotřebné� 
Dochované výslechové protokoly je 
samozřejmě nutné chápat jako svébytný 
literární druh, přičemž by měl vždy být 
při jejich analýze zvažován jedinečný 
kontext jejich zrodu� Nelze pochybovat 
o tom, že atmosféra výslechů na obviněné 
i svědky působila, ačkoli přímé zmín-
ky o tom v pramenech existují jen 
výjimečně�7 Výslechové protokoly, které 
se dochovaly k vyšetřování svatokrádeží, 
je možné chápat jako místo prolínání 
učeného diskursu a každodenního života�

4  Tamtéž, s� 14-15�
5  Marie Ryantová, Krádeže v kostelích Vltavského a Podbrdského kraje za třicetileté války, Acta Uni-

versitatis Carolinae – Philosophica et historica 5, 1996, s� 221-229; Pavla Stuchlá, Svatokrádež 
v Bavorově roku 1719, Zlatá stezka� Sborník Prachatického muzea 10, 2003, s� 201-207�

6  To dokumentuje případ, kdy vrchní hejtman schwarzenberských panství Theobald Karel Siebert 
z Liliensteinu káral v lednu roku 1693 městskou radu Soběslavi kvůli nekompetentnosti jejího 
písaře (31� 1� 1693): „…znát, že tam schází písař městský, jenž snad ani examina formírovati neumí, 
a celý proces by formírovati uměti měl? Jestliby do toho trefiti nemohli, ať mně oznámí, tak jim formulam, 
jak takoví lidé examinírováni býti mají, odešlu, a nebo tu věc ke zdejšímu právu potáhnu.“ SOA Třeboň, 
Vs Třeboň, sign� IB 5BP 27�

7  Blíže k dekonstrukci výslechových protokolů a jejich analýze Martin Scheutz, Alltag und Kriminalität. 
Disziplinierungsversuche im steirisch-österreichischen Grenzgebiet im 18. Jahrhundert, Wien 2001, s� 69�
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Bádané výslechové protokoly měly 
obyčejně responsoriální formu� Otázky, 
na které aktéři odpovídali, se nevztahova-
ly jen k samotné svatokrádeži, ale rovněž 
měly vyslýchajícím přinést základní data 
o obviněném a jeho životě� Tyto otázky ad 
generalia, které se váží k životu vyslý-
chaného, představují stereotypní úvod 
u většiny výslechových protokolů této 
doby� Až po silně formalizovaném úvodu 
přišly na řadu dotazy, které se vztahovaly 
přímo k danému deliktu a okolnostem 
jeho průběhu�8

Mimo výslechových protokolů byl jako 
pramen využit i další trestně právní mate-
riál, jenž byl tvořen především korespon-
dencí vrchního hejtmana panství s cen-
trální správou ve Vídni� Dále byla bádána 
i korespondence s hejtmany rozličných, 
hlavně okolních panství, jež se zaobírala 
konkrétními provinilými a podezřelými 
osobami a pátráním po nich� V případě 
některých kostelů byla rovněž využita 
patronátní korespondence mezi faráři 
a patrimoniální správou�9 

Zatímco Daniela Tinková se tématem 
svatokrádeže zabývala především v rovině 
tehdejšího učeného diskursu, tato práce 
se pokouší přiblížit „svatokrádež zezdola“� 
Snaží se přispět k objasnění toho, jaké 
byly motivace pachatelů tohoto deliktu, 
jak svatokrádež reflektovalo prostředí raně 

novověké vesnice a jaké okolnosti byly se 
svatokrádežemi spojené� Nejedná se tedy 
o prostý popis vykradení konkrétních 
kostelů, ale o pokus přiblížit se tímto 
způsobem k myšlenkovému světu obyvatel 
soudobého venkova�

Svatokrádež z pohledu práva
Z právního hlediska svatokrádež ve své 
podstatě měla tři stupně závažnosti, 
a to krádež posvátné věci na posvátném 
místě, krádež posvátné věci na profánním 
místě, krádež profánní věci na posvátném 
místě� K podezřelým okolnostem se řadila 
přítomnost v kostele v době krádeže, 
tajné vniknutí do kostela, krádež nářadí� 
Podezřelí měli odpovídat na předem 
připravený rozsáhlý katalog otázek�10 
Podle Tinkové zdaleka nešlo o obyčejnou 
krádež, ale hlavně o zneuctění, jež se navíc 
nemuselo vztahovat pouze na ochra-
nu posvátných objektů, ale také osob� 
Klíčovou úlohu měla přítomnost svátostí� 
Svatokrádež sice do jisté míry spadá pod 
delikty majetkové, ale v „magickém světě“ 
soudobé společnosti jde o krádež spja-
tou s profanací� Za tuto podobu rouhání 
prostřednictvím skutku příslušel podle 
Koldínova zákoníku trest smrti oběšením: 
„Kdož by co toho, což k pobožným a svatým 
místům aneb na skutky milosrdné oddáno jest, 
pobral a pokradl – pokuta oběšení�“11

8  Srov� Gerd Schwerhoff, Aktenkundig, und gerichtsmotorisch Einführung in die Historische Krimina-
litätsforschung, Tübingen 1999, s� 61-68�

9  Například v případě kostela v Doudlebech jsou to čtyři fascikly písemností ve Státním oblastním 
archivu (dále SOA) Třeboň, Velkostatek (dále Vs) Třeboň, sign� IA3K alfa, fasc� 64–67� Výjimečně se 
mezi dochovanou korespondencí dochovaly také inventáře, fase a opisy fundačních instrumentů�

10  M� Scheutz, Alltag und Kriminalität, s� 398�
11  D� Tinková, Hřích, zločin, šílenství, s� 213�
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Také hrdelní řád Josefa I� z roku 1707 
v 30� paragrafu 19� článku stanovil, že „ti, 
kteří by věc Bohu posvěcenou z posvátného 
místa ukradli, mají ohněm [být] trestáni, 
jiní pak, kdyby nápodobně neposvátnou 
věc z posvátného místa aneb posvátní věc 
z neposvátného místa ustranili, provazem 
na hrdle trestáni, pak i s šibenicí spáleni býti 
mají; leč by při krádeži buď zlořečení neb 
mord a obzvláště neuctivost velebné svátosti 
etc. etc. se sběhla, tu pokuta se zostřiti 
a zločinec ohněm trestán býti má�“12

Ještě tereziánský zákoník později 
opakoval v 95� článku, že svatokrádež 
je vlastně páchána jedním ze tří výše 
zmíněných způsobů� Pokud šlo o krádež 
monstrancí a kalichů s velebnou sváto-
stí, měl být provinilec zaživa upálen� 
Když došlo k odcizení bohoslužebných 
předmětů v kostelech nebo mimo ně, 
měly být ženy trestány trestem smrti 
stětím a muži oběšením, následně mělo 
dojít k upálení� Konečně ve chvíli, kdy 
byly na posvátných místech zcizeny 
nesvěcené věci jako lampy, koflíky nebo 
kostelní ozdoby, měla být tato svatokrádež 
trestána o něco ostřeji než obyčejné 
zlodějství�13

Jaroslav Pánek ve své typologii konk-
rétních raně novověkých deliktů začlenil 
svatokrádež mezi nejzávažnější zločiny 
proti oficiální ideologii, k nimž řadil ještě 
kacířství, čarodějnictví, rouhání a urážku 

duchovenstva�14 Rouhání a svatokrádež se 
ale neobracejí směrem k nějaké specifické 
skupině obyvatelstva, jež by byla spojena 
společnými doktrínami nebo praktikami 
jako hereze či čarodějnictví, jež je nutné 
zničit, ale směřují ke konkrétnímu „delik-
ventnímu“ jednání či slovnímu projevu, 
jenž však provinilce vylučuje z komunity 
věrných, protože na něm zůstává porušení 
zákona lidského, ale hlavně Božího� 
Svatokrádežník se tak stal protiobrazem 
bohabojného křesťana a bytostí, která 
se dopustila porušení tabu�15 Jak bude 
následně demonstrováno, zůstává otázkou, 
do jaké míry se výše zmíněná ustano-
vení a učený diskurs odrážely v soudobé 
každodenní praxi raně novověkých soudů 
ve sledovaném období�

Ochrana drahých kostelních předmětů 
v raném novověku
Kostely byly v raném novověku nejen 
prostorem, kde docházelo k setkávání 
značného množství lidí při církevních 
slavnostech, ale současně představovaly 
lákadlo pro lidi z okraje společnosti� 
U vchodů do kostelů proto žebráci často 
prosili o svoji almužnu, vybavení kostela 
pak přitahovalo zloděje, kteří často pochá-
zeli z řad tuláků� Výjimkou nebyly ani 
případy, kdy pokušení neodolali samotní 
farníci a poddaní z blízkého okolí� Z té 
příčiny byly zádušní peníze stále častěji 

12  Jindřich Francek, Dějiny loupežnictva, Praha 2002, s� 36�
13  Tamtéž, s� 36-37�
14  Jaroslav Pánek, Městské hrdelní soudnictví v pozdně feudálních Čechách (Výsledky, problémy a perspekti-

vy), Československý časopis historický 32, 1984, s� 693-725, zde s� 712-713�
15  D� Tinková, Profanace posvátna, s� 14�
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raději umístěny ve vrchnostenských sídlech 
a v kostelech bylo ponecháno v příručních 
pokladnicích, jež se nacházely zpravidla 
v sakristii, jen minimum peněz určených 
na jejich obvyklý provoz�16 Soudobé zprávy 
označovaly většinou sakristie jako dobře 
zabezpečené� Mnoho míst ale bojova-
lo s vlhkostí, především když samot-
né podloží bylo vlhké� K jejímu šíření 
přispívala nezbytnost uzavření prostor 
z bezpečnostních důvodů�17

Zloděje ovšem přitahovaly nejen peníze 
v hotovosti, ale i drahocenné liturgické 
předměty, přičemž si patrně vždy zcela 
neuvědomovali jejich náboženský význam� 
Proto se nejcennější předměty uchováva-
ly v bezpečí a na odiv se vystavovaly jen 
při slavnostních příležitostech� Cennosti 
z filiálních kostelů tak byly běžně v první 
polovině 18� století umístěny ve farních ko-
stelích, kde nad nimi mohl být vykonáván 
každodenní dohled� Do vlastního chrámu 
byly navraceny jen v čase bohoslužeb� 
Vedle předmětů z drahých kovů podléhaly 
úschově i drahé textilie a cennější duplikáty� 
Výjimku představovaly případy, kdy kněží 
pořídili věci pro kostel z vlastních zdrojů 
a ponechali si je ve svém vlastnictví do té 
doby, než je sami nedarovali či neodkázali�18

Mezi ceněnou kořist patřila také oltářní 
plátna, která byla zpravidla bílé barvy� Ze-

lená byla užívána ve všední dny a modrá 
pro mariánské oltáře� Stávala se především 
kořistí žen, které jich uměly využít, když 
z nich zhotovovaly součásti šatstva pro 
sebe i své blízké� V prostředí Štýrska jsou 
zmiňovány i vlajky a praporce kostelů 
a bratrstev, jež však měly pro zloděje tu 
nevýhodu, že na nich byly obrazy svatých, 
takže většina jejich plochy byla pro výše 
zmíněné účely k nepotřebě�19

Na jihočeském venkově stejně jako 
v jiných částech Českého království platilo, 
že příležitost dělá zloděje� O snaze poskyt-
nout jich případným zlodějům co nejméně 
svědčí i fakt, že třeba bavorovský farář Fa-
bián Ritter měl v duchu dobových nařízení 
stejně jako řada jeho kolegů denně 
neužívané cenné věci uloženy v knížecím 
domě a jiné dokonce nastálo v Petrově 
dvoře u Netolic, což bylo sídlo správy 
netolického panství�20 Ve filiálním kostele 
v Horním Bukovsku, který patřil ke statku 
Zálší hraběte Františka Karla Vratislava 
z Mitrovic, se jeho správci strachovali kvůli 
případné krádeži ponechávat paramen-
ta v sakristii, proto je raději pokaždé 
po skončení bohoslužby odvezli společně 
s kalichem na vrchnostenský zámek�21

Kostely byly přesto vykrádány 
v poměrně krátkém časovém horizon-
tu i opakovaně, když nebezpečí ještě 

16  P� Pumpr, Beneficia, s� 299�
17  Pavla Stuchlá, Prachatický vikariát 1676-1750, Praha 2004, s� 162�
18  Tamtéž, s� 163�
19  E� Hammer-Luza, „Crimen Sacrilegii“, s� 64-65�
20  P� Stuchlá, Svatokrádež v Bavorově roku 1719, s� 204�
21  P� Pumpr, Beneficia, s� 300�
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zvyšovala jakákoli přítomnost vojáků�22 
V kostele svatého Vincence v jihočeských 
Doudlebech zloděje lákal hlavně go-
tický obraz Doudlebské Madony, jenž 
býval v barokní době na důkaz vděčnosti 
poutníky zdoben stříbrnými votivními 
dary, jež nejčastěji zobrazovaly jednot-
livé části lidského těla, které měly být 
zázrakem uzdraveny, dále stříbrnými 
řetízky, perlami i zlatými a pozlacený-
mi mincemi� Množství votivních darů 
se v průběhu doby zásluhou štědrých 
poutníků zvyšovalo, současně však kostel 
vábil i různé zloděje, kteří kostel vykradli 
v letech 1658, 1698, 1704, 1723, 1754 
a 1784�23

Svatí byli v této době také věřícími 
oblékáni, a to nejen při procesích, ale 
rovněž v kostelech, přičemž toto oblečení 
se také stávalo kořistí zlodějů� Tento zvyk 
byl zapovězen mimo jiné i kvůli prevenci 
krádeží až dekretem Josefa II� z února 
roku 1784�24

Anatomie svatokrádeže
Tuláci patřili neodmyslitelně 
ke každodennosti raně novověkého 

venkova� Někteří přitom byli velmi dobře 
známí v širokém okolí a jejich samotná 
přítomnost ve vesnici signalizovala pro 
její obyvatele, že by si měli dát větší pozor 
na svůj majetek� Toto tvrzení potvrzuje 
i skutečnost, že v okamžiku, kdy došlo 
k nějaké krádeži, obyvatelé vesnice velmi 
často dobře věděli, jakým směrem by měli 
upřít svoji pozornost� Sociální kontrola 
musela být dostatečně funkční již z toho 
důvodu, že okradeným zpravidla nez-
bývalo nic jiného, než aby se za zlodějem 
vydali sami a usilovali o navrácení svého 
majetku�25 Výjimkou samozřejmě nebyly 
ani situace, kdy došlo k vykradení kostela� 
V takových okamžicích nechávala správa 
panství pátrat po ukradených předmětech 
v okolních městech, jako tomu bylo 
v případě rozsáhlé krádeže monstrance 
a ciboria v doudlebském kostele svatého 
Vincence roku 1698, kdy nechal třeboňský 
hejtman Jan Jakub Höflinger pátrat 
v Českých Budějovicích, Jindřichově 
Hradci i Českém Krumlově� Zároveň pak 
Ferdinand Vilém Eusebius ze Schwar-
zenberku přikázal hejtmanovi, aby se 
po kradených věcech pídil i u židovských 

22  Srov� také Pavla Stuchlá, Válečné střetnutí u Zahájí roku 1742 pohledem kněze aneb Krátké rozjímání 
nad osudy P. Ignáce Libry a P. Františka Schulpacha, Vodňany a Vodňansko 9, 2013, s� 121-140� Dále 
také Eduard Maur, Farní klérus za válek o dědictví rakouské a za války sedmileté, in: Pavla Stuchlá 
(ed�), Antonín Jan Václav Vokoun (1691-1757) a církevní správa jeho doby v Čechách, Vodňany 2008, 
s� 57-65�

23  K těmto krádežím Václav Pulec, Doudleby. Příspěvky k jejich dějinám, Doudleby 19902, s� 29-30; 
Jan Šimánek, Všední život farního a poutního kostela sv. Vincence v Doudlebech v době baroka,  
Jihočeský sborník historický 83, 2014, s� 64–105�

24  E� Hammer – Luza, „Crimen Sacrilegii“, s� 65�
25  Srov� Jaroslav Dibelka, Příběh Johany Peřkové. Každodenní život tulačky a zlodějky v první polovině 

18. století, in: Václav Bůžek – Jaroslav Dibelka (edd�), Člověk a sociální skupina ve společnosti rané-
ho novověku, České Budějovice 2007 (= Opera historica 12), s� 315-332�
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obchodníků ve Vodňanech, jimž slíbil 
odměnu, když budou předměty nalezeny�26

Současně se venkované v podobných 
chvílích upamatovávali na podezřelé 
osoby, které se v nedávné době v blízko-
sti vesnice pohybovaly�27 Ty se pak také 
stávaly prvními podezřelými� Tak tomu 
bylo při další krádeži v Doudlebech 
roku 1723, kdy si lidé vzpomínali na ci-
zího muže střední postavy s pichlavým 
obličejem, jenž měl na sobě kožené kal-
hoty, modrou kazajku se žlutými knoflíky, 
modré punčochy a hovořil česky� V osud-
ný den nejprve popíjel v místní hospodě, 
pak se modlil v kostelní lavici, aby posléze 
obhlédl hlavní oltář i kostel a vyšel ven 
postranním vchodem� Pak se potloukal 
v lese za kostelem, v noci vlezl oknem 
do kostela a milostný obraz Panny Marie 
okradl o stříbrné řetízky, stříbrné mince 
i šňůru perel, přičemž tyto věci později 
nabízel v lomnické hospodě�28 Zde však 
jeho stopy zmizely, o čemž svědčí psaní 

lomnického purkmistra hejtmanovi 
panství Vojtěchu Václavu Zelenkovi, který 
jej žádal o zadržení podezřelého muže�29 

Někdy byly do krádeží zapojeny 
i osoby, které žily nebo pocházely přímo 
z místa, kde se kostel nacházel� Když 
23� dubna 1754 našli doudlebský učitel 
a farář vykradený kostel a u okna žebřík 
potřísněný krví neznámého zloděje, 
padlo podezření okamžitě na podruha 
a příležitostného ševce Lukáše Slabého, 
který byl tentýž den spatřen se zkrvavený-
ma rukama a byl již v minulosti několikrát 
trestán�30 Když nebyl Slabému trestný čin 
prokázán, ukázala se vinnou doudlebská 
rodačka Zuzana Křístalová, která se 
sama prozradila v okamžiku, když chtěla 
pozlacené mince z kostelního mariánského 
pokladu prodat na českobudějovickém 
trhu�31 Jinému zloději, Václavu Hájko-
vi, jenž byl obviněn z krádeže v kostele 
ve Studené roku 1687, se zase dostalo 
přímo lokálního věhlasu: „… nebo to již 

26  SOA Třeboň, Vs Třeboň, sign� IA3K alfa 64 (4� 10� 1698)�
27 „Čas ten, když se krádež ta stala, byl jest hned zatý podezření Václav Hájek, jakožto zloděj zde okol-

ně již známý a prodříve vidouce jeho zde, sem i tam, před i po krádeži se protulovati a v Domašíně 
čtvrt míle odtud, u bratra a sestry své časem se zdržovati�“ SOA Třeboň, pracoviště Český Krumlov, 
Vs Český Krumlov, sign� I 6C alfa 17 (8� 1� 1690)� Za upozornění na případ Václava Hájka z tohoto 
velkostatku děkují autoři Mgr� Michalu Morawetzovi�

28  SOA Třeboň, Vs Třeboň, sign� IA3K alfa 64 (17� 8� 1723)�
29  Tamtéž, sign� IB 5BC 12 (22� 8� 1723)�
30  Už v roce 1725 byl Lukáš Slabý odsouzen pro krádež a podvod k trestu smrti� Apelační soud však 

vyhověl jeho žádosti o milost a trest změnil v tříleté práce na galerách� Dne 19� října 1738 byl znovu 
vyslýchán v Třeboni v souvislosti s obviněním z obtěžkání Markéty Lučinové, a to pod příslibem 
budoucího manželství� V roce 1756 byl Lukáš Slabý chycen při podomní žebrotě na českokrum-
lovském panství� Když se prokázal vysvědčením chudoby od domovské obce s podpisy rychtáře 
a konšela, ukázalo se, že jde o padělek, který si nechal údajně vystavit od potulného učitele� K Lukáši 
Slabému P� Himl, Zrození vagabunda, s� 75-76� 

31  Farní úřad Doudleby, Liber memorabilium, nefol�, zápis o krádeži (23� 4� 1754)� 
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zde okolně za obyčej byl, kdekoliv Václav 
Hájek se spatřil, každý na dům svůj bedlivej 
pozor dal�“32 

Je zajímavé sledovat, že tito lidé, ačkoli 
trávili většinu svého života na cestách, 
měli zpravidla k daným místům vy-
budovány určité sociální vazby, které 
představovali jejich příbuzní a známí, 
k nimž se v případě potřeby mohli uchýlit� 
Tato záchranná sociální síť známých 
jim zároveň dovolovala získat některé 
důležité informace, jež jim jejich násled-
né krádeže usnadňovaly� Tulačka Rozina 
Hlavová, která roku 1737 vykradla malý 
kostel svaté Máří Magdaleny v Tučapech, 
tak během svého výslechu rozkrývala 
síť svých známých, jež byla rozprostřena 
v podstatě po celých jižních Čechách�33 

Podobnou povahu měly i kontakty 
Václava Hájka�34 Právě neshody v jeho 
výpovědích s vyznáním svědků, kteří 
jej dobře znali, ale posléze vedly k jeho 
odhalení� Údajná Hájkova nevědomost 
o vykradení kostela svatého Prokopa 
ve Studené roku 1687 byla vyvrácena 
tvrzením jeho vlastního švagra Pavla 
Kafky z Domašína, což je malá vesnice 
vzdálená dva kilometry severozápadně 
od uvedeného místa� Podle něj to byl 
právě Hájek, který ho o vykradení kostela 
informoval�35 Stejně tak se s pravdou 
neshodovala ani jeho výpověď, že se 
v době krádeže v blízkosti Studené vůbec 
nevyskytoval, protože se hned několik 
venkovanů shodlo na tom, že jej v této 
době vidělo pohybovat se v dané oblasti�36 

32  SOA Třeboň, pracoviště Český Krumlov, Vs Český Krumlov, sign� I 6C alfa 17 (8� 1� 1690)�
33  SOA Třeboň, Vs Třeboň, sign� IB 5BC 12 (7� 12� 1737)� 
34  Tento muž měl za sebou ostatně velmi pestrou minulost� Již roku 1680 měl o svatém Janu v Božetíně 

ukrást Martinu Stejskalovi na bělidle půl štoku tenkého plátna a utéci s ním do Velkého Jeníkova� 
Stejskal se dal zcela v duchu dobových zvyklostí do pronásledování pachatele a podařilo se mu jej 
dostihnout v tamním mlýně, kde se Hájek zachránil tím, že se schoval v komíně� Stejskal si tudíž 
obstaral náhradu škody tím způsobem, že Hájkovi v Domašíně sebral ručnici, kterou vlastnil� V tom 
samém roce měl Hájek také okrást ve Dvorcích při strmilovském jarmarku podnapilého Víta Sládka 
a k tomu jej zbít� Zhruba o rok později ten samý muž ve Dvorcích u Bartoloměje šenkýře ukradl jed-
nomu pacholkovi kabát tím způsobem, že jej vyhodil oknem ze světnice a posléze pověsil na blízkou 
hrušku, aby se na něj nepřišlo� Zde se však nesetkal s úspěchem a byl trestán kládou� Roku 1681 byl 
také Hájek podezříván z krádeže měděného nádobí, což se mu však neprokázalo� Krádeže šatstva, 
domácích zvířat a vlastně všeho, co mu přišlo pod ruku, pak provázely celý jeho další život� K tomu 
se o něm vědělo i to, že ačkoli měl svoji manželku, toulal se po světě s jinou ženou, se kterou měl také 
dítě� Nelze se proto divit, že na něm okamžitě po kostelní krádeži ulpělo podezření� SOA Třeboň, 
pracoviště Český Krumlov, Vs Český Krumlov, sign� I 6C alfa 17 (8� 1� 1690)� Existenci košatých 
sociálních sítí lze sledovat i u celé řady tuláků v práci P� Himl, Zrození vagabunda, s� 57-89�

35  �„…téhož 1687 roku přijdouce Hájek k němu, jemu o tom povídal, že kostel studenský je vyloupaný, kte-
rýžto Hájek se tomu velice divil, kdo ten lehkomyslný zloděj být musel�“ SOA Třeboň, pracoviště Český 
Krumlov, Vs Český Krumlov, sign� I 6C alfa 17 (8� 1� 1690)�

36  „téhož Václava Hájka dne 13. máje, to jest šestý den po krádeži, zde od městečka k Domašínu jíti spatřili 
a na něho sobě ukazovali, což snad od bratra skrejchovského k sestře do Domašína jíti mohl.“ Tímto způ-
sobem vypovídal Šimon primas, Jan Jelínek ze Studené i Havel Hlavsa, což byl domašínský rychtář� 
SOA Třeboň, pracoviště Český Krumlov, Vs Český Krumlov, sign� I 6C alfa 17 (8� 1� 1690)�
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Hájek se přitom na cestách nepohybo-
val sám, ale s Jiříkem Veselým, jemuž se 
jinak říkalo Zlatý�37 Po jejich zadržení 
a během odeslání do Českého Krumlova 
k výslechu došlo patrně vlivem požití 
alkoholu i k chvilkovému selhání vzájem-
né solidarity, kterou měli jinak tito lidé 
z okraje společnosti velmi silně vyvinu-
tou� Při vzájemné rozepři došlo podle 
svědků k tomu, že se obvinění nepřímo 
ke krádeži přiznali�38

Sociální vazby tuláci často utvrzovali 
tím, že část předmětů, které ukradli, 
darovali lidem, kteří jim poskytovali 
nocleh, čímž z nich současně dělali spo-
luviníky� Také zbylého „horkého zboží“ 
se snažili pokud možno co nejrychleji 
zbavit� Kořist přitom zpravidla nebyla 
nijak velká� Zmiňovaná Rozina Hla-
vová si z kostela v Tučapech odnesla 
jen dva cínové svícny, ubrus, ručníček 
a tři železné pruty z okna� Část ubrusu 
přitom stihla záhy vyměnit ve Veselí nad 
Lužnicí za kořalku�39 O tom, že podob-
ná investice byla v případě prozrazení 
riziková i pro druhou stranu, svědčí 

skutečnost, že handlující žena byla 
nucena ubrus vrátit a mělo jí být ostře 
domluveno�40

Svatokrádeží se však samozřejmě 
nedopouštěli jen tuláci, ale i usedlí 
poddaní� Zde pravděpodobně často šlo 
o pouhé neodolání pokušení, přičemž 
krádež byla v případě úspěchu opako-
vána� Osmnáctiletý Josef Kostelecký, 
schwarzenberský poddaný ze Záhoří, tak 
byl v prosinci 1723 vyslýchán, protože 
vykradl pokladničku u sochy svatého 
Jana Nepomuckého na mostě mezi 
Veselím nad Lužnicí a Mezimostím� 
Navzdory svému mladému věku byl již 
ženatý, ale se ženou nevycházel dobře, 
proto raději pobýval u svého otce� Zámek 
u pokladnice se mu povedlo rozbít 
pomocí „pantovní skoby“�41 Je zajímavé, 
že motivaci svého skutku vysvětloval 
zlostí na svoji ženu a tchyni�42 Prvot-
ní úspěch zřejmě Josefa Kosteleckého 
povzbudil v tom, aby se pokusil po-
dobným způsobem vykrást i pokladnici 
u sochy svatého Floriána v Mezimostí� 
Zde se však již, opět především zásluhou 

37  Také Jiřík Veselý byl viněn z mnoha krádeží, a to především koní� SOA Třeboň, pracoviště Český 
Krumlov, Vs Český Krumlov, sign� I 6C alfa 17 (8� 1� 1690)�

38  �„A na cestě tý začal Jiřík Veselý, ten škůdce, k druhému takto: Ty Václave, sakramente, aby Tebe nebylo, já 
bych v tyto místa nepřišel.“ Krátká hádka však skončila ve chvíli, kdy „Jiřík Veselý něco německy k druhé-
mu promluvil, a tak s tím umlkli.“ Tamtéž�

39  SOA Třeboň, Vs Třeboň, sign� IB 5BC 12 (7� 12� 1737)� 
40  Tamtéž (9� 12� 1737)�
41  „Byla v našich branách, co s nima vláčíme, strčena. Já ji dobyl, šel jsem do Žišova pro děvečku a vzal jsem ji 

sebou.“Tamtéž (12� 12� 1723)�
42  „Arci jsem měl a byl toho oumyslu, že tam k těm pokladnicím půjdu, neb jsem byl všechen zmatený tenkráte. 

Já to taky z horlivosti udělal, když mně ta má žena a její matka tak zle dělaly�“ SOA Třeboň, Vs Třeboň, 
sign� IB 5BC 12 (12� 12� 1723)�
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všudypřítomné sociální kontroly, neset-
kal s úspěchem�43

Vykradení kostela bylo bezesporu 
poněkud náročnějším počinem, protože 
byly přes noc zamykány právě z důvodu 
ochrany předmětů, které se v nich nachá-
zely� Přesto se před farníky čas od času 
objevil podobně neutěšený obraz, jako 
před doudlebským starším kostelníkem 
Adamem Nedorostem v září 1698, který 
kromě prázdné truhly na zádušní pení-
ze, jež zmizely i s papírem, v němž byly 
zabaleny, shledal i poškození oltářního 
tabernakula, z něhož byl odražen slou-
pek, protože se zloděj potřeboval do-
stat k uložené monstranci� Dále byla 
v sanktuáři zkřížena mříž a chybělo v něm 
ciborium, hostie pak byly vysypány do ta-
bernákula� Zmizely i kostelní kalichy�44

Zloději totiž uměli využít jakoukoli 
příležitost� Rozina Hlavová kupříkladu 
na otázku, jak se dostala do tučapského 
kostela, odpověděla: „Po řebříčku jsem tam 
vlezla, okna jsou roztlučený.“45 Žebřík si 
pohotově opatřila v nedalekém panském 
dvoře a po krádeži jej tam opět vrátila� 
Oknem se do kostelů obyčejně dostáva-
la i tulačka Johana Peřková, která se 

na jihočeských panstvích na začátku 
čtyřicátých let 18� století dopouštěla 
kostelních krádeží společně se svým 
tehdejším partnerem Josefem Kaňkou� 
V centru pozornosti této dvojice se 
ocitaly především kostelní textilie, ubrusy 
a pleny� Průběh samotné krádeže býval 
zpravidla totožný, když některý z dvojice, 
většinou Johana, rozbil sklíčko, následně 
otočili obrtlíkem a vlezli dovnitř svatyně� 
Tajemné prostředí posvátného místa snad 
přece jen občas na psychiku některých 
provinilců zapůsobilo, jako tomu bylo 
u této dvojice při krádeži v kostele sva-
tého Marka na soběslavském předměstí, 
kde je vystrašily záhadné zvuky�46 
Jindy ke vloupání do kostela posloužil 
zlodějům paklíč, jemuž neodolal kostelní 
zámek� Posléze již bylo poměrně jedno-
duchým počinem vylámat skla u obrazů 
svatých a odnést si cennosti, jimiž byly 
ozdobeny�47

Podle výzkumů ze Štýrska ale právě 
kvůli obtížné přístupnosti kostelů v noci 
probíhala většina krádeží ve dne, kdy 
byly kostely otevřeny� Nejčastěji se tak 
dělo v čase oběda, kdy měli pachatelé 
největší naději, že je nikdo nevyruší� 

43  „Já přišel k ní dvakráte večír a díval jsem se na ni. Ona tam u kostela stará žena seděla, já potom odtud 
odešel a na ráno jsem zase tam přišel, vzal jsem zámek do ruce a díval jsem se na něj. Oni na mě dva souse-
di přišli a chytili mě.“ Tamtéž�

44  Tamtéž, sign� IA3K alfa 64 (22� 9� 1698)�
45  Tamtéž, sign� IB 5BC 12 (7� 12� 1737)�
46  „nějaké hučení slyšeti, skrz které nás hrůza obešla, že sme těžce ven vylezli� Na to zase sme z krchova 

po tom řebříce přelezli a utekli.“ Blíže ke kostelním krádežím Johany Peřkové a Josefa Kaňky J� Če-
chura, Neklidný život obyčejné ženy, s� 165-171�

47  SOA Třeboň, Vs Třeboň, sign� IA3K alfa, fasc� 64, dopis faráře Františka Bezděky třeboňskému 
hejtmanovi Janu Jakubu Höfflingerovi (23� 1� 1702)� Řeč byla o krádeži v kostele v Doudlebech roku 
1702�



/ VĚDECKÉ STUDIE / JAROSLAV DIBELKA – JAN ŠIMÁNEK

36 OPERA HISTORICA    • ROČNÍK 18 • 2017 • č. 1

Výhodu měly v tomto ohledu vícečlenné 
skupiny zlodějů, kdy mohl jeden držet 
hlídku u dveří, zatímco druzí krad-
li�48 Z té příčiny byli častěji zadrženi 
jednotlivci� Zloději, kteří se na tuto 
činnost zaměřovali, znali také různé 
triky, které jim měly pomoci zjistit, 
zda se má vůbec význam do kostelní 
pokladny dobývat� K tomuto účelu 
používali různé olověné kusy, rozbité 
sklo nebo bezcenné mince, jež do nich 
házeli a následně se podle zvuku, který 
se ozval, snažili zjistit, do jaké míry 
je pokladna plná� Tento zvyk byl však 
dobře znám i kostelníkům, kteří do po-
kladen přidávali popel, jenž tento odhad 
značně ztěžoval�49

Krádeží se někdy dopouštěli i usedlí 
poddaní, kteří se jinak v daném mís-
tě těšili dobré pověsti, o čemž svědčí 
existence početných přímluv ve chví-
lích odhalení jejich provinění� To byl 
případ Alžběty Rybové, která roku 1700 
odcizila z chrámu svatého Petra a Pavla 
v Soběslavi dva červené „dykytové“ polš-
táře, v kapli u svatého Jana pak ještě dva 
cínové svícny a ubrus, z oltáře Radost-
né Panny Marie pak sebrala i zelenou 
pentli protkanou „leonskym“ stříbrem, 
ukradla i některé další věci� Vše údaj-

ně bez vědomí svého manžela� Také 
Alžběta Rybová se během výslechu, jenž 
s ní byl v Soběslavi veden, snažila použít 
typickou obrannou strategii lidí raného 
novověku, když jako polehčující okol-
nost při krádeži polštářů uváděla, že byla 
opilá�50 Opilost byla v této době mimo 
jiné často zmiňována i pachateli mrav-
nostních deliktů�51

Charakteristickým rysem soudobých 
výslechů je skutečnost, že zadržení pro-
vinilci byli v jejich průběhu konfronto-
váni i s dalšími skutky podobného rázu, 
v daném případě svatokrádežemi, které 
se udály v blízkém okolí� Bylo zpravidla 
na nich, aby prokázali svoji nevinu� Josef 
Kostelecký, který vylupoval pokladničky, 
tak byl tázán také na stejné krádeže, 
které se odehrály v Jindřichově Hrad-
ci v kostele svaté Barbory a v Třeboni 
u svatého Jana� Zde svoji vinu striktně 
odmítl�52 

Podobně Alžběta Rybová byla rázem 
podezřívána z krádeže zlatého řetízku, 
perel, prstýnku, červených korálů a dalších 
ozdob, jež byly odcizeny z obrazu Blah-
oslavené Panny Marie v Soběslavi již dva 
roky před odhalením krádeže, které se 
dopustila� Zde ji zachránila skutečnost, 
že se v dané době teprve do Soběslavi 

48  V případě dopadení byli příslušníci těchto organizovaných skupin trestáni přísněji než ti, kteří se 
dopustili příležitostných krádeží� Srov� S� Hehenberger, Entfremdung von Gott?, s� 148�

49  E� Hammer – Luza, „Crimen Sacrilegii“, s� 69�
50  „Znám se k tomu, ale měla sem rauš od kořalky, a kdybych byla rauše neměla, byla bych se do toho byla 

nevpustila, však sem je zase již navrátila.“ SOA Třeboň, Vs Třeboň, sign� IB 5BC 12 (24� 11� 1700)� 
51  Srov� Jaroslav Dibelka, Obranné strategie mužů a žen obviněných ze smilstva a cizoložství. Panství 

Třeboň na přelomu 17. a 18. století, České Budějovice 2012 (= Monographia historica 12), s� 118-119�
52  Tamtéž (12� 12� 1723)�
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přistěhovala, takže její vinu shledali 
vyslýchající jako nepravděpodobnou�53 
Tulačka Anna Maria Pauflerová, jež 
se v jihočeském regionu potulovala se 
svým manželem, byla v červnu roku 
1740 viněna nejen z celé řady krádeží 
mezi tamními obyvateli, ale i z krádeže 
v třeboňském kostele�54

K podobným zvídavým dotazům vedla 
vyslýchající bezesporu existence osob, 
které se na kostelní krádeže v daném 
období v podstatě specializovaly� Jednou 
z nich byl Kašpar Glaser z obce Střížov 
na panství vyšebrodských cisterciáků, jenž 
už roku 1658 vykradl výše opakovaně 
zmiňovaný kostel v Doudlebech, 
o dvanáct let později v roce 1670 ukradl 
v kostele v Ledenicích z truhly 10 zlatých� 
V tom samém roce ve Štěpánovicích 
vylomil železné dveře do sakristie a sebral 
z pokladnice 53 zlatých, z Mladošovic 
si pak odnesl mimo 2 zlatých i 12 liber 
vosku� V Lomnici se jeho „zásluhou“ 
ztratil kalich a stříbrné pozlacené ci-
borium� Roku 1672 pak ukradl i blíže 
nespecifikovaný obnos peněz v kostele 
v Ševětíně�55 Existenci organizované 
skupiny na Prácheňsku, která vykráda-

la kostely a páchala i jinou majetkovou 
činnost, zmínila k roku 1700 ve své studii 
i Pavla Stuchlá�56

Vyslýchající pochopitelně v průbě-
hu výslechů zajímala i skutečnost, zda 
provinilci neobchodovali s ukradenými 
liturgickými předměty se Židy, kteří 
bývali viněni z jejich úmyslného znesvě-
cení� Otázkou zůstává, do jaké míry si 
sami kupující Židé, obchodující v daném 
období prakticky s čímkoli, uvědomovali 
dosah svého provinění s ohledem na po-
svátnost a výjimečnost těchto předmětů� 
Podobným způsobem jako kalichy patrně 
nechávali roztavit na kov i neliturgické 
předměty�57

Mezi lidmi v této době kolovalo 
mnoho podobných historek, jaká se 
vztahovala k vypovězení Židů z Plzně 
na počátku 16� století� Tehdy mělo 
dojít k údajné svatokrádeži v Hostouni 
na Domažlicku, jíž se měli dopustit 
tamní Židé, kteří měli nařídit jistému 
kriminálníkovi, aby ukradl z farního 
kostela monstranci s hostií a přinesl 
ji mezi ně� Když pak farář společně 
s pánem Hostouně Purkartem z Vitic 
mezi Židy tyto věci našel, mělo dojít 

53  „Já sem teprva před dvouma lety se sem byla dostala, taky nevím ani, co je na sobě měla, nic sem nevšimla�“ 
Tamtéž (24� 11� 1700)�

54  „Schauet, hier ist vor 3 wochen, eine silberne lampen der Kirchen verlohren…“ SOA Třeboň, Vs Třeboň, 
sign� IB 5BC 15 (1� 6� 1740)�

55  P� Pumpr, Beneficia, s� 300�
56  P� Stuchlá, Svatokrádež, s� 204� Srov� také P� Stuchlá, Prachatický vikariát 1676-1750, s� 173�
57 K problematice židovské kriminality a její recepci v raném novověku od křesťanské majority 

Christoph Kühn, Jüdische Delinquenten in der Frühen Neuzeit. Lebensumstände delinquenter Juden in 
Aschkenas und die Reaktionen der jüdischen Gemeinden sowie der christlichen Obrigkeit, Potstdam 2008, 
především s� 75-86�
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k jejich výslechům na mučidlech, kdy 
měli přiznat své propojení s plzeňskými 
Židy� V důsledku této události měli 
Plzeňané skutečně Židy z města vyhnat� 
Ostatně na zámku v Horšovském Týně 
je dosud zachován soubor obrazů, které 
byly dříve umístěny na faře v Hostou-
ni a vztahují se k údajnému zločinu 
znesvěcení hostie� Na těchto pěti ob-
razech, později opatřených barokní le-
gendou, je zobrazena krádež posvěcené 
hostie z hostouňského kostela, její 
následné zneuctění, nalezení farářem 
v průběhu procesí, mučení Židů a jejich 
poprava�58

Bylo to právě zneužití, případně 
nečistý dotek na samotných posvěcených 
hostiích, jež představovalo sacrilegi-
um non plus ultra� V učeném diskursu 
šlo o nejhorší znesvěcení těla Kristova, 
protože hostie je zlomkem i totalitou 
Božství, nekonečné v malém, ve kterém se 
pověra střetává s čistou vírou� Svatokrádež 
bylo tudíž možné chápat jako opravdovou 
„bohovraždu“�59

Nelze se divit, že v barokních  
Čechách se hovořilo, jak dokládá  
na několika případech Daniela Tinková, 
o mnoha případech zázraků Boží  
pomsty na svatokrádežnících, jež se  
děly pomocí zázračných, především  

mariánských obrazů� Také Pražské  
Jezulátko se několikrát proměnilo 
v prodlouženou mstící ruku Páně� Velké 
množství příkladů zázračných božích 
trestů na rouhačích i svatokrádežnících 
je uvedeno třeba v kronice Jana Bec-
kovského z let 1526-1715� V soudobých 
Čechách byly dobře známy i různé  
varianty příběhu o zloději, který se  
ve staroměstském kostele svatého Jakuba 
snažil uloupit sošku Panny Marie, ale  
ta ho uchopila za ruku a držela až  
do svítání� Představitelé světské justice  
mu následně museli ruku useknout� 
Tinková uvádí i další příklady údajných 
smluv se Židy, kteří měli vyzývat křesťa-
ny ke svatokrádežím�60

Lidé, kteří stanuli před jihočeskými 
soudy ve sledovaném období, se sice také 
k různým obchodům se Židy přiznávali, 
obvykle však šlo o obchody podobného 
rázu, jež s nimi podle tvrzení obviněných 
běžně uzavírali všichni obyvatelé vesnice� 
Výše zmiňovaná Rozina Hlavová přiznala, 
že jim prodala za krejcar peří,61 Josef Ko-
stelecký pro změnu u Židů koupil broky�62 
To rozhodně nebyla skandální odhalení, 
která by mohla vyslýchající ohromit a dát 
jim příležitost uvést je do souvislosti se 
světem krvácejících obrazů, zázračně 
neporušených hostií a dalších zázraků 

58  Šimon Plachý z Třebnice, Paměti plzeňské, Plzeň 1883, s� 94�
59  D� Tinková, Profanace posvátna, s� 19�
60  Táž, Hřích, zločin, šílenství, s� 213-214�
61  „Kapoun se utopil v Cerazi u Dvořáků v studnici, to peří mně dali, ostatní jsem ledakdes hrstičku dostala.“ 

SOA Třeboň, Vs Třeboň, sign� IB 5BC 12 (7� 12� 1737)�
62  „Však jest jich jenom za ránu bylo. Koupil sem jich v Řečici u Židů za dvě grešle, k ničemuž zlému jsem je 

nepotřeboval.“ Tamtéž (12� 12� 1723)�
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vážících se ke svatokrádežníkům� Právě 
na těchto skutečných případech je podle 
našeho názoru nejlépe vidět napětí, 
které panovalo mezi každodenní realitou 
a učeným diskursem�

Tresty za svatokrádež a důvody jejich 
zmírnění
Sacrilegium bylo sice hrdelním zločinem, 
řada provinilců v jihočeském prostoru 
schwarzenberských panství přesto o svůj 
život nepřišla� Je možné se jen dohado-
vat o tom, zda měl na tuto skutečnost 
v konkrétních případech vliv specifický 
výklad soudobých právních norem, sho-
vívavý přístup k provinilcům, přímluvy 
příbuzných a přátel nebo jen nezájem 
konkrétních měst disponujících hr-
delní pravomocí o přísné potrestání, 
jež s sebou neslo primárně především 
značné peněžní náklady, které se mnoh-
dy později ukázaly jako nenávratné�63 
Pravděpodobně šlo o kombinaci všech 
těchto faktorů�

Pro provinilce byla brána v úvahu i celá 
řada polehčujících okolností, jež mohly 
přispět ke zmírnění jejich trestů� Rozhod-

ně přitom nešlo jen o zmiňovanou opilost 
v době spáchání krádeže� K mírnějšímu 
postupu přispěla zásadním způsobem 
i skutečnost, když byl provinilec ochoten 
a schopen kradené věci vrátit, případně 
se snažil o náhradu způsobené škody�64 
Alžběta Rybová zdůrazňovala, že kradené 
červené polštáře z kostela v Soběslavi již 
vrátila, cínové svícny sice stačila prodat, 
ale neváhala je vykoupit a vrátit zpět� 
Ochotna byla odevzdat i další věci�65 
Důležitá se v daném případě ukázala i její 
dobrá pověst v Soběslavi, jež se odrazila 
v počtu přímluvců za její mírnější potres-
tání� To vedlo radu tohoto města k prosbě 
směřované vrchnímu hejtmanovi, aby byla 
celá záležitost vyřešena co nejmilosrdně-
ji�66 Ten nakonec zvážil všechny okolnosti 
případu a pokusil se ho v co největší 
tichosti vyřešit a uzavřít�

K potrestání však přece jen dojít mu-
selo, protože pouhé navrácení a náhradu 
kradených věcí shledal vrchní hejtman 
jako nedostatečný trest� Z toho důvodu 
musela Alžběta Rybová složit pokutu 
k poškozenému kostelu a současně byla 
napomenuta, že v případě recidivy by k ní 

63  Podobnou problematikou s ohledem na procesy s Cikány v daném období se zabýval Pavel Himl, 
Milost místo smrti (v procesech s Cikány v Čechách první poloviny 18. století) aneb jak nepočítat s historií, 
Dějiny – teorie – kritika 2, 2005, č� 1, s� 7-43�

64  Srov� J� Dibelka, Příběh Johany Peřkové�
65  Problém nastal jen s ubrusem z oltáře v kapli svatého Jana, který mezitím rozstříhala� Proto slibova-

la, že „…na to místo dám jiný nový plátno�“ SOA Třeboň, Vs Třeboň, sign� IB 5BC 12 (24� 11� 1700)�
66  „…a protož nejen ona sama s manželem svým, ano, i její přátelé nás zato se vší uctivostí šetrně žádají, 

abychme se k nim tak laskavě naklonili a k Vaší Milosti za ně se přimluvili, abyste to, poněvadž všechno 
navrátiti chce, na Jeho Vysoce Osvícenou knížecí Milost nevznášeli, ale sami, aby ta věc k upokojení přišla, 
prostředkovati sobě oblíbiti ráčili. Dle čehož, nechtíce my ji aniž přátel jejich oslyšeti, tak činíme a abyste 
nějak milosrdně to remedírovati ráčili, za ně se přimlouváme…“ SOA Třeboň, Vs Třeboň, sign� IB 5BC 
12 (28� 11� 1700)�
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bylo v budoucnu přistupováno mnohem 
ostřejším způsobem�67

Co si však měli počít provinilci, kteří se 
nemohli odvolat na velký počet přímluvců 
a nedisponovali dostatečným majetkem, 
aby nahradili způsobenou škodu? Zde 
mohla působit jako polehčující okolnost 
nouze, v níž se zloděj ocitl a která ho 
dohnala až k provinění proti soudobým 
normám�68 Ostatně u majetného člověka se 
nepředpokládalo, že bude mít potřebu krást, 
podezřelými se a priori stávali především lidé, 
kteří nedisponovali žádným majetkem�69

Někdy je možné z výslechů zkušených 
tuláků vytušit, že se vědomě zdržovali 
krádeží takových liturgických předmětů, 
za něž by jim mohl hrozit hrdelní trest� 
Tak se Johana Peřková vyhýbala krádežím 
kalichů, cínových svícnů i ornátů� Její 

zdůvodnění, že neví, co by si s těmito 
věcmi počala, protože by je neměla komu 
udat, současně podle našeho názoru 
svědčí o existenci sociální kontroly, která 
byla sice do určité míry provinění tole-
rantní, v okamžiku jejího překročení však 
hrozilo vážné riziko udání�70 Podobně 
roku 1698 byla při zmiňované doudlebské 
krádeži ukradena monstrance i ciborium, 
ale konsekrované hostie zloděj z ciboria 
raději vysypal do svatostánku�71 Chování 
zlodějů bylo tedy motivováno logickým 
úsudkem, když si dobře uvědomovali, že 
s rostoucí duchovní i materiální hodno-
tou ukradené věci se zvyšuje i případné 
riziko jejich prozrazení, protože podobný 
předmět nebylo jednoduché dále udat� 
Z té příčiny se obvykle krádežím tako-
vých předmětů snažili vyhnout�72

67  „..že na tom samym jejím dobrovolnym přiznání a předpověděném těch (mimo již restituírovaných) ještě 
ostatních věcí navrácení dosti není, protože ten samý skutek velký trest za sebou táhne. K tomu ona taky 
takové věci ne jednimkrátem, nýbrž rozdílně poněkolikráte sbírala, a tak ne z opilství, ale z svý lehkomysl-
nosti toho se dopustila, pro kteréžto dočinění slušného trestu ku příkladu jinym jest dobře zasloužila, který jí 
taky prominut býti nemůže. Nuž však méně, aby dáleji v arestu zdržována, a tudy ještě víceji difamírována 
nebyla, a ta věc taky, aby raději zase nějak k utišení přijíti mohla, tehdy na pánův a pana děkana přímluvu, 
též také i z ohledu jejího velkýho přátelství, bude se mocti po navrácení těch ještě ostatních chrámovních věcí 
a po složení k témuž chrámu Páně 10 (kop míšeňských) pokuty s dobrym napomenutim z arestu propustiti, tak 
aby budoucně takových nenáležitostí zanechati a od většího neštěstí se vystříhati hleděla, což páni jí přednésti 
a v tom dobře ostře napomenouti věděti budou.“ SOA Třeboň, Vs Třeboň, sign� IB 5BC 12 (29� 11� 1700)�

68  To nebyl případ Josefa Kosteleckého, který musel přiznat: „Žádná nouze mě k tomu nedohnala, nevím 
ale, jak sem teď oslepen byl.“ SOA Třeboň, Vs Třeboň, sign� IB 5BC 12 (12� 12� 1723)�

69  Ke zbavení obvinění Alžběty Rybové z toho, že v soběslavském kostele kradla již dva roky předtím, 
než byla chycena poprvé, zásadně přispělo i svědectví soběslavských radních, že „…i tak těch časů 
dostanouce se sem při dobrých a pěkných prostředcích byla, takže jest žádné nouze za dlouhý čas netrpěla�“ 
SOA Třeboň, Vs Třeboň, sign� IB 5BC 12 (28� 11� 1700)�

70  „Bála sem se, že bych se tím prozradila, a nevím, kam bych se s těma věcma poděla�“ J� Čechura, Neklidný 
život obyčejné ženy, s� 166�

71  SOA Třeboň, Vs Třeboň, sign� IA3K alfa 64 (22� 9� 1698)�
72  E� Hammer-Luza, „Crimen Sacrilegii“, s� 61� Autorka zmiňuje případ zloděje Kaisera (1773), jenž 

se po neúspěšné snaze prodat takové kradené věci židům v západních Uhrách a marných pokusech 
o jejich roztavení rozhodl zakopat je v lese, bez toho, aby z nich měl jakýkoli užitek�
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O neochotě vynakládat peněžní 
prostředky na potrestání provinilců pak 
svědčí případ Roziny Hlavové, která 
byla jako tučapská poddaná, jež vykradla 
tamní kostelík, zadržena ve Veselí nad 
Lužnicí� Je pochopitelné, že město nestálo 
o náklady vynaložené na věznění této cizí 
ženy, proto se snažilo, aby si ji převzala 
tučapská vrchnost pod svoji jurisdikci� 
Městské radě se však na tuto žádost do-
stalo jen velmi zdrženlivé a neuspokojivé 
odpovědi od tučapského správce�73 O celé 
záležitosti nakonec rozhodovala schwar-
zenberská vrchnost, která došla k závěru, 
že škoda nebyla tak veliká, aby musela 
Rozina Hlavová kvůli ní přijít o hrdlo� 
Vrchní hejtman proto Veselským vyřídil 
ortel, podle něhož měla provinilá utržit 
výprask a být odeslána do Tučap�74

Zcela zásadní význam pak měla 
pravděpodobně i u trestání svatokrádeže 
instituce panovnické milosti, která 
představovala podle Pavla Himla pevnou 
součást raně novověké spravedlnosti� 
Hrdelní soudy ostatně o možnosti podat 
žádost o milost odsouzence poučovaly� 
Stejně se měl chovat i apelační soud, 
jehož omilostňovací pravomoci byly 

rozšířeny roku 1728�75 Charakteristický 
je v tomto ohledu případ osmnáctile-
tého Jakuba Plevky, syna bavorovského 
kostelníka Václava Plevky, který se 
v srpnu 1719 dopustil kostelní krádeže 
v Bavorově, když z devoční kopie 
zázračného obrazu sušické Panny Marie 
Bolestné na novém oltáři ukradl tři 
dukáty s kroužky, každý v hodnotě čtyř 
zlatých, a šňůrku perel� Tyto dukáty 
záhy Plevka prodal pod cenou ve Lhe-
nicích místnímu učiteli dohromady za 8 
zlatých a 50 krejcarů� Kantorovi se však 
vše zřejmě do druhého dne rozleželo 
v hlavě, proto celou věc oznámil v neto-
lické vrchnostenské kanceláři� Do Ba-
vorova přišel příkaz k zadržení již 
pozdě, protože Jakub Plevka mezitím 
utekl a půl roku o něm nikdo neslyšel� 
Vrátil se až o Velikonocích roku 1720 
v době, kdy již jeho otec vzniklou škodu 
uhradil� Byl vzat do šatlavy, kde se bez 
použití útrpného práva ke svému činu 
přiznal� Přesto rozsudek apelačního 
soudu v Praze, jenž byl vydaný v lednu 
roku 1721, odsuzoval dotyčného v soula-
du s hrdelním řádem Josefa I� z roku 
1707 k trestu smrti oběšením na zvláštní 

73  „On ale nám v odpovědi dokládá, že jeho milostivý pán jí se dokonce ujmouti nechce, toliko abychom jemu 
ty kradené kostelní věci odeslali (jak z přiložené copy téhož psaní obšírněj vyrozuměti ráčeji), však ale my 
nic jemu z těch věcí neodeslali, dokud od Vaší Milosti jak dálej pokračováno býti má, nařízení nedostane-
me.“ Současně Veselští žádali také o úhradu nákladů za chleba pro Rozinu Hlavovou, které činily 2 
krejcary na den� SOA Třeboň, Vs Třeboň, sign� IB 5BC 12 (9� 12� 1737)�

74  „tak může se jí skrze biřice dobrý vejprask dáti, potom skrze některého správnýho podruha ty svícny a ten 
ubrus spolu s tou zlodějkou do Tučap odyslati a připsání tamnímu správci učiniti, že ji, jakožto jejich 
poddanou na panství odesílají, aby oni ji, jak se jim líbí, potrestali a na cizí panství toulati zapověděli.“ 
Veselské však nepotěšila především douška, že „strany outrat ale to žádnej vynahrazovati nebude�“ 
Tamtéž�

75  P� Himl, Milost místo smrti, s� 30�
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šibenici, jež měla být posléze s jeho 
tělem spálena� Byla to právě následná 
žádost o milost, jež směřovala k pa-
novníkovi, která se setkala s úspěchem� 
V listopadu 1721 byl Plevkovi jeho trest 
smrti změněn na práci vykonávanou 
v okovech na obecním či panském díle 
v délce tří let�76 

Podobně byl identický trest smrti 
vynesený apelačním soudem 13� srpna 
1744, kdy měl být Kaňka pověšen 
a následně s šibenicí spálen, Peřková 
potom sťata a spálena, změněn rovněž 
této dvojici� V květnu roku 1745 obdrželi 
oba jmenovaní milost, když Kaňka měl 
být odveden na vojnu a Peřková si měla 
odpracovat dva roky nucených prací 
v pražské káznici� Kvůli jeho špatnému 
zdravotnímu stavu byl posléze trest 
na dva roky nucených prací na obecním, 
veřejném nebo panském díle změněn 
i Kaňkovi�77 

Instituce panovnické milosti tak 
jednoznačně přispívala k utvrzování 
obliby panovníka v očích venkovského 
lidu a spoluzakládala mýtus o „hodném 
panovníkovi“� Právě prostřednictvím této 
milosti vstupovala jinak velmi vzdálená 
panovníkova autorita do každodenního 
světa obyčejných venkovanů a divadlo 
práva se stávalo místem, s jehož pomocí si 
panovník upevňoval své pozice u venkov-
ského lidu�78

Závěr 
Svatokrádež byla sice jedním 
z nejzávažnějších deliktů, za který soudobé 
zákoníky stanovovaly trest smrti, jak však 
ukázala každodenní praxe na jihočeských 
schwarzenberských panstvích sklonku 
17� a první poloviny 18� století, nebyl 
tento trest vždy důsledně uplatňován, 
když do hry vstupovala celá řada okol-
ností� Kostely každopádně v této době 
představovaly lákavé místo, jež nabízelo 
vidinu kořisti nejen tulákům na raně 
novověkých cestách, ale někdy i usedlým 
obyvatelům daného místa�

V dochovaných výslechových pro-
tokolech je možné dobře sledovat střet 
učeného diskursu a každodenní reality 
života na venkově� Kdežto pořizovatelé 
výslechů byli instruováni k tomu, aby se 
zajímali o kontakty svatokrádežníků se 
židy, případně o různé magické rituály, 
jež měli provinilci s ukradenými věcmi 
vykonávat, dotyční přistupovali ke své 
kořisti ryze praktickým způsobem a snažili 
se ji co nejefektivněji využít� Z té příčiny 
se není nutné podivovat nad tím, že 
se především některé ženy zaměřovaly 
na krádeže oltářních pláten a dalších 
kostelních textilií, z nichž si posléze 
neváhaly zhotovit součásti oděvu pro sebe, 
své blízké i na prodej� Tento poznatek je 
ostatně v souladu s výzkumy ve štýrském 
prostředí, kde Elke Hammer-Luza přišla 

76  Blíže P� Stuchlá, Svatokrádež v Bavorově, s� 201-207�
77  J� Čechura, Kriminalita a každodennost, s� 88-89�
78  K naivnímu monarchismu srov� Josef Grulich, „Milostivý císař“ v očích venkovské společnosti, Histo-

rický obzor 17, 2006, s� 173-181�
79  E� Hammer-Luza, „Crimen Sacrilegii“, s� 75�
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s názorem, že většinu krádeží v kostelech 
není možné chápat jako nějakou vzpouru 
proti instituci kostela nebo sakrálnu, ale 
že provinilcům bylo v podstatě jedno, 
jestli jde o světský nebo církevní majetek, 
když se především snažili využít nabízené 
příležitosti ke krádeži�79

Ačkoli se tito lidé dopustili hrdelního 
zločinu, v řadě případů byly uplatněny 
polehčující okolnosti, jejichž zásluhou 
vyvázli s mírnějším trestem� Kromě často 
uváděné opilosti to byla především ochota 
a schopnost vrátit ukradené věci zpět� 
Jindy to byla hmotná nouze, kterou tito 
lidé zdůvodňovali motivaci svého činu� 
Zajímavé je sledovat strategie některých 
obviněných, kteří se úmyslně vyhýba-
li krádežím nejcennějších liturgických 
předmětů, protože si uvědomovali, že by je 
za to v případě dopadení pravděpodobně 
hrdelní trest neminul� Tyto předměty bylo 
zároveň velmi obtížné udat� Na podobu 
trestu měly dále vliv i přímluvy příbuzných 
a známých i ochota daného místa hrdelní 
jurisdikce zabývat se daným případem� 
Zcela specifickou úlohu měla instituce 
panovnické milosti, jež byla v podobných 

případech užívána a přispívala k utváření 
kladného obrazu panovníka v očích 
venkovanů�

Tato studie podle našeho názoru 
přesvědčivě prokázala, že ani svatokrádež 
na sklonku 17� a v první polovině 18� sto-
letí neústila nutně v hrdelní rozsudek, 
který musel být bezpodmínečně vykonán, 
což je v předosvícenské době poněkud 
překvapivý poznatek� Současně má inspi-
rovat k dalšímu výzkumu této problema-
tiky s ohledem na poznání myšlenkového 
světa soudobých venkovanů, když 
kupříkladu jejich ochota kupovat ukra-
dené kostelní předměty či šatstvo z ko-
stelních textilií poněkud upravuje panující 
představy o podobě jejich zbožnosti a spíše 
odkazuje na jejich praktické založení� 
Zbožnost podle našeho názoru leckdy 
ustupovala potřebám každodenního života� 
Vztah venkovanů k víře se touto optikou 
jeví jako velmi utilitaristický� Tato proble-
matika by si samozřejmě zasloužila další 
výzkum� Reflexe svatokrádeže z pohledu 
kazatelny bohužel ve zkoumaném vzorku 
pramenů chybí�
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Jaroslav Dibelka – Jan Šimánek
Burglaries in churches in the region of south Bohemia at end of the 17th century and 
in the first half of the 18th century
(Abstract)

The issue of stealing in churches in the Early Modern Period is, among historians in the 
Czech milieu, one of the rarest fields of interest, although in the Early Modern Period it 
was nothing exceptional� The burglars and thieves were attracted not only by the money, 
but also by church valuables� In the study this crime will be defined according to the con-
temporary legal norms and at the same time it will be compared to the real penalization 
of this crime in the given period of time� 
From the known records there arise significant discrepancies between the legal norm and 
the judicial practice� The archive documents used for this contribution are documents 
from the provenience of the patrimonial administration of the large dominions in South 
Bohemia Třeboň and Český Krumlov� Attention is paid to the common features that 
connected these sacrileges� The typology of the criminals who committed this crime will 
be mentioned too� Furthermore, the defensive strategies of the convicted, which they used 
to achieve a milder penalty for their crime when they were facing the examiner, will not 
be forgotten either�
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„L’air seul de Naples est un remède“
Les parcours napolitains du comte Charles-Joseph  
de Clary-Aldringen en 1816 et 1818-1820

MATTHIEU MAGNE

Peu après le début de la seconde 
restauration bourbonienne à Naples, le 
comte Charles-Joseph de Clary-Aldrin-
gen (1777–1831) quitte la monarchie 
des Habsbourg pour rétablir sa santé 
dans le golfe�1 Cet héritier de la maison 
princière de Bohême suit l’avis de son 
médecin et profite du calme d’Ischia 
pour écrire dans son journal en 1818: 
„En 1816, j ’ai parcouru l ’Italie pour mon 
plaisir et ce pays, le reve de ma jeunesse, 
a répondu a mon attente d ’amusement, car 
ce n’est jamais pour mon instruction que je 
voyage, ni pour celle des autres que j ’ecris. 
En 1818 ma santé m’a obligé a m’établir en 
Italie pour 2 hivers, j ’y suis venu a la tete 
de ma tribu, comme Abraham�“2

Le premier voyage du comte est un 
voyage d’agrément individuel qui dure 
huit mois� Le second est un séjour de 
longue durée en famille� Ces deux cir-
culations à tonalité différente invitent 
à s’interroger sur une mutation de la 

pratique voyageuse des élites nobi-
liaires dans l’Europe du congrès de 
Vienne� 

En 1816, le comte a trente-neuf ans�3 
Selon lui, il ne voyage pas pour son 
instruction, mais les temples antiques et 
l’architecture moderne, les musées et les 
expositions sont pourtant très présents 
tout au long des centaines de pages 
de journaux qui représentent la part la 
plus riche de ses écrits personnels�4 Il 
ne voyage pas pour instruire les autres, 
pourtant l’écriture de ses journaux 
repose sur les lettres détaillées qu’il 
envoie à l’hôtel de Vienne ou dans les 
domaines Clary-Aldringen en Bohême 
du nord� Son témoignage est révéla-
teur de la modification de l’esprit du 
Grand Tour au tournant du XIXe siècle� 
Dès la fin du XVIIIe siècle, un décret 
de Joseph II avait interdit les séjours 
à l’étranger des jeunes nobles avant 
vingt-huit ans� Le souverain réforma-

1  Le titre de cet article est issu de son journal de Naples, Státní oblastní archiv (SOA) Litoměřice, 
liaison Děčín, Rodinný archiv (RA) Clary-Aldringen, sign� 318, cart� 163, 4 juin 1816�

2  SOA Litoměřice, liaison Děčín, RA Clary-Aldringen, sign� 322, cart� 176, Second voyage d’Italie 
(1818-1820), Préface à mes mémoires, Ischia, août 1818, fol� 2�

3  Le comte hérite du titre de prince de Clary-Aldringen à la mort de son père en 1826, conformé-
ment à la titulature définie lors de l’obtention de ce rang en 1767: Jiří Brňovják, Šlechticem z moci 
úřední. Udílení šlechtických titulů v českých zemích 1705-1780, Ostrava 2015, p� 95� 

4  SOA Litoměřice, liaison Děčín, RA Clary-Aldringen, sign� 318-319, cart� 161-166, fév�-oct� 1816�
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teur prenait ainsi position dans le débat 
sur l’utilité des voyages de l’Aufklärung.5 
Les guerres de la Révolution et de 
l’Empire ferment ensuite les portes 
de l’Europe: les dernières années du 
XVIIIe siècle sont une rupture majeure 
dans la tradition du séjour à l’étranger 
des élites de l’Europe centrale� C’est 
ainsi que le comte doit attendre 1816 
pour réaliser ce voyage qu’il présente 
comme „l ’objet de mes vœux de trente 
ans�“6 Il peut alors prendre sa revanche 
sur les années de conflit grâce à une 
forme particulière de „Grand Tour 
revisité“ qui accompagne l’affirmation 
politique des Habsbourg dans la Pénin-
sule�7 

Les années comprises entre le Congrès 
de Vienne et l’insurrection napolitaine 
offrent au comte Charles-Joseph l’occasion 
de poursuivre la tradition du voyage au 
sein de cette maison princière de Bohême� 
Le comte décrit à ses parents la vie napo-
litaine au retour du roi Ferdinand, dans 
un espace marqué par le gouvernement de 
Joachim Murat� Il découvre une Naples 
à la fois proche et différente de celle qu’a 
pu connaître son père, le prince Jean de 
Clary-Aldringen (1753-1826), lorsque 
celui-ci se rendit en Italie pour annoncer 
le couronnement de l’empereur François 
II de Habsbourg en 1792� L’appartenance 

à une grande famille de la monarchie des 
Habsbourg est un fil directeur de la décou-
verte du golfe de Naples dont il s’agit de 
décrire les modalités�

L’esprit du voyage de 1818 est différent� 
Le départ est motivé par la santé, l’éloi-
gnement est de longue durée et impose 
de faire voyager l’épouse du comte, la 
comtesse Louise née Chotek (1777–1864) 
et quatre de ses jeunes enfants� La pers-
pective est celle d’une installation et d’une 
recomposition de la vie sociale� Le soin du 
corps avec des remèdes comme la poudre 
de vipère (thériaque) et les bains ne font 
pas disparaître les attentes plus tradition-
nelles de ce voyageur� Deux ans passés à 
Naples semblent distinguer ce séjour de 
la villégiature classique, une pratique que 
le comte retrouve à Castellamare et dans 
l’île d’Ischia où son médecin lui prescrit 
des bains d’eaux minérales�8 Le retour du 
comte à Naples lui permet d’approfondir 
la découverte des sites antiques et d’affiner 
son regard sur la transformation de l’espace 
et des infrastructures napolitaines� Il a pour 
point de comparaison la ville d’eau de Te-
plitz en Bohême administrée par sa famille, 
et dont la fréquentation connaît une crois-
sance importante entre 1790 et 1830� 

Les journaux du comte de Clary-Al-
dringen sont un témoignage riche et 
illustré sur les recompositions du voyage 

5  Ivo Cerman, Habsburgischer Adel und Aufklärung. Bildungsverhalten des Wiener Hofadels im 18. 
Jahrhundert, Stuttgart 2010, p� 249� Sur ces débats, voir Daniel Roche, Les circulations dans l ’Europe 
moderne, Paris 2011, p� 49-94�

6  SOA Litoměřice, liaison Děčín, RA Clary-Aldringen, sign� 318, cart� 162, 19 avril 1816�
7  Gilles Bertrand, Le Grand Tour revisité. Pour une archéologie du tourisme, Rome 2008� 
8  Nous suivons l’orthographe la plus courante à l’époque�
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noble au tournant du XIXe siècle� À bien 
des égards, le comte apparaît comme 
un homme de l’entre-deux, dont les 
circulations se construisent entre son 
appartenance à la „première société“ des 
Habsbourg et le souci de la santé, entre la 
culture classique et le développement des 
premières formes de tourisme� L’accent est 
à mettre sur les ressources dont dispose le 
voyageur noble pour se rendre de l’Europe 
centrale au sud de l’Italie� Les journaux 
décrivent en détail l’organisation de séjours 
aristocratiques dans le golfe au moment 
où „s’invente le désir d’un tourisme nouveau, 
éloigné du classique voyage de Naples�“9 
L’écriture de ces manuscrits est enfin un 
aspect essentiel qui permet d’interroger 
l’émergence d’une nouvelle culture aristo-
cratique du voyage au temps des restaura-
tions�

Gagner le golfe: sociabilité et circulati-
ons dans le sud de l’Italie
Des déplacements sous escorte au début du 
XIXe siècle
Pour se rendre à Naples, le comte doit 
d’abord obtenir les autorisations sans 
lesquelles il n’entrera pas dans le royaume, 
à l’image du „comte Preysing et d’autres 
bavarois qui sont partis il y a quelque jours, je 
crois, et manque de formalités, ont été obligés 
de rebrousser chemin, depuis Terracina“ en 
avril 1816�10 La façon dont le comte va 
chercher son passeport illustre la manière 

dont la sociabilité sert la construction du 
voyage aristocratique: „On m’apporte une 
carte de Ludolf qui est arrivé hier à l ’hôtel 
de la Grand’ Europa à gauche de la Scali-
nata. J’y cours acce, j’ai eu un grand plaisir 
à le voir. Je le croyais en Angleterre. Il vient 
de Florence, va à Naples, et de là comme 
ministre à Constantinople. Il ne s’arrête que 
peu de jours ici ; il m’a bien questionné sur les 
Esterhazy, et tous nos amis de Vienne. […] 
J’ai été avec ces messieurs chez le marquis 
foscaldo le Ministre de Naples. J’y avais aussi 
des affaires de passe-port�“11

La sociabilité élitaire permet de régler 
les formalités� Le comte relègue ainsi les 
contraintes administratives de l’Europe de 
la Restauration au second plan d’une capa-
cité aristocratique à franchir les frontières� 
Cette dernière repose sur les relations 
familiales et amicales nouées à Vienne et 
Teplitz� Le petit fils du prince de Ligne 
affirme un cosmopolitisme retrouvé au 
lendemain des guerres de la révolution et 
de l’empire�

Cette logique se poursuit sur le chemin 
de Rome à Naples� La route du sud n’est 
pas sûre� C’est en tout cas ce qui ressort 
des „on-dit“ à Rome qui ne peuvent qu’af-
fecter les voyageurs� La présence des bri-
gands, les anecdotes qui circulent décou-
ragent „madame Narischkin [qui] renonce au 
voyage de Naples de peur des voleurs et s’en 
retourne à Florence“ quelques jours avant le 
départ du comte�12 Les circulations doivent 

9  Alain Corbin, Le territoire du vide. L’Occident et le désir du rivage, Paris 1990, p� 185�
10  SOA Litoměřice, liaison Děčín, RA Clary-Aldringen, sign� 318, cart� 162, 19 avril�
11  Ibidem; G� Bertrand, Le Grand Tour, p� 23-144�
12  SOA Litoměřice, liaison Děčín, RA Clary-Aldringen, sign� 318, cart� 162, 21 avril 1816, p� 8�
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donc s’organiser de manière collective, car 
„dans cet admirable, abominable pays, il faut 
d’ailleurs s’arranger en caravane comme pour 
traverser le désert, à cause des bédouins�“13 La 
représentation que les élites de l’Europe 
centrale et germanique se font du sud de 
l’Italie impose le voyage en société� 

Le comte intègre alors la „caravane 
Orloff“, plusieurs voitures du comte russe 
connu à Teplitz et fréquenté à Rome� La 
caravane se compose d’un cabriolet italien 
avec le valet français du comte russe Orloff 
et un dessinateur hollandais, d’une berline 
anglaise, d’un cabriolet où se „perchaient 
comme ils pouvaient quatre bons soldats autri-
chiens servant d’escortes et destinés à manger les 
bandits.“ Vient ensuite la calèche du comte 
et lui sur le siège, puis la voiture de deux 
anglais hommes de science et d’église „en 
devoir de faire le Great Tour“ et autorisés à se 
joindre à ce que le comte appelle „un résumé 
du monde et de toutes les nations�“14 L’expé-
rience de la route est à la fois celle d’un „pays 
de connaissance“ propre à la noblesse et celle 
d’une certaine ouverture sociale garantie 
grâce à l’escorte des soldats autrichiens�15

En 1818 la route est toujours gardée� 
Les voyageurs à Naples contribuent à ces 
protections dont le comte met en cause 
l’efficacité: „ À Capoue on est entouré de 
figures de brigands et assailli de cris et de men-

diants […] on paye 2 écus par voiture pour les 
innombrables piquets qu’on trouve depuis Ter-
racina […]. par un entêtement inconcevable et 
inexplicable, il n’y a plus un homme de Capoue 
a Naples, et c’est dans ces deux postes que plu-
sieurs voitures et un courrier autrichien ont été 
attaqués l ’hiver dernier�“16 

Le chambellan de la monarchie des 
Habsbourg doit prendre des précautions 
pour gagner le golfe entre la seconde 
restauration et la révolution de 1820� 
Naples fait cependant partie des étapes 
incontournables des voyageurs en Italie 
à la fin de l’époque moderne� En 1816, 
l’enthousiasme de l’amateur l’emporte sur 
les craintes� En 1818, la problématique 
n’est plus la même� Après avoir hésité avec 
un séjour de santé à Nice, le comte choisit 
le retour à Naples� Il passe alors d’amateur 
profitant du climat au baigneur jouissant 
de la proximité de Pompéi et de Pestum 
pour satisfaire son „œil-peintre“�17 La fa-
çon dont il organise son voyage et s’établit 
dans la capitale se modifie en conséquence� 

S’établir à Naples entre 1815 et 1820
Naples est très attractive dans les pre-
mières représentations balnéo-mondaines 
qui se développent au début du XIXe 
siècle�18 Pour le comte, un des principaux 
atouts du golfe réside dans les sites an-

13  Ibidem, 29 avril 1816�
14  Ibidem�
15  Expression récurrente des journaux� 
16  SOA Litoměřice, liaison Děčín, RA Clary-Aldringen, sign� 320, cart� 167, 30 mai 1818�
17  Ibidem, sign� 323, cart� 177, 11 juillet 1822�
18  Sylvain Venayre, Panorama du voyage (1780-1920). Mots, figures, pratiques, Paris 2012, p� 335�
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tiques et le cadre édénique du Vésuve que 
tous les lecteurs de récits de voyages rêvent 
de découvrir� Il trouve de quoi satisfaire le 
goût des ruines ou du théâtre qu’il partage 
avec de nombreux contemporains, en 
même temps que les avantages de la cam-
pagne� En juin 1818 encore, il note: „ Je ne 
m’habitue pas a regarder Naples comme une 
grande ville ; cela me paroit toujours la plus 
belle campagne�“19 Le comte ne peut igno-
rer le sens thérapeutique qui est donné à 
ce terme aristocratique au début du XIXe 
siècle� En effet, les voyageurs qui viennent 
prendre les eaux à Teplitz cherchent à la 
fois un air sain, des eaux revigorantes et 
une sociabilité qui évite l’isolement des 
malades� C’est dans cette perspective que 
Naples se distingue de Rome, puisqu’elle 
offre un cadre perçu comme sain en même 
temps que les infrastructures nécessaires 
à une vie musicale et théâtrale de qualité� 

En 1816, Naples est une des étapes du 
tour de l’Italie du comte� Il y est précédé 
par sa tante, Flore de Ligne (1775–1851), 
qui voyage séparément� Elle lui envoie 
un billet à Rome l’avertissant qu’elle lui 
a retenu un petit appartement à la Vittoria 
de mai à août� Le comte s’appuie sur les 

voyages de ses proches pour amoindrir les 
difficultés de la circulation�20 

En 1818, il doit anticiper l’arrivée de 
sa femme, la comtesse Louise Chotek et 
de ses quatre enfants� La conversion du 
voyage en séjour „en famille“ de longue 
durée se développe, comme le montre le 
cas des Esterhazy à la même époque�21 
Le prince Nicolas Esterhazy voit alors 
d’un mauvais œil l’éloignement précoce de 
ses petits enfants, faisant ainsi écho aux 
arguments sur le danger moral des voyages 
effectués trop jeune qui avaient conduit 
à l’ordonnance restrictive de Joseph II en 
1781�22 Il craint de les voir perdre l’atta-
chement à leur espace d’origine alors que 
les guerres nationales du début du XIXe 
siècle ont exacerbé la critique du cosmopo-
litisme des grandes familles� Les journaux 
du comte de Clary-Aldringen illustrent 
bien ces recompositions, notamment 
lorsqu’il rend visite au groupe de Coppet 
chez Madame de Staël à Florence�23 Le 
petit-fils du prince de Ligne y constate la 
pénétration des idéologies politiques du 
début du XIXe siècle dans l’esprit des sa-
lons hérité de l’Europe des Lumières�24 Ses 
voyages italiens sont placés sous le signe 

19  SOA Litoměřice, liaison Děčín, RA Clary-Aldringen, sign� 320, cart� 16722 juin 1818�
20  Ibidem, sign� 318, cart� 162, 30 avril 1816�
21  Mathieu Aubert, Préoccupations pédagogiques et pratiques éducatives dans les correspondances familiales 

des aristocrates hongrois: le cas des princes Esterhazy, in: François Cadilhon (ed�), La correspondance et 
la construction des identités en Europe centrale, Paris 2013, p� 285-298�

22  I� Cerman, Habsburgischer Adel, p� 249�
23  SOA Litoměřice, liaison Děčín, RA Clary-Aldringen, sign� 318, cart� 161, 17 mars 1816�
24  Voir Gilles Bertrand, Voyage et cosmopolitisme dans la tourmente de la Révolution française. Du voyage 

de connaissance aux effets de l ’émigration et de l ’exil, in: Maurizio Bossi – Anne Hofmann – François 
Rosset (edd�), Il gruppo di Coppet e il viaggio� Liberalismo e conoscenza dell’Europa tra Sette e 
Ottocento, Florence 2006, p� 83-89�
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de solidarités familiales et nationales qui se 
distinguent des circulations aristocratiques 
de la période précédente� 

Le voyage avec la comtesse et ses en-
fants accentue cette différence� Les souf-
frances de son époux permettent à Louise 
Chotek de réaliser un voyage au féminin� 
Ce dernier est d’abord vécu comme une 
„émigration“, durant laquelle la comtesse 
s’efforce de retrouver les apparences du tra-
ditionnel voyage d’Italie dans ses propres 
journaux�25 Les voyages des Clary-Aldrin-
gen au lendemain du Congrès de Vienne 
ne peuvent être simplement conçus 
comme une reprise des formes anciennes 
du Tour� La décennie révolutionnaire et la 
domination française marquent profondé-
ment l’esprit des voyageurs nobles, tandis 
que le développement de la villégiature 
balnéaire modifie leurs pratiques au début 
du XIXe siècle�26 

Le déplacement de Vienne à Naples 
diffère sensiblement entre les deux époux, 
qui voyagent séparément et se rejoignent 
durant certaines étapes comme celle de 
Rome� Avant l’installation dans le golfe, 
le „voyage en famille“ concerne la comtesse 
qui encadre les enfants accompagnés du 
gouverneur et de la gouvernante� Louise 
voyage en mère, à la tête d’un équipage 
de treize lits� Le comte de Clary organise 

son propre itinéraire avec un véhicule 
léger afin de conserver ainsi la liberté de 
circuler en „Inquisitive Traveller“ qui lui est 
chère�27 La mise en rapport des journaux 
du couple est édifiante, car elle montre 
deux manières de concilier les héritages 
du voyage culturel de la noblesse avec les 
contraintes du séjour de jeunes enfants� La 
comtesse Louise s’offre ainsi des échappées 
„pittoresques“ en compagnie de son époux 
qui la conduit par exemple à la cascade de 
Terni�28 À l’inverse, le comte doit préparer 
l’arrivée de l’équipage familial à Naples 
en recherchant une villa capable de les 
accueillir� Il découvre un marché locatif sa-
turé à cause des voyageurs, et doit adopter 
un compromis entre un cœur de ville très 
cher et des villas suburbaines plus difficile-
ment accessibles� Après avoir loué une villa 
rue de Chiaja pour 120 ducats napolitains, 
ce qu’il estime raisonnable, la famille 
déménage car la saison hivernale se traduit 
par un nouvel afflux de voyageurs et donc 
une hausse des loyers�29 Le comte doit 
s’adapter à cette saisonnalité qui inverse le 
modèle de la ville d’eau de Teplitz, afin de 
reconstruire une vie familiale à Naples� Les 
codes du voyage aristocratique sont ainsi 
maintenus, tout en étant infléchis par de 
nouvelles manières de concevoir le séjour 
en Italie�

25  SOA Litoměřice, liaison Děčín, RA Clary-Aldringen, sign� 349, cart� 198, journal de la comtesse 
Louise, Trévise, 14 avril 1818� 

26  Gilles Bertrand, Le cosmopolitisme à l ’épreuve de la Révolution française. Pratiques aristocratiques et 
bouleversements des idéaux chez les voyageurs émigrés français en Italie, in: Robert Chagny (ed�), La 
Révolution française: idéaux, singularités, influences, Grenoble 2002, p� 111�

27  SOA Litoměřice, liaison Děčín, RA Clary-Aldringen, sign� 317, cart� 159, 22 mars 1810� Le comte 
se retrouve dans la liste de Laurence Sterne, A sentimental Journey through France and Italy, 1768, p� 
33�
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Qu’il s’agisse du voyage ou du séjour, 
ce sont à chaque fois ses relations qui lui 
permettent de s’orienter à Naples� Dès 
son arrivée en 1816 comme en 1818, le 
comte prend à peine le temps de confier 
ses malles aux fameux lazarroni et se 
rend au salon de la princesse Caroline 
Jablonowska, née comtesse Woyna 
(1786–1840), la femme de l’ambassadeur 
d’Autriche à Naples Louis Jablonows-
ki (1784–1864)� Il se présente chargé 
de commissions de Vienne� Outre les 
nouvelles, il remet à l’ambassadrice et 
aux comtesses réunies dans son salon des 
chinoiseries et des étoffes de la part de la 
noblesse viennoise�30 Si le comte accepte 
de circuler avec „des laines pour faire un ta-
pis entier“, c’est que ces objets soutiennent 
son appartenance à la „première société“ 
de Vienne�31 Les courriers privés et les 
objets personnels se distinguent donc des 
traditionnelles lettres de recommandation 
dont l’efficacité est remise en question 
tant leur usage s’est répandu à la fin du 
XVIIIe siècle� Le comte n’a pas besoin de 

„pallier un déficit de notoriété sociale“, dans 
une Europe où „les voyageurs reconnaissent 
que partout […], un nom illustre, un réseau 
de connaissances personnelles et une bonne 
fortune valent mieux qu’une lettre�“32 Il ne 
circule cependant pas les mains vides� La 
culture matérielle du voyageur est riche 
de ces petits sésames qui lui permettent 
de „voir le pli de la société“�33 Grâce 
à cette introduction, le salon de l’ambas-
sadeur devient un point de repère tout au 
long du voyage de 1816 et du séjour de 
1818-1820�

Chaque arrivant fait souffler un vent 
de nouveauté grâce aux lettres dont il est 
chargé et aux livres emmenés avec lui� 
Les dernières publications ne semblent 
pas évidentes à se procurer à Naples, et le 
comte Charles-Joseph indique que „mes 
livres font le bonheur de tout le monde� 
On se jette sur les nouveautés�“34 Le comte 
les prête volontiers, et approfondit ainsi 
ses relations avec la société des voyageurs 
qui s’est formée localement� D’ „oiseau de 
passage“, il devient progressivement un 

28  SOA Litoměřice, liaison Děčín, RA Clary-Aldringen, sign� 320, cart� 167, 3 mai 1818; sur l’impor-
tance du pittoresque dans les récits de voyage: Friedrich Wolfzettel, Le discours du voyageur, Paris 
1996, p� 213-311�

29  Ibidem, 6 juin 1818�
30  Ibidem, 31 mai 1818� Les chinoiseries sont prisées en Italie du Sud à la fin du XVIIIe siècle: 

Francesco Morena, Chinoiserie: the evolution of the Oriental style in Italy from the 14th to the 19th 
century, Florence, Centro Di, 2009�

31  Ibidem, 31 mai 1818�
32  Emmanuelle Chapron, Du bon usage des recommandations: lettres et voyageurs au XVIIIe siècle, in: 

Pierre-Yves Beaurepaire – Pierrick Pourchasse (edd�), Les circulations internationales en Europe 
(1680-1780), Rennes 2010, p� 249-258�

33  SOA Litoměřice, liaison Děčín, RA Clary-Aldringen, sign� 320, cart� 167, 31 mai 1818�
34  Ibidem, 12 juin 1818� 
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„habitué“35 qui fait à son tour les hon-
neurs de la ville, de ses théâtres mais aussi 
du Vésuve ou de Pompéi aux nouveaux 
arrivants� Les modalités de la circulation 
élitaire dans l’Europe urbaine servent une 
intégration sociale nécessaire à un séjour 
de longue durée�

La logique s’inverse au moment de 
regagner l’Europe centrale en 1820� 
Le comte est chargé du même type de 
commissions qui lui permettent de réin-
tégrer la société viennoise après deux ans 
d’absence� S’y ajoutent les incontournables 
fragments d’antiques qu’il dispose dans 
son appartement de Vienne, et quelques 
dépêches politiques qui lui permettent 
de „faire le courrier“ et de limiter ainsi les 
inconvénients des contrôles de douane�36 
Les pratiques du comte caractérisent une 
manière de voyager „en pays de connais-
sance“, qui oriente fortement la façon 
dont il organise ses séjours dans le golfe 
napolitain� 

Parcourir le golfe de Naples au début 
du XIXe siècle
La vie napolitaine du comte  
de Clary-Aldringen
La société que le comte Charles-Joseph 
fréquente à Naples est issue de l’Europe 
anglo-saxonne� En 1816, il circule dans 
un milieu international, avec des salons 
anglais, russes et autrichiens� „J’ai diné chez 

Louis [ Jablonovsky] avec les Woyna et tous les 
journaliers de la Maison [de l ’ambassadeur] : 
Saint-Clair, Gallenberg, Ludolf […].  
Il y a eu beaucoup de visites, même des napo-
litains. […] Leur maison est tout pour moi, et 
sans eux je ne sais pas ce que je deviendrai. Le 
salon Circello, excepté elle-même est ennuyeux, 
le salon Sangro est un peu strif, le salon Orloff 
est susceptible et russe-et-demi ; le salon 
Devonshire est vuide, le salon Castelfranco 
est rempli par un lotto mit Glaseln, le salon 
Arnstein est loin et sombre, le salon Czarto-
riska rarement ouvert, les salons napolitains 
hermétiquement fermés�“ 37 

Charles-Joseph distingue les „salons 
napolitains“ de ceux des ministres du roi 
Ferdinand, le marquis de Circello ou le 
duc de Sangro, capitaine des gardes, tous 
deux rencontrés lors de la présentation des 
autrichiens à la cour en 1816�38 Il existe une 
communauté des étrangers qui crée une 
sociabilité spécifique d’une ville à l’autre� La 
„première société“ se décline ainsi en mi-
cro-sociétés à l’échelle de l’Europe urbaine� 

Les visites entre les villas louées re-
produisent un mode de vie que le comte 
connaît à Vienne� Elles se prolongent au 
théâtre ou dans les expositions organisées 
aux Studii, ainsi que dans les sites antiques� 
Sociabilité et découvertes vont de pair� Le 
comte peut ainsi laisser libre cours à son 
enthousiasme pour l’architecture et les 
jardins�

35  SOA Litoměřice, liaison Děčín, RA Clary-Aldringen, sign� 323, cart� 180, 20 décembre 1822�
36  P� ex� entre Milan et Vienne SOA Litoměřice, liaison Děčín, RA Clary-Aldringen, sign� 318, cart� 

164, 7 octobre 1816� 
37  Ibidem, sign� 318, cart� 162, 29 mai 1816�
38  Ibidem, sign� 320, cart� 169, 3 mai 1816�
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La cour du roi Ferdinand représente un 
espace particulier� La présentation au roi 
est une étape incontournable, qui permet 
au comte de rencontrer le duc de Nar-
bonne, dont la femme s’est rendue à Te-
plitz au cours de l’Émigration� Il croise 
des personnalités rencontrées à Milan et 
à Rome, et fait de nouvelles connaissances 
comme Diego Pignatelli qui le mène en-
suite dans les loges des théâtres de Naples� 
Les plaisirs de l’amateur qui se rend au 
théâtre et déguste ensuite des glaces dans 
les „sorbetteries“ de la rue de Tolède se 
combinent aux logiques des circulations de 
la haute noblesse de cour dans l’Europe de 
la Restauration�39 

En 1818, ce mode de vie grâce auquel 
le comte retrouve immédiatement ses 
repères d’homme du monde est à peine 
interrompu par les séances de fumigation� 
Il s’y rend tôt le matin, et avec régularité 
bien qu’il s’agisse d’une contrainte� Les 
prescriptions sont suivies avec sérieux, et 
prennent finalement peu de temps dans les 
occupations du comte, car le climat suffit 
quand il s’agit „de fuir les affreux hivers de 
Vienne et de chercher le soleil et la santé�“40 
Pendant l’été, le comte quitte la capitale et 
sa famille pour s’établir dans l’île d’Ischia 
réputée pour les bienfaits de ses sources, 
respectant ainsi les prescriptions du méde-
cin danois Jørgen J� A� Schønberg (1782-

1841)�41 Ce faisant, il retrouve donc le 
mode de vie des élites en Europe centrale, 
qui profitaient de la belle-saison pour se 
rendre aux eaux de Carlsbad ou de Teplitz 
en Bohême du nord� Au cours de ses deux 
étés napolitains, Charles-Joseph qui se dit 
„gourmand d’air“42 va chercher entre Ischia, 
Castellamare et Sorrente le rétablissement 
du corps, le calme de l’esprit et la satisfac-
tion de son „œil-peintre“� 

Les courses dans le golfe
Le voyage et le séjour de Charles-Joseph 
s’organisent en mobilités plus fines� En 
s’établissant à Naples pour deux ans, le 
comte peut mettre en place une saison-
nalité impossible au voyageur curieux de 
1816� Le séjour estival hors de la ville n’est 
cependant pas libre� Après une ébulli-
tion sur les mains que dix fumigations 
et quarante jours de „poudre de vipère“ 
(thériaque) ne parviennent pas à guérir, 
le médecin impose les bains forts d’Ischia 
en 1818, puis ceux plus doux de Castel-
lamare à l’été 1819� Le comte passe l’été 
dans une villa insulaire qu’il partage avec 
une petite société d’origine germanique 
rencontrée à Naples� Chacun consomme 
les eaux selon les indications des médecins, 
tandis que cette compagnie doit remédier 
à la mélancolie qui peut gagner un malade 
en retraite� Charles-Joseph ne prend pas 

39  Ibidem�
40  SOA Litoměřice, liaison Děčín, RA Clary-Aldringen, sign� 339, cart� 189, Ch�-J� à F� Golovkine, 

Ischia, 17 août 1818�
41  Le „médecin des allemands“ à Naples, rencontré en 1816: SOA Litoměřice, liaison Děčín, RA 

Clary-Aldringen, sign� 318, cart� 162, 21 mai 1816�
42  Ibidem, sign� 320, cart� 167, 20 juillet 1818�
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de bains de mer qui suscitent encore une 
certaine méfiance de la part des médecins, 
mais se plonge dans des baignoires d’eau 
minérale dont il lui détaille la variation des 
dosages selon les ordonnances médicales�43 

Le séjour de santé se distingue ain-
si des excursions au Vésuve, à Pompéi, 
à Amalfi et à Sorrente effectuées en 1816� 
Ces deux types de circulations s’interpé-
nètrent néanmoins largement� Bien après 
les pionniers comme Richard Townley 
qui parcourait l’île de Man en 1789, le 
comte de Clary-Aldringen compose ses 
circuits de promenades�44 Les excursions 
sont organisées en barque ou à dos d’âne 
en suivant des itinéraires généralement 
connus et appréciés des étrangers� Ces 
longues courses qui débutent par la 
découverte des environs et se prolongent 
vers Pompéi et Pestum offrent une activité 
physique qui participe de la guérison, tout 
en satisfaisant les attentes de cette élite 
cultivée en quête de paysages� Le grand 
nombre de dessins et d’aquarelles conservé 
au musée régional de Teplice témoigne de 
cette pratique qui motive les courses du 
comte�45

Trois mois suffisent pour voir le golfe: 
le comte ne manque aucun des lieux 

incontournables lors de son premier 
voyage, à commencer par Pompéi et le 
Vésuve�46 Deux ans permettent cependant 
de retourner plusieurs fois sur ces sites, et 
d’affiner le regard d’un voyageur qui n’est 
plus seulement de passage dans l’espace 
local� L’esprit du Grand Tour n’a pas 
disparu, et il se fond dans les pratiques de 
villégiature de cette élite� À Castellamare 
en 1818, le duc Camponele organise un 
diner et une visite nocturne de Pom-
péi pour les Woyna et les Kaunitz qui 
viennent d’arriver à Naples� Cette nou-
velle façon de découvrir la cité manque 
de tourner court, car Pompéi est clôturée 
en raison de la multiplication des vols qui 
dégradent lentement le site: „Les gardes de 
Pompeja […] nous refusent l ’entrée, il faut 
des permissions! on prie, on crie, on offre de 
l ’argent, tout est inutile – point de Pompe-
ja! […] les gardes faiblissent, les écus sont 
vainqueurs, les portes de Pompeja s’ouvrent 
pour nous – non pas celles qui s’ouvroient 
pour les habitants il y a 2000 ans, mais les 
misérables grilles de lattes qui ferment a 
présent ses ruines�“47

L’encadrement de l’accès au site s’inscrit 
dans les préoccupations de protection du 
patrimoine étudiées par Charlotte Gui-

43  Ibidem, 22 juillet 1818� A� Corbin, Le territoire du vide, p� 171�
44  Ibidem, p� 107-120�
45  Regionální muzeum v Teplicích, collection Clary-Aldringen, portefeuilles de Charles-Joseph de 

Clary-Aldringen�
46  M� Magne, Mon Dieu que ce Vésuve est beau! Le récit de l ’ascension dans le journal d’un aristocrate de 

Bohême au cours de son voyage de 1816, Cahiers de la Méditerranée 89, 2014, p� 265-294� Une pers-
pective dans Jan Herman – Kris Peeters – Paul Pelckmans (edd�), Dupaty et l ’Italie des voyageurs 
sensibles, Amsterdam–New-York 2012� 

47  SOA Litoměřice, liaison Děčín, RA Clary-Aldringen, sign� 320, cart� 167, 18 juillet 1818�
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chard dans le cas de Rome�48 Cette clôture 
avec „accès payant“ laisse penser à une 
logique proto-touristique� Ces protections 
sont nécessaires car tous les visiteurs n’ont 
pas la même définition de l’amateur que le 
comte Charles-Joseph: „J’étois enchanté et 
me fachois tout bas contre la comtesse Sophie 
[Woyna] et [le baron] Eckarstein qui au lieu 
de regarder et d’admirer, avoit seulement les 
yeux en terre, pour voler quelque fragment�“ 
Le comte préfère acheter ces fragments 
issus de fouilles plus ou moins légales: 
il témoigne ainsi de la formation d’un 
marché du souvenir suscité par l’afflux 
des voyageurs� Comme Chateaubriand, 
nombre d’entre eux se montraient sou-
cieux de collecter des objets nécessaires 
à la réminiscence, dans un monde que les 
romantiques considéraient bien souvent 
comme en voie de disparition�49 

Ce type de pratique transforme 
logiquement l’espace local� La mise en 
place du célèbre livre d’or de l’ermitage 
de Rosina au pied du Vésuve en est un 
bel exemple� Charles-Joseph y cherche 
des noms illustres ou connus�50 Cet arrêt 
précède l’ascension qui était devenue un 
lieu commun du voyage de Naples� Le 
comte témoigne aussi de l’adaptation des 
populations à la circulation des étrangers  
à Ischia� Lors d’une promenade au sommet  
de l’Epomeo en 1818, le comte découvre 

deux ermites qu’il démasque bientôt: „Ils 
sont maçons de leur métier, font les hermites 
dans la saison des étrangers et puis ils jettent 
a la lettre leur froc aux orties, et travaillent 
aux vignes et aux champs.“51 Cette même 
course a pour but Moropana où le comte 
sait trouver des pratiquants ischitani de la 
danse pyrrhique, une danse de tradition 
grecque „qui s’est conservée sur l ’Isle�“ Dans 
le sillage des folkloristes, mais pour l’attrait 
du pittoresque, il assiste à une démons-
tration suivie d’une négociation avec les 
danseurs pour une fête particulière� Le 
lendemain, après un septième bain mêlant 
trois barils d’eau de Gurgitello à neuf ba-
rils degli Occhi, le comte de Clary-Aldrin-
gen offre à Madame Woyna et d’autres 
dames venues de Naples ce spectacle 
traditionnel� La villégiature balnéaire et 
thermale des élites accélère une certaine 
mise en valeur de la région qui correspond 
au développement d’un premier tourisme 
au XIXe siècle� 

Le comte évolue dans des circuits rela-
tivement balisés avec leurs passages obligés 
qu’il retrouve dans les guides et les récits 
de voyages de ses contemporains cités dans 
les journaux�52 Ainsi, lorsqu’il se rend en 
Sicile en 1816, Charles-Joseph ne cherche 
pas à s’aventurer hors des limites de 
Palerme où il participe aux réjouissances 
de la cour� Pour un grand noble d’Europe 

48  Charlotte Guichard, Les circulations artistiques en Europe (années 1680-années 1780), in: P�-Y� Beau-
repaire – P� Pourchasse (edd�), Les circulations internationales, Rennes 2010, p� 396-398� 

49  S� Venayre, Panorama, p� 459�
50  SOA Litoměřice, liaison Děčín, RA Clary-Aldringen, sign� 320, cart� 168, 13 mars 1819�
51  Ibidem, sign� 320, cart� 167, 28 juillet 1818�
52  Notamment Chateaubriand, Madame de Staël et Elisa von Recke� 
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centrale, le trajet en bateau prend des al-
lures de croisière�53 Il se différencie de son 
ami Léon Potocki (1799–1864), auteur 
d’histoires sur les coutumes qui se lance 
dans un tour de l’île deux mois en 1818, 
qualifié de „pénible voyage“ à son retour�54 
Le sud de l’Europe demeure ainsi inégale-
ment accessible� L’attrait de la découverte 
et la curiosité de l’amateur sont des motifs 
importants des circulations du comte de 
Clary, mais ces dernières ne correspondent 
pas à des voyages d’exploration� C’est 
à partir d’une position à mi-chemin entre 
l’homme du monde et le curiste que le 
comte se fait observateur des changements 
politiques à l’œuvre dans le royaume� Il en 
décrit les manifestations pour ses proches 
restés en Europe centrale, qui attendent 
des lettres détaillées sur tous les espaces 
qui font la renommée de Naples� 

Des lettres et des journaux pour décrire le 
séjour napolitain 
La perception du changement politique
Le comte découvre un espace politique 
qui rappelle celui qu’a connu son père, le 
prince Jean de Clary en 1792� Lors de la 
présentation au roi de 1816, Ferdinand se 
souvient du nom de Clary-Aldringen� Les 
années d’exil apparaissent alors comme 
une parenthèse, une mise en sommeil de la 
cour que le comte décrit dans son journal: 
„Cette cour du roi, composée de ses affidés 

a l ’air d’avoir dormi 25 ans, comme les Sie-
benschläfer [loirs] d’Autriche, c’est des figures 
et des costumes du dernier siècle�“55 La cour 
apparaît comme figée en 1791, avant la 
perte des États et l’installation du gouver-
nement de Joachim Murat� L’appartenance 
à une maison de la haute noblesse de la 
cour des Habsbourg rend le comte sensible 
au sentiment de „restauration“ qui marque 
nombre de ses contemporains� Les anciens 
usages qui avaient survécu grâce à l’exil 
palermitain ou dans les appropriations du 
nouveau régime participent de l’entreprise 
de (re)construction bourbonienne lors de 
la création royaume des Deux-Siciles� 

Le journal de Charles-Joseph décrit 
une période d’entre-deux, où l’ancienne 
puissance des princes se rétablit en lien 
étroit avec l’affirmation de l’influence po-
litique des Habsbourg dans la Péninsule� 
Cette transition se lit par exemple dans la 
façon dont les artistes s’adaptent au retour 
du roi Ferdinand en 1818, en modifiant 
leurs œuvres exposées aux Studii: „Tableau 
représentant un évèque visitant l ’établisse-
ment ai Miracoli, fait sous le règne Murat. 
C’étoit le Joachim a qui les petites filles pré-
sentaient leurs portefeuilles […]. On a changé 
Murat en prêtre, et l ’on retrouve la trace de 
ses boucles sur l ’épaule�“56 

Le comte est le témoin d’une époque en 
train de disparaître, mais dont les héri-
tages perdurent� Il n’hésite pas à saluer les 

53  SOA Litoměřice, liaison Děčín, RA Clary-Aldringen, sign� 318, cart� 1635 juillet 1816�
54  Ibidem, cart� 167, sign� 320, 10 juin 1818� Voir aussi Brigitte Urbani, Auberges siciliennes au XIXe 

siècle dans quelques récits de voyageurs français, Cahiers d’études romanes 17, 2007, p� 415-442�
55  SOA Litoměřice, liaison Děčín, RA Clary-Aldringen, sign� 320, cart� 169, 3 mai 1816� 
56  Ibidem, sign� 320, cart� 167, 2 juin 1818�
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travaux effectués sous le gouvernement 
de Joachim Murat: „J’ai été avec Flore a la 
Strada Nuova, un des plus grands bien-
faits du régime Muratique, c’est la plus belle 
promenade du monde�“57 Son origine ne 
l’empêche pas de s’inscrire en voyageur de 
son temps, et d’apprécier l’amélioration 
des infrastructures qui accompagnent le 
passage de l’État muratien au nouvel État 
bourbon�58 Ferdinand poursuit la mise en 
valeur de la capitale� Il emploie notam-
ment l’architecte de Joachim Murat pour 
reconstruire le théâtre San Carlo après 
l’incendie de 1816�59 Charles-Joseph se 
rend en 1818 dans cet ancien théâtre des 
Bourbons dont la magnificence lui semble 
démesurée: „Au premier coup d’œil la salle 
m’a parue beaucoup trop dorée, et chargée 
d’ornements. C’est lourd et magnifique. 
Quand à la scène, en vérité trop grande – trop 
est trop aussi ! Sur un théâtre d’une grandeur 
aussi prodigieuse, le spectacle est entiérement 
perdu�“60

Le théâtre fait partie de l’entreprise de 
réassurance du roi Ferdinand, au détri-
ment du plaisir des spectateurs� Comme 
à son habitude, le comte fait des loges un 
observatoire social: „Toute la Sicile est ici, 

la princesse Paterno; peu a peu ils s’établissent 
tous a Naples et Palerme devient un désert, 
perd les airs capitale qu’elle s’est donnée pen-
dant le long séjour de la cour�“61

Le comte ne voyage pas seulement en 
grand noble, il circule aussi en autrichien 
dans un contexte politique de restauration� 
Ses circulations ont lieu exactement entre 
le Congrès de Vienne et la révolution 
napolitaine� La réaffirmation de l’ordre des 
princes en Europe ouvre une période fa-
vorable aux circulations des grands nobles 
de la monarchie des Habsbourg� Le séjour 
du comte à Naples lui permet notamment 
d’assister au renforcement des liens entre 
la cour des Habsbourg et celle de Ferdi-
nand avec le voyage de l’Empereur Fran-
çois Ier d’Autriche en 1819�62 Des navires 
anglais et américains mouillent dans le 
port de Naples, qui devient ainsi le théâtre 
de la rencontre de l’Europe des princes et 
de celle des nations: le navire américain 
refuse de canonner et de pavoiser l’aigle 
autrichien pour saluer les souverains�63 

Les journaux demeurent presque muets 
sur les réseaux libéraux et le mouve-
ment carbonari� Seuls quelques échos de 
conversations animées dans le salon de 

57  Ibidem, sign� 318, cart� 161, 21 mai 1816�
58  Pierre-Marie Delpu, De l ’État muratien à l ’État bourbon: la transition de l ’appareil étatique napolitain 

sous la Restauration (1815-1822), in: Jean-Claude Caron – Jean-Pierre Luis (edd�), Rien appris, rien 
oublié? Les Restaurations dans l’Europe postnapoléonienne (1814-1830), Rennes 2015, p� 37-50�

59  Le lien entre théâtre et politique est étudié dans Mélanie Traversier, Gouverner l ’opéra. Une his-
toire politique de la musique à Naples, 17671815, Rome 2009, p� 97�

60  SOA Litoměřice, liaison Děčín, RA Clary-Aldringen, sign� 320, cart� 167, 30 mai 1818�
61  Ibidem�
62  Paul W� Schroeder, Metternich’s Diplomacy at its Zenith, 1820-1823, New-York 1969, p� 130-226�
63  SOA Litoměřice, liaison Děčín, RA Clary-Aldringen, sign� 320, cart� 169, 30 mai 1819�
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l’ambassadrice Jablonovska ou au cours des 
longues soirées d’Ischia sont accessibles au 
lecteur� L’approche du comte se veut plus 
romantique que politique� Charles-Joseph 
est tourné vers les arts et la quête des 
paysages� Son regard cherche une Naples 
retrouvée après la restauration, celle que 
Pasquale Villari (1827–1917) appelle bien-
tôt „la Naples du soleil et des merveilles�“64 
Le politique est pratiquement occulté 
dans l’écriture des journaux, au profit d’une 
capacité à circuler et faire circuler qui met 
en valeur l’appartenance du comte à une 
maison princière� Le récit de voyage est 
une construction narrative qui peut laisser 
penser à une forme de reconquête cultu-
relle d’une position sociale fragilisée en 
Europe�

Le comte se déplace très peu hors de 
la monarchie des Habsbourg entre 1780 
et 1815� Tout se passe comme s’il y avait 
une forme d’urgence à voyager après 
1815, de redécouvrir cette Italie des élites 
que son père a visitée grâce à une mission 
impériale en 1792� Si les deux ans passés 
à Naples se terminent au printemps 
de l’année 1820, ce n’est pas la révolu-
tion qui provoque le départ du comte� 
Comme en 1819, il se rend avec les élites 
catholiques à Rome pour la semaine 
sainte, et de là regagne la monarchie des 
Habsbourg� Ce voyage de retour appa-
raît sans lien avec les tensions politiques 
à Naples� Il faut attendre l’écriture des 

lettres de Vienne pour que le comte 
se dise „ultra-enragé“ contre une „sotte 
révolution�“65 Les journaux conservent le 
souvenir d’un voyage réussi que la révo-
lution n’a pas perturbé�

Seules les lettres amicales de l’année 
1820 témoignent de la confrontation 
brutale entre l’image édénique du golfe de 
Naples et la réalité politique qui conduit 
au départ de l’ambassadeur Louis Jablo-
nowsky� Le comte écrit par exemple à 
Fédor Golovkine: „Avez vous jamais vu, 
depuis qu’on en fait, une plus sotte révolution 
que celle de Naples? ou j’étois si heureux, si 
content, ou le soleil est si beau et l ’hiver si bon 
! comme ils me l ’ont arrangé!“66 La période 
favorable aux circulations des grands 
nobles de la monarchie des Habsbourg 
semble se refermer, mais son souvenir 
perdure pour le comte qui poursuit la 
rédaction de ses journaux tout au long des 
années 1820�

L’écriture du voyage
La relation de voyage compte autant que 
le déplacement lui-même� Les journaux 
caractérisent les circulations aristocra-
tiques par rapport à d’autres formes de 
mobilité comme le voyage républicain qui 
se développe au cours de cette période� 
Conformément aux pratiques de l ’ Europe 
voyageante, lecture et écriture font partie 
intégrante de la façon dont le comte de 
Clary construit sa présence à l’étranger et 

64  Cité dans Colette Vallat – Brigitte Marln – Gennaro Biondi, Naples. Démythifier la ville, Paris 
2000, p� 25�

65  SOA Litoměřice, liaison Děčín, RA Clary-Aldringen, sign� 340, cart� 190, Ch�-J� à F� Golovkine, 
Vienne, 31 décembre 1820�

66  Ibidem.
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organise son retour dans la monarchie des 
Habsbourg�67 

Charles-Joseph découvre le golfe de 
Naples avec les itinéraires et les guides, 
qu’il complète avec les récits de ses 
contemporains comme Chateaubriand ou 
Elisa von Recke� Ces auteurs sont copiés 
et commentés dans les cahiers rédigés 
à partir des lettres et des notes de voyages� 
Les journaux forment ainsi une œuvre en 
dialogue où le „coup d’œil“ du comte est 
sans cesse mis en relation avec d’autres 
points de vue� La culture visuelle est omni-
présente, au travers de croquis personnels, 
ou de vues découpées dans les guides� Le 
comte n’hésite pas à détruire des ouvrages 
pour en fabriquer un qui lui soit propre� 

Les lettres qu’il envoie à Vienne et 
Teplitz entre 1816 et 1820 entretiennent 
un lien persistant avec la monarchie des 
Habsbourg� Le prince Jean de Clary peut 
ainsi confronter ses souvenirs aux im-
pressions de son fils qui explore la ville 
motivé par l’envie de la faire redécouvrir 
à son père� Son journal de juillet 1816 
contient une carte manuscrite placée en 
vis-à-vis du texte, où il indique les empla-
cements des lieux connus de son père et 
leur nouvelle occupation�68 Le comte ne 
décrit pas seulement son expérience, mais 
une Naples revisitée qui témoigne d’une 
pratique du voyage fortement inscrite dans 
les pratiques des grandes maisons� Les 

deux expériences se rejoignent pour une 
transmission familiale d’une „mémoire 
italienne“ en Europe centrale�

Les lettres sont soigneusement conser-
vées à Vienne et Teplitz, pour être réin-
vesties dans la mise en forme a posteriori 
des journaux� La correspondance familiale 
est un outil essentiel de ces circulations 
dont l’écriture dure plus longtemps que les 
voyages: „J’ai mis à faire ce voyage de 1816: 
7 mois et 22 jours. J’ai mis à l ’écrire : 17 mois 
et 5 jours�“69 Charles-Joseph de Clary-Al-
dringen pose la plume pour remonter en 
voiture et retrouver le golfe� L’écriture du 
voyage dure plus longtemps que la circu-
lation physique� Elle permet au comte de 
soulager la claustration due à sa faiblesse 
de poitrine� À peine a-t-il reposé la plume 
du journal qu’il remonte en voiture pour 
regagner la péninsule� 

Le récit n’est pas une simple trace� Ce 
journal devient un véritable trésor qui fait 
l’objet de tous les soins du comte� En 1817, 
les souvenirs du golfe prennent le pas sur 
l’écriture du quotidien�70 Les journaux 
de 1816 sont encore repris entre 1826 
et 1828� De nouveau, plus de quarante 
cahiers et 1200 pages s’ajoutent aux pré-
cédents� Il en va de même pour le séjour 
de 1818-1820, avec 76 cahiers et 3300 
pages�71 

Les citations de ses lettres permettent de 
conserver les impressions de ces voyages� Il 

67  Ibidem, sign� 320, cart� 167, 14 mai 1818� 
68  Ibidem, sign� 318, cart� 161, 1er juillet 1816�
69  Ibidem, sign� 318, cart� 164, octobre 1816�
70  Aucun journal décrivant l’année 1817 n’a été retrouvé�
71  Ibidem, sign� 318-322, cart� 161-176�
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les actualise avec des notes soigneusement 
délimitées� Enfin, il organise sommaires et 
index� Ce travail digne d’un éditeur permet 
de lire ses manuscrits en société et de les 
prêter au cours des années 1820� Lui-même 
obtient les manuscrits d’une madame 
Borchovska qui voyage en même temps 
que lui en 1816�72 Il peut ainsi confronter 
leurs expériences� Le récit de voyage est au 
cœur d’une pratique sociale qui stimule les 
voyageurs� Le „coup d’œil“73 que le comte 
promène sur le golfe de Naples l’identifie et 
le distingue à son retour comme membre de 
la „première société“� 

Les journaux sont d’abord restreints 
à un lectorat choisi, mais le comte envi-
sage leur divulgation à la communauté 
des voyageurs qui pourraient parcourir les 
mêmes routes que lui avec „mon journal à la 
main“�74 Il offre surtout à une „imprimeuse 
postérité“75 directement apostrophée dans 
les journaux une feuille de route qui signe 
la persistance d’une voix aristocratique 
dans l’Europe du Congrès de Vienne� 

Conclusion
La mise en rapport des deux récits de 1816 
et 1818 est fructueuse, car l’enthousiasme 
du voyageur est tempéré par le retour du 
convalescent� Les journaux du comte de 
Clary-Aldringen font apparaître le golfe 

comme un espace en transition où l’esprit 
du Grand Tour se teinte de celui de la 
villégiature contemporaine� Le „primat de 
l’aristocratie“76 dans l’émergence du voyage 
thérapeutique fait des grands nobles des 
témoins autant que des acteurs de la 
transformation des sociétés européennes 
au seuil de l’âge d’or des stations thermales 
et balnéaires en Europe� 

Cette transformation, c’est d’abord celle 
de Naples et de ses environs qui d’étapes 
du voyage deviennent des lieux de rési-
dence� Bien des voyageurs ne sont plus 
seulement de passage au début du XIXe 
siècle� Les installations durables modi-
fient la manière de concevoir la présence 
étrangère� L’île d’Ischia se couvre en partie 
de villas accueillant des voyageurs soucieux 
de confort, et intègre les circuits tradition-
nels permettant la découverte du golfe en 
barque ou à dos d’âne� 

Le regard des élites sur la péninsule 
italienne au lendemain du Congrès de 
Vienne se modifie sensiblement� La 
culture classique ne disparait pas, mais elle 
s’inscrit dans une refondation du voyage 
aristocratique qui permet aux voyageurs de 
s’approprier et d’infléchir les canons tra-
ditionnels du tour d’Italie dans le contexte 
des restaurations politiques� L’installation 
en famille du comte de Clary-Aldringen 

72  Ibidem, sign� 323, cart� 180, 23 mai 1824�
73  Expression récurrente, partagée par de nombreux voyageurs comme Frances M� Trolloppe (1780-1863)�
74  SOA Litoměřice, liaison Děčín, RA Clary-Aldringen, sign� 323, cart� 177, 6 juillet 1822� Voir aussi 

Hana Jechova, Du voyage au journal de voyage. Quelques remarques sur la prose à la fin du XVIIIe siècle, 
Neohelicon 3-4, 1974, p� 358-365�

75  SOA Litoměřice, liaison Děčín, RA Clary-Aldringen, sign� 323, cart� 177, 8 juillet 1822�
76  A� Corbin, Le territoire, p� 305-317�
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semble ainsi répondre à l’errance des émi-
grés de France ou du Saint-Empire dont 
Charles-Joseph et ses parents avaient été 
témoins à Teplitz dans les années 1790–
1800� Les années 1816–1820 s’apparentent 
à une parenthèse enchantée pour la haute 
noblesse de la monarchie des Habsbourg� 
Elles semblent clore cette période durant 
laquelle le voyage ne pouvait se concevoir 
qu’en s’engageant dans l’armée ou dans les 
réseaux diplomatiques� 

Ces voyages apaisés de la noblesse per-
mettent de décrire un espace politique dans 
lequel l’ordre monarchique des bourbons 
s’appuie sur les héritages muratiens pour 
trouver un second souffle grâce à la réou-
verture de San Carlo ou à l’aménagement 
de promenades� Entre la cour ressuscitée de 
Ferdinand et les vaisseaux américains dans 
le port de Naples, le golfe devient un labo-
ratoire où l’ancien et le nouveau monde se 
rencontrent� Les salons d’ambassade conti-
nuent d’occuper une place centrale dans la 
circulation des voyageurs et contribuent 
à la formation de communautés d’origine 
et de langue� C’est à partir de ces espaces 
que le comte participe à la formation d’une 
culture partagée des élites nobiliaires� 
Comme bien des aristocrates de Vienne, 
Charles-Joseph se montre ainsi très 
sensible à l’anglomanie qui accompagne la 
forte présence britannique dans le sud de 
l’Italie� Il peut aussi sacrifier à la descrip-
tion du Vésuve dont les accents roman-
tiques caractérisent cette génération qui 
voyageait dans l’ombre de Chateaubriand� 
Tout en répondant aux attentes de ses 
correspondants à Vienne ou à Teplitz, il 
met enfin l’accent sur le dynamisme de la 

capitale, en décrivant par exemple les vols 
en ballons qui singularisent son récit� 

Quand la vague révolutionnaire em-
porte les repères de l’homme du monde 
en villégiature, il ne reste que la nostalgie 
d’un baigneur distingué pour qui l’écri-
ture ravive le souvenir de Naples au cœur 
de l’hiver viennois� Grâce à la lecture et 
à l’écriture, le comte de Clary-Adringen 
livre alors à ses pairs la lumière d’une 
expérience particulière dont la reconnais-
sance participe à un processus de construc-
tion personnelle et sociale� Le regard du 
petit-fils du prince de Ligne est celui d’un 
observateur du grand monde qui est le 
sien� Avec mesure, ses voyages peuvent 
apparaitre comme le versant culturel de la 
formation d’une „Europe des Habsbourg“ 
marquée par la circulation des armées au-
trichiennes dans la péninsule� Son parcours 
met en valeur une manière de réinventer le 
voyage aristocratique, qui inscrit ce comte 
de Bohême au cœur des recompositions 
politiques, sociales et culturelles de l’Eu-
rope de la Sainte-Alliance� 

Des enfants du comte aux historiens, 
les lecteurs des journaux trouvent dans ces 
sources la trace d’une mémoire aristocra-
tique qu’il est nécessaire de confronter 
à d’autres témoignages� Des voyages 
comme ceux de cet héritier d’une ville 
d’eau de Bohême du Nord soulignent le 
rôle que la haute noblesse de l’Europe 
centrale a pu jouer dans le développe-
ment d’une économie proto-touristique 
qui s’accélère avec le chemin de fer� Cette 
révolution technique transforme considé-
rablement les formes du voyage à Naples 
et à Teplitz à la fin du XIXe siècle� 
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Matthieu Magne 
„The air of Naples is in itself a remedy“
The Neapolitan journeys of Count Charles-Joseph of Clary-Aldringen in 1816 and 
from 1818 to 1820 
(Abstract)

Count Charles-Joseph of Clary-Aldringen (1777-1831) travelled down to Italy twice� 
In 1816, Naples was a stage on a journey dedicated to the arts and the landscapes of the 
peninsula which was affected by political changes� From 1818 to 1820, staying in the Nea- 
politan bay with his family was more motivated by health concerns� The Count inherited 
a princely estate mainly around the spa of Teplitz in North Bohemia� It thus gave him 
a precise point of comparison when he discovered the changes that had occurred in Naples 
after the Congress of Vienna� Our point is then to bring to light what the Count was 
looking for when he came to Naples, his economic and social resources and the descrip-
tions he then sent to his relatives and friends in central Europe at the beginning of the 
19th century�

KEY WORDS: 
Clary-Aldringen; travels; Naples; socializing; health practices; letters; diary
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Paměti Přibíka a Jana Bukovanských 
Pintů z Bukovan 
Teze edičního projektu1

FRANTIŠEK KOREŠ

V evropské historiografii se během pos-
ledních desetiletí ve stále hojnější míře 
vyskytují snahy uchopit v co nejširším roz-
sahu způsoby myšlení, chování a jednání 
příslušníků jednotlivých sociálních vrstev 
raně novověké společnosti�2 Ty nejenže 
podávají nezaměnitelný obraz vnímání 
více či méně významných politických 
událostí a sociálních procesů, ale zároveň 
dovolují nahlížet hodnoty, představy 
i cíle konkrétního jedince� Vedle dříve 

převládajícího popisu takzvaných velkých 
dějin tak postupně vzniká přinejmenším 
obdobně důležitý prostor pro poznání 
mnohovrstevnatých základů lidského 
uvažování a jeho nezpochybnitelného vlivu 
na okolní dění�3

Přijetí obdobných východisek pod-
statným způsobem změnilo směr, jímž 
se dlouhá léta ubíralo bádání zaměřené 
na minulost šlechty�4 Kladení dříve nez-
vyklých otázek přeneslo jeho tematické 

1  Předkládaná studie se zaměřuje na výslednou podobu a cíle pramenné edice, která vzniká s finanční 
podporou Grantové agentury Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v rámci řešení individu-
álního vědeckého projektu č� 137/2014/H Paměti Přibíka Bukovanského Pinty z Bukovan a jeho syna 
Jana� 

2  Promýšlení pozice individua v dějinách se stalo s rozšířením historickoantropologických přístupů 
námětem četných odborných pojednání ze zahraniční i domácí produkce� K dané problematice 
alespoň výběrově Gert Dressel, Historische Anthropologie. Eine Einführung, Wien–Köln–Weimar 
1996; Heinz-Dieter Heimann – Pierre Monnet (edd�), Kommunikation mit dem Ich. Signaturen 
der Selbstzeugnissforschung an europäischen Beispielen des 12. bis 16. Jahrhunderts, Bochum 2004; 
Martin Nodl – Daniela Tinková (edd�), Antropologické přístupy v historickém bádání, Praha 2007; 
Lucie Storchová – Jan Horský a kol�, Paralely, průsečíky, mimoběžky. Teorie, koncepty a pojmy v české 
a světové historiografii 20. století, Ústí nad Labem 2009; Lucie Storchová (ed�), Conditio huma-
na – konstanta (č)i historická proměnná? Koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné 
historiografii, Praha–Ústí nad Labem 2007� 

3  K zohlednění místa „malého“ člověka uprostřed všeobjímajících společenských procesů přispěla pře-
devším mikrohistorická metoda� O jejím uplatnění podrobněji zejména Josef Grulich, Zkoumání 
„maličkostí“ (Okolnosti vzniku a významu mikrohistorie), Český časopis historický 99, 2001, s� 519-
547; Jan Horský, Místo (velkých) teorií v historických vědách v době narativistické kritiky a mikrohisto-
rických bádání, in: L� Storchová (ed�), Conditio humana, s� 11-37, zde s� 31-33� 

4  Okolnosti tematické a metodologické proměny domácího bádání o dějinách společenských elit 
přehledně shrnují Václav Bůžek – Josef Hrdlička – Pavel Král – Zdeněk Vybíral, Šlechta raného 
novověku v historickoantropologických proudech současné evropské historiografie, Časopis Matice morav-
ské 122, 2003, s� 375-409� 
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těžiště mimo jiné do oblasti symbolické 
komunikace,5 každodennosti6 nebo 
vnímání vztahu jedince a jeho sociálního 
okolí�7 Zároveň však vyústilo ve zvýšený 
zájem o rozmanité druhy osobně laděných 
pramenných svědectví, jež by na ně 
dokázala uspokojivě odpovědět�8 Nezaned-
batelnou roli si v daném ohledu udržovala 
i díla vyplňující žánrově poměrně 
nepřehlednou skupinu děl memoárové li-
teratury, kterou tvořily vedle jednoduchých 
poznámek vznikajících pro osobní potřebu 
pisatele především rodinné kroniky 
a obsahově propracované paměti�9

Do posledně jmenované kategorie se 
všemi svými vnějšími i vnitřními znaky 
jednoznačně řadí rovněž pamětní zápisy 

příslušníků rytířského rodu Bukovanských 
Pintů z Bukovan, kterým byla navzdo-
ry jejich nesporné vypovídací hodnotě 
věnována v domácím dějepisectví prozatím 
pouze mizivá pozornost�10 Proto se autor 
přítomné studie rozhodl připravit vědecký 
projekt usilující jak o ediční zpřístupnění 
pozoruhodného pramene, tak o jeho hlubší 
zasazení do kontextu stávajících a stále 
přibývajících poznatků o životě české 
nižší šlechty� Od svého záměru si v prvé 
řadě slibuje prohloubení studia konkrét-
ního počínání příslušníků této nesourodé 
sociální skupiny� 

Podrobné ohlédnutí za proměnlivými 
přístupy k jejím dějinám se již stalo  
předmětem celé řady odborných po- 

5  Barbara Stollberg-Rilinger, Des Kaisers alte Kleider. Verfassungsgeschichte und Symbolsprache des 
Alten Reiches, München 2008; táž, Symbolische Kommunikation in der Vormoderne. Begriffe – Thesen – 
Forschungsperspektiven, Zeitschrift für historische Forschung 31, 2004, s� 489-527� Zvolený úhel 
pohledu pomáhá například lépe porozumět účinnosti symbolických nástrojů užívaných za účelem 
sbližování české šlechty s politikou vládnoucí dynastie� K tomu podrobněji Václav Bůžek, Ferdinand 
Tyrolský mezi Prahou a Innsbruckem. Šlechta z českých zemí na cestě ke dvorům prvních Habsburků, 
České Budějovice 2006 (= Monographia historica 7)� 

6  Do popředí se dostaly hlavně výzkumy sledující jednotlivé prvky všedního života šlechtických dvorů� 
Blíže zejména Jaroslav Pánek, Život na šlechtickém sídle v předbělohorské době, in: Lenka Bobková 
(ed�), Život na šlechtickém sídle v XVI�–XVIII� století, Ústí nad Labem 1992 (= Acta Universitatis 
Purkynianae, Philosophica et Historica 1, Studia historica 1), s� 9-27� 

7  Wolfgang Reinhard, Freunde und Kreaturen. Historische Anthropologie von Patronage – Klientel – 
Beziehungen, Freiburger Universitätsblätter 139, 1998, s� 127-141; Václav Bůžek, „Páni a přátelé“ 
v myšlení a každodenním životě české a moravské šlechty na prahu novověku, Český časopis historický 
100, 2002, s� 229-264; Petr Maťa, Svět české aristokracie (1500-1700), Praha 2004, s� 641-678�

8  O nich z širší perspektivy Winfried Schulze (ed�), Ego-Dokumente. Annäherung an den Menschen in 
der Geschichte, Berlin 1996; Benigna von Krusenstjern, Selbstzeugnisse der Zeit des Dreißigjährigen 
Krieges. Beschreibendes Verzeichnis, Berlin 1997� 

9  Přiblížení jednotlivých odvětví memoárové literatury spolu s uvedením konkrétních příkladů z pro-
středí nižší šlechty se stalo předmětem následujícího výkladu�

10  Opis pamětí bukovanských rytířů se dochoval v knize rodopisných zápisů augustiniánského ře-
holníka Vincenta známé pod názvem Liber variegatus (Národní knihovna Praha, sign� XVII E 28, 
p� 108-146)� Při každé další zmínce o editovaném pramenu již bude v poznámkovém aparátu studie 
užíváno pouze zkráceného výrazu Paměti�
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jednání�11 V souvislosti s editovanými 
paměťmi se tak pohled omezí alespoň 
na nejzásadnější výzkumy, které usilovaly 
o rozkrývání rozličných stránek osobnosti 
českého nižšího šlechtice� Ty jsou však téměř  
bezvýhradně dílem posledních tří deseti- 
letí� Prakticky až do sklonku osmdesátých 
let 20� století se totiž osudy vybraných 
jednotlivců z rytířského stavu převážně 
rozplývaly v povšechně pojímaném po-
hledu na sociální vývoj elitních vrstev raně 
novověké společnosti�12 Z něj se výrazněji 
vymanily pouze v těch případech, kdy byla 
badatelská pozornost namířena k vybraným 
projevům hospodářské každodennosti a kul-
turní úrovně drobných šlechtických statků�13

Jako svébytná sociální skupina s oso-
bitými projevy myšlení a jednání začala být 
nižší šlechta vnímána teprve s uplatněním 
výraznějších teoretických a metodo-

logických změn v historiografickém 
diskurzu, které si záhy vyžádaly hledání 
nových témat, účinnějších pracovních 
postupů a především interpretaci dříve 
jen málo využívaných typů písemností�14 
Přestože se jednotliví historici a historičky 
obraceli až donedávna téměř výlučně 
k předbělohorskému období, dovedli 
postupně odhalit specifický podíl rytířstva 
na všech význačnějších oblastech poli-
tických, hospodářských, kulturních a so-
ciálních dějin Království českého�15 

Ačkoli se již od počátku výrazně 
oživeného bádání těšily z výsostné-
ho postavení prameny osobní po-
vahy, na vytvoření ucelené představy 
o proměnách nižší šlechty svou výpovědí 
zdaleka nestačily� Teprve v kombinaci 
s účty, dluhopisy, pozůstalostními inventáři, 
vrchnostenskými instrukcemi či rozličnými 

11  S řadou tematických námětů ke studiu dějin předbělohorského rytířstva a bohatými odkazy na sou-
visející odbornou literaturu i prameny Václav Bůžek, Nižší šlechta v předbělohorských Čechách (Prame-
ny, metody, stav a perspektivy bádání), Český časopis historický 91, 1993, s� 37-54; týž, Nižší šlechta 
Království českého v předbělohorské době, in: Václav Bůžek – František Koreš – Petr Mareš – Miroslav 
Žitný, Rytíři renesančních Čech ve válkách, Praha 2016, s� 5-21� 

12  Klíčovým měřítkem pro posouzení úrovně postavení v hierarchicky uspořádané společnosti se 
v obdobných výzkumech stávala především výše nemovitého majetku� Srov� Josef Polišenský – Fre-
derick Snider, Změny ve složení české šlechty v 16. a 17. století, Československý časopis historický 20, 
1972, s� 515-526; Ondřej Felcman, Majetkové poměry feudální třídy v druhé polovině 17. století, Acta 
Universitatis Carolinae – Philosophica et historica 1, Studia historica 14, 1976, s� 195-228� 

13  Rudolf Anděl, Hospodářská situace drobných šlechtických statků na česko-lužickém pomezí v XVII. 
století, Sborník Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem, řada historická 1971, s� 61-134; týž, Pří-
spěvek k problematice životní a kulturní úrovně drobné šlechty na Frýdlantsku v 17. století, Z minulosti 
Děčínska a Českolipska 3, 1977, s� 101-119; týž, Rybníkářství na statcích frýdlantské lenní šlechty 
v 16. a 17. století, Sborník Severočeského muzea, Historia 9, 1988, s� 33-52; Petr Čornej, K otázce 
životního stylu nižší šlechty před Bílou horou, Středočeský sborník historický 15, 1980, s� 125-142�

14  K tomu zevrubněji V� Bůžek, Nižší šlechta v předbělohorských Čechách�
15  Ucelenou metodickou koncepci aplikoval na široké společenské kruhy nižší šlechty při studiu mo-

cenských, hospodářských a kulturních souvislostí jejího vývoje týž, Nižší šlechta v politickém systému 
a kultuře předbělohorských Čech, Praha 1996; týž, Úvěrové podnikání nižší šlechty v předbělohorských 
Čechách, Praha 1989� 
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zápisy v deskách zemských bylo možné 
hustěji zaplňovat dříve opomíjená tema-
tická pole a spolu s nimi objevovat české 
rytíře v nezvyklých životních rolích�16 
Vysoce žádoucího zhodnocení se tím 
pádem dočkala pestrá škála činností 
a myšlenkových kategorií utvářejících jejich 

obraz navenek i zevnitř� Ať už byl důraz 
položen na otázky po způsobech chápání 
politické a vojenské kariéry,17 úvěrového 
podnikání,18 literárního mecenátu,19 hmot-
ného vybavení šlechtické domácnosti,20 
cestovní a hospodářské každodennosti,21 
válečného zážitku,22 sociálních sítí,23 

16  Na četné možnosti interpretace těchto písemností souhrnně poukázal týž, Nižší šlechta v předbělohorských 
Čechách, s� 40-42� K ozřejmění charakteru příslušných typů pramenných svědectví alespoň výběrově týž, 
Die Quellen finanzieller Einnahmen von Angestellten der Herren von Rosenberg in Böhmen am Ende der 
Epoche vor der Schlacht am Weissen Berge, Hospodářské dějiny 18, 1990, s� 107-160; Michaela Neuderto-
vá, „Item ve velkém fraucimře před lusthausem se nachází…“ (Příspěvek ke studiu inventářů pozdně renesanč-
ních rezidencí v severozápadních Čechách), in: Václav Bůžek – Pavel Král (edd�), Aristokratické rezidence 
a dvory v raném novověku, České Budějovice 1999 (= Opera historica 7), s� 163-199� 

17  V� Bůžek, Nižší šlechta v politickém systému; Petr Mareš, Obsazování úřadu krajského hejtmana 
v předbělohorském období a soupis krajských hejtmanů na základě dochovaných seznamů z let 1563/1564-
1616/1617, Praha 2009; týž, Krajské mustrunky a krajští mustrheři v organizaci vojenské správy, 
Paginae historiae 21, 2013, s� 298-321; V� Bůžek – F� Koreš – P� Mareš – M� Žitný, Rytíři rene-
sančních Čech ve válkách�

18  V� Bůžek, Úvěrové podnikání nižší šlechty; týž, Úvěrové podnikání rytířů Malovců v předbělohorské 
době, Folia historica bohemica 14, 1990, s� 135-194�

19  Týž, Literární mecenát nižší šlechty v předbělohorských Čechách, in: Jaroslav Pánek – Miloslav Polívka – 
Noemi Rejchrtová (edd�), Husitství – reformace – renesance� Sborník k 60� narozeninám Františka 
Šmahela, Praha 1994, s� 831-843�

20  Týž, Mezi dvorem, rezidenčním městem a rytířskou tvrzí (Domácnosti rytířů, měšťanů a církevních 
hodnostářů v rožmberských službách), Opera historica 3, 1993, s� 287-313; týž, Městské domácnosti 
úředníků a dvořanů posledních Rožmberků, in: Zdeněk Beneš – Eduard Maur – Jaroslav Pánek (edd�), 
Pocta Josefu Petráňovi� Sborník prací z českých dějin k 60� narozeninám prof� dr� Josefa Petráně, 
Praha 1991, s� 301-325; Tomáš Sterneck, K majetkovému zázemí a domácnosti rytíře Petra Doudleb-
ského z Doudleb, Husitský Tábor 14, 2004, s� 259-362�

21  Michaela Neudertová, Cestování nižší šlechty v předbělohorských Čechách, in: Lenka Bobková – Mi-
chaela Neudertová (edd�), Cesty a cestování v životě společnosti, Ústí nad Labem 1995 (= Acta 
Universitatis Purkynianae, Philosophica et Historica 3, Studia historica 2), s� 209-213; Václav 
Bůžek, Každodenní život na statcích Šťastného Václava Pětipeského z Chýš očima hospodářských úředníků 
počátkem 17. století, in: Marie Koldinská – Alice Velková (edd�), Historik zapomenutých dějin� Sbor-
ník příspěvků věnovaných prof� dr� Eduardu Maurovi, Praha 2003, s� 198-210�

22  V� Bůžek – F� Koreš – P� Mareš – M� Žitný, Rytíři renesančních Čech ve válkách�
23  V� Bůžek, „Páni a přátelé“; týž, Klientela Pernštejnů a Rožmberků ve druhé polovině 16. století, in: Petr 

Vorel (ed�), Pernštejnové v českých dějinách, Pardubice 1995, s� 213-225� Na dosud jen okrajově 
probádanou problematiku vývoje vztahů mezi rytíři a měšťany upozornil týž, Nižší šlechta v poddan-
ských rezidenčních městech předbělohorské doby, in: Michaela Kokojanová (ed�), Měšťané, šlechta a du-
chovenstvo v rezidenčních městech raného novověku (16�-18� století), Prostějov 1997, s� 185-199� 
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manželského i mimomanželského soužití24 
nebo prověřených vzorců chování,25 
v ohnisku zvolené optiky se vždy ocita-
li zcela konkrétní představitelé nižšího 
šlechtického stavu� 

Navzdory oprávněnému a stále 
častějšímu zohledňování výpovědi výše 
naznačených druhů písemností se jaký-
koli výzkum, jenž se zaobírá vnitřními 
obzory světů předbělohorských rytířů, 
neobejde bez pramenů osobní povahy� 
Nejširší možnosti využití nabízejí z hle-
diska historickoantropologické optiky 
zejména pozůstatky soukromé i úřední 
korespondence jednotlivých rodů� 
Zatímco většina z nich zůstává ve skrom-
ném množství rozptýlena do mnoha 
archivních fondů či sbírek, některé se 
shodou příznivých okolností zachovaly 
v nebývalém rozsahu jako dopisy Al-

brechta a Šťastného Václava Pětipeských 
z Chýš a Egrberku nebo rytířů Myšků ze 
Žlunic� Oba soubory obsahově pozo-
ruhodných listů se i přes mimořádnou 
náročnost edičních prací postupně 
dočkaly svého zpřístupnění�26 Nejen 
úctyhodným počtem, ale i svým tema-
tickým založením přitom podávají jedno 
z nejplastičtějších svědectví o náplni 
každodenního života rytířů na prahu 
novověku� Zdá se být proto jen otázkou 
času, kdy se stanou podkladem pro vznik 
jejich obsáhlých biografií�

Sílící zájem o vydávání památek 
k dějinám nižší šlechty potvrzuje i bližší 
pohled na edice dvou jedinečných 
zlomků rytířských deníků� Ačkoli se jich 
z příslušného sociálního prostředí příliš 
nedochovalo, zastupují nenahraditelný 
typ osobního svědectví, které se zpravid-

24  V daném směru vyniká zejména inspirativní pohled na vnímání, vystupování a obranu práv 
rytířských levobočků� O tom podrobněji Tomáš Sterneck, K postavení levobočků v raně novověké 
společnosti (s důrazem na prostředí sociálních elit), Český časopis historický 114, 2016, s� 677-716, 
zde s� 708-712; týž, Závěť žumberského rytíře: Jindřich Pouzar z Michnic a jeho nelegitimní rodina, 
Jihočeský sborník historický 76, 2007, s� 215-271; Květoslava Haubertová, Adam Jiří Kokořovec 
z Kokořova, Zuzana a jejich syn Vilím z Vladaře. K problematice nemanželského dítěte v 17. století, 
Minulostí Západočeského kraje 46, 2011, s� 82-107� 

25  Miroslav Žitný, „Dobrý krýksman“ – diskursivní kategorie a maskulinní vzor myšlení nižší šlechty 
z českých zemí na přelomu 16. a 17. století, Studia Comeniana et historica 43, 2013, s� 224-248; 
Václav Bůžek, Ideály křesťanského rytířství v chování urozeného muže předbělohorské doby, in: Rad-
mila Švaříčková-Slabáková – Jitka Kohoutová – Radmila Pavlíčková – Jiří Hutečka a kol� (edd�), 
Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti� Koncepty, metody, perspektivy, Praha 
2012, s� 47-60�

26  Petr Mareš (ed�), Karel Častovec Myška ze Žlunic. Život předbělohorského rytíře ve světle rodinné ko-
respondence, Ústí nad Labem 2000; týž (ed�), Korespondence Albrechta Pětipeského z Chýš a Egrberku 
z let 1570–1596, České Budějovice 2015 (= Prameny k českým dějinám 16�-18� století, řada B, 
svazek VI); Miroslav Žitný (ed�), Korespondence Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrber-
ku z let 1600–1610, České Budějovice 2015 (= Prameny k českým dějinám 16�-18� století, řada 
B, svazek VII/1); týž (ed�), Korespondence Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 
1611–1621, České Budějovice 2016 (= Prameny k českým dějinám 16�-18� století, řada B, svazek 
VII/2)� 
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la vyznačuje bezprostředností pisatelova 
projevu�27 Nejstarší doložený deník pochází 
z roku 1559 a jeho autorství lze připisovat 
blíže neurčenému synovi Diviše Dvorecké-
ho z Dvorců� Po obsahové stránce vyniká 
především vnímavým pohledem na pobyt 
u císařského dvora ve Vídni, kam mladý uro-
zený muž doprovázel v roli služebníka svého 
pána Vratislava z Pernštejna�28 Ještě o něco 
obsáhlejší deníkové záznamy si pořizoval 
během roku 1605 již dříve zmiňovaný 
Šťastný Václav Pětipeský z Chýš a Egrberku� 
Řada z nich přitom zachycovala jeho zážitky 
z válečného tažení proti Bočkajovcům�29 
Povahou by bylo možné přiřadit k oběma 
deníkům ještě české a německé vyhotovení 
osobních zápisů Heřmana Černína z Chu-
denic, příslušníka původem rytířského rodu� 
Ty průběžně vznikaly během let 1644 až 
1645 a shromažďovaly jeho vzpomínky 
na diplomatickou misi směřovanou do os-
manské Konstantinopole�30 

Hlavním předmětem předkládané 
studie a zejména připravovaného 
vědeckého projektu se ale s přihlédnutím 
k představovanému dílu bukovanských 
rytířů stala teprve poslední, dosud 
nezmíněná, avšak v prostředí české nižší 
šlechty poměrně hojně zastoupená skupina 
pramenů osobní povahy� Její jádro tvoří 
stroze vyznívající knihy porodů přecházející 
v mnohogenerační rodinné kroniky i pro-
pracované paměti� Prvně jmenované se 
vyznačovaly mimořádnou jednoduchostí 
a formální neměnností pořizovaných zápisů, 
jejichž smyslem bylo zachovat povědomí 
o klíčových událostech rodinného životního 
cyklu� Jediným obměňovaným údajem se 
v zásadě stávala pouze jména dětí, rodičů 
a kmotrů, doprovázená více či méně 
přesnými daty narození, svateb i úmrtí� 
Navzdory schopnosti uchovávat v paměti 
rodu jisté genealogické souvislosti se tak zdá 
být jejich literární hodnota velice sporná�31

27  O historickém vývoji, stěžejních literárních znacích a využívání deníků přehledně Petr Maťa, 
Tagebücher, in: Josef Pauser – Martin Scheutz – Thomas Winkelbauer (edd�), Quellenkunde der 
Habsburgermonarchie (16�-18� Jahrhundert)� Ein exemplarisches Handbuch, Wien–München 
2004, s� 767-780; Dagmar Mocná (ed�), Encyklopedie literárních žánrů, Praha–Litomyšl 2004, 
s� 98-106� S užitečným poukazem na konkrétní příklady Petr Maťa, Nejstarší české a moravské deníky 
(Kultura každodenního života v raném novověku a některé nové perspektivní prameny), Folia historica 
bohemica 18, 1997, s� 99-120� 

28  Petr Vorel, Vídeňský deník rytíře Dvoreckého z roku 1559, Folia historica bohemica 19, 1998, s� 7-36�
29  Miroslav Žitný (ed�), Deník Šťastného Václava Pětipeského z Chýš z roku 1605, in: Václav Bůžek (ed�), 

Šlechta raného novověku pohledem českých, francouzských a španělských historiků, České Budějo-
vice 2009 (= Opera historica 13), s� 187-262�

30  Stručný vhled do jejich obsahu v kontextu dobové literární tvorby nabídl například Eduard Petrů, 
Vzrušující skutečnost. Fakta a fantazie ve středověké a humanistické literatuře, Ostrava 1984, s� 131-133� 

31  Ke konkrétní podobě a funkci tzv� Geburtenbücher se vyjádřila v první řadě Beatrix Bastl, Tugend, 
Liebe, Ehre. Die adelige Frau in der Frühen Neuzeit, Wien–Köln–Weimar 2000, s� 463-472� V domácí 
historiografii podali jejich výstižnou charakteristiku Jana Ratajová (ed�), Alžběta Lidmila z Li-
sova, 1639-1698. Rodinné paměti, Praha 2002 (= Manu propria 1), s� 10-12; Pavel Matlas (ed�), 
Z poddaného šlechticem. Rodinné paměti Zbudovských z Rovné Hory a Malých z Tulechova (1604-1737), 
Praha 2016 (= Manu propria 8), s� 31-35� 
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Teprve postupem času se pevný rámec 
knih porodů začínal rozvolňovat, aby dal 
alespoň příležitostně větší průchod osobitým 
potřebám a úvahám svých pisatelů� Jejich 
pozornost se až tehdy mohla soustředit 
na veřejné dění a hodnocení role, kterou 
v něm spolu s dalšími rodinnými příslušníky 
zastávali� Pamětihodné momenty soukro-
mého života doplněné již částečně tokem 
vlastních myšlenek se tak čím dál častěji 
objevovaly na volných místech v biblích, 
modlitebních knihách či hospodářských 
kalendářích� Tím byly položeny předpoklady 
ke vzniku rodinných kronik a rozvíjení me-
moárové literatury jako takové�32

Zakládání a vícegenerační vedení 
rodinných kronik nacházelo na území řady 
evropských zemí již od 16� století široké 
uplatnění, a to dokonce nejen ve šlechtickém, 
ale i v měšťanském prostředí�33 Jak v nedávné 
době výstižně poznamenal Pavel Matlas, 
zůstávají zvláště tato díla jen velmi těžko 
ohraničitelným literárním útvarem� Svou 

povahou sice ne vždy dosahují úrovně o poz-
nání sdílnějších pamětí, na druhé straně však 
nezapřou ani přímou příbuznost se svými 
pravděpodobnými vývojovými předchůdci, 
jimiž byly právě porodní knihy� Mnoho 
z nich dokonce nezřídka splývá v jediný 
celek�34

Majetkově drobná a politicky málo 
významná šlechta si kronikářské záznamy 
záhy oblíbila, neboť dovedla plně do-
cenit jejich praktický význam� Zejména 
představitelé nepříliš starobylých rytíř-
ských rodů nacházeli v pečlivě schraňo-
vaných rodinných knihách trvalé poučení 
o řadách svých předků a s nimi související 
hloubce dosažené urozenosti�35 V jistém 
smyslu jim tak stále rozšiřované památeč-
ní zápisy vynahrazovaly často chybějící 
nebo zcela nedostačující poznatky, jež 
v soudobých kronikách a pojednáních 
z jejich pohledu nashromáždili Pavel 
Hájek z Libočan či Bartoloměj Paproc-
ký z Hlohol�36 Tímto poměrně prostým, 

32  P� Matlas (ed�), Z poddaného šlechticem, s� 33-34�
33  Tamtéž, s� 32� Na dobový fenomén pořizování nejrůznějších forem pamětních záznamů se zvláště 

ve vztahu k pisatelům z prostředí českých měst konce 16� a počátku 17� století soustředila Marie 
Tošnerová, Měšťanské paměti raného novověku – pramen poznání každodennosti, in: Problematika 
historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska� Paměti – způsob zobrazení sku-
tečnosti, Praha 2001, s� 83-91� 

34  P� Matlas (ed�), Z poddaného šlechticem, s� 34�
35  Na pozadí interpretace dochovaných zápisů příslušníků rodu Robmhápů ze Suché se rodinné kroni-

ky jako druh osobní výpovědi pokusil do šlechtického prostředí raného novověku zasadit František 
Koreš, Moc, válka a společenský vzestup v dějinách rodu Robmhápů ze Suché od 16. do 18. století a jejich 
rodinné paměti, Opera historica 16, 2015, s� 100–148, zde zejména s� 105-108� O tomto literárním 
útvaru rovněž podrobně P� Matlas (ed�), Z poddaného šlechticem�

36  Tvorba obou mužů významně odrážela tehdejší zálibu ve shromažďování erbovních pověstí, které 
napomáhaly objasňovat minulost jednotlivých šlechtických rodů� Na dané téma zejména Petr Vo-
rel, Rodové heraldické pověsti jako prostředek mezigeneračního přenosu informace ve šlechtickém prostředí 
českých zemí v 16. století, in: Václav Bůžek – Pavel Král (edd�), Paměť urozenosti, Praha 2007, s� 61-
67; Irena Hrabětová, Erbovní pověsti v českých spisech Bartoloměje Paprockého z Hlohol, Brno 1992� 
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avšak osvědčeným způsobem mohlo zá-
roveň přímo úměrně daným podmínkám 
vzrůstat také jejich sociální sebevědomí, 
které bylo přesto i nadále stěží srovnatelné 
s vysoce postavenými pány�

Rodinné kroniky vyvolávají z hle-
diska sledování společenského vývoje 
předbělohorské i pobělohorské nižší 
šlechty řadu závažných otázek�37 Dosavad-
ní výsledky prováděných výzkumů autora 
prozatím opravňují vyslovit domněnku, 
že proměny jejich struktury a obsahu 
poměrně věrně odrážejí dílčí politické, 
náboženské i ryze sociální změny, jimiž 
procházelo rytířstvo po celé období raného 
novověku� Zjištěnou skutečnost nejlépe do-
kládají opisy těchto obsahově skromnějších 
literárních útvarů, které si pro své studijní 
účely pořizoval svobodný pán Gottfried 
Daniel Wunschwitz�38 Jeho genealo-
gicko-heraldická sbírka v sobě zahrnu-
je například kroniky sepisované rytíři 
z Bubna a Litic, Budkovskými z Budkova, 
Čejky z Olbramovic nebo Robmhápy 
ze Suché�39 Až na posledně jmenovanou 
zdánlivě připomínají svou stereotypní 
úpravou knihy porodů, čemuž napovídá 

také časté opakování ustálených slovních 
obratů� Zásadní odlišnost však spočívá 
jak v jejich mezigeneračním významu, tak 
i v občasném výskytu subjektivně laděných 
zápisů� Některé z nich se mohly vztahovat 
k hrdinské smrti na bojišti40 nebo zahájení 
vojenské kariéry,41 zatímco jiné si všímaly 
naplňování rodové legendy�42

Že i obdobně pojatá díla ryze sou-
kromého rázu alespoň místy přecházela 
v plnohodnotné paměti, potvrzují již 
vzpomínané zápisy Robmhápů ze Suché 
nebo společná rodinná kronika rytířů 
Zbudovských z Rovné Hory a Malých 
z Tulechova� Každý z pramenů přitom 
sledoval poněkud odlišný záměr� Pro 
Robmhápy bylo nejpodstatnější zviditelnit 
trvalé politické, vojenské a po roce 1620 
také spíše problematické náboženské hod-
noty, které provázely tento tradiční rod 
obdobím vlády habsburských panovníků�43 
Zcela jiný vzkaz hodlal pozdějším genera- 
cím za pomoci rodinné kroniky předat 
její zakladatel Jiří Albrecht Zbudovský� 
Jako novožitný rytíř se zřejmě obával, 
aby nebyla v budoucnu zpochybňována 
urozenost jeho potomků�44 Zbudovského 

37  F� Koreš, Moc, válka a společenský vzestup, s� 105-108�
38  K životu a činnosti tohoto barokního genealoga vyčerpávajícím způsobem Klára Woitschová, 

Gottfried Daniel Wunschwitz. Sběratel, heraldik a genealog, Praha 2011� 
39  Národní archiv Praha, Sbírka genealogicko-heraldická Wunschwitzova, inv� č� 20 (z Bubna a Litic), 

122 (Budkovský z Budkova), 185 (Čejka z Olbramovic), 951 (Robmháp ze Suché)� 
40  Tamtéž, inv� č� 20�
41  Tamtéž, inv� č� 122�
42  Tamtéž, inv� č� 185�
43  F� Koreš, Moc, válka a společenský vzestup�
44  Nad účelem jejího vzniku se zamýšlel P� Matlas (ed�), Z poddaného šlechticem, s� 35-39�
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záznamy se v tomto ohledu staly svébyt-
ným typem osobního svědectví, jež má 
vzhledem k původu svého prvního autora 
velmi blízko k venkovskému prostoru� To 
již samo o sobě svědčí o nepřeberné škále 
funkcí oblíbených rodinných kronik� Svůj 
výraz ostatně našly v pobělohorském 
období i u opačného pohlaví, když se 
do sepisování jedné z nich pustila nižší 
šlechtična Alžběta Lidmila z Lisova�45 
V jejím podání se formalizované záz-
namy věnované rodinným událostem 
rozšířily o typicky ženské postřehy, které 
se mimo jiné vztahovaly k prožívání 
porodních bolestí nebo průběhu dětských 
onemocnění�

Nejvyšších kvalit ve způsobu podání 
historické skutečnosti však dosahují jako 
vrcholná díla memoárové literatury teprve 
paměti� Počátky tohoto žánru spadají 
až do dob antického Říma a naznačují, 
jak dlouho se vyvíjely jeho jednotlivé 
formy� Na rozdíl od deníku se paměti 
vyznačují autorovým časovým odstupem 
od prožívaných dějů� Ten sice vytváří 
prostor k jejich zpětnému promýšlení 
a vyhodnocování, ale na druhé straně 
nezřídka vyústí v přirozené zapomínání 
nebo záměrné opomíjení zmínek o mo-
mentech, jež by mohly citelně narušit 

příznivý společenský obraz daného 
pisatele či jeho rodiny a rodu� Zvláštnost 
pamětí tudíž tkví především v jejich 
schopnosti vypovídat o strategii sebe-
prezentace příslušného autora spíše než 
v bezchybném a faktograficky přesném 
zachycování okolního dění� Jako silný 
nástroj osobního zviditelnění tak mohly 
být v jistých případech od prvopočátku 
sepisovány s vědomím, že se jednou 
stanou předmětem uveřejnění�46 Avšak 
i teoreticky výše představená díla nemu-
sela pokaždé splňovat všechny očekávané 
formální náležitosti� Zvláště proto se 
v domácí i zahraniční historiografii stále 
častěji objevují úvahy, jejichž cílem je 
přesněji vymezit žánrové podskupiny 
pamětí, aniž by přitom byla potírána 
jedinečnost konkrétní výpovědi�47

Na pomezí pamětí a cestopisné litera-
tury tak stály s ohledem na své převažující 
tematické ukotvení například vzpomínky 
Václava Vratislava z Mitrovic� Mladý rytíř 
se v nich ohlížel za svým diplomatickým 
pobytem u dvora sultána, který probíhal 
v letech 1591 až 1595 a byl završen 
jeho uvězněním spolu s ostatními členy 
císařského poselstva� Důraz na vyzdvižení 
vlastních prožitků odlišuje Vratislavovy 
zápisy od nejčistšího pojetí cestopisu, 

45  J� Ratajová (ed�), Alžběta Lidmila z Lisova�
46  Pro srozumitelné seznámení s klíčovými vlastnostmi a dějinnou tradicí memoárů z pohledu literární 

vědy D� Mocná (ed�), Encyklopedie literárních žánrů, s� 436-440�
47  V dané souvislosti lze poukázat na zvláště pečlivé rozbory pamětí s převažující válečnickou tema-

tikou, jež se vztahují k období raného novověku� Srov� Yuval Noah Harari, Renaissance Military 
Memoirs. War, History and Identity, 1450-1600, Woodbridge 2004; v rámci badatelsky inspirativní 
kapitoly nazvané Paměti válečníka a problém žánru blíže Zdeněk Vybíral (ed�), Paměti Pavla Korky 
z Korkyně. Zápisky křesťanského rytíře z počátku novověku, České Budějovice 2014 (= Prameny k čes-
kým dějinám 16�-18� století, řada B, svazek IV), s� 163-172� 
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s nímž je na druhé straně spojuje zaujetí 
pro odlišnosti cizí kultury�48 

Memoárům cestopisného rázu jsou 
svým účelem a celkovým vyzněním vý-
razněji vzdálené paměti vrchnostenských 
úředníků rytířského původu� Zejména 
obsáhlé zápisy Jana Nikodéma Mařana 
Bohdaneckého z Hodkova ukazují, jak 
klíčovou úlohu ve smýšlení této badatel-
sky dlouho opomíjené vrstvy nižší šlechty 
plnila věrná služba výše postaveným 
pánům�49 Vedle důrazu na obdobné hod-
noty zaujmou veršovanou výstavbou také 
nepoměrně kratší paměti Jakuba Krčína 
z Jelčan, které do své kroniky pojal  
rožmberský archivář Václav Březan�50

Velmi početnou skupinu rytířských 
memoárů představují díla vznika-
jící po bitvě na Bílé hoře převážně 
v náboženském exilu� Jako svědectví 
o způsobu vnímání řady převratných 
společenských změn mohou sloužit 
například osobní postřehy Jana Jiřího 

Haranta z Polžic a Bezdružic,51 Bořka 
Mateřovského z Mateřova52 nebo Karla 
Pfefferkorna z Ottopachu�53 Při jejich 
studiu je více než potřebné přihlížet 
nejen k časovému rámci, ale i náročným 
okolnostem, za nichž vznikaly� Zvláště 
všudypřítomná nutnost přijmout 
podmínky života v cizí zemi a přesto 
nadále zvažovat nejvhodnější prostředky 
k uchovávání prověřených rodových 
tradic činí z pamětí urozených exulantů 
pozoruhodnou směsici pohledů na nasta-
lou životní situaci, jež by neměla být při 
výzkumu dějin pobělohorské nižší šlechty 
přehlížena�54 

K nejtypičtějším, badatelsky nejhojněji 
využívaným a zároveň nejrozsáhlejším 
písemnostem osobní povahy z rytířského 
prostředí se bezpochyby řadí paměti Pavla 
Korky z Korkyně a Jindřicha Michala 
Hýzrleho z Chodů�55 Navzdory patrným 
odlišnostem ve stylu psaní, uvažování, 
společenském zázemí a veřejném uplatnění 

48  Alois Bejblík (ed�), Příhody Václava Vratislava z Mitrovic, Praha 1977�
49  Josef Hrdlička (ed�), Autobiografie Jana Nikodéma Mařana Bohdaneckého z Hodkova, České Budějo-

vice 2003 (= Monographia historica 3)�
50  Jaroslav Pánek (ed�), Václav Březan, Životy posledních Rožmberků I, Praha 1985, s� 244-256�
51  Ferdinand Menčík (ed�), Paměti Jana Jiřího Haranta z Polžic a z Bezdružic od roku 1624 do roku 

1648, Praha 1897�
52  Marie Ryantová, Těžké časy urozeného a statečného rytíře Bořka Mateřovského z Mateřova, exulanta 

v městě Pirně, in: Michaela Hrubá (ed�), Víra nebo vlast? Exil v českých dějinách raného novověku, 
Ústí nad Labem 2001, s� 249-257�

53  Josef Volf, Genealogické příspěvky k rodu Pfefferkornů z Ottopachu, Památky archeologické a místopis-
né 23, 1909, s� 333-340, 587-590�

54  Okolnostmi vynuceného přebývání české šlechty v pobělohorském exilu se mimo jiné zabývala 
Lenka Bobková, Exulanti z Prahy a severozápadních Čech v Pirně v letech 1621–1639, Praha 1999� 

55  Z� Vybíral (ed�), Paměti Pavla Korky z Korkyně; Věra Petráčková – Jan Vogeltanz (edd�), Příběhy 
Jindřicha Hýzrla z Chodů, Praha 1979�
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spojovalo oba autory mimořádné nadšení 
pro válečnické řemeslo� Zkušenosti 
a zážitky získané během žoldnéřské služby 
byly dokonce natolik silné, že pod jejich 
dojmem hodnotili veškeré okolní dění, 
a to i ve chvílích, kdy se právě nevyskyto-
vali na uherském bojišti� Jejich memoáry 
dokázaly všestranně vyzdvihnout jeden 
z klíčových kariérních modelů, k němuž 
měli zástupci rytířstva v 16� a 17� století 
velice blízko�56

Poměrně dlouhou řadu obdobných děl 
z nižšího šlechtického prostředí by měla 
v dohledné době rozšířit rovněž moderní 
kritická edice pamětí Přibíka a Jana Buko-
vanských Pintů z Bukovan� Ačkoli jejich 
zápisy nedosahují literárních ani faktogra-
fických kvalit Korkových či Hýzrlových 
vzpomínek, vynikají na první pohled nez-

vyklou otevřeností a sdílností projevu� Ještě 
více však upoutají v zásadě obyčejným 
společenským postavením svých pisatelů 
spolu s překvapivým množstvím životních 
rolí, které v předbělohorském období 
podobně jako řada jiných urozených 
jedinců vystřídali�57 Na rozdíl od dosud 
známých a výše představených rytířských 
pamětí se nevyznačují jednoznačně 
převažujícími prožitky raně novověkého 
válečníka, náboženského exulanta či 
vrchnostenského úředníka, což úzce sou-
visí s tím, jak se vyvíjely osudy obou rytířů� 

Zakladatelem editovaných memoárů 
byl Přibík Bukovanský Pinta z Bukovan�58 
Na svět přišel v roce 1535 jako první ze 
dvou synů Jana Bukovanského a Lidmi-
ly Nebílovské z Drahobuze� Jeho spíše 
průměrné a postupně rozšiřované majetko-

56  O představení typu šlechtice-válečníka se přičinili zejména Zdeněk Vybíral, Člověk ve válce, 
in: Václav Bůžek – Pavel Král (edd�), Člověk českého raného novověku, Praha 2007, s� 433-473; 
M� Žitný, „Dobrý krýksman“� S důrazem na období pozdního středověku nejnověji Zdeněk Beran, 
Válka a násilí jako sociální kód české pozdně středověké šlechty, Český časopis historický 115, 2017, 
s� 319-345� 

57  Dosavadní pohled na dějiny rytířského rodu Bukovanských Pintů z Bukovan se v českém dějepi-
sectví omezil s výjimkou dvou regionálních monografií povětšinou na genealogicky vystavěná hesla 
a příspěvky či příležitostné zmínky v tematicky souvisejících studiích místního významu� Srov� 
August Sedláček, Bukovanský Pinta z Bukovan, in: Ottův slovník naučný IV, Praha 1891, s� 881; 
týž, Bukovany, in: tamtéž, s� 881-882; týž, Hrady, zámky a tvrze Království českého XI, Praha 1897, 
s� 68-70, 77-78; Státní okresní archiv Písek, Toman Jan, kart� 16, inv� č� 654, Bukovany� Dějiny 
panství, obcí Bukovan a Sedlečka a dějiny zemědělských usedlostí, 1977 (strojopis); Jan Toman, 
Dějiny obce Zbenice, zbenického statku a zemědělských usedlostí ve Zbenicích, b� m� 2002; týž, Dějiny 
města Mirovic I. Stavební vývoj, obyvatelstvo a dějiny domů, Mirovice 1948; týž, Likvidace arcibis-
kupského panství příbramského v severním Písecku v době pohusitské, Vlastivědný sborník Podbrdska 3, 
1969, s� 33-42; týž, Odprodeje zvíkovské a vznik nových rytířských panství v severním Písecku koncem 
16. století, Jihočeský sborník historický 52, 1983, s� 61-70; Miloslav Volf, Drobná šlechta v Mirovi-
cích před válkou třicetiletou, b� m� 1941 (= Zvláštní otisk z časopisu Bozeňsko 3, 1940); Jiří Úlovec, 
Tvrze a zámek ve Zbenicích u Milína, Podbrdsko 15, 2008, s� 7-49� 

58  Následující stručný průřez životy Přibíka a Jana Bukovanských Pintů z Bukovan se vedle poznatků 
výše citované odborné literatury zakládá i na několika dosud neznámých faktografických údajích 
zachycených přímo v jejich Pamětech� K citování jednotlivých stran pramene nebylo přistoupeno, aby 
nedocházelo k nadměrnému zatěžování poznámkového aparátu přítomné studie� 
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vé zázemí tvořily po většinu života dědičné 
rodové statky Bukovany a Zbenice, které 
se nacházely v severní části někdejšího 
Prácheňska� Přestože se mu na poměry 
obdobně situovaného rytířstva dostalo 
kvalitního vzdělání a v mládí si dokonce 
prošel službou u vybraných šlechtických 
dvorů doma i za hranicemi Čech, o veřejné 
uplatnění na zemské ani krajské úrovni 
nejevil prakticky žádný zájem� Všední 
dny Přibíka Bukovanského vyplňovala 
převážně péče o výnosy drobného režijního 
podnikání a o upevňování příznivých 
sousedských vztahů s pány a rytíři usazený-
mi v okolí jeho sídla� Navzdory tomu si 
příležitostně rozšiřoval obzory hodnocením 
významných politických a společenských 
událostí, jakými byly zcela konkrétně 
první protihabsburský odboj nebo uherská 
korunovace Maxmiliána II� Ze dvou jeho 
manželství s Justýnou Vamberskou z Roha-
tec a posléze Strankou Býčkovou z Bud-
kova vzešlo hned osm mužských potomků, 
kteří se dožili dospělosti� Těm stárnoucí 
šlechtic věnoval všestrannou pozornost až 
do své smrti v roce 1601� 

Pokračovatele v pěstování literárních 
zájmů našel Přibík Bukovanský především 
v osobě svého nejstaršího syna Jana, který 
se narodil krátce po polovině šedesátých let 
16� století� V duchu prověřeného modelu vý-
chovy se po školních studiích vydal získávat 
zkušenosti ke dvoru Hertvíka Zejdlice ze 
Šenfeldu, kde se seznámil se svou pozdější 
manželkou a příslušnicí zdejšího fraucimoru 
Esterou Vchynskou ze Vchynic a Tetova� 
Na rozdíl od otce Přibíka začal výkonem 

krajských úřadů a přijímáním jmenování 
do nejrůznějších komisí sledovat osobní 
politické záměry� Jejich naplnění dosáhl 
zřejmě až v roce 1612, kdy se stal místo-
písařem úřadu desek zemských� Navzdory 
tomu, že se Jan Bukovanský po úmrtí Estery 
Vchynské znovu oženil s Alžbětou Smrčko-
vou ze Mnichu, žádné z narozených dětí jej 
nepřežilo� Po delší nemoci zemřel počátkem 
roku 1619 v pražském domě předního 
aktéra českého stavovského povstání Viléma 
staršího Popela z Lobkovic� 

Získané znalosti o životě a těsném 
příbuzenském sepětí obou urozených mužů 
vyvolávají potřebu pečlivě zvážit, co je 
mohlo motivovat k písemnému vyjádření 
osobních vzpomínek� Pro Přibíka Buko-
vanského se jedním z určujících podnětů 
k ohlédnutí za vlastními osudy stalo zto-
tožnění s úlohou soběstačného hospodáře 
a otce početné rodiny, zatímco jeho syn 
Jan upínal pozornost především ke svému 
kariérnímu vzestupu završenému obsaze-
ním úřadu místopísaře Království českého� 
Zvláště nejstarší doložený autor pamětí tak 
zřetelně vybočil z jednoznačně převažující 
skupiny příslušníků nižšího šlechtického 
stavu, kteří zůstávají z pohledu české histo-
riografie prakticky bezejmennými� Danou 
skutečnost přitom nezapříčinily pouze 
minimální mocenské cíle těchto osob, ale 
pravděpodobně i chybějící intelektuální 
předpoklady a nedostatek nezbytných spo-
lečenských vjemů, jež by v nich vyvolávaly 
potřebu hledat písemné prostředky k lite-
rárně složitějšímu zachycování a předávání 
dosažených zkušeností�59

59  Problematický vztah určitých vrstev nižší šlechty k písemné kultuře a evidenci písemností vůbec ozna-
čil za jedno z významných badatelských úskalí již V� Bůžek, Nižší šlechta v politickém systému, s� 12� 
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Ve světle těchto sociálně podmíněných 
skutečností lze považovat jakékoli 
rytířské svědectví memoárové povahy 
za velmi hodnotný písemný pramen, což 
nepochybně platí i pro paměti Přibíka 
a Jana Bukovanských Pintů z Bukovan� 
Složité přesuny z jednoho šlechtického 
sídla na druhé a postupné vymírání členů 
rodu se přesto výrazně podepsaly na stavu 
jejich dochování, které je dílem dalšího 
z řady významných představitelů české 
barokní genealogie – augustiniánského 
pátera Vincenta od svatého Viléma�60

Tento řeholník spojil převážnou část 
života s pražským klášterem u svatého 
Václava na Zderaze a prokazoval mi-
mořádný zájem o minulost starobylé 
české šlechty� Aby si zajistil co nejvíce 
vhodných podkladů pro svá rodopisně 
orientovaná studia, vydával se i na po-
znávací cesty, při nichž se mohl osobně 
stýkat s urozenými jedinci� Zřejmě zrovna 
tímto způsobem se mu během roku 1686 
na tvrzi v západočeských Dožicích dostal 

do rukou cenný rukopis obsahující zápisy 
několika generací bukovanských rytí-
řů�61 Poskytnout mu jej mohla například 
Juliana Bukovanská z Vrábí, jejímž 
manželem byl shodou okolností jmenovec 
zakladatele pamětí Přibík Bukovanský�62 
Páter Vincent si záhy pořídil pečlivý opis 
větší části hodnotného pramene a jeho 
znění přenesl do své knihy rozmanitých 
genealogických poznámek, která je dopo-
sud známá a dochovaná pod výstižným 
dobovým názvem Liber variegatus�63 Vin-
centovou latinskou poznámkou zmíněný 
rok 1686 tak zároveň představuje posled-
ní písemný doklad existence původních 
bukovanských memoárů�64

Obsah pamětí se však právě zásluhou 
barokního opisu dostal brzy do povědomí 
mladších genealogů, k nimž patřil jak svo-
bodný pán Gottfried Daniel Wunschwitz, 
tak Jan Václav Dobřenský z Dobřenic� 
Zejména Wunschwitzovy obsáhlé výpisky 
svědčí o tom, že s opisem velmi důkladně 
pracoval�65 Vincentovy vlastní rukopisy 

60  K jeho životním osudům i genealogicky motivovaným zájmům obrátil pozornost Jiří Wolf, P. Vin-
cent a S. Guilelmo a česká barokní genealogie. Studie z dějin pomocných věd historických, Praha 1999 
(Diplomová práce); týž, P. Vincentius a S. Guilelmo, Listy filologické 126, 2003, s� 88-94� Při perso-
nálním mapování sociálních sítí obklopujících české barokní genealogy a heraldiky o něm přehledně 
pojednala Martina Hrdinová (ed�), Erby ctihodné šlechty slavného Království českého. Edice a analýza 
dvou erbovníků české šlechty z 80. let 17. století, Praha 2013, s� 123-124� Okrajově rovněž Antonín 
Podlaha, Vincencius a S. Guilelmo, Časopis Musea Království českého 71, 1897, s� 150�

61  Podle ověřených poznatků páter Vincent skutečně putoval v letech 1685 až 1687 po západních 
Čechách� K tomu M� Hrdinová (ed�), Erby ctihodné šlechty, s� 124� 

62  Příslušné příbuzenské vazby v bukovanském rodě bezpečně objasnil Jan Václav Dobřenský z Dobře-
nic� Národní archiv Praha, Genealogická sbírka Dobřenského, inv� č� 120� 

63  Národní knihovna Praha, sign� XVII E 28�
64  Paměti, p� 108�
65  Národní archiv Praha, Sbírka genealogicko-heraldická Wunschwitzova, inv� č� 125 (Bukovanský 

z Bukovan)�
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zůstávaly ještě dlouho po jeho smrti v roce 
1700 součástí vysoce ceněné knihovny 
novoměstského kláštera bosých augusti-
niánů u svatého Václava�66 Teprve s jeho 
zrušením rozšířily bohaté knižní fondy 
jezuitského Klementina, kde setrvaly až 
dodnes�67

Přestože i v počátcích českého mo-
derního dějepisectví zůstávaly Vincen-
tovy práce badatelsky dobře dostupné, 
zevrubnější zájem o problematiku dějin 
rytířského rodu Bukovanských Pintů 
z Bukovan ani o kritické zpřístupnění 
jejich pamětí se nedostavil� Stejný stav 
ovšem platil ještě na prahu 20� století, 
kdy uveřejnil Ferdinand Tadra výsledky 
svých výzkumů zaměřených na rozvoj 
literární činnosti v pražském augusti-
niánském klášteře u svatého Václava�68 Při 
podrobném popisu Vincentových knih si 
pak povšimnul také opisu bukovanských 
pamětí�69 O výraznější zviditelnění 
memoárů se navíc ještě téhož roku 

zasloužil vydáním přehledného katalo-
gu rukopisů tehdejší pražské univerzitní 
knihovny Josef Truhlář�70 Této praktické 
pomůcky využil August Sedláček, když si 
na jeden z lístků své pracovní kartotéky 
poznamenal místo uložení osobních zápisů 
bukovanských rytířů�71 Jejich výpověď však 
překvapivě ponechal stranou svého zájmu 
a neopřel se o ni v žádném ze svých děl�

Ačkoli se i později setkávali s Vin-
centovými knihami četní badatelé, kteří 
svou pozornost obraceli k tradicím vývoje 
genealogického a heraldického snažení 
v českých zemích,72 prvního skutečného 
docenění se paměti Přibíka a Jana Buko-
vanských Pintů z Bukovan dočkaly teprve 
v regionálně orientovaných výzkumech 
Jana Tomana� K jeho nejvýraznějším 
počinům patří z daného hlediska zejména 
monografie věnované dějinám Zbenic73 
a Bukovan, v nichž dříve opomíjený 
pramen opakovaně citoval� Posledně 
zmíněná práce se sice dochovala pouze 

66  J� Wolf, P. Vincentius a S. Guilelmo, s� 93�
67  Podrobnosti ke stěhování knih z augustiniánského kláštera u svatého Václava do pražského Klemen-

tina přinesl Josef Truhlář, Katalog českých rukopisů c. k. veřejné a universitní knihovny pražské, Praha 
1906, s� VI� 

68  Ferdinand Tadra, Z literární činnosti v klášteře bosáků u sv. Václava v Praze, Věstník České akademie 
císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění 15, 1906, s� 371-389�

69  Tamtéž, s� 375�
70  J� Truhlář, Katalog českých rukopisů, s� 80-81�
71  Kartotéky Augusta Sedláčka se staly před nedávnem předmětem rozsáhlé digitalizace a jsou veřejně 

přístupné prostřednictvím webového rozhraní� O projektu podrobněji i s řadou dalších užitečných 
informací Eva Doležalová – Robert Šimůnek – Jaroslav Boubín – Josef Žemlička, August Sedlá-
ček in the Age of Digital Humanities, Praha 2015� 

72  Tomáš Krejčík, Z dějin českých genealogických a heraldických zájmů do poloviny 19. století, Sborník 
archivních prací 32, 1982, s� 480-505, zde s� 492; M� Hrdinová (ed�), Erby ctihodné šlechty, s� 123-
124� 

73  J� Toman, Dějiny obce Zbenice�
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ve strojopisné podobě, přesto jako jedna 
z mála zahrnovala hlubší interpretaci 
bukovanských memoárů a po Tomanově 
úmrtí byla pojata do jeho rozsáhlé písemné 
pozůstalosti ve Státním okresním archivu 
v Písku�74 Zde se zároveň nachází také 
transkribovaný text pamětí, který si Jan 
Toman opatřil pro svou osobní potřebu�75

Vzpomínky bukovanských rytířů 
představují nedílnou součást Vincentovy 
knihy rodopisných poznámek pojmeno-
vané Liber variegatus, která je uložena 
pod signaturou XVII E 28 ve Sbírce 
rukopisů a starých tisků spravované 
Národní knihovnou České republiky�76 
Opis někdejší významné památky nižšího 
šlechtického rodu ze severního Prácheňska 
se rozkládá na 39 číslovaných stranách 
příslušného kodexu augustiniánského 
řeholníka z konce 17� století a tvoří jej 
takřka výlučně české záznamy psané 
drobnou novogotickou kurzívou� Těmi 
se jen místy prolínají také kratší úsloví či 
celé věty v latinském jazyce, pro jejichž 
zápis byla podle očekávání nejčastěji 
užita humanistická minuskula�77 Zatím-
co editovaný úsek fyzicky existujícího 

textu je bezpochyby autografem pátera 
Vincenta, na vzniku původní předlohy 
se podíleli hned čtyři pisatelé� Vedle již 
známých Přibíka78 či Jana Bukovanských 
Pintů z Bukovan79 to byl také jeden 
z Přibíkových vnuků Bohuslav Karel�80 
Jistou stopu v mezigeneračně předávaných 
memoárech zanechal dokonce i služebník 
Jana Bukovanského a zároveň komorník 
při úřadu desek zemských Mikuláš 
Kostelecký�81 Ani jedna z posledně 
jmenovaných osob se však s ohledem 
na stručnost jimi pořizovaných záznamů 
již nepřičinila o výraznější rozšíření 
obsahu pamětí� Přestože se zdá být velmi 
pravděpodobné, že byly z větší části sepsá-
ny mezi lety 1596 a 1609, díky časovému 
rozpětí vzpomínek obou hlavních autorů 
pokrývají bez několika desetiletí téměř celé 
předbělohorské období� 

Práce s opisy nezvěstných či zaniklých 
rukopisných děl s sebou nese četná úskalí, 
která kladla ještě před započetím edičních 
příprav zvláštní důraz na pečlivé provádění 
všech úkonů vnější a vnitřní pramenné kri-
tiky� Důsledné pracovní postupy barokních 
genealogů typu Wunschwitze či Vin-

74  Státní okresní archiv Písek, Toman Jan, kart� 16, inv� č� 654, Bukovany� Dějiny panství, obcí Bukovan 
a Sedlečka a dějiny zemědělských usedlostí, 1977 (strojopis)�

75  Tamtéž, kart� 27, inv� č� 961�
76  Národní knihovna Praha, sign� XVII E 28�
77  Kodikologický a paleografický rozbor rukopisu Liber variegatus již dříve pečlivě provedl J� Wolf, 

P. Vincentius a S. Guilelmo, s� 88-89� 
78  Paměti, p� 108-126 (část psaná Přibíkem Bukovanským Pintou z Bukovan)�
79  Paměti, p� 126-141 (část psaná Janem Bukovanským Pintou z Bukovan)�
80  Paměti, p� 144-146 (část psaná Bohuslavem Karlem Bukovanským Pintou z Bukovan)� 
81  Paměti, p� 141-144 (část psaná Mikulášem Kosteleckým)�
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centa od svatého Viléma, jež jsou patrné 
z výskytu četných latinských poznámek 
přímo v opsaném textu pramene, však 
dávají badateli oprávněnou naději, že se 
předloha písemnosti alespoň z větší části 
zachovala v původním znění� Právě proto 
nelze Vincentovy poznámky a na první 
pohled nic neříkající marginální výpisky 
v žádném případě vydělit z připravované 
edice a přecházet bez povšimnutí� Nejenže 
by tím byl narušen klíčový dějinný kontext 
dochování pamětí bukovanských rytířů, 
ale zároveň by hrozilo, že bude bada-
tel zbytečně ochuzen o poutavý vhled 
do činnosti augustiniánského řeholníka�

Aby se odborné veřejnosti podařilo  
vedle vlastního sdělení memoárů autenticky 
zprostředkovat rovněž podobu části  
Vincentova rukopisu, bude chystaná edice 
až na drobné výjimky respektovat jeho  
původní členění� Po okrajích tak zůstanou  
zachovány obvyklé glosy� Ty bedlivě sledo-
valy příbuzenské vazby mezi jednotlivými 
šlechtici, čímž baroknímu genealogovi 
výrazně ulehčovaly orientaci ve studovaném 
pramenu� Určitých změn naopak dozná jinak  
téměř souvislý tok textu pamětí� V zájmu 
zvýšení přehlednosti budou jeho tematicky 
a myšlenkově znatelně uzavřené části oddě-
leny a opatřeny výstižnými nadpisy� 

Vzhledem k jednoznačné převaze 
českých zápisů v osobních vzpomínkách 

bukovanských rytířů se základem pro jejich 
zpřístupnění stane především metoda 
transkripce� Občasně se vyskytující latinské 
pasáže budou naproti tomu podléhat 
důsledné transliteraci� Pravidla zvoleného 
postupu vycházejí ze zásad, jichž se užívá 
v ediční řadě Prameny k českým dějinám 
16.-18. století� Při jejich vytváření se 
vedle užitečných směrnic přihlíželo rovněž 
k několika zdařilým kritickým vydáním 
raně novověkých pramenů osobní povahy�82 
Ačkoli jazykovou stránku díla bezpochyby 
výrazně poznamenal proces jeho pozdějšího 
opisování, byl i tak kladen důraz na zacho-
vání zvukové kvality jednotlivých hlásek� 

Zvýšená pozornost musela být při 
promýšlení transkripčních zásad věnována 
také dobově proměnlivým tvarům osob-
ních jmen šlechticů a zeměpisných názvů� 
Výsledná edice se snaží ctít jejich původní 
podobu, aby nedošlo k nežádoucímu 
potlačení případných jazykových 
zvláštností a odchylek, jimiž se mohl 
vyznačovat písemný styl bukovanských 
rytířů či augustiniánského řeholníka Vin-
centa� K seznámení s ustáleným a v od-
borné literatuře převažujícím způsobem 
zápisu všech jmenných i místních údajů 
poslouží čtenáři poznámkový aparát� 
Jeho stěžejní funkce bude ovšem spočívat 
především v určení totožnosti postav a po-
lohy míst, jež se v textu pamětí objevují� 

82  Při vytváření edičních zásad se rozhodujícím způsobem přihlíželo k obecně platným postupům, 
které formulovali Ivan Šťovíček a kolektiv, Zásady vydávání novověkých historických pramenů 
z období od počátku 16. století do současnosti. Příprava vědeckých edic dokumentů ze 16.-20. století pro 
potřeby historiografie, Praha 2002� Ze zřetele však nebyla spuštěna ani trvale probíhající diskuse nad 
současným stavem a budoucími východisky ediční činnosti v oblasti raně novověkých písemností� 
K tomu například Jana Vojtíšková, K specifikům transkripce českých raně novověkých textů, in: Pavel 
Otmar Krafl a kolektiv, Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 
21� století� Směry – tendence – proměny, Praha 2016, s� 213-220� 
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Většinu osob urozeného, měšťanského 
nebo venkovského původu zasazují 
do širšího společenského rámce připojená 
životní data, která kromě přibližného 
stáří zohledňují také jejich příbuzenské 
vazby a zastávané společenské hodnosti či 
politické úřady� Aby mohl editor spolehlivě 
ověřit a blíže objasnit veškeré zastoupené 
údaje, využíval nejen celou řadu do-
stupných pramenných edicí, kompendií, 
soupisových děl, ale rovněž pracovní 
kartotéky českých historiků83 či badatelsky 
vyhledávanou genealogickou sbírku Jana 
Václava Dobřenského z Dobřenic�84

Zpřístupnění dosud nepříliš známého 
pramene osobní povahy pro účely odbor-
né veřejnosti vytváří základní předpoklad 
také ke splnění druhého klíčového úkolu 
prováděného výzkumu, který by měl 
spočívat v hlubším poznání životních 
osudů Přibíka a Jana Bukovanských Pintů 
z Bukovan i jejich vydatně rozvětvených 
rodin� Za tímto účelem vzniká studie, jež 
bude předcházet edici výše představených 
memoárů� V ní se autor s oporou v hi-
storickoantropologických metodolo-
gických přístupech pokusí zúročit hlavní 
přednosti předkládaných pamětí a pojed-
nat o počínání konkrétních příslušníků 
rytířského stavu ve světle strategií jejich 
sociální sebeprezentace� Opravňuje jej 

k tomu vědomí, že mnoho dějů za-
chycených oběma pisateli zůstává až 
na nečetné výjimky jediným, a tím pádem 
i zcela jedinečným svědectvím o způsobu 
života v regionálně úzce vymezené 
a vzájemně silně provázané šlechtické 
společnosti� Vedle podrobného mapování 
sociálních sítí severního Prácheňska se 
však úvodní pojednání hodlá zaobírat 
z různých úhlů pohledu také příkladnou 
rozmanitostí veřejných rolí, v nichž se 
buď sami bukovanští rytíři, nebo jejich 
nejbližší v předbělohorském a dokon-
ce i pobělohorském období objevovali� 
Vyniknout by tak měly v prvé řadě kariérní 
modely urozeného hospodáře a menšího 
zemského úředníka, jež průběžně 
oživovaly cestovatelské, služební, finanční 
či vojenské vjemy�

Šířeji pojaté pole výzkumu si 
pochopitelně vyžádá také přiměřené 
prohloubení stávající pramenné základny 
k dějinám rytířského rodu Bukovanských 
Pintů z Bukovan� Vedle samotných pamětí 
nabízí nejhodnotnější podklady ke kladení 
subjektivně zabarvených otázek obsahově 
pestrá, avšak torzovitě dochovaná 
šlechtická korespondence soukromého 
i úředního rázu z fondů a sbírek Národ-
ního archivu v Praze či Státního oblast-
ního archivu v Třeboni�85 Soustředěné 

83  Soustavně využívány byly digitalizované kartotéky Augusta Sedláčka (dostupné na adrese www�au-
gustsedlacek�cz/apps; stav platný k 6� 7� 2017) a kartotéky Jana Tomana uložené v Státním okresním 
archivu Písek, Toman Jan, inv� č� 994-995� 

84  Národní archiv Praha, Genealogická sbírka Dobřenského�
85  Tamtéž, Stará manipulace, inv� č� 244, sign� B 62/1-8, kart� 171, Bukovanští z Bukovan; Státní 

oblastní archiv Třeboň, Cizí rody – registratura, Bukovanský z Bukovan, inv� č� 1-37; tamtéž, Cizí 
statky, sign� II-338-1a, b�
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pozornosti však budou vystaveny rovněž 
desky zemské, registra komorního soudu, 
nesouvislé řady dluhopisů a kvitancí 
nebo rozličné písemnosti shromážděné 
ve sbírkách Archivu Národního muzea�86 
K doplnění jejich výpovědi by pak mohly 
alespoň okrajově posloužit i některé drob-
né památky hmotné kultury�87

Cílem a smyslem přítomného 
vědeckého projektu je představit osobní 
zápisy Přibíka a Jana Bukovanských 

Pintů z Bukovan jako svého druhu 
ojedinělé literární dílo, které zasluhuje 
nejen zvýšenou odbornou pozornost, ale 
také trvalé zpřístupnění formou moderní 
kritické edice� Uskutečnění daného 
záměru by mělo podtrhnout jeho význam 
v kontextu ostatních písemných pramenů 
z rytířského prostředí předbělohorských 
Čech a všestranně podpořit také jeho další 
vědecké využití�

86  Archiv Národního muzea, Genealogická sbírka, sign� H 8, Bukovanský Pinta z Bukovan� 
87  Vícero druhů hmotných památek (např� zvon nebo náhrobní kámen) evidoval na území někdejších 

bukovanských statků Josef Soukup, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Písec-
kém, Praha 1910, s� 34-36�
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František Koreš
The Memoirs of Přibík and John Bukovanský Pinta of Bukovany 
Theses of the Edition-Project
(Abstract)

The main aim of the prepared research project is to make the rare copy of the memoirs 
of Přibík and John Bukovanský Pinta of Bukovany accessible in the form of an edition 
and to interpret it insightfully� This is, in terms of content, a very colourful ego-document 
which puts on display and testifies to the values, ideas and concepts and also the public 
presentation of the members of two generations of this not so well known lesser noble 
family� As one of the few compact documents relating to the means of sophisticated 
self-presentation of a knight from the time before the battle of White Mountain, it de-
serves to be published as a modern critical edition equipped with an extended foot-note 
apparatus� One important part of the work is represented by a study that will focus, from 
the historical-anthropological point of view, on the lives of both authors of the memoirs� 
Their notes help, along with the messages of aristocratic correspondence, bonds, bills, tes-
taments and other items of material culture, to carry out research not only into the lives of 
each of the knights of Bukovany, but also into a wide range of topics that are, in the wider 
context, applied in Czech as well as in foreign historical research into the changes of noble 
society� The final publication, due to its wide range of topics, will be a contribution to the 
social, political and economic history of the Bohemian lesser nobility in the 16th and in 
the first half of the 17th century�

KEY WORDS: 
16th century; 17th century; Bukovanský of Bukovany; lesser nobility; memoirs
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Lordship and State Formation
Bohemia and the Habsburg monarchy  
from the Thirty Years’ War to Charles VI1

STEPHAN SANDER-FAES

Introduction
The decades around 1700 were decisive 
for both Central Europe and its major 
power, the Habsburg monarchy� Much has 
been written about its main events and 
protagonists from the Ottoman siege of 
Vienna and the subsequent pushback of 
Christendom’s „hereditary enemy“ across 
the Hungarian plains, and the contempor-
aneous wars against Louis XIV’s France, 
which culminated in the greatest territori-
al extent of the Austrian monarchy in the 
early 18th century�2 Hardly surprising, the 
historiography of this era is extensive, and 
in many cases very lopsided, yet despite 
the amounts of ink that have been spilled 
over the Habsburg monarchy’s so-called 
„Age of Heroes“, or Heldenzeitalter, there 
are also blind spots: Perhaps echoing much 

of the older literature, even most newer 
studies continue to focus on „big men“ and 
their actions at court, in the various diets, 
or on the many battle fields, often more 
or less influenced by the Cultural Turn, 
which resulted in the publication of a wide 
variety of studies highlighting the serious 
limitations of Habsburg absolutism, 
emphasising the symbolic characteristics 
of their rule, and offering systemic expla-
nations for the changes in the wake of the 
Thirty Years’ War� This holds particularly 
true for the Westphalian treaties, viewed 
by many, historians and scholars in fields 
as diverse as International Relations, Poli-
tical Science, Legal History, and Sociology 
alike as the foundation of our „modern“ 
era�3 If there is a common thread that 
unites virtually all of these studies, it is 

1 I would like to express my gratitude to Václav Bůžek and Opera historica for affording me the op-
portunity to present the major findings of my recently-completed professorial thesis, or Habilita-
tionsschrift, entitled Herrschaft und Staatlichkeit: Böhmen in der Habsburgermonarchie vom Dreißigjäh-
rigen Krieg bis Karl VI., and submitted to the Faculty of Arts, University of Zurich, in October 2017� 
If not noted specifically, all translations are by the author�

2 The best general introduction is Robert John Weston Evans, The Habsburgs and Central Europe, 
1683-1723, in: idem (ed�), Austria, Hungary, and the Habsburgs� Essays on Central Europe, 
c� 1683-1867, Oxford 2006, p� 3-14; Charles W� Ingrao, The Habsburg Monarchy, 1618-1815, 
Cambridge 2005, p� 105-149; most recently Thomas Winkelbauer, Die Habsburgermonarchie vom 
Tod Maximilians I. bis zum Aussterben der Habsburger in männlicher Linie (1519-1740), in: Thomas 
Winkelbauer (ed�), Geschichte Österreichs, Stuttgart 2015, p� 159-289�

3 Michael Hochedlinger, Austria’s Wars of Emergence. War, State, and Society in the Habsburg Mon-
archy, 1683-1797, London 2003, p� 5-202, including bibliography; Heinz Durchhardt, The Peace 
of Westphalia. A European Peace, in: Olaf Asbach – Peter Schröder (edd�), The Ashgate Research 
Companion to the Thirty Years’ War, Farnham 2014, p� 309-318; Gabriele Haug-Moritz, 1648 – 



STEPHAN SANDER-FAES  / VĚDECKÉ PROJEKTY /

83OPERA HISTORICA    • ROČNÍK 18 • 2017 • č. 1 83

their perception of early modern Europe 
from its courtly centres or from within 
the central governments, usually guided 
by the deeds of important events and their 
protagonists�4 Whereas this conceptual 
framing is a perfectly valid and time-
tested one, it comes with serious limitati-
ons: Given the various main actors’ social 
background, their aristocratic perception 
of the world, and their overwhelmingly 
courtly and urban outlooks, their sources 
are limited in scope, which further reduces 

the historian’s interpretative leeway and, 
potentially, leads to reductionist analyses 
based on anachronistic assumptions�5

Using the example of Bohemia – agu-
ably the most important of the Habsburgs’ 
possessions – during the Austrian mon-
archy’s emergence as a great power, my 
study focuses on the usually overlooked 
by-products of state formation in early 
modern composite monarchies�6 Where-
as expansion of enquiry into the „fis-
cal-military state“ ( John Brewer)7 and 

Der Westfälische Frieden, das Heilige Römische Reich und die Habsburgermonarchie, in: Martin Scheutz 
– Arno Strohmeyer (edd�), Von Lier nach Brüssel� Schlüsseljahre österreichischer Geschichte 
(1496-1995), Innsbruck 2010, p� 99-110, including bibliography�

4 While Austrian historiography was Vienna-centred from its inception, two recent examples un-
derscore this point: cf� the configuration of a multi-vol� handbook on the monarchy’s administrative 
history currently prepared by the Austrian Institute of Historical Research and the Academy of 
Sciences: vol� 1 deals with the court and the central institutions, vol� 2 comprises the various crown 
lands’ central institutions, and vol� 3 focuses on, among other aspects, local governance and regional 
varieties� Thomas Winkelbauer, „Verwaltungsgeschichte der Habsburgermonarchie in der Frühen Neu-
zeit“ in drei Bänden – ein groß angelegtes internationales Kooperationsprojekt, in: Michael Hochedlinger 
– Thomas Winkelbauer (edd�), Herrschaftsverdichtung, Staatsbildung, Bürokratisierung� Verfas-
sungs-, Verwaltungs- und Behördengeschichte der Frühen Neuzeit, Vienna 2010 (= Veröffentlichun-
gen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 57), p� 9-17, especially p� 11-14; cf� the 
complete omission of local and regional issues by Zdislava Röhsner, Die zentrale Finanzverwaltung 
der Monarchie, in: Stefan Seitschek – Herbert Hutterer – Gerald Theimer (edd�), 300 Jahre Karl VI�, 
1711-1740� Spuren der Herrschaft des „letzten“ Habsburgers, Vienna 2011, p� 112-118�

5 Cf� the point made by Benno Teschke, Revisiting the „War-Makes-States“ Thesis. War, Taxation and So-
cial Property Relations in Early Modern Europe, in: Olaf Asbach – Peter Schröder (edd�), War, the State 
and International Law in Seventeenth Century Europe, Burlington 2010, p� 35-62, here p� 43-44�

6 John Elliott, A Europe of Composite Monarchies, Past & Present 137, 1992, p� 48-71; Klaus 
Schreiner, Grundherrschaft – ein neuzeitlicher Begriff für eine mittelalterliche Sache, in: Gerhard 
Dilcher – Cinzio Violante (edd�), Strukturen und Wandlungen der ländlichen Herrschaftsformen 
vom 10� zum 13� Jahrhundert� Deutschland und Italien im Vergleich, Berlin 2000 (= Schriften des 
Italienisch-Deutschen Historischen Instituts in Trient 14), p� 69-93, here p� 87�

7 John Brewer, The Sinews of Power. War, Money and the English State 1688-1783, London 1989; for 
guidance to the large and growing body of work in his mould start with Christopher Storrs (ed�), 
The Fiscal-Military State in 18th–Century Europe, Farnham 2009; see also, for example Bartolomé 
Yun-Casalilla – Patrick K� O’brien (edd�), The Rise of Fiscal States. A Global History 1500-1914, 
Cambridge 2012; and, most recently, Aaron Graham – Patrick Walsh (edd�), The British Fis-
cal-Military States 1660-c.1783, London 2016, esp� the introduction on p� 1-25�
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the shattering of the Myth of Absolutism 
across Europe have transformed our 
understanding of central bureaucracies 
over the course of the past three decades, 
an overwhelming number of studies on 
early modern state formation continues to 
employ a top-down perspective�8 By con-
trast, my book approaches one of histo-
riography’s late-comers to this debate, the 
Habsburg monarchy, based on two distinc-
tively different premises:9 First, individual 
actions as well as structural developments 
convey different – and differing – conse-
quences for central institutions vis-à-vis 
those occurring contemporaneously in 
administratively and geographically more 
remote areas� It follows, second, that state 
integration, understood as an elite-driv-
en process emanating from the centre of 
power, is accompanied by countervailing 

and at times opposing trends and pres-
sures whose consequences only increased 
with geographical distance� Warfare, above 
all, concentrates decision-making and 
influence in the hands of a limited number 
of individuals and institutions while 
non-essential considerations (temporarily) 
recede: Armed conflict thus gives rise to 
a certain kind of state formation, which 
was accompanied by a contemporaneous 
disintegration and loss of cohesion outside 
the corridors of power� In short, my study 
explores, how, as the central government 
tried to cope with war-induced stresses, its 
actions started to tear apart the adminis-
trative and social fabric that held society 
together�10

My study focuses on the interrelated 
aspects of bureaucratic practices, war, 
and taxation from the perspective of the 

8 Nicholas Henshall, The Myth of Absolutism. Change and Continuity in Early Modern European 
Monarchy, London 1992; on its impact on German scholarship see the essays in Ronald G� Asch 
– H� Duchhardt (edd�), Der Absolutismus – ein Mythos? Strukturwandel monarchischer Herrschaft 
in West- und Mitteleuropa, ca. 1550-1700, Cologne 1996 (= Münstersche Historische Forschungen 
9), which did not include the Austrian monarchy; for guidance to the most recent contributions 
see the essyays in Lothar Schilling (ed�), Absolutismus, ein unersetzliches Forschungskonzept? Eine 
deutsch-französische Bilanz/L’absolutisme, un concept irremplaçable? Une mise au point franco-allemand, 
Munich 2014 (= Pariser historische Studien 79)�

9 Start with the essays in Petr Maťa – Thomas Winkelbauer (edd�), Die Habsburgermonarchie, 
1620-1740. Leistungen und Grenzen des Absolutismusparadigmas, Stuttgart 2006 (= Forschungen 
zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa 24), especially the introduction on p� 7-42, 
including bibliography�

10 Noted by J� Brewer, The Sinews of Power, p� 138: „We need to remember that the act of waging war 
did not inevitably lead to the development of new and more powerful state institutions. Indeed, in early 
modern Europe war often succeeded in diluting rather than concentrating state power�“ Cf� similar 
assessments by Victoria Tin-Bor Hui, War and State Formation in Ancient China and Early Modern 
Europe, New York 2005, p� 48-49; B� Teschke, Revisiting, p� 58; with the findings of military 
historians summarised by Bernhard Kroener, Kriegswesen, Herrschaft und Gesellschaft, 1300-1800, 
Munich 2013 (= Enzyklopädie deutscher Geschichte 92), p� 104-105: „Though borne by the spirit 
of the 19th century, the assertion that war and the military, based on administrative thickening, were the 
main pillars of early modern state development and thus unequivocally point to the modern bureaucratic 
state…cannot be sustained�“
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composite lordship of the Eggenberg 
dukes of Český Krumlov�11 Since the late 
Middle Ages, these territories formed 
a relatively large – in all c� 390 square 
kilometres (about the size of St Vincent 
and the Grenadines and a good deal larger 
than, say, Malta) – and comparatively 
contiguous territorial agglomeration, and 
its respective owners – the Rosenbergs 
(from the 13th century to around 1600), 
the Eggenbergs (1623-1710/19), and 
Schwarzenbergs (1723-1948/49) – were 
among the most powerful lords in the 
Bohemian lands�12 These large continuities 
resulted in equally vast archival holdings 
that, despite their exceptional richness 
in both quantitative as well as qualitative 
regards, remain seriously under-used 
to this day for two reasons� While this 
neglect is also in part attributable to the 
ideologically limiting conceptual and the-
matic predispositions of the Cold War, the 

archive’s neglect since the Velvet Revolu-
tion (1989) has other sources (even though 
quite similar consequences): Many sources 
from the early modern period up until 
the Czech National Revival in the early 
19th century in those areas that until 1945 
were inhabited by Germans were written 
in German, and during the Communist 
era (1948-89) the first foreign language 
taught in schools was Russian, which 
was replaced with English after the Iron 
Curtain came down, leaving large amounts 
of primary sources with only a very limited 
and, over time, further decreasing number 
of readers and researchers�13 In addition 
and with only very few exceptions – most 
importantly the studies by Eduard Maur 
and Jaroslav Čechura – , since the 1990s 
most Czech historians focused on the 
early modern aristocratic body politic and 
their assemblies;14 and while the owners 
of Český Krumlov were among the most 

11 Topographical information follows present-day conventions, homonyms follow common usage in 
English; exceptions are those places generally familiar, e�g� Vienna or Prague; pertinent information 
from primary sources is reproduced as in the original with additional information, if helpful or 
necessary, added in parentheses�

12 See the overview provided in Pavel Juřík, Jihočeské dominium. Rožmberkové, Eggenbergové, Schwarzen-
bergové a Buquoyové v jižních Čechách, Prague 2008, on the Eggenberg especially p� 103-119�

13 Václav Bůžek, Frühneuzeitliche Adelsgeschichte in der tschechischen Geschichtsschreibung, in: Ronald 
G� Asch – Václav Bůžek – Volker Trugenberger (edd�), Adel in Südwestdeutschland und Böhmen 
(1450-1850), Stuttgart 2013 (= Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskun-
de in Baden-Württemberg, Reihe B, Forschungen 191), p� 261-288, here p� 270�

14 See the literature overview on administrative matters by Petr Maťa, Verwaltungs- und behördenge-
schichtliche Forschungen zu den böhmischen Ländern in der Frühen Neuzeit. Kurzer Überblick über vier 
lange Forschungstraditionen, in: M� Hochedlinger – T� Winkelbauer (edd�), Herrschaftsverdichtung, 
p� 421-477; on Bohemian taxes specifically idem, „Unerträgliche Praegravation.“ Steuererhebung und 
Militärfinanzierung im Königreich Böhmen vom Dreißigjährigen Krieg bis zum Regierungsantritt Ma-
ria Theresias, in: Peter Rauscher (ed�), Kriegsführung und Staatsfinanzen� Die Habsburgermonarchie 
und das Heilige Römische Reich vom Dreißigjährigen Krieg bis zum Ende des habsburgischen 
Kaisertums 1740, Münster 2010 (= Geschichte in der Epoche Karls V� 10), p� 139-185, especially 
p� 148-157; the „other side“ of these historiographic developments is commented on by Markus 
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powerful lords throughout the Middle 
Ages and the early modern period, the loss 
of the Eggenberg family archive appears 
dissuasive to most historians interested 
in aristocratic history, even though its 
incredibly rich holdings, and especially the 
examination of its administrative sources, 
yields so many new insights�15

Given these circumstances, and the 
fact that Charles Tilly’s dictum – that 
„war made the state, and the state made 
war“16 – is generally, though no longer 
uncritically, accepted, there exists no 
large-scale study on the Habsburg 

experience of state formation between 
the Thirty Years’ War and the reign of 
Charles VI that does not (and almost 
exclusively so) focus on the imperial 
court and/or on the various provincial 
estates and their assemblies (or Stände-
forschung)�17 Adopting a novel perspec-
tive from outside these circles, and by 
tapping into these rich seams of archival 
sources that have not been mined before, 
my study offers an innovative approach 
to specialist discussions on early modern 
state formation while at the same time 
provides a window into areas that are 

Cerman, Untertanen, Herrschaft und Staat in der Frühen Neuzeit, in: idem – Robert Luft (edd�), 
Untertanen, Herrschaft und Staat in Böhmen und im „Alten Reich“� Sozialgeschichtliche Studien 
zur frühen Neuzeit, Munich 2005 (= Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 99), p� 1-27; 
see also the synthesis by Eduard Maur, Staat und (lokale) Gutsherrschaft in Böhmen (1650-1750), 
in: ibidem, p� 31-50; and idem, Der Staat und die lokalen Grundobrigkeiten. Das Beispiel Böhmen und 
Mähren, in: P� Maťa – T� Winkelbauer (edd�), Die Habsburgermonarchie, p� 443-453�

15 Walther E� Heydendorff, Die Fürsten und Freiherren zu Eggenberg und ihre Vorfahren, Graz 1965, 
especially p� 61-188; the two unpublished theses by Gerhard B� Marauschek, Die Fürsten zu Eg-
genberg. Unter besonderer Berücksichtigung ihres Kunstmäzenatentums (1568-1717), Graz 1968, espe-
cially p� 153-209; Martin Mutschlechner, Die Fürsten von Eggenberg als Herzöge von Krumau. 
Kontinuität und Wandel in Südböhmen im 17. Jahrhundert, Vienna 2007; there is no new large-scale 
study on the Eggenberg dukes, though Pavel Himl, Die „armben Leüte“ und die Macht. Die Unter-
tanen der südböhmischen Herrschaft Český Krumlov/Krumau im Spannungsfeld zwischen Gemeinde, 
Obrigkeit und Kirche (1680-1781), Stuttgart 2003 (= Quellen und Forschungen zur Agrargeschichte 
48) offers invaluable insights into their (and their heirs’) possessions; see also n� 12; on the archival 
riches cf� S� Sander-Faes, Herrschaft und Staatlichkeit, p� 61-65�

16 Charles Tilly, Reflections on the History of European State-Making, in: idem (ed�), The Formation of 
the National State in Western Europe, Princeton 1975 (= Studies in Political Development 8), p� 
3-83, here p� 42�

17 Based on Gerhard Dietrich (ed�), Ständische Vertretungen in Europa im 17. und 18. Jahrhundert, 
Göttingen 1969; there are innumerable studies on Europe’s major powers such as France or Prussia, 
while the Habsburg monarchy was mostly left out; e�g� John Russell Major, From Renaissance 
Monarchy to Absolute Monarchy. French Kings, Nobles, and Estates, Baltimore 1994; Peter Baumgart 
(ed�), Ständetum und Staatsbildung in Brandenburg-Preussen, Berlin 1983 (= Veröffentlichungen der 
Historischen Kommission zu Berlin 55); on Austria now see the essays by Mark Hengerer, Michael 
Hochedlinger, and Petr Maťa� P� Maťa – T� Winkelbauer, Habsburgermonarchie, as well as the 
contributions to Gerhard Ammerer et al� (ed�), Bündnispartner und Konkurrenten der Landesfürsten? 
Die Stände der Habsburgermonarchie, Vienna 2007 (= Veröffentlichungen des Instituts für österrei-
chische Geschichtsforschung 49)�
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usually treated either rather lop-sidedly 
or mostly ignored�18 In focusing on the 
princely officials and subjects as they 
tried to navigate the stormy passages of 
rising taxation and increasing pressures 
emanating from Vienna and Prague, I 
am addressing the following main ques-
tions: What where the consequences of 
the emperors’ wars on local and regional 
taxation levels? How did the increasing 
tax burden manifest itself and how did 
the officials and subjects deal with it? 
How did the course of events and the 
accompanying structural developments 
affect both the various local, regional, 
and supra-regional interlinkages? And, 
lastly, the inclusion of questions dealing 
with the production and use of infor-
mation and more qualitative issues like 
perceptions also allows for an assessment 
of the established, but still largely unan-
swered question of how ordinary people 
dealt with the massive tax hikes�

Bohemia in the Habsburg monarchy in 
the 17th Century
Over the course of the Thirty Years’ War, 
Bohemia changed drastically� The Estates’ 
revolt was followed by large-scale redis-
tributions of property, and the longer the 
conflict dragged on, the higher the dama-
ges the country and its inhabitants had to 
endure� When the dust finally settled, the 
Bohemian Lands had lost about a third of 
its people and large areas, especially in the 
fertile central regions, were most severely 
affected�19 While the extraordinary war-
time measures were gradually abrogated 
over the course of the early 1650s, a return 
to the status quo ante appeared all but 
impossible� Consequently, both crown and 
estates cooperated closely to reorganise the 
kingdom’s tax administration, which after 
a multi-year effort yielded a new cadast-
re, the so-called Berni rula, or Steuerrolle� 
Promulgated in 1656 and revised in 1683, 
it contained the numbers of tax-paying 

18 See, e�g�, the essays in Wim Blockmans – André Holenstein – Jon Mathieu (edd�), Empow-
ering Interactions. Political Cultures and the Emergence of the State in Europe (1300-1900), Farnham 
2009, that all but omit the Austrian monarchy; now, while including the Habsburgs’ lands, the 
essays in Stefan Brakensiek – Corinna von Bredow – Birgit Näther (edd�), Herrschaft und 
Verwaltung in der Frühen Neuzeit, Berlin 2014 (= Historische Forschungen Duncker und Humblot 
101), do not include the period before 1750 (at p� 19-20); see also, based on Niklas Luhmann’s 
theories, the contributions in Stefan Haas – Mark Hengerer (edd�), Im Schatten der Macht. Kom-
munikationskulturen in Politik und Verwaltung (1600-1950), Frankfurt am Main 2008, that employ 
a top-down perspective�

19 Ronald John Weston Evans, The Habsburgs and Bohemia, 1526-1848, in: idem (ed�), Austria, Hun-
gary, and the Habsburgs, p� 75-98, including bibliography; Jiří Mikulec, Baroque Absolutism (1620-
1740), in: Jaroslav Pánek – Oldřich Tůma et al� (edd�), A History of the Czech Lands, Prague 2009, 
p� 231-259, including bibliography; on the Counter-Reformation Harold Louthan, Converting 
Bohemia. Force and Persuasion in the Catholic Reformation, Cambridge 2011; on the redistribution of 
property Tomáš Knoz, Pobělohorské konfiskace. Moravský průběh, středoevropské souvislosti, obecné as-
pekty, Brno 2006; population numbers according to Karl Richter, Die böhmischen Länder von 1471 
bis 1740, in: Karl Bosl (ed�), Handbuch der Geschichte der böhmischen Länder, Stuttgart 1974, 
here vol� II, p� 97-412, at p� 321-2�
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„units“ (osedlý, or Angesessene) that re-
mained the basis of taxation in Bohemia 
until the early eighteenth century�20 Thus 
similarly „renewed“, the kingdom’s tax 
system underwent considerable change 
during Leopold I’s reign: During the 
second half of the 17th century, Bohemian 
taxes became increasingly differentiated as 
both the military tax, or Contribution, and 
many other levies were specifically earmar-
ked for certain purposes that ranged from 
extraordinary war taxes to more regular 
sums for the fortifications of Prague and 
Cheb to the salaries of officials throughout 
the country to wedding presents, all pa-
yable on specified dates�21 These specifics 
remained fundamentally unaltered until 
the reforms under Maria Theresa, yet this 
briefest of sketches allows us to recognise 
the essential dynamic of the Monarchy’s 
fiscal-financial history after the mid-17th 
century: As time went on, the emperor 
engaged in more wars that, at the same 

time, became ever more costly� As regards 
Bohemia, the kingdom’s tax levels roughly 
sextupled from about 300,000 to 350,000 
fl� annually in the early 1650s to about 
1�8m around the turn of the century�22

Lordship and State (De-) Formation
Tax returns from the large Eggenberg 
possessions, however, mirror these 
developments only partially: Overall 
taxation rose rapidly during the first 
decade after the promulgation of the 
Berni rula (1657-66) before dropping 
equally fast below pre-war (1663/64) 
levels; a much closer correlation between 
Český Krumlov’s taxation vis-à-vis the 
kingdom of Bohemia as a whole only 
emerged during the 1670s� Table 1 
details the annual total tax receipts from 
the Eggenberg possessions during the 
second half of the 17th century; these 
comprise both contributions as well as 
other regular and extraordinary levies; 

20 The standard treatment remains Josef Pekař, České katastry, 1654-1789. Se zvláštním zřetelem k 
dějinám hospodářským a ústavním, Prag 1932, p� 4-56; see also P� Maťa, „Unerträgliche Praegrava-
tion“, p� 157-183; the recent synthesis by Jean Bérenger, Les Habsbourg et l ’argent. De la Renaissance 
auf Lumières, Paris 2014, especially p� 249-302; based on idem, Finances et absolutisme autrichien dans 
la seconde moitié du 17e siècle, Paris 1975; and idem, À propos d’un ouvrage récent� Les finances de 
l’Autriche à l’époque baroque (1650-1740), Histoire, économie et societé 3, 1984, p� 221-245�

21 On the extraordinary war taxes J� Pekař, České katastry, p� 24-26, on the fortifications p� 63-66; 
P� Maťa, „Unerträgliche Praegravation“, p� 162-164; a wedding present was granted on Leopold’s 
first marriage to Margarita Teresa of Spain in 1666, see Státní oblastní archiv Třeboň [State Re-
gional Archive in Třebon], oddělení Český Krumlov [Satellite Office Český Krumlov], Vrchní úřad 
– česká generália [Estate directorate – Common Bohemian Documents], sign� I 4 L α, fasc� 62, s�p�, 
Repartitiones, 1665; there were other gifts to, e�g�, Joseph I in 1699; Vrchní úřad – česká generália, I 
4 L α, 64, s�p�, Auszug der Steuern, 1682-1701, Český Krumlov, s�d�

22 General treatment by Thomas Winkelbauer, Ständefreiheit und Fürstenmacht I–II� Länder und 
Untertanen des Hauses Habsburg im Konfessionellen Zeitalter, 1522-1699, Vienna 2003, here I, p� 449-
529; idem, Nervus rerum austriacarum. Zur Finanzgeschichte der Habsburgermonarchie um 1700, in: 
P� Maťa – T� Winkelbauer, Habsburgermonarchie, p� 179-215; recently summarised in idem, Krieg 
und Herrschaftsverdichtung in der Habsburgermonarchie nach dem Dreißigjährigen Krieg, in: Karin 
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in addition, it also details year-on-
year changes and the correspondingly 
calculated tax level per osedlý� Figure 

1, below, illustrates the divergence of 
Český Krumlov’s tax history vis-à-vis 
developments for Bohemia:

Fig. 1: Bohemian Taxes and Taxes paid by the Eggenberg Dukes, 1657-1701
Sources: Data for Český Krumlov based on Vú – čg, I 4 L α, 62, 63, 64, 65, and 66; data on Bo-
hemia compiled from J� Bérenger, À propos, p� 238 (1660; 1661; 1665; 1666; 1669-1680); idem, 
Les Habsbourg, p� 267 (1681-1700); and P� Maťa, „Unerträgliche Praegravation“, p� 163-170; the 
grey columns indicate the contributions granted by the Bohemian diet, the dotted black line their 
moving average; the gray dots represent tax payments from Český Krumlov; the dotted gray line 
their moving average; the left-hand side of fig� 1 refers to the Bohemian taxes, while the right-hand 
side refers to the Krumlovian taxes; note that the Bohemian data includes contributions, or military 
taxes, only, while data from Český Krumlov includes all taxes (in Rhenish fl�)�

Chapter 4 aims at two main issues: First, a detailed reconstruction of how 

Sperl – Martin Scheutz – Arno Strohmeyer (edd�), Die Schlacht von Mogersdorf/St� Gotthard und 
der Friede von Eisenburg/Vasvár� Rahmenbedingungen, Akteure, Auswirkungen und Rezeption 
eines europäischen Ereignisses, Eisenstadt 2016, p� 35-61; on Bohemia specifically P� Maťa, „Uner-
trägliche Praegravation“, p� 169; J� Bérenger, Les Habsbourg, p� 163-382, p� 261-273�
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known trends (higher taxes granted by 
the Bohemian diet) affected one area, 
the Eggenberg dominions; and, second, 
to lay the foundation for the following 
chapters� The main finding is that while 
there is a certain correlation between 
the state’s increasing demand for taxes 
in wartime, there was no structural 
change in how the individual appropri-
ations were administrated in neither the 
corporate institutions in Prague (the diet 
and the estates’ institutions such as the 
royal tax office) and in the circles nor 
in the invidual lordships� This becomes 
immediately apparent if we follow the 
labyrinthine paths of tax appropriations: 
Once the diet discussed the monarch’s 
proposals and eventually granted (parts 
of ) them, the governor’s office relayed 

them to the tax office where the total of 
each individual tax grant was reparti-
tioned and passed on to the next lower 
administrative units; there, circle officials 
in turn repartitioned „their“ sum again 
and then forwarded so-called „Assigna-
tiones“ to the individual landlords, whose 
officials repeated the same process a 
third time – and all this happened before 
even a single fl� was collected�23 In Český 
Krumlov, the princely administrators 
oversaw comparatively large dominions 
whose tax history is then further broken 
down into its components�24 Moving the 
analysis beyond the traditional differenti-
ation between military taxes, or contri-
butions, and those additional levies due 
on specific dates is revealing on many 
accounts as the following table details:

23 See the summary, albeit focused on the contributions only, in P� Maťa, „Unerträgliche Praegravation“, 
p� 173-178; more details in Bohuslav Rieger, Zřízení krajské v Čechach I� Historický vývoj do r. 1740, 
Prague 1889, p� 316-366; J� Pekař, České katastry, p� 25, 62, 77, 93�

24 If not indicated otherweise, based on S� Sander-Faes, Herrschaft und Staatlichkeit, p� 165-238�

∑a no. of osedlýb per osedlýc YoYd

1657 18�130 2�622 3/4 7 n/a
1658 35�538 2�538 1/4 14 + 100
1659 29�837 2�584 1/2 11 1/2 - 18
1660 34�487 2�576 1/8 13 1/3 + 16
1661 42�041 2�594 7/8 16 + 20
1662 43�796 2�526 11/16

e 17 + 6
1663 44�724 2�548 1/2 18 + 14
1664 48�991 2�458 1/2 20 + 11
1665 47�070 2�595 1/8 18 - 9
1666 49�330 2�606 3/8 19 + 5
1667 22�959 2�606 3/8

e 9 - 52
1668 24�502 2�606 1/4 9 ± 0
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Tab. 1: Nominal tax burden in Český Krumlov, 1657-1669, 1682-1701
Sources: Vú – čg, I 4 L α, 62, 63, 64, 65; see also tables 1, 2, 3, 3�1, and 7 in S� Sander-Faes, Herr-
schaft und Staatlichkeit, p� 191, 196, 200, 203, 222 (all sums in Rhenish fl�)�
(a) Sums of all taxes paid by the composite Eggenberg dominions Český Krumlov (contributions 

and Terminsteuern)�
(b) Median of the no� of osedlý of the Eggenberg dominions, which incl� the incorporated entities�
(c) Nominal tax burden, based on (a) and (b) per osedlý and calendar year�
(d) YoY (year-on-year) denotes the change in percentages relative to the year before; there are no 

data for some years, denoted with „n/a“�
(e) No osedlý data in 1662 and 1667; here I used averages based on the years before and after, 

respectively�

1669 14�518 2�595 1/4 5 1/2 - 39
1682 23�415 2�630 5/8 9 n/a
1683 25�373 2�598 15/16

f 10f + 43
1�668 5/8

g 15g + 214
1684 22�215 1�593 1/2 14 + 40h - 7i

1685 24�281 1�606� 5/8 15 + 7
1686 23�421 1�606 5/8 14 1/2 - 3
1687 22�635 1�553 1/16 14 1/2 ± 0
1688 23�155 1�588 5/16 14 1/2 ± 0
1689 22�385 1�511 1/4 15 + 3
1690 22�430 1�559 5/8 14 - 7
1691 22�531 1�571 5/16 14 ± 0
1692 30�988 1�607 7/8 19 + 35
1693 30�922 1�569 7/8 20 + 5
1694 42�428 1�575 27 + 35
1695 45�831 1�581 1/4 29 + 7
1696 41�576 1�604 7/8 26 - 10
1697 44�831 1�612 3/16 28 + 8
1698 37�255 1�559 1/8 24 - 14
1699 53�202 1�582 3/8 34 + 42
1700 30�757 1�613 1/2 19 - 44
1701 38�153 1�607 5/8 24 + 26
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(f ) Osedlý data from January through September 1683, as the cadastre revisions, in effect from 
1 October, 1683, resulted in a significant reduction in the no� of osedlý (c� 39 %) for the entire 
Eggenberg dominions, which affected the average tax burden per osedlý (c) and YoY changes 
(d) accordingly�

(g) Osedlý data from October to December 1683; see also (e)�
(h) YoY change (d) relative to the no� of osedlý from January through September 1683 (f )�
(i) YoY change (d) relative to the no� of osedlý from October to December 1683 (g)�

While it is generally assumed that 
contributions, in Petr Maťa’s words, even-
tually „became the real core of the estates 
appropriations“25, this particular category, 
with the exception of the tax hikes during 
the war of 1663/64, remained essentially 
flat throughout the second half of the 
17th century and only started to increase 
markedly after 1699�26 Given the overall 
increases in the Habsburg monarchy’s 
expenditure during the „Great Turkish 
War“ (1683-99) and the successive War of 
the Spanish Succesion (1701-14), this may 
seem counterintuitively at first, however, 
massive tax increases were achieved by 
levying substantially more and higher 
additional taxes: Between 1682 and 1701, 

the Eggenberg tax records document 
50 different tax categories that were due 
on 144 dates� Extensive documentation, 
including both taxation records as well as a 
large amount of correspondence, allows for 
the detailed assessments of how much and 
in which categories taxes were paid as well 
as how the tax burden changed over time� 
Analysis of Bohemia’s two basic tax catego-
ries – monthly military contributions and 
taxes with fixed due dates – in the greatest 
possible detail revealed their equally com-
posite nature, of particular importance with 
regard to their relative and changing shares 
of war financing�27 More contentious, but 
equally intriguing, is the notion that the 
promulgation of a revised cadastre in the 

25 P� Maťa, „Unerträgliche Praegravation“, p� 165�
26 Despite the military tax hikes in the 1660s – contributions rose to 32 080 fl� (1661), 31 909 fl� 

(1662), 32 442 fl� (1663), and reached 42 820 fl� (1664) – the median contribution per year from 
1657–1670 and from 1682-1701 was 18 861 fl� (average: c� 21,976 fl�), and military taxes did not 
rise significantly again before 1699 (27 300 fl�); what did increase, and massively so, were the 
additional taxes, or Terminsteuern: their median over the same period was 9 404 fl� per calender year 
(average: c� 11,930 fl�), yet they ranged from 1 548 fl� (1682) to 27 371 fl� (1695), an increase of just 
shy of 1800 %; note that additional taxes between 1682–1691 averaged 4 469 fl� (median: 4 615 fl�) 
before first almost tripling to 12 244 fl� (1692), eventually reaching their peak in the second half 
of the 17th century at 27 371 fl� (1695), which is roughly equal to a sixfold increase relative to four 
years earlier; sources as in tab� 1�

27 Apart from the information quote in tab� 1, above, see also the extensive documentation in S� Sand-
er-Faes, Herrschaft und Staatlichkeit, p� 497-506; just to cite one example: from 1682-1691, each 
year saw four of these additional tax positions, from 1692-1701, the corresponding number (median 
and average) was ten�
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early 1680s modified not only the tax base 
but also affected both nominal and effective 
tax rates� In for the first time providing tax 
data on the crucial decades between the 
1650s and the early 1710s, this serves as the 
foundation for the following elaborations 
and offers a yardstick to the widespread Vi-
enna-focused reconstructions of Habsburg 
fiscal history�28

Having established the basic frame-
work of Bohemian tax administration, the 
focus in Chapter 5 then shifts to the lord’s 
manor during the half-century of Český 
Krumlov serving as princely residence 
(1665-1710)�29 It investigates the flows 
of „communication“, which analytically 
includes both information and tax money, 
from the vantage point of the lord’s court 
and his officials� This enables, first, the 
introduction of an analytical model that 
differentiates between communication 
„above“ and „below“ the level of the 
lordship� In a second step this approach is 

augmented by asking questions about the 
legitimacy of communication – what, ex-
actly, constituted „official“ information and 
how did it differ from „unofficial“ ways and 
means? In combination, the reconstruction 
of these interlinkages and their adminis-
trative practices allow for a more balanced 
assessment of the individual actors’ room 
for manoeuvring, in turn providing an in-
novative new perspective on the „ongoing 
human production“ that is the ever-chang-
ing nature of the social order�30

Chapter 6 builds on preceding chapters 
and takes a close look at those individu-
als who kept the princely estate and, by 
extension, the Emperor’s war efforts, up 
and running� It builds on the analytical 
model developed in the previous chapter to 
differentiate between the varying com-
municative situations (regular vs� singular 
dealings; the directions of the flow of in-
formation) and illustrates the findings with 
two case studies� The first example revolves 

28 Cf� the totals for the entire Habsburg monarchy that, even in the most recent syntheses, continue to 
be based on dated and methodically not unproblematic studies, in T� Winkelbauer, Ständefreiheit 
I, p� 479 (based on J� Bérenger, Finances, p� 293-294; idem, À propos, p� 228); identical references 
in T� Winkelbauer, Nervus, p� 182, although supplemented by references to Franz von Mensi, Die 
Finanzen Österreichs von 1701 bis 1740 nach archivalischen Quellen dargestellt, Vienna 1890, p� 745; 
and P� G� M� Dickson, Finance and Government under Maria Theresia (1740-1780) I–II, Oxford 
1987, here vol� II, p� 385-386; cf� further Michael Hochedlinger, Austria’s Wars, p� 38 (references 
to J� Bérenger, Finances); idem, The Habsburg Monarchy. From ‘Military-Fiscal State’ to ‘Militariza-
tion’, in: Ch� Storrs (ed�), The Fiscal-Military State, p� 54-94, at 64; note that even in the most recent 
synthesis by T� Winkelbauer, Krieg, p� 38, this is (indirectly) mentioned as the source given is 
idem, Nervus, p� 182, giving the argument a certain circular flavour�

29 If not indicated otherwise, cf� S� Sander-Faes, Herrschaft und Staatlichkeit, p� 239-295�
30 Conceptually based on James Carey, Communication as Culture. Essays on Media and Society, New 

York 2009, p� 14-21; the inclusion of horizontal and vertical communication is based Wolfgang Re-
inhard, Geschichte der Staatsgewalt, Munich 2002, p� 183-235, on the asymmetric power relations 
between princes and their administrators p� 132-137, on „ uncontrolled organisational growth [literally 
‘Wildwuchs’]“, p� 139; the final quote is from Peter L� Berger – Thomas Luckmann, The Social 
Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge, London 1966, p� 69�
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around the aspirations of the two Cister-
cian monasteries of Vyšší Brod and Zlatá 
Koruna, both incorporated fiscally into the 
Eggenberg domains, but repeatedly tried 
to reassert their independence, which, of 
course, the prince strenuously objected to� 
The second case study details the travails 
of one individual, Gregor Daubsky, whose 

personal misfortunes and his inability to 
pay his arrears caused the princely admin-
istrators considerable troubles� Examples 
like these, which both transcended the nar-
row territorial confines of the Eggenberg 
domains, reveal the many links between 
local issues, regional entanglements, and 
supra-regional consequences�31

Fig. 2: Analytical Categories
Situation destination: centre destination: sideways destination: periphery
recurring 
instances

• clear hierarchies
• clear course of action
• clear-cut power relations

• multiple courses of 
action

• multiple power relations

• clear hierarchies
• clear courses of action
• clear-cut power relations 

individual 
instances

• clear hierarchies
• optional courses of 

actions
• multiple power relations

• exchange between equal 
actors

• multiple power relations

• exchange between 
unequal actors

• optional courses of 
actions

• many exceptions

Source: S. Sander-FaeS, Herrschaft und Staatlichkeit, p. 310.

Chapter 7 presents a detailed case study 
of how these structural issues discussed so 
far played out in practice�32 While acknow- 
ledging the special – and well-known – roles 
played by Leopold I’s Jewish financiers, 
this chapter focuses exclusively on the brief 
reign of Joseph I (1705-1711) and explores 
the previously unknown story of how the 
emperor grew so desperate for additional 
funds that he, and perhaps counter-intu-

itively so, undermined the centralisation 
achieved by his predecessor� Cash-strapped, 
Joseph turned to the Bohemian diet, which 
approached a consortium of Jewish finan-
ciers from Würzburg and Frankfurt who ad-
vanced the considerable sum of 1,333,333 fl� 
to the emperor� In exchange, Joseph offered 
future Bohemian tax revenues as collateral, 
thus de facto „outsourcing“ his regal rights 
of tax collection to a (foreign) third party� 

31 If not indicated otherwise, cf� S� Sander-Faes, Herrschaft und Staatlichkeit, p� 297-352�
32 If not indicated otherwise, ibidem, p� 353-408�
33 This episode, unconnected to the Oppenheimer affair (background in T� Winkelbauer, Stände-

freiheit I, p� 522-524; idem, Nervus, p� 198-199), on which there is no record in the Eggenberg 
tax records, is hitherto unknown and does not appear in the otherwse superb biography of Joseph 
I by Charles W� Ingrao, In Quest and Crisis. Emperor Joseph I and the Habsburg Monarchy, West 
Lafayette 1979; likewise, this episode is omitted in J� Pekař, České katastry, passim; and does neither 
appear in T� Winkelbauer, Ständefreiheit I, p� 409-529, nor in P� Maťa, „Unerträgliche Praegrava-
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tion“, even though the latter stresses the necessity of large-scale enquiries into the Bohemian diet’s 
financial affairs on p� 184-185�

Tab. 2: Terminological Warfare, 1675-1709
Docu-
ments

Militaryc „Turks“d Executi-
one

Debtsf Taxesg

no.a p.a.b

1675-79 105 21 37 3 4 4
1680-84 129 25-6 21 10 2 12 26
1685-89 89 17-8 12 15 1 8 17
1690-94 117 23-4 9 16 3 13 26
1695-99 118 23-4 12 10 5 8 6
1700-04 93 18-9 8 10 37 13
1705-09 221 44-5 21 19 78 66

Sources: Vú – čg, I 4 L α, 62, 63, 64, 65, and 66; n = 872 individual documents of varying length; 
note, first, that the no� in (a) does not represent the entirety of all documents as some of the 
sources were undated; sources without dates only appear, if their content allowed for a more or less 
unambiguous, content-based dating; and, second, that all more or less „regular“ tax positions (such 
as the monthly contributions) as well as those instances related to the affair described in Ch� 7 are 
not included here, which was done for pragmatic reasons: the documentation of the latter dealings 
are so extensive that their inclusion would alter the findings (too much); see also S� Sander-Faes, 
Herrschaft und Staatlichkeit, p� 449-450�
(a) No� of individual documents in each five-year period�
(b) Calculated annual average no� of documents; note that these are calculated yearly averages 

convey a certain impression of the increasing war-induced stresses: tax and associated pres-
sures between 1675-1704 occupied officials in Český Krumlov on average every 2�5 weeks; 
between 1705-1709, this had increased to almost weekly incidence�

(c) Key terms in this category: infantry; militia; recruits; soldiers; troups; (cavalry) horses; artil-
lery; board and lodging; not included here are those terms that are specified in (g)�

(d) Key terms in this category: Turk, incl� translations and equivalents in other languages�
(e) Key terms in this category: execution (impounding), incl� announcements; officials charged 

with the execution; background information in B� Rieger, Zřízení krajské, vol� I, p� 326-338; 
J� Pekař, České katastry, p� 95-96; and P� Maťa, „Unerträgliche Praegravation“, p� 177-178�

(f ) Key terms in this category: debts; security; seizure (execution); residual amount; liability; 
arrears�

(g) Key terms in this category: anticipation; subsidies; poll taxes; beverage taxes; wealth tax; other 
unspecified extraordinary taxes�
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Hardly surprisingly, this arrangement caused 
considerable friction between all parties in 
Český Krumlov, Prague, and Würzburg, 
shedding new light on the interrelated con-
sequences of dynastic ambitions and state 
disintegration in wartime, thereby offering 
a rare glimpse into the financial dealings of 
the Bohemian diet�33

The final chapter asks the seemingly 
simple question who paid for the emperors’ 
ambitions?34 In recent decades, the number 
of publications detailing the interrelation-
ship between warfare and state formation 
has grown considerably�35 Most studies, 
however, mention the drastic consequences 
for the taxpaying subjects only in pass-
ing; in the case of Bohemia within the 
Habsburg monarchy, most recent schol-
arship builds on these assumptions and 
ascribes the massive increase in taxation to 
„tremendous improvements in efficiency“, 
accompanied by „serious consequences for 
both military and society“�36 Chapter 8 at-
tempts to ameliorate this lacuna by putting 
the princely subjects at the centre of the 
investigation, addressing the following is-
sues: How did the administrators describe, 
refer to, and treat the commoners living on 
the Eggenberg estates? And, perhaps more 

crucially, how did the subjects themselves 
consider their own state of affairs? While 
insights into the former are based on tax 
records, correspondence, and visitation re-
ports, the latter are derived from a number 
of petitions and interrogation protocols� 
A quantitative survey of key terms such 
as „debts“, „repossession“, and „military“ 
rounds off the chapter (see Tab� 2), in turn 
allowing for an assessment of how far 
administrative language and practices too 
became „mobilised“� This combination of 
qualitative and quantitative approaches 
allows for a more inclusive reconstruction 
than either group of sources would provide 
on their own�

War and Consequence – Conclusions
My study on the Habsburg monarchy 
around 1700 highlights the interrelated 
forces that contemporaneously drove both 
state integration and state disintegration, 
which refers to the loss of social cohesion 
and control over certain key areas and po-
licies, were (are), not unlike the two-faced 
god Janus, two aspects of the same pheno-
menon�37 It is based on two premises that 
differ markedly from the overwhelming 
majority of studies on this subject matter 

34 If not indicated otherwise, S� Sander-Faes, Herrschaft und Staatlichkeit, p� 409-466�
35 Its starting point in the late 20th century was Peter B� Evans – Dietrich Rueschemeyer – The-

da Skocpol (edd�), Bringing the State Back In, Cambridge 1985; the ensuing discussions are 
summarised, including bibliography, in B� Kroener, Kriegswesen, p� 62-72; Joachim Bahlcke, 
Landesherrschaft, Territorien und Staat in der frühen Neuzeit, Munich 2012 (= Enzyklopädie 
deutscher Geschichte 91), p� 59-77; see also notes 7 and 8 for additional references�

36 Exemplified by P� Maťa, „Unerträgliche Praegravation“, p� 173�
37 E�g�, day and night, war and peace, creation and desctruction; cf� Fritz Graf, Ianus in: Hubert 

Cancik – Helmuth Schneider (edd�), Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike, vol� V, Gru-Iug, 
Stuttgart 2015, especially, p� 858-861�
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that employ a one-point perspective, that 
is, looking „down“ from a courtly centre 
to the „lower“ layers of the body politic� 
By contrast, I examine the implications 
of approaching the same developments 
from an inverse perspective based on these 
two premises: First, individual actions and 
structural developments convey different 
consequences for central institutions vis-à-
vis those occurring contemporaneously in 
more remote areas; and, second, I contend 
that the forces that drive state integration, 
understood as an elite-driven process ema-
nating from the imperial capital, were also 
responsible for state disintegration, which 
refers to the loss of social cohesion and 
control over certain key areas and policies�

Circumstances such as a state of war 
brings with it the tendency to more and 
more concentrate influence and power in 
the hands of fewer and fewer individu-
als and institutions while non-essential 
activities receded, i�e�, a certain type of 
state integration in the centre was ac-
companied by increasing disintegration 
and loss of cohesion on the lower levels, 
which in turn underscores the essentially 
composite nature of early modern mano-

rialism� While the emperor and his inner 
circle attempted to deal with war-induced 
stresses, the consequences of their ac-
tions loosened the connections between 
state and society – which is exactly what 
happened in Český Krumlov� It would 
not seem too far-fetched to imagine that 
these routine, day-to-day issues could not 
be identified throughout early modern 
Europe (if more studies focused at state 
development from further „down“ than 
the diets)� As examplary studies by Lucien 
Febvre, John Elliott, and Darryl Dee 
suggest, we can arrive at new insights into 
early modern statehood by focusing on 
local knowledge and practices embedded 
in their regional contexts�38 This, however, 
implies going beyond the (ideal) typolog-
ical considerations based on the selective 
reading of, among others, Max Weber and 
Otto Hintze, whose works constitute the 
foundations of the questionable interpre-
tative marrying of Brewer’s „fiscal-military 
state“ thesis to the eventual emergence of 
„modern“ statehood that have come to all 
but dominate historiographic discourse, 
which is especially true with respect to 
most German-language studies: Whereas 

38 Lucien Febvre, Philippe II et la Franche-Comté. Étude d’histoire politique, religieuse et sociale, Paris 
2009 [first 1911]; John H� Elliott, The Revolt of the Catalans. A Study in the Decline of Spain (1598-
1640), Cambridge 1964; Darryl Dee, Expansion and Crisis in Louis XIV’s France. Franche-Comté 
and Absolute Monarchy (1674-1715), Rochester 2009 (= Changing Perspectives on Early Modern 
Europe 13)�

39 E�g�, John Brewer, Revisiting The Sinews of Power, in: Aaron Graham – Patrick Walsh (edd�), The 
British Fiscal-Military States (1660-c�1783), London 2016, p� 27-34, at p� 30: „[M]y larger aim was 
to open up an historical discussion of the English state in the context of recent social scientific writings about 
the role of the state in the context of European history. The project was conceived as a tentative beginning 
rather than an end, and was…far from complete.“ Cf� what many of his acolytes have done, exempli-
fied by, among other things, the changes in the priorities of the original concept in the essays by 
Nina Hartly (on Russia) or Michael Hochedlinger (on the Habsburg monarchy) in Ch� Storrs, The 
Fiscal-Military State�
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the majority of them these days seek to 
integrate the early modern Habsburg 
monarchy within the larger framework 
ascribed to Brewer, both he and I remain 
quite skeptical of such unidimensional 
and quasi-teleological interpretations�39 
In looking at „my“ sources that detail 
the crucial role of local actors, regional 
interlinkages, and the disintegrating 
consequences that warfare had on state 
formation, my analysis of the consequenc-
es of almost perpetual war between the 
1680s and the 1710s from this perspective 
reveals both the unidimensional nature of 
some interpretations as well as the need 

for more nuanced, inclusive approaches� 
In providing a complimentary perspective 
to the rather one-sided historiographical 
mainstream, I discuss the larger ramifica-
tions of the nexus of warfare and taxation 
in a comparative manner� In offering a first 
glimpse into, in John Brewer’s words, „how 
fiscal and administrative arrangements 
function“, as opposed to labelling certain 
states as such, my study contextualises 
and re-positions the Habsburg monarchy 
within current academic debates, drawing 
out what was distinct and what was similar 
to the experience of other major European 
monarchies�40

40 J� Brewer, Revisiting The Sinews of Power, p� 31 (emphasis in the original)�
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Stephan Sander-Faes
Lordship and State Formation
Bohemia and the Habsburg monarchy from the Thirty Years’ War to Charles VI
(Abstract)

This essay focuses on the crucial role of the lordship in Habsburgs’ attempts of state 
formation from the Thirty Years’War to Charles VI� During these decades, Austria be-
came a great power, mostly from accident, helped by the unintended consequences of 
an ill-conceived Ottoman assault on Vienna in 1683� This essay focuses on the usually 
overlooked by-products of state formation in early modern composite monarchies, admi-
nistrative confusion and social disruptions� Using the example of Bohemia and contrary 
to most books available, which employ a top-down perspective, my approach is based 
on two different premises: First, individual actions and structural developments convey 
different- and differing-consequences for central institutions vis-à-vis those occurring 
contemporaneously in more remote areas� And, second, state integration, understood as 
an elite-driven process emanating from a centre, is accompanied by countervailing and 
at times opposing trends whose consequences only increased with geographical distance� 
War thus gives rise to a certain kind of state formation, which was accompanied by the 
contemporaneous disintegration and loss of cohesion outside the centre� This essay explo-
res, how, as the government tried to cope with war-induced stresses, its actions started to 
tear apart the administrative and social fabric that held society together�

KEY WORDS: 
fiscal-military state; state deformation; fiscal-financial history; composite lordship; Český Krumlov
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„Jen napiš opravdu hodně, vždyť víš,  
jak se na to těším.“
Zpráva o vydávání Korespondence Karla Havlíčka

MAGDALÉNA POKORNÁ

Karel Havlíček (1821–1856), z jehož 
dopisu mamince Josefě Havlíčkové ze 
dne 19� března 1840 jsem citovala v názvu 
tohoto textu, vedl pravidelnou korespon-
denci od svých studentských let – se svými 
rodiči a spolužáky, přáteli, se svou snou-
benkou Fany Weidenhofferovou a mnoha 
dalšími� Kromě této osobní korespondence 
vedl i korespondenci úřední a pochopitelně 
i redakční� Jako redaktor působil v letech 
1846–1851 nejdříve v Pražských novinách 
(a jejich příloze České včele), od dubna 
1848 v Národních novinách (a jejich 
příloze Šotku)� Když byly Národní noviny 
v lednu 1850 zakázány, vydával od května 
1850 v Kutné Hoře Slovan�

Osobní korespondence byla jako 
součást Havlíčkova literárního odkazu 
vnímána již velmi brzy po jeho smrti� 
Nyní začala vycházet v nové edici,  
která je zamýšlena jako šestisvazková�1 
O jejím významu byli přesvědčeni už 
jeho současníci (i jeho adresáti), což 
ovšem neznamená, že se nic z tohoto 
odkazu v průběhu let nezničilo, ať již 

z jakýchkoli důvodů� Jako příklad  
lze uvést, že Havlíčkovy dopisy zničila 
Božena Němcová z obav před policejním 
vyšetřováním, Havlíčkovy dopisy Vilému 
Gablerovi zase zničil Gablerův otec, a to 
ze stejných důvodů� 2 O významu, jaký 
byl přikládán Havlíčkově korespondenci, 
výmluvně svědčí nejen množství dodnes 
zachovaných listů, ale i velký počet pa-
dělků nejrůznější kvality� Již v šedesátých  
letech 19� století, tedy relativně brzy 
po Havlíčkově smrti, usiloval Václav 
Zelený, také borovský rodák, o shromáž-
dění této korespondence pro budoucí 
využití�3 Toto vědomí závažnosti každého 
Havlíčkova listu násobila skutečnost, že 
konkrétně vybrané dokumenty (například 
Havlíčkovy dopisy Františku Palackému 
z Brixenu) byly uveřejněny již v roce 
1864 ve staročechy vydávaném listu Ná-
rod a potvrzovaly svůj očekávaný mimo-
řádný význam� Prvním vydavatelem Ha-
vlíčkovy korespondence se ovšem nestal 
sám Václav Zelený, ale jeho syn Václav 
V� Zelený v roce 1888, kdy vyšly v Kutné 

1  Robert Adam – František Martínek – Petr Píša – Magdaléna Pokorná – Lucie Rychnovská 
(edd�), Karel Havlíček. Korespondence I. 1831–1842, Praha 2016�

2  Ladislav Quis, Z korrespondence Havlíčkovy. Sedm listů dra. Viléma Gablera Havlíčkovi do Brixenu, 
Zvon. Týdenník belletristický a literární 9, 1909, s� 170–181, 196–198, 230–233, 242–244, zde 
konkrétně na s� 180�

3  Podrobně pojednala Jaroslava Janáčková, Rané havlíčkování Václava Zeleného, in: Václav Zelený, 
1825–1875, Havlíčkova Borová 2005, s� 69–78�
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Hoře pod titulem Karla Havlíčka rodinné 
listy brixenské� Otcův projekt vydat 
Havlíčkův životopis a jeho politické 
spisy i synův záměr zveřejnit Havlíčkovu 
korespondenci se tak nerealizovaly nejen 
v úplnosti, ale ani ve větším rozsahu� 

Vydavatelem dosud nejrozsáhlejšího 
celku Havlíčkovy korespondence se 
od přelomu 19� a 20� století stal Ladislav 
Quis, který se jako mladík (narozen 1846) 
účastnil první havlíčkovské slavnosti v Bo-
rové dne 17� srpna 1862� Quis vydal nejen 
Havlíčkovo básnické dílo, ale v roce 1903 
i jeho korespondenci�4 V příštích letech 
pak vydával další shromážděné dopisy 
časopisecky, a také plánoval vydání dru-
hého svazku Havlíčkovy korespondence�5 
V předválečném období tak vyšel nejen 
Quisem připravený soubor Havlíčkovy 
korespondence s Vilémem Gablerem,6 ale 
i dalšími editory zpřístupněné jednotlivi-
ny�7 Na přelomu třicátých a čtyřicátých let 
20� století vyšly i populárně koncipované 

soubory dopisů připravené Karlem No-
vým8 a Miloslavem Novotným�9 Poválečné 
období, lépe řečeno období po únoru 1948 
dokázalo sice Havlíčka účelově využívat, 
ale jeho dílo jako celek tehdy nevyšlo�10 
Ani souborné vydání Havlíčkovy kore-
spondence zatím nebylo uskutečněno; 
díky Jaroslavě Janáčkové ovšem vyšla hned 
v roce 1990 práce Strmé cesty�11

Zatímco osobní a úřední Havlíčkova 
korespondence se zachovala – třebaže se 
značnými a logickými limity – ve značném 
počtu (přes 1000 jednotek), a to díky jeho 
vlastní pečlivosti i zodpovědnosti jeho 
adresátů, redakční korespondenci vnímal 
už Karel Havlíček bezesporu jinak – spíše 
jako „pracovní materiál“� To dosvědčuje 
i skutečnost, že některé z těchto dopisů 
sám Havlíček využíval jako makulaturu 
a psával na ně své poznámky či koncepty 
odpovědí� Osudy této korespondence lze 
proto mnohdy obtížně vystopovat� Ale 
přesto se dva unikátní soubory redakč-

4  Ladislav Quis, Korrespondence Karla Havlíčka, Praha 1903�
5  Podrobnosti rozebírá Jaroslava Janáčková, Nesnáze s uveřejňováním Havlíčkovy korespondence, in: 

R� Adam – F� Martínek – P� Píša – M� Pokorná – L� Rychnovská (edd�), Karel Havlíček, Kore-
spondence I� 1831–1842, s� 7–19� 

6  L� Quis, Z korrespondence Havlíčkovy� 
7  Starší vydané prameny jsou zaznamenány v díle Hynek Šik – Miroslav Laiske, Karel Havlíček 

Borovský. Soupis hlavní literatury o jeho životě a díle, Praha 1967� Naposledy bibliografii zpracoval 
Petr Píša, Karel Havlíček v novější odborné literatuře, Sborník Národního muzea v Praze, řada C – 
literární historie 61, 2016, č� 3–4, s� 27–38; s důrazem na regionální historiografii pak Petr Tvrdý, 
Literatura se vztahem ke Karlu Havlíčkovi vydaná ve dvacátém století v Německém (Havlíčkově) Brodě, 
Sborník Národního muzea v Praze, řada C – literární historie 61, 2016, č� 3–4, s� 39–45� 

8  Karel Nový (ed�), Korespondence Karla Havlíčka s Fany Weidenhoffrovou, Praha 1939� 
9  Miloslav Novotný (ed�), Havlíčkovy synovské listy ze studií, Praha 1941�
10  Blíže J� Janáčková, Nesnáze s uveřejňováním Havlíčkovy korespondence, s� 7–19� 
11  Táž, Strmé cesty. Karel Havlíček Borovský: z listáře, zápisků a vzpomínek, Hradec Králové 1990�
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ní korespondence zachovaly� V Archivu 
hlavního města Prahy ve fondu České 
průmyslové školy se zachoval konvolut 
dopisů, jež souvisejí se sbírkami na tuto 
školu�12 Druhým takovým je soubor, který 
byl Havlíčkovi zabaven 3� července 1848 
v souvislosti s jeho vyšetřováním účasti při 
svatodušních bouřích�13 Dopisy, které byly 
tehdy Havlíčkovi zabaveny z redakčního 
stolu, mu už vráceny nebyly, a tak – kouz-
lem nechtěného – jsou dnes v celku ulože-
ny (v počtu 215 jednotek) spolu s ostatní-
mi materiály vojenské vyšetřovací komise 
v Národním archivu v Praze a nabízejí 
příležitost k důkladné analýze v souvislosti 
s projektem vydání veškeré Havlíčkovy 
korespondence� 

Projekt nazvaný Korespondence Karla 
Havlíčka navazuje na edici Koresponden-
ce Boženy Němcové, vydávanou v letech 
2003–2007�14 Pětiletý projekt Havlíčko-
vy korespondence byl završen vydáním 
prvního svazku této korespondence z let 
1831–1842 (v počtu 134 dopisů)� V sou-

vislosti s přípravou tohoto svazku pak vyšla 
kromě řady časopiseckých studií práce 
Karel Havlíček ve světle korespondence15 
i monografie autorky této stati Jedna hora 
vysoká je a druhá je nízká� Karel Havlíček 
a jeho souputníci ve vzájemné korespondenční 
a literární komunikaci�16

Příprava Korespondence Karla  
Havlíčka zahrnovala shromáždění všech 
dostupných (přes 1200) dopisů v domá-
cích i zahraničních archivech, přičemž 
stěžejním zdrojem pramenného mate-
riálu byl fond Karla Havlíčka v Lite-
rárním archivu Památníku národního 
písemnictví� Dopisy byly v archivech ofo-
tografovány, transliterovány a podle přes-
ně stanovených zásad transkribovány�17 
Jde o kriticky ověřenou čtenářskou edici, 
která je opatřena rozsáhlým poznámko-
vým aparátem a anotovaným jmenným 
rejstříkem účastníků Havlíčkovy kore-
spondence, včetně osob v dopisech pouze 
zmíněných�18 V publikaci nechybí ani 
kalendárium života Karla Havlíčka  

12  Tomuto tématu se věnoval ve své práci Jiří Štaif, Obezřetná elita. Česká společnost mezi tradicí a revo-
lucí 1830–1851, Praha 2005�

13  Podrobně tuto část Havlíčkovy redakční korespondence analyzoval Petr Píša, Z redakčního sto-
lu Karla Havlíčka: korespondence ve fondu vyšetřovací komise 1848, in: Lucie Rychnovská – Robert 
Adam a kolektiv, Karel Havlíček ve světle korespondence, Praha 2016, s� 53–68� 

14  Robert Adam a kolektiv (edd�), Korespondence Boženy Němcové I�– IV� 1844–1862, Praha 2003–
2007�

15  L� Rychnovská – R� Adam a kol�, Karel Havlíček ve světle korespondence� 
16  Magdalena Pokorná, Jedna hora vysoká je a druhá je nízká� Karel Havlíček a jeho souputníci ve vzá-

jemné korespondenční a literární komunikaci, Praha 2017�
17  Zásady transliterace shrnul Robert Adam, Edice a analýza korespondence Karla Havlíčka: úvodní in-

formace, Práce z dějin Akademie věd 5, 2013, s� 151–158; Zásady transkripce Robert Adam – Fran-
tišek Martínek, Ediční poznámka, in: R� Adam – F� Martínek – P� Píša – M� Pokorná – L� Rych-
novská (edd�), Karel Havlíček� Korespondence I�, s� 298–311�

18  Za zprávu o výsledku grantu děkuji Robertu Adamovi� 
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a bohatá obrazová dokumentace, pro 
kterou byly využity fondy Literárního 
archivu Památníku národního písemnictví 
i sbírky Národního muzea v Praze, a to 
zásluhou Lubomíra Sršně� 

První svazek obsahuje 134 dopisů 
z období 1831–1842 (z toho je jich pouze 
26 česky, dva polsky a ostatní německy)� 
Německy psával Havlíček tehdy důsled-
ně i rodičům� Tyto dopisy jsou otištěny 
jak v originále, tak v moderním překladu 
do češtiny� Současně s vydávanou kore-
spondencí Karla Havlíčka vznikl (a byl již 
zpřístupněn) Korpus korespondence Karla 
Havlíčka (alias Kh–dopisy) v Českém 
národním korpusu� 

V průběhu edičních prací vznikají také 
práce lingvistů, germanistů i odborníků 
na výzkum komunikace a ediční praxi�19 
Korespondence Karla Havlíčka totiž 
otevírá velké možnosti pro všestranný 
výzkum vývoje nejen češtiny od třicátých 
let 19� století, ale i němčiny této doby, 
stejně tak jako využívání a role obou 
těchto jazyků v korespondenční komu-
nikaci� Psaní, ať již z ruky Havlíčkovy, 
či jemu určených, dokládají jazykovou 
situaci v tehdejší české společnosti� 
Vzdělávacím jazykem i jazykem veřej-
né oficiální komunikace byla němčina, 
čeština byla frekventovanější jen v sou-
kromém nebo mluveném styku� Vydá-
vaná korespondence tedy mapuje dobu, 
kdy čeština proniká z řeči mluvené stále 
výrazněji do dalších komunikačních 
oblastí, odkud postupně vytlačovala 

němčinu� Zároveň jde o období, kdy 
dochází k formování novodobé spisov-
né podoby českého jazyka, a tak tato 
korespondence potvrzuje, jak se norma 
kultivovaného jazyka ustaluje a do jaké 
míry se ji dobovým mluvčím daří dodr-
žovat� Dopisy tu umožňují mnohem více, 
než dobové tištěné texty� Mohou auten-
tičtěji dokumentovat běžnou komunikaci, 
protože soukromou korespondenci mohli 
psát a také psali, i ti, kteří nikdy jiný text 
nevytvořili�20 

V prvním svazku Korespondence 
Karla Havlíčka je například soubor dopisů 
z let 1838–1840 s Mořicem Příborským, 
Havlíčkovým přítelem z gymnaziálních 
let� Až na jeden a to hned první, dopis 
psaný německy, je další vzájemná ko-
munikace vedena česky� Prvním zacho-
vaným dopisem, který Havlíček napsal, 
je list ze 16� ledna 1839 a adresován byl 
právě Příborskému� Řádky, psané oběma 
mladíky (Havlíčkovi bylo sedmnáct až 
devatenáct let, Příborskému o rok méně) 
dokazují špatnou znalost české gramatiky 
a jsou tak nepřímým svědectvím toho, 
jak dlouhou a náročnou cestu musel 
Havlíček zvládnout během několika 
dalších let, než mu byla od 1� ledna 1846 
svěřena funkce redaktora Pražských 
novin� Příborského i Havlíčkovy dopisy 
ovšem dokládají samozřejmou bohatou 
slovní zásobu pisatelů, která prameni-
la z mluvené řeči, obraznost, schopnost 
ironie, slovních hříček, žertovného 
pojmenování i neologizace, expresivity 

19  Naposledy je shrnul P� Píša, Karel Havlíček v novější odborné literatuře, s� 27–38� 
20  Lucie Rychnovská, Vybrané jazykové jevy v korespondenci Josefa Tadeáše Klejzara, in: táž – R� Adam 

a kol�, Karel Havlíček ve světle korespondence, s� 85–94, zde s� 93�
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i neotřelosti výrazů a působí dodnes jako 
svědectví bezprostřední, živé studentské 
sounáležitosti� Jiným typem pisatele byl 
třeba Václav Štulc, pozdější vlivná osob-
nost českého národního života a před-
stavitel církevní hierarchie� Jeho dopisů 
Havlíčkovi se zachovalo jen několik, nelze 
tedy zobecňovat, ale v nich je zase zřetelná 
snaha po archaizaci a patetičnosti češti-
ny�21 Štulcova korespondence se zacho-
vala jen jednostranně, jedno Havlíčkovo 
psaní je známo jen z policejního výtahu 
pořízeného ve Vídni a přeloženého 
do němčiny, a z něj nelze bohužel 
doložit, jaké jazykové prostředky využíval 
Havlíček� 

Největším konvolutem Havlíčkových 
dopisů otištěných v prvním svazku jsou 
ovšem dopisy rodičům� Jsou psány zásadně 
německy, česky začal Havlíček psát ma-
mince až mnohem později� Tato kore-
spondence je bohužel rovněž jednostranná, 
zachoval se až ze samého konce sledované 
doby jediný dopis rodičů, konkrétně otce 
Matěje Karlu Havlíčkovi� 

Havlíčkovy „synovské listy“ ze studií 
do své edice Ladislav Quis nezařadil, byly 
vydány až zásluhou Miloslava Novotného 
v roce 1941� Byly tehdy zveřejněny ale jen 
česky, kdežto v současné edici jsou zpří-
stupněny jak česky, tak německy� Německé 

dopisy jsou přitom otištěny ve vysvět-
livkách v transliterované podobě, nikoli 
v podobě transkribované, tak jak jsou 
tištěny dopisy české� K tomuto rozhodnutí 
bylo přikročeno proto, že transliterace je 
u německy psaných památek zcela běžná, 
hraje v tom roli jak tradice a konvence, 
tak skutečnost, že čtenář, který německy 
čte, porozumí starším německým textům 
spíše než česky čtoucí čtenář tehdejší 
podobě češtiny�22 Na překladech se podíle-
jí (abecedně) Martin Beneš (z polštiny), 
z němčiny pak Ladislav Futtera, Bar-
bora Kukrechtová, František Martínek, 
Martina Rybová a Barbora Špádová� 
Spolupracují s nimi Petr Píša a Jakub 
Raška� Překlady jsou tedy pořizovány nově 
se snahou „pisatelův jazyk nearchaizovat 
ani nemodernizovat“, ale hledat k danému 
německému výrazu vhodný český ekviva-
lent z pozdějších, již česky psaných dopisů 
matce�23 Takto editované německé texty 
tedy představují významné obohacení 
výzkumu dobové podoby němčiny na části 
českého území, ale nejen to� Přesvědčují 
také o znalostech a vztahu některých pisa-
telů k tomuto jazyku� Samotný Havlíček, 
který němčinu používal v této životní 
etapě naprosto běžně, na jedné straně 
apeloval v dopise rodičům ze 13� prosince 
1840, aby mu jeho nejmladší bratr, tehdy 

21  Blíže o těchto dopisech Robert Adam, Ozvěny tlukotu srdcí přátelských: korespondence Karla Havlíčka 
a jeho přátel ze semináře, in: tamtéž, s� 69–84�

22  Podrobněji Barbora Kukrechtová – František Martínek, O překládání německy psaných dopisů, in: 
R� Adam – F� Martínek – P� Píša – M� Pokorná – L� Rychnovská (edd�), Karel Havlíček� Korespon-
dence I�, s� 20–35� 

23  Barbora Špádová, Nejen o paramentech: analýza německo-českého překladu vybraného církevního 
lexika v rodinné korespondenci Karla Havlíčka“, in: L� Rychnovská – R� Adam a kol�, Karel Havlíček 
ve světle korespondence, s� 123–129, zde s� 123�
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desetiletý Pepík napsal co nejdřív velmi 
dlouhý dopis buď latinsky, nebo německy, 
tedy s jasným záměrem, aby se v jednom 
z obou jazyků důkladně procvičil� O dva 
roky později, v dopise z 12� listopadu 
1842, když představoval v době svého 
čekání na pas ve Lvově příteli Františ-
ku Jirglovi choť Karla Vladislava Zapa 
Honoratu Zapovou, rodem Polku, napsal: 
„Německy neumí ani slovo, jen po francúz-
sku, toť víš, že to byla u českého vlastence 
první dobrá vlastnost, a hned se mi tím 
pochlubil�“ Podstatnější budou v této sou-
vislosti ovšem až dopisy z dalších období, 
tedy vědomého Havlíčkova příklonu 
k českému národu� 

Havlíček a jeho korespondenční 
partneři nepoužívali jen češtinu a němčinu, 
ale častěji se, zejména mezi přáteli ze 
studií, objevovala i latina� Výrazy pochá-
zející z tohoto jazyka Havlíček využíval 
nejen v souvislosti s liturgickou tematikou 
(připravoval se koneckonců na kněžské 
povolání a studoval v arcibiskupském 
semináři), ale i při pojmenování řady 
dalších reálií� Vydávaná korespondence tak 
umožní i výzkum tohoto jazyka v české 
i německé korespondenční komunikaci 
v polovině 19� století� Dopisování Karla 
Havlíčka vyniká svým rozsahem a rozma-
nitostí korespondenčních partnerů, „mezi 
něž patří osoby s různým typem vzdělání 

a s různou zkušeností s psanou češtinou“,24 
dopisy nabízejí využití i francouzštiny 
(Vilém Gabler)25, angličtina probleskne 
v dopisech Františka Jirgla a pochopitelně 
se tu vyskytují i jazyky slovanské� 

Výzkum Havlíčkovy korespondence již 
v této etapě nabízí i další možný úhel vý-
zkumu, totiž historii policejního sledování 
korespondence� „Tři Havlíčkovy dopisy, 
jimiž je svazek uzavřen, měly pohnutý 
osud� Napsány byly česky v závěru roku 
1842 ve Lvově, kde Karel Havlíček čekal 
na vyřízení pasu, aby mohl pokračovat 
v cestě do Ruska� Odeslány byly 10� ledna 
1843 z Brodů na rakousko-ruské hranici� 
Byly zachyceny policií, ta z nich pořídila 
výtahy� Jejich originály ovšem ve Vídni 
v roce 1927 shořely� Zde jsou tedy vydá-
ny na základě předešlé edice, připravené 
Karlem Kazbundou�“26

Postupem času, který bude kore-
spondence mapovat (nejdříve to bude 
Havlíčkův pobyt v Rusku v letech 1843 až 
1844) a zejména období, kdy se dostává 
jako redaktor do centra českého veřejného 
života (1846–1851), poskytne budoucímu 
bádání široký vějíř dalších témat – histo-
rických, sémiotických i publicistických� 
Právě k posledně jmenovanému tématu se 
také vztahuje nový grantový projekt Publi-
cistika a korespondence Karla Havlíčka, který 
běží od roku 2017�

24  Lucie Rychnovská, Vybrané jazykové jevy v korespondenci Josefa Tadeáše Klejzara“, in: tamtéž, 
s� 85–94, zde s� 85�

25  Podrobněji již Petr Mareš, „Vypadlo to, ale miserabel pro mne.“ Vícejazyčnost v korespondenci Karla 
Havlíčka“, Naše řeč 98, 2015, č� 2, s� 57–70; týž, „Banknoty teď nemám“: Vilém Gabler píše Karlu Ha-
vlíčkovi, in: L� Rychnovská – R� Adam a kol�, Karel Havlíček ve světle korespondence, s� 130–138�

26  Podrobněji k tomu R� Adam – F� Martínek, Ediční poznámka, s� 298� 
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Magdalena Pokorná
„Just write a lot, you know how I look forward it.“ 
Issue Report: Karel Havlíček’s Correspondence
(Abstract)

Karel Havlíček (1821-1856) still remains the symbol of Czech journalism and of public 
opinion� He used to exchange letters with his parents, with friends from his times as 
a student, later on as the supervisor and editor of Pražské noviny, Národní noviny and 
Slovan as well as with the authorities and with his readers� The private correspondence 
was considered part of his literary legacy quite early after his death� Thus 1200 pieces of 
his correspondence were preserved� An extensive convolute of Havlíček´s correspondence 
was issued by Ladislav Quis in 1903� Now the complete correspondence will be published 
for the very first time� This project, supported by Grantová agentura České republiky 
(2012-2015), brought about several publications, including a monography written by the 
author of this report and in particular the edition of the first volume of the letters (there 
were 134 letters) from 1831-1842� It included the letters to his parents, which Havlíček 
wrote in German� The edition makes them accessible in their original version, as well as 
in their modern translation into Czech language, accompanied by an extended foot-note 
apparatus and an image gallery� The correspondence opens a lot of great possibilities for 
diverse research not only on the development of the Czech language from the thirties 
of the nineteenth century, but also of German at that time, as well as on the usage and 
the role of both languages in written communication� Along with the edition of the co-
rrespondence of Karel Havlíček a corpus of the correspondence of Karel Havlíček (alias 
Kh-dopisy/ Kh-letters) was set up in Český národní korpus (Czech National Corpus)� 
The whole project will include six volumes of the correspondence�

KEY WORDS: 
Karel Havlíček; correspondence, journalism, 19th century 



/ VĚDECKÉ PROJEKTY /

107107OPERA HISTORICA    • ROČNÍK 18 • 2017 • č. 1

Vilém Gabler bez Karla Havlíčka? 
Shrnutí dosavadního bádání kolem osoby Viléma Gablera

MATĚJ MĚŘIČKA

V souvislosti s vydáváním korespondence 
Karla Havlíčka se dostávají opět do zorné-
ho pole historiků i téměř pozapomenuté 
osobnosti s ním spojené�1 Jednou z nich 
je i Vilém Gabler (1821–1897), jediný 
z trojlístku někdejších studentských přátel 
Gabler – Havlíček – Jirgl, který se dožil 
dostatečného věku, aby mohl v době 
politického uvolnění vzpomínat na jejich 
společné začátky�2 Samostatné mono-
grafie se zatím nedočkal, existují pouze 
dílčí životopisné črty ve formě medailonů 
v encyklopedických dílech, havlíčkovské 
literatuře či nekrolozích� Gablerovo jméno 
v literatuře o Havlíčkovi se nejčastěji 
skloňuje ve třech případech� 

Na prvním místě se Gabler uvádí jako 
člen trojice spolužáků „pověřený“ studiem 
Afriky a Levanty, respektive Francie 
a Británie�3 Tato epizoda většinou slouží 

ke zdůraznění vyspělosti Karla Havlíčka 
a jeho spolužáky staví do podřízeného 
postavení� Tuto představu podporuje i sám 
Gabler ve svých vzpomínkách, ovšem 
i jemu šlo do jisté míry o adoraci své-
ho přítele� Je možné, že právě Havlíček 
nasměroval Gablera k francouzské 
kultuře, ale vzájemná korespondence 
ukazuje na poněkud vyrovnanější vztah� 
Například v roce 1842 Gabler nastoupil 
jako vychovatel v rodině velkoobchodní-
ka a majitele pojišťovny Karla Augusta 
Fiedlera� Toto místo chtěl původně získat 
Havlíček�4 Proč se tak nestalo, vysvětloval 
rodičům tím, že by mu nezbyl dostatečný 
čas na vlastní studium�5 Důvod to být 
mohl, ale je pravděpodobné, že Fiedlerovi 
se spíše zamlouval Gabler, snad i díky 
upravenějšímu zevnějšku a vytříbenějšímu 
společenskému vystupování�6 Jiným 

1  Robert Adam – František Martínek – Petr Píša – Magdaléna Pokorná – Lucie Rychnovská 
(edd�), Karel Havlíček, Korespondence I� 1831–1842, Praha 2016� 

2  Vilém Gabler, Karel Havlíček, Osvěta 26, 1896, s� 958–960�
3  Karel Kazbunda, Karel Havlíček I–III, Praha 2013, zde I, s� 62�
4  Dopis Karla Havlíčka Matěji a Josefě Havlíčkovým z 8� 4� 1842 v edici R� Adam – F� Martínek – 

P� Píša – M� Pokorná – L� Rychnovská (edd�), Karel Havlíček, Korespondence I�, s� 244�
5  Dopis Karla Havlíčka Matěji a Josefě Havlíčkovým z 30� 4� 1842 tamtéž, s� 249�
6  Srov� Literární archiv Památníku národního písemnictví (dále LA PNP), fond Karel Havlíček, dopis 

Viléma Gablera Karlu Havlíčkovi z 11� 10� 1845� „Co se týče tvého následování na mém místě, musím 
ti říci, že Seidler nemá velikou chuť tě vzít. My jsme o tobě mluvili již několikrát, on ale je po první proti 
Čechům, a po druhé jsi se mu nezalíbil, jak jsi byl tady u mne. Seidler je půl-Aristokráta a kouká na zevní-
třní stranu člověka alespoň tolik co na vnitřní; on mi to sám řekl, že tvůj oblek (‚sein Außenes‘) hat ‚nichts 
Empfehlendes‘�“
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příkladem mohou být Gablerovy dopisy 
čerstvě jmenovanému redaktoru Pražských 
novin, v nichž vysvětluje, co všechno bude 
Havlíček pro novou práci potřebovat�7 

Za druhý klíčový moment jejich vztahu 
bývá považován Gablerův odchod z re-
dakce Národních novin a jeho „obvinění 
z reakcionářství“�8 Gabler nastoupil do re-
dakce poměrně pozdě, pravděpodobně 
kvůli stále nedostatečné znalosti češtiny� 
Jeho příchod redakci, která měla v době 
Havlíčkovy nepřítomnosti značné pro-
blémy, nepochybně oživil� Josef Jireček 
později napsal Havlíčkovi, že to byla 
mimo jiné i Gablerova přítomnost, co jej 
přesvědčilo, aby se dal do služeb Národ-
ních novin�9 Gabler dostal na starost 
zahraniční redakci, ale v Havlíčkově 
nepřítomnosti vedl de facto celé noviny� 
Tato práce mu byla svěřena nejspíš pro 
jeho znalost západní Evropy, především 
Francie, v době, kdy zprávy z těchto zemí 
měly zásadní důležitost� Domnívám se, 
že to byla právě Gablerova zkušenost 
z Paříže, která byla příčinou jeho sporu 
s Havlíčkem� Tomu napovídá jak zmín-

ka v Rittersbergově slovníku (rozdílné 
názory na francouzskou politiku), tak 
dopis jednoho z mladších členů redakce 
Havlíčkovi�10 

„Panu doktoru z Francouz“ je vytýkáno, 
že brojí proti spolkům, zejména proti Lípě 
slovanské a „posuzuje každou věc v ten smysl, 
že by snad mohla býti špatná�“ Autor tohoto 
dopisu měl jistě v mnohém pravdu, ale je 
důležité zmínit některé další okolnosti� 
Ještě před odjezdem do Paříže v roce 1846 
se Gabler profiloval jako přesvědčený li-
berál�11 Zkušenost s pařížskou společností, 
později i s revolučními bouřemi a nalézání 
jistých paralel s domácím vývojem, 
v něm vyvolávaly obavy z možného 
budoucího vývoje v Rakousku� Co se týče 
Slovanské lípy, vystoupil proti ní velmi 
silně v momentě, kdy se Václav Seidl 
chopil domkářské otázky a možného 
přerozdělování majetku� Gabler v těchto 
snahách viděl spojitost s nápady francouz-
ských socialistů a proti Seidlovi využíval 
argumentů tamních umírněných liberálů� 
Svůj postup proti Lípě navíc konzultoval 
přímo s Havlíčkem�12 

7  LA PNP, fond Karel Havlíček, dopis Viléma Gablera Karlu Havlíčkovi z 27� 11� 1845�
8  Vladimír A� Francev, V. D. Lambl, Časopis českého muzea 84 1910, s� 450–452� Dopis Karla 

Havlíčka Vilému Dušanu Lamblovi z 30� 6� 1849� Srov� K� Kazbunda, Karel Havlíček II, s� 101�
9  LA PNP, fond Karel Havlíček, dopis Josefa Jirečka Karlu Havlíčkovi z 20� 8� 1850� „Tehdá jste 

mně Vy bez mého k tomu přičinění vybídnul skrze Dra Gablera, abych se za Vašeho pobytu na říšském 
sněmu spolu s Drem Gablerem v redakcí Nár. Novin uvázal. Vida, že Pražskými Novinami při největ-
ším namáhání mnoho prospěšného nesvedu a maje v mírném, mně povědomém smýšlení p. Dra Gablera 
a v rozvážlivějším toho času jednání Vašem dostatečné rukojemství, že nic nepodstupuji coby bylo proti 
mému přesvědčení, přijal jsem, ačkoliv větší a jistější příjmy opouštěje, vybídnutí Vaše. V jakém duchu Nár. 
Noviny tehdá byly psány, ví každý, kdo běh jejich zná�“

10  Karel Tůma, Karel Havlíček Borovský I, Kutná Hora 1885, s� 251� 
11  LA PNP, fond Karel Havlíček, dopis Viléma Gablera Karlu Havlíčkovi z 22�–24� 11� 1844�
12  Tamtéž, dopis Viléma Gablera Karlu Havlíčkovi z 2� 12� 1848�
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Přijetí označení Gablera, šiřitele  
myšlenek Alphonse de Lamartina, 
Frédérica Bastiata či Adolfa Thierse, 
za reakcionáře a konzervativce je znač-
ně zavádějící� Již on sám si uvědomoval 
a svým čtenářům vysvětloval relativnost 
a vztahovost těchto pojmů� Sám sebe 
stále považoval za liberála a příznivce po-
kroku, pouze byl toho názoru, že pokud 
jde pokrok špatným směrem, je lepší se 
vrátit do výchozího bodu a nasměrovat 
jej jinak�13 Označením za reakcionáře by 
mohl být postaven po bok Josefa Jirečka, 
Václava Vladivoje Tomka či Alexandra 
Helferta, se kterými se právě v padesá-
tých letech rozešel v důsledku rozdílných 
politických názorů� Jirečkovi vadila 
Gablerova angažovanost v časopisu 
Union, Gabler zase neschvaloval Jirečkův 
souhlas se stavem obležení a s přesunu-
tím „centra slovanstva“ do Vídně� Tomka 
pak podezíral z útoků na české vydání 
Palackého Dějin národa českého�14 

Třetí, často zmiňovanou epizodou, je 
Gablerova zamítavá odpověď Havlíčkovi 
na jeho dotaz, zda by bylo možné 
požádat o vystěhování do Srbska�15 
Vilém Gabler působil tehdy jako vycho-
vatel budoucího srbského krále Petra 

I� Karađorđeviće a Havlíček se patrně 
domníval, že v tomto postavení by mu 
mohl pomoci� Gabler však byl v Srbsku 
teprve krátce, sám dosud využíval pomoci 
se srbskými poměry lépe obeznámené-
ho Karla Zacha� Jeho postavení nejspíš 
nebylo zdaleka tak jisté, jak si Havlíček 
mohl představovat� Karel Kazbunda 
připouští, že Gablerem uvedené důvody 
zamítavé odpovědi byly racionální� Ale 
zároveň naznačuje i možnost, že Gabler 
byl motivován strachem z ohrožení vlast-
ního postavení a ze zastínění Havlíčkem� 
Tyto domněnky podporuje fakt, že 
Gabler sdělil obsah dopisu rakouskému 
konzulovi v Bělehradě, ale také předešlá 
interpretace jeho osoby jako „Havlíčkova 
stínu“ a „konzervativně-reakčního“ 
živlu posiluje v očích čtenáře pocit, že 
spolupracoval s rakouskými úřady a ze 
zištnosti či zášti dokonce zrazoval svého 
přítele�16 Jak již bylo uvedeno, označovat 
Gablera za konzervativce a reakcionáře 
je krajně zjednodušující� Samy rakouské 
úřady jej považovaly za ultračeského 
radikála a jeho vystěhování do Srbska 
vedlo k následnému zpřísnění pravi-
del pro vystěhování českých nacionálů 
do této země�17

13  Národní noviny, č� 138, 1848, s� 541� Název článku není uveden, pouze šifra M�
14  Magdaléna Pokorná, „Podivně se však časy změnily.“ Roztržka mezi Vilémem Gablerem a Václavem 

Vladivojem Tomkem v roce 1851, Acta Universitatis Carolinae, Historia Universitatis Carolinae 
Pragensis 55, 2016, s� 111–119�

15  LA PNP, fond Karel Havlíček, dopis Viléma Gablera Karlu Havlíčkovi z 4� 3� 1852� Srov� K� Kaz-
bunda, Karel Havlíček III, s� 45�

16  K� Kazbunda, Karel Havlíček III, s� 87–97�
17  František Roubík, Ke stykům česko-jihoslovanským v XIX. století, Slovanský přehled 23, 1931, s� 4-21, 

96-121, 185-197, zde s� 8–9�



/ VĚDECKÉ PROJEKTY / MATĚJ MĚŘIČKA

110 OPERA HISTORICA    • ROČNÍK 18 • 2017 • č. 1110

On sám pak byl úzkostlivě střežen 
a nepochybně si uvědomoval, že jeho kore-
spondence je kontrolována� Kontakty s ra-
kouským konzulem nelze považovat v jeho 
postavení u dvora za nic výjimečného� Mi-
mochodem konzul se domníval, že Gabler 
konzervativní smýšlení pouze předstírá�18 
Vinit Gablera ze zášti či závisti vůči 
Havlíčkovi postrádá smysl� Jeho pozici 
vychovatele mohl Havlíček jen stěží ohro-
zit a navíc měl sám v úmyslu pokračovat 
v činnosti novinářské a spisovatelské�

Nechci vystupovat v roli Havlíčkova 
kritika, ani Gablerova obhájce, ale dom-
nívám se, že do budoucna se při zpraco-
vávání života Viléma Gablera bude nutné 
zbavit zjednodušujícího „havlíčkovského“ 
pohledu a především škatulek konzerva-
tivní a reakční� Ač Gabler nedosahoval 
žurnalistických kvalit svého přítele, byl 
významnou osobností a silnou individua-
litou, vynikal přitom v mnoha oborech 
působnosti� Již během pražských studií 
si přivydělával jako vychovatel� Po již 
zmiňované rodině Fiedlerů působil u Ka-
mila Rohana, kde vychovával knížete Ar-
tura� Krátce vyučoval také u Lobkowiczů 
a Palackých� V červnu 1852 nastoupil 
v roli vychovatele následníka srbského 
trůnu Petra Karađorđeviće� Přestože 
kníže Alexandr byl s jeho prací spokojen, 
na nátlak rakouských úřadů jej v roce 1854 
propustil ze služby� Gabler se následně 
přesunul do Vídně, do rodiny továrníka 
Mannera� Nakonec v lednu 1863 dostal 
nabídku stát se ředitelem nově zřizované 
vyšší dívčí školy v Praze� Následně podnikl 

studijní cesty po Německu a Švýcarsku 
(o francouzský školní systém se zajímal 
dlouhodobě a seznámil se s ním již dříve), 
aby v říjnu téhož roku nastoupil do funkce 
ředitele výše uvedené školy� Ve funk-
ci zůstal do roku 1896, kdy na vlastní 
žádost odešel do důchodu� Během svého 
působení sepsal několik drobnějších prací 
pro potřeby svých žaček� 

Vedle poslání vychovatele působil 
jako publicista, překladatel a encyklo-
pedista� Před odjezdem do Francie 
roku 1846 pracoval na francouzsko-
českém slovníku, ale tuto práci zřejmě 
nedokončil� Později se zapojil do přípravy 
českého konverzačního slovníku, ale 
tento Palackého záměr počátkem roku 
1852 rovněž ztroskotal� V pozdějších 
letech úspěšně spolupracoval s redak-
cí Riegrova a Ottova slovníku a v roce 
1866 publikoval ve spolupráci s Jo-
sefem Ambrožem Gabrielem první 
svazek francouzsko-českého slovníku� 
Nejpozději od roku 1846 pravidelně 
publikoval� Pro Havlíčkovu Včelu vytvořil 
články z cesty do Paříže� V roce 1847 
vyvolal polemiku článkem Něco o filosofii, 
v němž brojil proti tzv� německé filozofii 
a odvolával se na českou filozofii zdra-
vého rozumu� Již krátce po zisku titulu 
doktora filozofie (1843) psal Gabler 
Havlíčkovi, že německou „schulfilosofii“ 
zavrhuje a hodlá se dále věnovat studiu 
historie� Právě z tohoto oboru pochází 
většina jeho článků� V roce 1859 reagoval 
na vydání Lamartinova díla Alexandre le 
Grand vlastním polemickým článkem, 

18  František Roubík, Ke stykům česko-jihoslovanským v XIX. století, Slovanský přehled 23, 1931, s� 4-21, 
96-121, 185-197, zde s� 8–9�
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který ale vzhledem k politické situaci 
vyšel až o tři roky později�19 Věnoval se 
především francouzské historii, respek-
tive historii revoluční Francie� Stal se 
jedním z největších znalců v Čechách 
ve své době� Některé jeho postřehy byly 
nadčasové – například za počátek Velké 
francouzské revoluce považoval v sou-
ladu s dnešními názory útok na továrnu 
Reveillona, ale bohužel často sklouzával 
ke konspiračním teoriím� Gabler sice vy-
zýval k nestrannému posuzování faktů, ale 
zároveň nepovažoval promítání osobních 
zkušeností autora do minulosti za nedo-
statek� V jednom ze svých článků píše, že 
vlastní prožitek roku 1848 mu podobně 
jako Palackému při psaní o revolučních 
husitských bouřích pomohl pochopit 
revoluci francouzskou�20 Jeho práce ač 
heuristicky velmi poctivé, kvůli svérázným 
interpretacím brzy ztratily svůj význam� 
Poměrně ucelený přehled jeho bibliografie 
vytvořil Josef Vítězslav Šimák�21 

Do Gablerových článků pronikala jeho 
politická činnost, naopak jeho studi-
um především francouzské revoluce se 
promítalo do vlastních politických postojů� 
Stéphane Reznikow uvádí, že Vilém 
Gabler byl prvním „českým vlastencem“, 

který navštívil Paříž s politickým posláním� 
Stalo se tak v roce 1846 a jeho úkolem 
bylo mimo jiné navázat kontakty s fran-
couzskými politiky a s polskou emigrací�22 
Stal se jedním z hlavních organizátorů 
česko-francouzských vztahů, ale udržoval 
i kontakty v Británii a po svém angažmá 
v Bělehradu taktéž v Srbsku� Gablerovým 
zahraničním cestám se poslední dobou 
věnuje Karel Riedl, jehož nejnovější publi-
kace k tomuto tématu by měla být právě 
v tisku�23 

Do domácího politického dění vstou-
pil Gabler v březnu 1848, kdy byl zvo-
len do Svatováclavského výboru, jehož 
sekretářem se stal� Následně své působiště 
přesunul do redakce Národních no-
vin a posléze do redakce Unionu� Dne 
14� října 1850 byl odsouzen za prohřešek 
proti tiskovému zákonu ke čtrnácti dnům 
vězení� Už 22� října byl omilostněn, 
ale milost odmítl a byl znovu uvězněn� 
Znovu se výrazněji politicky angažoval 
až koncem sedmdesátých let 19� století 
let za staročechy� V roce 1877 byl zvolen 
do Českého zemského sněmu a roku 1880 
do Říšské rady� 

Gabler byl vlivnou osobností s blíz-
kými kontakty na klíčové osobnosti 

19  Vilém Gabler, Alexander Veliký, Památky archeologické a místopisné 5, 1862–1863, s� 1–16, 49–64, 
97–110, 145–155, 210–225�

20  Vilém Gabler, Rok 1789, Časopis musea Království českého 63, 1889, s� 66–67� 
21  Josef Vítězslav Šimák, Chronologický přehled literární činnosti Dra Viléma Gablera, Časopis Musea 

Království českého 71, 1897, s� 129–131�
22  Stéphane Reznikow, Frankofilství a česká identita 1848–1914, Praha 2008, s� 50�
23 Jde o konferenční příspěvek Existenční a studijní cesty Viléma Gablera a jejich využití v pedagogické 

praxi, v rámci konference Učitelé na cestách v 18. až 20. století. Inovace. Inspirace. Edukace. Ku poctě 
Josefa Wünsche, středoškolského profesora a objevitele pramenů Tigridu.
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českého veřejného života� Studium jeho 
osoby může přispět k lepšímu pochopení 
působení české národní elity a především 
její snahy navázat kontakty za hranicemi 
rakouské monarchie� Jeho roli v česko-
francouzské spolupráci se věnoval Stépha-
ne Reznikow� Práce je bezesporu kvalitní, 
nehledě na dílčí přehmaty způsobené 
špatnou interpretací česky psaných 
dokumentů�24 Na Reznikowa navázala 
studentskou prací pod vedením profesora 
Michela Figeaca Marie Masquelier, která 
se soustředila již plně na Gablera, přičemž 
vycházela z Reznikowowa pojetí franko-
filství a jeho vývoje�25 

Vedle francouzských autorů se v sou-
vislosti s vydáváním Havlíčkovy korespon-
dence objevují i první analytické práce 
od českých autorů� Petr Mareš se věnoval 
jazykové stránce vzájemných dopisů 
Havlíčka a Gablera v letech 1844–1853�26 
Analyzuje Gablerovu praxi psaní ve třech 
jazycích, přičemž analýza má těžiště 
v českém jazyce� V tomto kontextu bude 
zajímavé sledovat další studium dopisů, 
včetně těch výrazně pozdějších� Úroveň 

své češtiny řeší Gabler ještě při psaní svých 
článků v šedesátých letech 19� století 
s Alexandrem Helfertem�27 

Z výzkumu korespondence vychází 
i práce Magdaleny Pokorné�28 Ta shrnu-
je obsah korespondence Karla Havlíčka 
s Vilémem Gablerem se zvláštním 
přihlédnutím k mnohovrstevnatému 
vztahu obou mužů� Název monografie 
obsahující analýzy korespondence Kar-
la Havlíčka s různými osobnostmi sice 
naznačuje jistou nerovnost mezi adresáty, 
ale sama autorka v případě Gablera spíše 
zdůrazňuje jejich vzájemnou „řevnivost“ 
a soutěživost� Korespondence se stala 
podkladem i pro další již citovanou práci 
téže autorky, v níž sleduje na příkladu Vi-
léma Gablera a Václava Vladivoje Tomka, 
jak se revoluce promítla do mezilidských 
vztahů�29 

Na projektu vydávání korespondence 
Karla Havlíčka rovněž spolupracuji, 
Gablerovu korespondenci proto znám 
velmi zevrubně� Poprvé jsem se ale 
Gablerovi veřejně věnoval na česko-
francouzském pracovním setkání Osobnosti 

24  S� Reznikow, Frankofilství, s� 88� Stéphane Reznikow uvádí, že Havlíček krátce působil jako 
vychovatel u Rohanů a cituje z dopisu Karla Havlíčka Fany Weidenhofferové, v němž popisuje život 
učitele na Sychrově� Tím učitelem, ale nebyl Havlíček, nýbrž Vilém Gabler� Ten se sice snažil zajistit 
Havlíčkovi místo jako svému nástupci, ale Havlíček ve svém pravděpodobně cestovním oblečení při 
návštěvě Gablera nevyvolal dobrý dojem u svých potenciálních budoucích zaměstnavatelů� 

25  Marie Masquelier, Vilém Gabler, l‘exemple d‘une francophilie au service du Mouvement Nationa 
Tchèque…, Bordeaux 2011(Seminární práce Université Bordeaux–Montaigne)�

26  Petr Mareš, Banknoty teď nemám: Vilém Gabler píše Karlu Havlíčkovi, in: Lucie Rychnovská – Ro-
bert Adam a kolektiv (edd�), Karel Havlíček ve světle korespondence, Praha 2016, s� 130–138� 

27  LA PNP, fond Vilém Gabler, dopis Alexandra Helferta Vilému Gablerovi ze 17� 11� 1866�
28  Magdalena Pokorná, Jedna hora vysoká je a druhá je nízká. Karel Havlícek a jeho souputníci ve vzá-

jemné korespondencní a literární komunikaci, Praha 2016, s� 23–42�
29  M� Pokorná, „Podivně se však časy změnily, s� 111–119�
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česko-francouzské kulturní mediace kolem 
Hanuše Jelínka (1878–1944) organizované 
v rámci projektu Provenio v Národním 
muzeu v Praze�30 V rámci tohoto projek-
tu, jenž mapuje knižní provenience, se 
věnuji i knihovně Viléma Gablera uložené 
v základním fondu Knihovny Národního 
muzea� Podle zprávy bibliotekáře Adolfa 
Patery byla Gablerova knihovna předána 
Národnímu muzeu 12� března 1897 a ob-
sahovala přibližně 3000 tiskopisů� Z toho 
519 děl větších v 1066 svazcích, 15 svazků 
biblí v různých vydáních, sbírku novějších 
děl historických a politických ve 481 svaz-
cích, drobnější spisy politického obsahu 
(812) a literárně historického (620)� 31 Dar 
byl podmíněn zachováním knihovny v cel-
ku a možností jejího doživotního užívání 
dárcem� První část podmínky bohužel 
nebyla dodržena a knihy byly rozptý-
leny do fondu podle tematického klíče� 
Badatel, který se snaží  dnes rekonstruovat 
původní sbírku, je proto nucen prohledávat 
katalogizační lístky, nebo hledat přímo 
fyzicky na místě� Naštěstí většina položek 
byla při zpracovávání označena razít-

kem „Dr� Vilém Gabler“, a ta díla, která 
byla svázána až v Národním muzeu, byla 
navíc označena i slepotiskovým razítkem 
na hřbetu knihy� V celku byla zachová-
na pouze část sbírky, jež se týká historie 
a politiky� Ta byla však podle tehdejší 
logiky doplněna o díla jiných provenien-
cí� Tuto část fondu, která dokonce nesla 
označení Gablerova knihovna, využívala 
ve své studentské práci Marie Masquelier� 
Mylně se však domnívala, že jde o celou 
knihovnu, do které navíc zařadila i kni-
hy z pozůstalosti Františka Antonína 
Kolowrata-Libštejnského� Její podivování 
se nad absencí francouzské beletrie lze 
snadno vysvětlit tím, že byla vyčleněna 
do jiné části základního knižního fondu� 
Tvrzení, že jediným dílem „socialistických“ 
myslitelů je Histoire de la révolution fran-
caise od Luise Blanca32 odkazuje vyloženě 
na nepozorné studium, neboť v Gablerově 
knihovně lze najít autory jako Étienne Ca-
bet,33 Pierre-Joseph Proudhon34 a další�35 

Podíváme-li se na celkové složení Ga-
blerovy knihovny, zjistíme, že odráží věrně 
vlastníkovy zájmy i životní osudy a majiteli 

30  Matěj Měřička, Knihovna Viléma Gablera a Alexandr Veliký, Sborník Národního muzea v Praze, 
řada C – Literární historie 61, 2016, č� 1–2, s� 73–76� Více o projektu Provenio v publikaci Ex 
libris… Ex bibliotheca…. Book collections in the National Museum Library and their previous owners, 
Praha 2015�

31  Archiv Národního muzea, sign� RNM (stará registratura), kart� 48, Zpráva bibliotékáře Adolfa 
Patery výboru Musea království Českého z 27� 11� 1897, č� 2164�

32  Louis Blanc, Histoire de la révolution francaise, Paris 1847�
33  Například Étienne Cabet, Révolution de 1830 et situation présente expliquée et éclairée par les révoluti-

ons de 1789, 1792, 1799, 1804 et par la Restauration, Paris 1833�
34  Řada drobnějších spisků, například Pierre-Joseph Proudhon, Qu´est-ce que le propriété?, Paris 1848�
35  Například spisek od příznivce Charlese Fouriera� Srov� Mathieu Briancourt, L´Organisation du 

travail et l´association, Paris 1846�
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sloužila především ke studiu a k práci� 
Předně zahrnuje řadu encyklopedických 
děl, ve kterých často lze dohledat jeho 
poznámky či dokonce nově vložená hesla� 
Převážnou část knihovny tvoří francouzská 
historie, především literatura k revoluci� 
V českém dobovém kontextu je výjimečná 
zejména sbírka k období jakobínského 
teroru� Vzhledem k výše uvedené poznám-
ce o Gablerovu důrazu na žitou zkušenost 
nepřekvapí vysoký počet memoárové 
literatury, edic dopisů či výborů parla-
mentních projevů významných politiků� 
Majitel knihovny byl také nepochybně 
přesvědčen o klíčové roli jedince v ději-
nách, o čemž svědčí literatura k „velkým“ 
postavám revoluce Maxmiliánovi Robespi-
erovi, hraběti Honoré Gabrielu Riqueti  de 
Mirabeau, Ludvíku Filipu II� Orleánskému 
či Napoleonu I�, kterým se rovněž věnoval 
ve svých článcích� Jeho pozornost přita-
hovaly evidentně i „záhadné“ momenty 
francouzských dějin, o čemž svědčí zasvě-
ceně opoznámkované dílo La Masque de 
Fer,36 několik výtisků Bulletin de la Société 

d’Études sur la question Luis XVII,37 nebo 
Marie-Antoinette et le proces de collier, kniha 
v níž si opět pozorně podtrhával, a kde jej 
z logických důvodů zajímala postava kardi-
nála Ludvíka Rohana�38 Z novější fran-
couzské historie poutala jeho pozornost 
zejména diskuze o uspořádání společnosti 
a děje v revoluci 184839 nebo pozadí fran-
cousko-pruského konfliktu�40 

Mimo politicko-historickou literaturu 
je možné dohledat sbírky francouzské 
beletrie, v nichž upoutají divadelní hry 
a historická literatura k divadlu41 či syste-
maticky budovaná kolekce literárních děl 
z per autorek nebo se vztahem k ženám�42 
Tato a také pedagogická literatura odkazují 
ke Gablerovu třicetiletému vedení dívčího 
vzdělávacího ústavu� Vedle francouzských 
titulů obsahuje knihovna řadu dalších 
jazyků, nejčastěji němčinu, češtinu či 
angličtinu, ale také latinu, řečtinu, italštinu 
či srbštinu� Ve většině těchto jazyků byl 
Gabler schopen psát i drobné poznámky�

Jak již bylo uvedeno výše, některé knihy 
lze identifikovat přímo jako podklady 

36  Théodore Jung, La Masque de Fer, Paris 1873�
37  Měsíčník vycházel od ledna 1893 do května 1894� Cílem periodika založeného společností La 

Société d’études sur la question Louis XVII� bylo uveřejňovat studie o Ludvíku XVII�, konkrétně řešilo 
otázku, zda skutečně zemřel roku 1895 ve vězení v Templu, nebo zda se mu podařilo uprchnout�

38  Émile Campardon, Marie-Antoinette et le proces de collier, Paris 1863�
39  Například Alphonse de Lamartine, Histoire de la révolution de 1848, Paris 1850; Frédéric Bastiat, 

Baccalauréat et Socialisme, Paris 1850� 
40  Duc de Gramont, La France et la Prusse avant la guerre, Paris 1872; Vincent Benedetti, Ma misi-

on en Prusse, Paris 1871�
41  Théodore Muret, l´Histoire par le théatre 1789–1851, Paris 1865�
42  Například Jenny P� d´Héricourt, La Femme affranchie. Réponse a Mm. Michelet, Proudhon, É. de Gi-

rardin, A. Comte et aux autres novateurs modernes, Paris 1860; Madame de Stael, Corinne ou l´Italie, 
Paris 1843; Alexandre Dumas fils, Les Femmes qui Tuent et les femmes qui votent, Paris 1880�
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k publikovaným článkům, přičemž obsa-
hují i vyznačené pasáže, na které Gabler 
ve svém článku reagoval či je citoval� Díky 
množství archivního materiálu uloženého 
v Literárním archivu Památníku národ-
ního písemnictví je možné sledovat genezi 
jeho prací vskutku od počátku, od pořízení 
příslušné studijní literatury, přes výpisky, 
koncepty až po finální zpracování a reakce 
kolegů a přátel�43 Práci ztěžuje fakt, že 
knižní fond byl oddělen od archivního�

Gablerova pozůstalost uložená v Li-
terárním archivu Památníku národního 
písemnictví skrývá jednu zvláštnost� 
Jsou to kartičky s výpisky z knih a pe-
riodik (většinou zahraničních), jejichž 
nadpis netvoří zdroj či název článku, ale 
vždy určitý termín, který je ve výpiskách 
definován či komentován� Výskyt těchto 
kartiček svědčí o tom, že Gabler promýšlel 
využívání pojmů a diskurzů a hledal 
způsoby, jak popisovat společenské změny, 
které prožíval� Právě tyto kartičky částečně 
ovlivnily směřování dalšího bádání, jehož 
dílčí výsledek byl představen v článku 
vytvořeném ve spolupráci s Jakubem 
Raškou a uveřejněném ve Sborníku 
Národního muzea�44

Článek se dotkl i otázky vlivu fran-
couzské zkušenosti na vnímání proměn 
společnosti v Čechách v předbřeznovém 

a revolučním období� Proměna sociálních 
a ekonomických struktur probíhala 
ve Francii a Rakousku s odlišnou dynami-
kou� Právě přímá zkušenost se společností 
na jiném „stupni modernizace“, která 
se radikálně rozcházela s představami 
utvořenými na základě znalosti literatury, 
vedla dobové aktéry nejen k přehodnocení 
obrazu Francie, ale i k proměně vnímání 
domácího dění� Ať už byla Francie vnímá-
na pozitivně či negativně, byla považována 
za vzor budoucího směřování� Při analýze 
domácích proměn proto účastníci poli-
tických diskuzí často sahali do rezervoáru 
pojmů či diskurzů vypůjčených z fran-
couzského prostředí, popřípadě je návštěva 
Francie nutila znovu přehodnotit obsah již 
užívaných pojmů� 

Vilém Gabler byl nepochybně jedním 
z těch, kteří zprostředkovávali myšlenky 
francouzských politiků či sociálních a eko-
nomických myslitelů, a to pod vlivem žité 
pařížské zkušenosti� Blíže se lze zaměřit 
na jeho vnímání sociální otázky v době 
předbřeznové a revoluční� Do roku 1846 
se věnoval pouze linii sporu liberalismus – 
absolutismus, přičemž představa pokroku 
mu splývala se zaváděním liberalismu� 
Sociální otázka se objevuje náhle během 
jeho první návštěvy Paříže, a stává se brzy 
jedním z jeho zásadních témat� 

43  Více ke knihovně Viléma Gablera Matěj Měřička, Gabler, Vilém, 1821–1897� PROVENIO: 
Knihovna Národního muzea [online]� [cit� 2015–09–29]� Dostupné z adresy http://opac�nm�cz/
authorities/42471�

44  Matěj Měřička – Jakub Raška, „Síla země založena na rolnictví vždy spočívá pevněji než na fab-
rikách, skrze které se, když neslušně rozmnoženy budou, jenom velký počet nastávajících žebráků v zemi 
zahnízdí.“ Nemoci středoevropské modernizace v rakouské předbřeznové a revoluční žurnalistice jako 
diskurzivní krajina, Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie 61, 2016, č� 3–4, 
s� 9–26� 
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V souladu s „rakouskou tradicí poli-
tické romantiky“ hledal řešení sociálních 
problémů v rovině mravní� Za hlavní 
příčinu krize francouzské společnosti 
považoval předrevoluční morální úpa-
dek, ze kterého vinil především nejvyšší 
společenské vrstvy, které se zpronevěřily 
staletým zásadám patriarchálního vztahu 
mezi poddaným a pánem� Vedle nich vinil 
i elity nové, které se vyznačují sobectvím 
a individualismem� 

Do debaty francouzských politiků 
hledajících moderní regulativy sociálního 
problému prostřednictvím státu Gabler 
příliš hluboko nepronikl a vnímal jí spíše 
jako nebezpečné fantazírování a pokusy 
jednotlivců jak se zviditelnit a dosáhnout 
důležitých míst� Nejblíže měl k Alphon-
su de Lamartinovi, který v jeho očích 
spojoval křesťanskou morálku zbavenou 
aristokratických předsudků s liberálními 
politickými názory�  

Výrazná změna přišla v březnu 1848 
se zrušením předběžné cenzury v Ra-
kousku a otevřením prostoru pro veřejné 

promýšlení sociální otázky� Veškeré úvahy 
o sociálních nerovnostech, které přesa-
hovaly horizont empirického pozorování, 
byly pojmově i konceptuálně závislé 
na francouzských vzorech� Kdo se chtěl 
vyjádřit k postavení dělnictva, musel 
se vyjádřit k organizaci práce (Louis 
Blanc) či právu na práci (Charles Fou-
rier)� Za této situace měl Gabler jako 
redaktor zahraniční redakce Národních 
novin nemalý vliv na formování české 
debaty o sociální otázce� Pod jeho vlivem 
šířily Národní noviny myšlenky fran-
couzských liberálů a pomáhaly tak těm 
českým uvědomit si vlastní pozici v rámci 
politického spektra a najít jazyk, kterým 
by pojmově a diskurzivně uchopili mo-
derní společnost� Prvotní všudypřítomná 
křesťansko-morální kritika modernity se 
postupně vyvinula v přemýšlení o uspo-
řádání industriální společnosti na zákla-
dě jasných politických ideologií� Čeští 
liberálové a Gabler sám ovšem nepřestali 
klást důraz na morální výbavu a pracovní 
etiku samotného dělníka� 
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Matěj Měřička
Vilém Gabler withaut Karel Havlíček?
Summation of previous research concerning the person of Vilém Gabler
(Abstract)

The paper presents Vilém Gabler, a friend of Karel Havlíček Borovský, focusing on signi- 
ficant moments of his life according to the „Havlíček literature“� It further summarizes  
the previous research concerning the person of Gabler’s including the work on reconstruc-
tion of his library� The conclusion deals with Gabler’s perception of social issues during  
so-called „Pre-March Period“ and revolutionary context of his French experience� 

KEY WORDS: 
Vilém Gabler; Karel Havlíček; library of Vilém Gabler; revolution of 1848; czech–french relations
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Pieter Judson, The Habsburg Empire. 
A New History
Cambridge, Mass., Belknap Press of Harvard University Press 
2016, 567 s., ISBN 9780674047761.

GARY COHEN – PAVEL KLADIWA – IVO CERMAN

Habsburská cesta rozvoje občanské společnosti:  
Úvodem diskuzního fóra 
Česká historiografie se již dávno shodla 
na tom, že odmítá úzce národoveckou in-
terpretaci moderních českých dějin� Zatím 
se jí ale nepodařilo najít shodu ohledně 
otázky, čím nahradit národ v roli hlavního 
hrdiny syntéz našich dějin 18� a 19� století� 
Z toho důvodu je pro českou historiografii 
zajisté užitečné zajímat se o novou synté-
zu politických dějin habsburské monar-
chie 18� a 19� století, která byla autorem 
i prestižním nakladatelstvím Harvard 
University Press prezentována jako úspěšný 
pokus o překonání „národního rámce dějin“ 
zemí střední Evropy� Jde o práci americké-
ho historika Pietera Judsona The Habsburg 
Monarchy. A New History z roku 2016� 

Cílem následující diskuzní ankety tedy 
není posuzovat knihu Pietera Judso-
na z hlediska obecné otázky, zda je či 
není dobrá, nýbrž poznat argumentační 
postupy, které uplatňuje ve své knize, aby 
překonal interpretační omezení dané 
tradicemi národních dějin a posoudit, 

do jaké míry byl úspěšný v překonání 
„národního rámce“ dějin� Redakce 
časopisu požádala o názor historiky 
různých zaměření, kteří mají blízko k té-
matice dějin druhé poloviny 19� století 
a Judsonovu knihu již četli� Jako první se 
k tématu vyjadřuje renomovaný ame-
rický historik střední Evropy prof� Gary 
Cohen (University of Minnesota), jehož 
interpretační články Pietera Judsona 
výrazně inspirovaly�1 Jeho příspěvek je 
rozšířenou verzí review article, který 
původně vyšel v časopise Central Euro-
pean History� Druhý komentář náleží Pav-
lu Kladiwovi (Ostravská univerzita), jehož 
specializací je 19� století a který Judsono-
vo dílo dobře zná� Sám nedávno publi-
koval v Českém časopise historickém 
podnětný teoretický článek o překonávání 
národního rámce v interpretaci českých 
dějin 19� století�2 Jako poslední Judso-
novu práci hodnotí Ivo Cerman, který ji 
četl i z praktického zájmu, jelikož jako 

1  Zejména Gary Cohen, Nationalist Politics and the Dynamics of State and Civil Society in the Habsburg 
Monarchy, 1867–1914, Central European History 40, 2007, s� 241–278�

2  Pavel Kladiwa, Národ jako jediné hodnotící kritérium? České země v Předlitavsku a (stále) etnicistní 
česká historiografie, Český časopis historický 113, 2015, s� 989–1008�
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editor nedávno vytvořil kolektivní knihu, 
která zpracovávala stejné období s po-
dobnými cíli� Jeho úhel pohledu je dán 
tím, že se zabývá osvícenstvím a dějinami 

přirozeného práva� Judsonova kniha se 
již stala předmětem obdobné diskuzní 
ankety časopisu Central European History3 
a Austrian History Yearbook�4

Symbióza dynamického státu a společnosti5

GARY COHEN 

Pieter Judson vytvořil svěží, promyšle-
nou syntézu dějin habsburské monarchie 
od konce 18� století do roku 1918� Badatelé 
ze Severní Ameriky, Spojeného Království 
Velké Británie a také někteří ze střední 
Evropy provedli během posledních 35 
let řadu nových výzkumů, které před nás 
postavily vizi dynamického vývoje habsbur-
ského státu po 18� století a zpochybnily 
metodologický nacionalismus staršího 
dějepisectví, které předpokládalo, že národy 
a národnosti monarchie existovaly jako 
samostatné etnické skupiny před zrodem 
moderní nacionalistické politiky� Výsledky 
bádání z poslední doby upozorňují na to, 
že vznik moderních národnostních loajalit 
a vytváření nacionalistických skupinových 
solidarit souviselo s prací nacionalistických 
aktivistů� V přehledových pracích v němčině, 
angličtině, francouzštině, či východoevrop-

ských jazycích se však tyto nové výsledky 
neuplatnily vůbec nebo jen málo� Většina 
z těchto prací je stále založena na starém 
master narativu o zpožděné a nedostatečné 
politické, sociální a hospodářské transfor-
maci a o rozmachu odstředivých národních 
sil, které vedly k nezvratnému úpadku 
mocnářství, jenž počíná v šedesátých letech 
19� století a vrcholí jejím rozpadem na konci 
první světové války� 

Tento master narativ o „závadnosti 
a úpadku“ habsburské monarchie se poprvé 
objevil již před rokem 1914� Vyjadřovali ho 
nacionalističtí politici a novináři z monar-
chie i ze zahraničí� Badatelé v následnických 
státech vytvořili ve dvacátých a třicátých 
letech komplexnější historické výklady, 
které měly ospravedlnit nezávislost nových 
států, nebo – v případě rakouské republi-
ky – vyléčit trauma z rozpadu monarchie�6 

3  Central European History 50, 2017, s� 236–259�
4  Pieter Judson, “Where our commonality is necessary…“: Rethinking the End of the Habsburg Monarchy, 

Austrian History Yearbook 48, 2017, s� 1–21�
5  Tento recenzní článek představuje autorsky upravenou verzi příspěvku, který byl původně publiko-

ván v časopise Central European History 50, 2017, č� 2, s� 239–244� Přetiskujeme ho zde v českém 
překladu se svolením redakční rady časopisu Central European History� Přeložil Ivo Cerman�

6  Pro základní diskuzi o této historiografii srov� Alan Sked, The Decline and Fall of the Habsburg Empire  
1815–1918, Harlow 20012, s� 1–7 (česky Úpadek a pád habsburské říše 1815–1918, Praha 1995); 
John W� Boyer, Political Radicalism in Late Imperial Vienna, Chicago 1981, s� xiii-xiv; týž, Some 
Reflections on the Problem of Austria, Germany and Mitteleuropa, Central European History 22 1989, 
s� 301–16; Gary B� Cohen, Neither Absolutism nor Anarchy: New Narratives on Society and Gover-
nment in Late Imperial Austria, Austrian History Yearbook, 29–1, 1998, s� 37–61; týž, Reinventing 
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I v současné době způsobují nacionali-
stické názory mnohých vědců i čtenářů ze 
střední a středovýchodní Evropy, že narativ 
o selhání a rozpadu mocnářství je pro ně 
pořád ještě užitečný a v mnoha případech 
nezbytný� V anglicky mluvících zemích začal 
podobné názory zastávat ještě před rokem 
1918 Robert W� Seton-Watson a Henry 
Wickham Steed�7 V roce 1948 pak anglický 
historik Alan J� P� Taylor publikoval réto-
ricky nejúchvatnější verzi tohoto narativu�8 
Podle něj byla habsburská monarchie lapená 
v pasti raně novověké absolutistické státní 
formy, která se nedokázala přizpůsobit 
demokratizačním tlakům, ani vzestupu 
nacionalistické politiky� Výsledkem byly 
opakované politické krize v 19� století, jež 
se často řešily únikem k byrokratickému 
rozhodování� Taylorova kniha se přetiskuje 
i dnes� 

Naproti tomu Judson ukazuje dyna-
mický stát, který opakovaně uplatňoval 
prospěšná opatření, aby modernizoval své 
instituce a svůj provoz� Ta nejkonvenčnější 
přehledová zpracování dějin monarchie 
nabízejí popisy s nepříliš pokročilou 

analýzou a bez přihlédnutí ke konceptům 
sociální historie� Naopak Judsonova kniha 
přihlíží k základním konceptům vývoje 
vlády a politiky, ale nezatěžuje tím výklad� 
Zdůrazňuje vlny inovací ve vládních 
strukturách a rovněž politiku, která dala 
monarchii do konce 19� století diferen-
covaný systém správy, rozvinutý systém 
občanských práv, rozvětvené struktury 
občanské společnosti, moderní vzdělávací 
a sociální služby a velmi pokročilé roz-
víjející se hospodářství� Z toho vyplývá, že 
budování státu bylo v habsburské monar-
chii po roce 1780 mnohem úspěšnější, než 
si mysleli dřívější historici� 

Judson se odchyluje od master narativu 
také v tom, že moderní vládní instituce 
líčí jako něco, co se vyvíjelo v symbióze 
s myšlenkovým i praktickým postupem 
občanství a občanské společnosti� Navazuje 
při tom na tezi mnoha severoamerických 
a západoevropských historiků, kteří v pos-
ledních desetiletích tvrdili, že habsburský 
stát a nacionalistická hnutí si – navzdory 
svým sporům – vzájemně vycházely vstříc�9 
Judson se však nespokojuje s tím, že by 

Austrian and Central European History, German Studies Association Newsletter 33, 2008–2009, č� 2, 
s� 28–38; Mark Cornwall, The Last Years of Austria-Hungary: A Multi-National Experiment in 
Early Twentieth-Century Europe, Exeter 2002, s� 1–13; a také Forum: Habsburg History, German 
History 31, 2013, č� 2, s� 225–238�

7  Robert W� Seton-Watson, The Southern Slav Question and the Habsburg Monarchy, London 1911; 
týž, Racial problems in Hungary, London 1908; Henry Wickham Steed, The Hapsburg Monarchy, 
London 19143 (první vydání 1913)�

8  Alan J� P� Taylor, The Habsburg Monarchy, 1809–1918. A History of the Austrian Empire and Aus-
tria-Hungary, London 1948; americké vydání: Chicago, University of Chicago Press 1976; česky: 
Poslední století habsburské monarchie: Rakousko-Uhersko v letech 1809–1918, Brno 1998� 

9  Pro příklady takové argumentace srov� John W� Boyer, Culture and Political Crisis in Vienna: Chris-
tian Socialism in Power, 1897–1918, Chicago 1995, s� xi–xii; Gary B� Cohen, Nationalist Politics 
and the Dynamics of State and Civil Society in the Habsburg Monarchy, 1867–1914, Central European 
History 40, 2007, s� 241–78; Laurence Cole, „Für Gott, Kaiser und Vaterland“. Nationale Identität 
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přejal revizionistické teze o vývoji vlád-
ních institucí, politiky a vzniku národních 
loajalit, posouvá je dál� Popisuje, jak státní 
instituce, činnost správy a kulturní progra-
my pomohly „utvářet lokální společnost“ 
a jak lokální společnosti a lokální vůdci 
vzájemně „přispívali k úsilí habsburské 
dynastie vytvořit sjednocenou a jednotící 
říši“ (s� 4)� Judson ukazuje, že lokální 
a regionální političtí vůdci včetně většiny 
nacionalistů konce 19� století spolupra-
covali v mezích vymezených institucemi 
a zákony tohoto státu, do jisté míry je 
využívaly, ale zachovávali ke státu zák-
ladní loajalitu� Tento výklad bere opravdu 
vážně postřeh sociálně-demokratického 
vůdce a pozdějšího prezidenta Rakous-
ké republiky Karla Rennera, že většina 
nacionalistických aktivistů se střetávala 
v boji o habsburský stát, ne v boji proti 
němu�10 Nicméně závazek vylíčit vzájemně 
propojený vývoj státu a společnosti, 
respektive ukázat, jak se společnost či její 
část průběžně podílela na vývoji státu, 
vedou Judsona k tomu, že pojem „říše“ 
(„empire“) užívá v širokém a nedostatečně 
definovaném smyslu� Jak se zdá, občas tím 
myslí stát i společnost� Čtenáři, kteří jsou 
zvyklí vnímat stát a společnost jako ostře 

odlišené analytické kategorie, s tím možná 
mohou mít potíže� 

Po odmítnutí starého master na-
rativu o závadách a úpadku Judson 
odvážně rozvinul svůj vlastní odlišný 
výklad� Nabízí portrét státníků, kteří 
byli po většinu období mezi lety 1780 
až 1914 ochotni inovovat, aby vyhověli 
potřebám státu a společnosti� Zdůrazňuje, 
že občané se na tomto procesu podíleli 
a od státu očekávali, že jim poskytne to, co 
potřebovali – spravedlnost, vzdělání, blaho-
byt a jistý vliv na řízení politiky� Pořád 
znovu vyjadřovali základní loajalitu k habs-
burskému státu i to, že jim záleží na něm 
a na jeho službách, a to přinejmenším 
do posledních let první světové války� 

Judsonova kniha je odvážná ještě 
v jednom ohledu� Revizionistické bádání 
posledních 35 let sice zpochybnilo mnoho 
prvků starého narativu, ale nadále máme 
významné mezery ve znalostech vývoje 
vládních institucí a politiky, občanské 
společnosti a měnícího se vztahu vlády 
k občanům� Judson musí často spoléhat 
na výmluvné příklady kreativity vládních 
úředníků a politiků, kteří měnili instituce 
a politiku v reakci na nové podmínky 
a přenést to na jiné oblasti vládního 

der deutschsprachigen Bevölkerung Tirols 1860–1914, Frankfurt am Main 2000; týž, Military Culture 
and Popular Patriotism in Late Imperial Austria, Oxford 2014; Laurence Cole – Daniel Unowsky 
(edd�), The Limits of Loyalty: Imperial Symbolism, Popular Allegiances, and State Patriotism in the Late 
Habsburg Monarchy, New York 2007; Pieter M� Judson, Exclusive Revolutionaries: Liberal Poli-
tics, Social Experience, and National Identity in the Austrian Empire, 1848–1914, Ann Arbor 1996; 
Jeremy King, Budweisers into Czechs and Germans: A Local History of Bohemian Politics, 1848–1948, 
Princeton, NJ 2005; Daniel L� Unowsky, The Pomp and Politics of Patriotism: Imperial Celebrations 
in Habsburg Austria, 1848–1916, West Lafayette, IN 2005; Tara Zahra, Kidnapped Souls: National 
Indifference and the Battle for Children in the Bohemian Lands, 1900–1948, Ithaca, NY 2008�

10  Rudolf Springer (= Karl Renner), Der Kampf der österreichischen Nationen um den Staat, Leipzig 
1902� 
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a veřejného života, kde jsou známy obecné 
výsledky, ale ne všechny procesy, které 
k nim vedly� Svými trefnými postřehy 
rozšiřuje jednotlivé objevy nedávného 
bádání, aby předestřel jejich širší implikace 
pro vztah státu a občanů, což jistě podnítí 
debatu a další bádání� 

Diskuze o vyvíjejících se vládních 
a právních strukturách a politických 
událostech má v Judsonově knize centrální 
místo, ačkoliv nabízí také řadu postřehů 
o měnících se sociálních a ekonomických 
strukturách, občanských hodnotách a li-
dové kultuře� Hlavní vývoj v politických 
a státních institucích je dobře znám 
a Judson také připouští, že obecně násle-
dují konvenční periodizaci (s� 6)� Toto je 
zřetelné zejména v období od osmdesátých 
let 18� století až do třicátých let 19� sto-
letí� Judson však nalézá v iniciativách této 
doby nový význam, jelikož zdůrazňuje 
úsilí státu zapojit různé části obyvatelstva 
a odpovídající reakce společnosti� V ob-
dobí po roce 1815 Judson zdůrazňuje úsilí 
šlechtických vrchností a měšťanů násle-
dovat inovativní vize Josefa II� a Leopol-
da II�, i když vláda se zajímala spíše o kon-
trolu a stabilitu� Judsonova teze o tom, že 
stát a občané si navzájem vycházeli vstříc, 
aby podpořili budování státu, mně připadá 
přesvědčivá, ale občas bych se rád dozvěděl 
něco víc o hodnotách a cílech sociálních 

aktérů, zvláště pro dobu před rokem 1840� 
Kniha však rozšiřuje svůj záběr, jakmile 

překročí třicátá léta 19� století� Nara-
tiv sleduje vzájemně provázaný rozvoj 
státu, občanství a občanské společnosti 
a proměny sociálních a hospodářských 
struktur, které přicházejí s erozí raně 
novověkých korporativistických vztahů� 
Do tohoto narativu patří i rozmach na-
cionalistické politiky, ale Judson ukazuje 
nacionalistická hnutí jako druhotné 
faktory, jejichž výskyt byl podmíněn širším 
politickým, sociálním a kulturním vývo-
jem� V tom následuje nedávné revizio-
nistické bádání a práce teoretiků, jako 
byl Ernest Gellner a Rogers Brubaker�11 
V průběhu rozvoje občanské společnosti 
dokázali nacionalističtí aktivisté vypěstovat 
a vytvořit národnostní příslušnost a dis-
ciplinovat solidaritu k národu� Judson 
podotýká, že tyto snahy se u obyvatelstva 
monarchie nesetkaly vždy s úspěchem 
a ještě na začátku 20� století byli někteří 
jedinci, kteří o své národnostní příslušnosti 
neměli rozhodnuto, měnili ji, nebo jim 
to bylo jedno� Středoevropští historici, 
kteří jsou zběhlí v nacionalistické histo-
riografii a dokážou rozeznat nebezpečí, 
jež se skrývá v síle a autenticitě národních 
identit, jak je podávají konstruktivistické 
výklady identifikace, asi nebudou mít 
Judsonův výklad rádi�12 

11  Srov� Ernest Gellner, Nations and Nationalism: New Perspectives on the Past, Ithaca, NY 1983 (čes-
ky Národy a nacionalismus, Praha 1993); Rogers Brubaker, Nationalism Reframed: Nationhood and 
the National Question in the New Europe, Cambridge 1996); Rogers Brubaker – Frederick Cooper, 
Beyond „Identity“, Theory and Society 29, 2000, s� 1–47�

12  Pro příklad rezistence ke konstruktivistickým výkladům národní identity, který sdílejí mnozí stře-
doevropští historici, srovnej esej od českého historika národních hnutí v moderní Evropě, Miroslav 
Hroch, From National Movement to the Fully-Formed Nation: The Nation-Building Process in Europe, 
New Left Review 198, 1993, s� 3–20�
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Judson ukazuje vývoj vlády a poli-
tického života v době mezi rokem 1800 
a devadesátými lety 19� století jako 
sérii interakcí mezi státem a společností� 
V období od napoleonských válek až 
do začátku čtyřicátých let 19� století, 
kdy vláda říše nenabízela mnoho in-
ovací, se soustředí na tlak a iniciativy, 
jež vzešly od společnosti� Zhoršující se 
krize čtyřicátých let 19� století vznikla 
z konfrontace mezi čelnými představiteli 
státu a částí občanské společnosti, která 
očekávala pokrok v principech svobo-
dy, občanské rovnosti, systematických 
zákonů a správy, jež předznamenal sám 
stát před napoleonskými válkami� S jistou 
zřetelností tu odhaluje roli šlechty ve for-
mulaci nacionalistických zájmů Poláků 
a Maďarů před rokem 1848; poněkud 
méně však zohledňuje práci buditelů 
českého národa ze středních a nižších vr-
stev, stejně jako rusínských a rumunských 
národních aktivistů z vesnic a měst� Judson 
vynakládá velké úsilí na to, aby zájmy 
různých národů pojednal s nadhledem 
a připomněl nám, že ve většině zemí 
monarchie nereprezentovali nacionalističtí 
vůdci let 1848–1849 žádná široká lidová 
hnutí� Judson mohl vysvětlit lépe rozpad 
autority habsburského státu v roce 1848, 
kdyby více využil práce znalců, jako je John 
R� Gillis a Theda Skocpol, kteří ukázali, 
jak úpadek režimu pomohl odstartovat 
revoluce 19� a začátku 20� století�13

Po roce 1848 reagovali noví vůdci 
na hrozby a výhody, které vyplývaly 
z hospodářské a sociální změny tím, že se 

vrátili k dynamismu a inovativnosti� Judson 
dobře vystihuje dvojaký charakter vlády a je-
jích hlavních politických linií v padesátých 
letech 19� století, kdy císař František Josef I� 
a jeho ministři využívali absolutistických 
metod k tomu, aby oživili stát coby motor, 
který změní právo, vzdělání, hospodářství 
a kulturu� Judson si všímá důležitého po-
sunu ve veřejném diskurzu státních a so-
ciálních vůdců, kteří již nevnímali monarchii 
jako unii historicky odlišných korunních 
zemí a regionů, nýbrž jako „sbírku etnicky 
odlišných národů“ („collection of ethnically 
different peoples,“ s� 240–241)� 

Mnohé přehledové práce o dějinách 
habsburské monarchie selžou v tom, 
jak uchopí vývoj konstituční vlády 
od šedesátých let 19� století, jelikož detailně 
vyjmenovávají sled správních a politických 
iniciativ a měnící se změť politických 
a sociálních sil� V tomto ohledu Judson, 
který v této oblasti provedl vlastní důležitý 
výzkum, nabízí svěží, mistrovskou disku-
zi nejdůležitějších strukturálních změn 
ve vládě a v politice i souběžných změn 
v každodenním životě a lidové kultuře, aniž 
by čtenáře zahlcoval kronikářským sledem 
rakouských a uherských ministrů a stra-
nických vůdců� Judson zdůrazňuje kulturní 
zvrat v politickém životě a vládní politice, 
který usnadnil stát tím, že od šedesátých let 
19� století povzbuzoval rozvoj jednotlivých 
národů (s� 269-270)� 

Zesilující pocity příslušnosti k národům 
však existovaly společně s obecně sdí-
lenými vlastnostmi, které měly základ 
v tom, že občané byli zapojeni do širších 

13  John R� Gillis, Political Decay and the European Revolutions, 1789–1848, World Politics 22, 1970, 
s� 344–70; Theda Skocpol, Social Revolutions in the Modern World, Cambridge 1994�



/ DISKUSE / 

124 OPERA HISTORICA    • ROČNÍK 18 • 2017 • č. 1

hospodářských vztahů, navštěvovali veřejné 
školy, podléhali rakouskému či uherskému 
správnímu a justičnímu systému a také 
sloužili v rakousko-uherské armádě� 

Po roce 1867 poskytoval oddělený 
rakouský a uherský stát prostor pro rozvoj 
občanské společnosti a politickou činnost 
občanů� Výrazně k tomu přispěla autonomie 
městských a venkovských obcí a zemských 
sněmů v rakouské polovině monarchie� 
Vzhledem k tomu, že chybějí novější práce 
o správě korunních zemí, jež by byly srov-
natelné s tím, co máme k obcím, Judson je 
více přesvědčivý v tom, jak uchopil činnost 
a význam obcí, než sněmů korunních zemí� 
Státní správa v Uhersku se vydala odlišnou 
cestou, jelikož maďarské politické elity byly 
odhodlány vytvořit národní stát a zachovat 
si moc za pomoci silně centralizovaných 
vládních struktur� Judson si s odlišným vývo-
jem Uherska poradil dobře, když pojednává 
o prvních desetiletí konstitučního období, 
ale o uherském vývoji v pozdějších letech už 
toho nabízí výrazně méně, zvláště o tom, jak 
se vyvíjela státní správa pod kontrolou cen-
trálních úřadů a jak se měnily vztahy státních 
úřadů k rozvíjející se občanské společnosti� 

Starší historické přehledy se od polovi-
ny devadesátých let 19� století soustředily 
na opakované politické krize Rakouska 
a Uherska, aby tím dokázaly, že se prohlu-
bovaly národnostní konflikty, radikalizo-
valy se důsledky masové politiky a rostlo 
zoufalství nejvyšších představitelů státu 
a stran� Tento narativ připravoval čtenáře 
na to, že rozhodnutí jít v roce 1914 do války 
byl jakýsi poslední hazardní pokus překonat 
nástrahy zahraniční a domácí politiky� 
Vyčerpání armády, státu a společnosti 
po čtyřech letech války pak vedlo v roce 

1918 ke kolapsu monarchie a vítězství 
opozičních nacionalistů� Naproti tomu Jud-
son následuje nedávné bádání, aby ukázal, 
že státníci i úředníci vynaložili i uprostřed 
domácích a zahraničních krizí devadesátých 
let 19� století značné úsilí na to, aby se vy-
rovnali s měnícími se silami ve společnosti, 
ustoupili ze svých požadavků a iniciovali 
nové veřejné služby, které měly uspokojit 
sociální potřeby� Rozšíření parlamentního 
volebního práva v Rakousku, vytvoření no-
vých veřejných služeb v Rakousku a Uhers-
ku, a kompromisy ohledně národnostních 
práv a zájmů dosažené na Moravě, v Haliči, 
Bukovině a v Českých Budějovicích 
dokázaly, že stát měl ještě vitalitu a schop- 
nost produktivně se vyrovnat s politickými 
stranami a sociálními zájmy� 

Je však třeba si poctivě přiznat, že tato 
interpretace funguje lépe pro rakouskou 
polovinu monarchie než pro Uhersko, kde 
politický systém i vládnoucí elity mno-
hem silněji odmítaly strukturální změny 
i ústupky vůči lidovým vrstvám� I tam však 
lze vidět, že stát se pomalu vyrovnával 
se širšími sociálními zájmy� Více mono-
grafických studií o občanské společnosti 
v Uhersku snad pomůže dohnat bádání 
o Rakousku a v budoucnu doplní nový 
narativ o Uhersku po roce 1900� 

Poslední kapitola a epilog o prv-
ní světové válce splňují slib Judsonova 
projektu nejlépe� S využitím nedávných 
skvělých monografií načrtl živý výklad 
o těžkostech vojáků i civilistů, tvrdé 
vojenské diktatuře, perzekuci Čechů 
a Jihoslovanů kvůli předpokládané neloa-
jálnosti, hospodářském zhroucení a ro-
stoucím nedostatku potravin a nakonec 
o vyčerpání státu a společnosti v roce 1918� 
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Judson však připomíná, že přinejmenším 
první dva roky války držely stát, armá-
da a společnost pohromadě� Pokud vím, 
žádný jiný přehled dějin monarchie se 
nevyrovná tomuto pečlivému, ale srozumi-
telnému a věcnému zpracování vnitřního 
a zahraničního vývoje během války� 

Vznikající nové národní státy zdědily 
po monarchii státní správu, zákoníky 
a struktury občanské společnosti, stejně 
jako průmyslové, obchodní a dopravní 
sítě, které vznikly za monarchie� Polsko, 
Československo, Jugoslávie a Rumunsko byly 
však samy mnohonárodnostními státy a – jak 
podotýká Judson – během následujících dvou 
desetiletí často samy jednaly jako nové říše� 

V roce 2014, v jednom přehledovém 
článku o tom, jak se zachází s habsburskou 
monarchií ve studiích o první světové 
válce, vyjádřil John Deak lítost nad tím, že 

v nich člověk často naráží na zastaralé chá-
pání státu a společnosti Rakousko-Uher-
ska� I mezi nejlepšími studiemi o válce jsou 
takové, které přehlížejí novější výzkumy 
z posledních 35 let o tom, jak se habsbur-
ský stát vyvíjel od šedesátých let 19� století 
do roku 1918� John Deak tvrdil, že pře-
hodnocení Velké války ze strany historiků 
povede k tomu, že novějším výzkumům 
o habsburském soustátí se bude věnovat 
větší pozornost, což povede k rozhovorům, 
které pomohou „dát habsburské říši znovu 
významnou roli v moderních evropských 
dějinách – zaujme místo, které od roz-
padu Rakousko-Uherska v roce 1918 již 
nemá�“14 Kdokoliv, kdo by hledal inteli-
gentní a aktuální syntézu dějin habsburské 
monarchie od konce 18� století, udělá 
dnes nejlépe, když si přečte skvělou knihu 
Pietera Judsona� 

Sociální modernizace z donucení nebo z přesvědčení?
PAVEL KLADIWA

Pieter Judson je ve střední Evropě 
známým odborníkem na habsburskou 
monarchii v 19� století� V předešlých 
monografiích se ve vztahu k habsburské 
říši soustředil zejména na tři témata: 
revoluci 184815, zlatou éru a úpadek 
liberální politiky16 a konečně na němec-

ký, český, slovinský a italský nacionální 
aktivismus�17 V nové knize, jež vyšla už 
i v německém překladu,18 rozšířil záběr 
i na období 1740-1848, zabývá se tedy 
habsburským soustátím od nástupu Marie 
Terezie do jeho rozpadu následkem udá-
lostí první světové války�

14  John Deak, „The Great War and the Forgotten Realm: The Habsburg Monarchy and the First World 
War,“ Journal of  Modern History 86, 2014, č� 2, s� 336–80, zejména s� 337� 

15  Pieter Judson, Wien brennt!: die Revolution von 1848 und ihr liberales Erbe, Wien 1998� 
16  Týž, Exclusive revolutionaries: liberal politics, social experience, and national identity in the Austrian 

Empire, 1848 – 1914, Ann Arbor 1996� 
17  Týž, Guardians of the nation: activists on the language frontiers of imperial Austria, Cambridge (Mass�) 

2006� 
18  Týž, Habsburg: Geschichte eines Imperiums : 1740-1918, München 2017�
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Zaměřuje se na vzájemný vztah mezi 
státem a společností� Ne úplně srozumi-
telné mi přijde vymezení, kdy stát vnímá 
jako širokou škálu rozmanitých kulturních, 
náboženských a sociálních praktik, 
zatímco společnost mu představuje stejně 
významné místo, kde politika působí� Co 
si pod tím přesněji představit? Podobně 
neurčitě působí další z centrálních tezí 
z úvodu knihy, podle které habsburský stát 
musel být, stejně jako další státy, schopen 
vzbudit emoční vazbu u svých obyvatel 
tím, že je povzbuzoval ke spojení jejich 
individuálních či skupinových zájmů 
s říšskými zájmy� Když nad tím uvažuji, 
napadá mne, že určitou emoční vazbu 
vyvolá u obyvatelstva automaticky každý 
stát (navíc se všude pěstuje státní politika 
identit), a hlavně mi přijde zvláštní ono 
spojení říšské zájmy – předpokládám, že se 
jimi míní státní zájmy�

Podle Judsona je zapotřebí příběhu, 
jehož centrálním bodem bude habsburská 
říše jako hybná síla, ne národy� V tom svým 
způsobem navazuje na kritiku etnicistních 
přístupů a předsudků ve středoevropské 
historiografii, jež se promítla do hodnocení 
habsburské monarchie� Této kritice z pera 
autorů jako jsou Gary B� Cohen, Jeremy 
King, Tara Zahra, Laurence Cole či právě 
Pieter Judson jsem se nedávno věnoval na ji-
ném místě�19 Kritiku etnicistního přístupu 
jsem ocenil s tím, že souhlasím s jejím 
základním přístupem, a sice že je třeba brát 
národ jako způsob náhledu na dějiny, jako 
jedno z hodnotících kritérií, které by však 
nemělo být jediné� Otázkou však je, zda ta-

ková negace dosud převládajícího pojetí má 
sama o sobě dostatečnou nosnost, aby na ní 
vyrostlo pojetí nové� 

Když jsem Judsonovu novou knihu četl 
poprvé, soustředil jsem se na dílčí věci, 
na jednotlivé kapitoly� Kniha je napsána 
svěžím stylem a přináší hodně zajímavých 
informací� Hlavně k období od roku 1848, 
které je badatelsky Judsonovi blízké� Ne 
že by kapitoly ke staršímu období byly 
špatné – laik asi ani nepozná rozdíl – 
nicméně mají zřetelněji kompilační cha-
rakter� Při druhém čtení už jsem se zaměřil 
na celkovou koncepci a zdá se mi, že je tu 
a tam diskutabilní či obtížně sledovatelná� 
Judson deklaruje, že ústředním bodem je 
mu vztah mezi lokálními společnostmi 
a habsburskou říší jako celkem – jak 
společné říšské instituce, administrativ-
ní praxe a kulturní programy pomohly 
zformovat lokální společnosti v každém 
koutu státu (s� 14)� Tvrdí, že pokud se 
centrálním bodem zájmu stane říše a ne 
národní státy, nutně potřebujeme nový 
generální narativ, kolem kterého budeme 
uspořádávat naše závěry� Nemusí to být 
nutně jen jeden narativ, píše Judson, spíše 
potřebujeme alternativní příběhy širšího 
spektra (s� 15)� Napadá mne, proč se má 
stát oním centrálním bodem právě říše 
(empire) a co si pod tím vlastně přesněji 
představit� Působí to na mne dojmem, že 
Judson nasazuje empire vlastně jako bojový 
prostředek proti nacionálnímu narativu� 
Zdůrazňuje, že etnická i národnostní klasi-
fikace lidí není jen produktem politické 
práce nacionalistů, ale také výsledkem 

19  Pavel Kladiwa, Národ jako jediné hodnotící kritérium?: České země v Předlitavsku a (stále) etnicistní 
česká historiografie, Český časopis historický 113, 2015, s� 989-1008�
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činnosti státu a jeho zástupců, kteří 
kategorizovali populaci s cílem vládnout 
efektivněji� S politickým nacionalismem 
v habsburské střední Evropě nakládá jako 
se společným produktem říšských struktur 
a regionálních tradic, ne jako s vyjádřením 
transhistorických etnických skupin, jak to 
vnímali nacionální aktivisté v 19� století 
(s� 9)� Politické konflikty nevidí jako ne-
vyhnutelný důsledek základních etnických 
rozdílů ve společnosti, nýbrž jako iniciáto-
ra intenzivnějšího vnímání národnostních 
rozdílů mezi lidmi (s� 272)�

Nicméně jen tím, že se v celé knize 
vůči nacionálnímu narativu opakovaně 
vyhraňuje, těžko může vytvořit narativ 
lepší a přitažlivější� Empire jako magnet 
nepůsobí� Je to pojem de facto chladný, 
odtažitý� Nebylo by lepší použít jako 
klíčový pojem třeba společenský rozvoj, 
kořeny intervenčního státu (ve smyslu státu 
sociálních služeb)? Něco takového Judson 
po mém soudu i sleduje� Vždyť na os-
vícenských reformách vyzdvihuje zejména 
útok na privilegia korporací a na provinční 
samosprávu, což podle něj znamenalo nový 
důraz na občanství, aktivitu centrálních 
orgánů směřující k ochraně rolníků a jejich 
sociálních zájmů, podporu obchodu, 
náboženskou toleranci, vznik skupi-
ny loajálních proreformních byrokratů 
(osvícenský ideál lásky k rakouské vlasti), 
počínající profesionalizaci� Reformním 
étosem nabitá byrokracie však byla demo-
ralizována vývojem v předbřeznové době� 

Pro předbřeznovou éru popisuje mimo 
jiné opatrnou státní podporu vlastenect-
ví za napoleonských válek, jako i fakt, 
že režim, byť měl hlubokou nedůvěru 
ve veřejné iniciativy a politickou mobi-

lizaci, musel z důvodu špatného stavu 
financí po napoleonských válkách tolerovat 
zakládání řady nezávislých občanských 
spolků, jež přebíraly některé hospodářské, 
charitativní a vzdělávací funkce, které si 
vláda nemohla dovolit platit� Posledně 
uvedené nové formy aktivismu se kon-
centrovaly do spolků, vědeckých institucí 
či muzeí a Judson jim oprávněně přikládá 
velký význam, který však spojuje s říší: 
„In doing so, these champions of local society 
pursued their own vision of empire…“ Toto 
spojení mi přijde nesrozumitelné� Nebyla to 
spíše vlastní vize společnosti než říše, a to 
tím spíše, že takovýto aktivismus se zdaleka 
neomezoval jen na habsburskou monarchii?

U revoluce 1848-1849 Judson sle-
duje základní rozpory (národnostní, 
kulturně-sociální, tedy město versus 
venkov)� Zdůrazňuje, že venkov měl dobré 
důvody, proč odmítnout politický pro-
gram stavěný hlavně na konceptu národa� 
Možná je na místě otázka, jestli venkov 
tento program odmítl, anebo se o něj 
jednoduše příliš či vůbec nestaral, na rozdíl 
od zrušení poddanství�

U padesátých let vyzdvihuje 
modernizační program, který dosáhl 
mnohého z toho, po čem toužili liberální 
reformátoři ve čtyřicátých letech� Reformy 
prováděla aktivistická byrokracie� Po zave-
dení ústavnosti v šedesátých letech nastala 
významná změna� Názvem kapitoly, jež se 
zabývá šedesátými a sedmdesátými léty 
19� století – Culture Wars and Wars for Cul-
ture, Judson zdůrazňuje, že habsburský stát 
přispěl k zásadní proměně politiky tím, 
že stále výrazněji obhajoval svou existenci 
z hlediska svých schopností podporovat 
vývoj národů� Boje v Rakousku-Uhersku 
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(školní aktivisté, jazyková nařízení, 
cenzy) pak vnímá jako politické a ne jako 
přirozené produkty vyplývající z multija-
zykového charakteru společnosti�

V posledních desetiletích existence 
státu nastala demokratizace související 
s rozšiřováním volebního práva poté, co 
se liberalismus v první polovině sedm-
desátých let 19� století zkompromitoval� 
Stále širší okruh obyvatel se účastnil chodu 
věcí veřejných (volby, obecní samospráva, 
spolková činnost…) a podle Judsona 
považoval stát za svůj� Proto nazval kapito-
lu Everyday Empire, Our Empire, 1880-
1914� „Kladné body“, které si říše získala 
u svého obyvatelstva, se vytratily až za prv-
ní světové války (kapitola War and Radical 
State-Building, 1914-1925). Válka tedy 
nebyla onou příslovečnou poslední kapkou 
vedoucí k zániku říše, nýbrž vytvořila zcela 
nové podmínky v Rakousku-Uhersku, 
které byly do té doby nepředstavitelné 
a způsobily situaci, za níž byl kolaps nejen 
možný, nýbrž i pravděpodobný� 

Vracím se k základní myšlence tohoto 
zamyšlení – je koncept empire vhodný 
a srozumitelný jako centrální osa příběhu? 
Obsahově kniha je (a podle mého názoru 
je to tak dobře) hlavně o tom, jak byla spo-
lečnost postupně stále více a více zaanga-
žována na chodu státu, jak rostl občanský 
servis a ochrana ze strany státu� Judson 
vyzdvihuje pokrok dosažený v habsburské 
monarchii, nicméně takový přístup bez 
srovnávání má jedno úskalí� Nesleduje 
modernizační procesy a v rámci nich 
i rozvoj občanské společnosti a politického 
života v kontextu celoevropského vývoje, 
neklade ani důležitou otázku (jakkoliv 
trochu spekulativní), jak si na tom empire 

stála ve srovnání s dalšími státy� Stála 
i v 19� století spíše v pozici urychlovače 
kladných společenských procesů, anebo 
je recipovala spíše se zpožděním a pod 
tlakem společnosti (která byla v 18� sto-
letí v pozici vůči státu ještě zcela slabá 
a neautonomní, takže tehdy nemohla nic 
iniciovat)? Modernizace z přesvědčení se 
prolínala s modernizací z donucení (strach 
z revoluce, ze zaostávání státu a tedy ze 
ztráty velmocenského postavení)�

Judson například píše, že vláda byla 
v předbřeznovém Rakousku hlavním 
hráčem v expandující dopravní infrastruk-
tuře a povzbuzovala průmysl i obchodní 
a daňovou politiku� Šlechta hrála význam-
nou roli v technických inovacích a v země-
dělském průmyslu� Rakouský absolutismus 
podle něj nezaostával (s� 109, 110)� Nabízí 
se konstatování, že v předbřeznovém spo-
lečenském systému nikdo jiný než stát 
a šlechta s inovacemi začít ani nemohl� 
Zjištění, že s nimi začaly právě erár a tra-
diční elity, má omezenou vypovídací hod-
notu� Spíše je otázkou, zda by to v jiném 
systému nešlo rychleji a efektivněji� 

Za srozumitelnější centrální narativ, 
který by se mohl postavit nacionali-
sticky laděným národním příběhům, mi 
přijde formování a rozvoj intervenčního 
státu/státu sociálních služeb, který se 
zajímá o situaci veškerého obyvatelstva 
a aktivně v tomto směru zasahuje, což 
začalo právě osvícenskými reformami� 
Například Lothar Gall píše o nové formě 
intervenčního státu vyznačujícího se 
vzrůstajícími zásahy osvíceného monarchy 
a jeho byrokracie, přičemž cílem je vzestup 
hospodářské síly země a tím i státu�20 
Intervenční habsburský stát přispěl 
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i k rozvoji občanské společnosti, někdy 
i odmítnutím požadavků národních poli-
tických elit (respektive zástupců tzv� poli-
tických národů) – například odmítnutím 
v podstatě zpátečnických stavovských 
desiderií českého a moravského zemské-
ho sněmu v roce 1791 a upřednostněním 
centralistického konstitucionalismu před 
federalistickým absolutismem v roce 1861� 

Pro habsburskou monarchii 19� století 
nabízí vhodný „nenacionalistický“ big 
narrative Gary B� Cohen� Vztah obyvatel 
k rakouskému státu se podle něj v průběhu 
19� století podstatně proměnil� Nejen že 
došlo k pokrokům v oblasti občanských 
a politických práv, ale společnost aktivně 
spolupracovala a účastnila se na fungování 
transnacionálního imperiálního státu� 
Došlo k růstu občanské participace, a to 
v téže veřejné sféře, která zažila mocný 
vzestup nacionalistických loajalit� V pos-
ledních desetiletích před první světovou 
válkou došlo ke zformování masových 
politických stran a dalších mechanismů 
umožňujících vyjádření zájmů občanů� 
Stát, ať už na ministerské, zemské, okresní 
či komunální úrovni, zajišťoval rostoucí 
škálu služeb, na kterých byla veřejnost 
hluboce zainteresována� Politická uskupení 
a zájmové skupiny byly stále více zapoje-

ny do vytváření a poskytování takových 
služeb zahrnujících vzdělávání, zdravot-
nictví, hygienu, regulaci obchodu, lokální 
spořitelní a úvěrní instituce, železnice, 
silnice, kulturní záležitosti a další� Procesy 
politické agitace a vytváření veřejné politi-
ky se odehrávaly na mnoha místech mimo 
parlament a vládu a v pozdní habsburské 
monarchii měly masové politické strany 
a zájmové skupiny stále větší vliv na práci 
centrálních orgánů� Národnostní konflikt 
v Rakousku nebyl pouze destruktivní, cen-
trifugální proces, jak je obvykle popisován 
v historiografii� Šlo rovněž o emancipační, 
centripetální proces, který přestavěl stát 
způsobem, jenž umožnil všem buržoazním 
etnickým skupinám být původcem i sub-
jektem vlastního politického osudu� 

Zkrátka Cohen vyzdvihuje schopnost 
evolučního vývoje habsburské říše� Chce 
opustit starý model, jenž předpokládá ri-
gidní vládní strukturu neumožňující adap-
tovat se na podstatné změny, jež proběhly 
ve společnosti� Za rozhodující kompo-
nent pro pochopení vývoje občanské 
společnosti a politického dění v habs-
burské střední Evropě považuje výzkum 
vývoje vztahů obyvatelstva ke státu 
a jejich analýzu vzhledem k národnosti, 
náboženství a třídě�21 

20  Lothar Gall, Zu Ausbildung und Charakter des Interventionsstaates, Historische Zeitschrift 1978, 
s� 552-570�

21  Gary B� Cohen, Our Laws, Our taxes, Our Administration. Citizenship in Imperial Austria, in: 
Omer Bartov – Eric D� Weitz, Shatterzone of Empires: Coexistence and Violence in the Ger-
man, Habsburg, Russian and Ottoman Borderlands, Indiana University Press 2013, s� 103-121, 
zde s� 105; týž, Neither Absolutism nor Anarchy: New Narratives on Society and Government in Late 
Imperial Austria, Austrian History Yearbook 29, 1998, s� 37-61; týž, Citizenship and Nationality in 
Late Imperial Austria, in: Wakounig, Marija – Mueller, Wolfgang – Portmann, Michael – Suppan, 
Arnold (eds�), Nation, Nationalitäten und Nationalismus im östlichen Europa� Festschrift für 
Arnold Suppan zum 65� Geburtstag, Wien–Berlin–Münster 2010, s� 204�



/ DISKUSE / 

130 OPERA HISTORICA    • ROČNÍK 18 • 2017 • č. 1

Cohena i Galla lze propojit s aktuali-
zovanou modernizační teorií, jež pojímá 
modernizaci jako určitý typ sociální 
změny přicházející v 18� století, spočívající 
ve specifické výchozí konstelaci, která má 
svůj původ v anglické průmyslové revoluci 
a v politické revoluci francouzské a ame-
rické� Tato změna tkví v hospodářském 
a politickém pokroku pionýrských zemí 
a na to navazujících proměnách opozdilců� 
Opozdilé společnosti stojí před problé-
mem, jak harmonizovat svou historicky 
překonanou strukturu s účinkem zvnějšku 
přicházejících idejí a technik�22

Velmi sympatické je mi Judsonovo 
dlouholeté úsilí pojednávat o dějinách 
habsburské říše z pohledu habsburské říše 
a jejích občanů jako celku, ne jen z pohledu 
národních politických elit a jejich státo-
právních požadavků� Jsem toho názoru, 
že česká historiografie dosud nedocenila 
přínos Předlitavska pro rozvoj českých 
zemí� Nicméně mám dojem, že vyhraňování 
se proti národním narativům, což je de 

facto koncept empire, samo o sobě nevytváří 
novou osu výkladu� Judsonova kniha navíc 
nemá klasický závěr, který by na několika 
stranách reagoval na stěžejní konceptuální 
úvahy obsažené v úvodu a vše by přehledně 
nejen zrekapituloval, ale hlavně propojil� 
Koncept empire tak pro mne zůstal vágním, 
možná jen z nepochopení�

Úkolem české historiografie je vytvořit 
nové syntetizující práce, jež obsáhnou celkový 
společenský rozvoj, společenskou moderni-
zaci� Takové pojetí má po mém soudu široký 
integrační potenciál a obsáhne i národní 
ideologie a nacionalismus, ale ne jako jediné 
kritérium hodnocení, jak se dosud někdy 
děje, nýbrž jako součást sociální a politické 
emancipace� Jednou z prvních vlaštovek je 
nedávná dvoudílná monografie napsaná pra-
covníky Historického ústavu Akademie věd 
České republiky, jejímž centrálním motivem 
je společnost, „společnost neredukovaná 
na národ, třídu ani zemi, společnost chápaná 
v mnohosti projevů politických, sociálních, 
hospodářských i kulturních jevů�“23 

Rakouská cesta k právnímu státu 
IVO CERMAN 

Překonávat národní rámec dějin lze 
různými způsoby� V nedávno vydané knize 
s podtitulem Vznikání občanské společnosti24 
jsem k problému přistoupil tak, že jsem 
na místo národa učinil hlavním hrdinou 
historie společnost a na místo histo-
rie rysů, které jsou důležité pro udržení 

zdánlivě přirozeného národního celku, 
jsem výklad orientoval na dějiny činností, 
které jsou nezbytné pro udržení uměle 
vytvořené společnosti� Můj přístup byl 
výrazně ovlivněn přesvědčením, že náro-
dovecká představa o soudržnosti kolek-
tivu na základě vrozených vlastností je 

22  Hans Ulrich Wehler, Modernisierungstheorie und Geschichte, Göttingen 1975�
23  Milan Hlavačka a kol�, České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době I–II, Praha 2014, 

zde I, s� 7�
24  Ivo Cerman (ed�), Habsburkové 1740–1918. Vznikání občanské společnosti, Praha 2016�
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nedostatečná, a lidé vlastně ani nemají jinou 
možnost, než sociální řád udržovat vědomě 
sociálně-tvornými činnostmi (vytváření 
práva, provozováním médií, udržováním 
morálky náboženskou vírou, veřejnou 
výchovou)� Judsonův přístup spočívá za prvé 
v tom, že klade prioritu na geografický 
rámec celé habsburské monarchie, čímž 
překonává rámce nástupnických národ-
ních států, a za druhé svůj výklad orientuje 
na lokální úroveň� V tom se jeho podání 
výrazně odlišuje od tradičního konceptu 
dějin rakouského „Gesamtstaatu“, jak se 
formoval v 19� století a praktikoval až 
do 20� století� Tyto tradiční výklady se totiž 
soustředily zejména na ústřední správu 
a monarchii zkoumaly zejména jako subjekt 
mezinárodních vztahů�25 Snížení výkla-
du na lokální propůjčuje výkladu zdání 
bezprostředního prožitku dějin, přesně 
ve smyslu autorova úmyslu soustředit se 
na „experience of empire“ (s� 14)� 

Paradoxním výsledkem této metody 
je však skutečnost, že prožitek impéria 
je ilustrován příklady zejména z méně 
důležitých okrajových oblastí a nejčastěji 
se objevují příklady z Haliče� Priorita 
celkového geografického rámce také 

vede k tomu, že se někdy zobecňuje něco, 
co bylo ve skutečnosti jen regionální 
zvláštností� Na příklad familiantský 
systém, který omezoval židovskou popu-
laci, platil jen v českých zemích (s� 69)�26 
Nebylo to nic, co by působilo v celé 
monarchii, vždyť by pak útěky českých 
Židů do Uherska nedávaly smysl� Zro-
vna tak je pravda asi jen o Haliči, že se 
ortodoxní rabíni nevyjadřovali k otázce 
vojenské služby Židů� Pražský rabi Ezechi-
el Landau vojenskou službu Židů podpořil 
slavným veřejným projevem k židovským 
rekrutům�27 Jindy je iniciativa společnosti 
zdola ilustrována jevy, které nejsou prav-
da� Zemědělské společnosti v Čechách 
18� století nevznikaly zdola z iniciativy 
šlechty (s� 30), ale shora na příkaz česko-
rakouské dvorské kanceláře� 

Kromě důrazu na lokální úroveň 
obchází Judson národnostní výklad dějin 
i tím, že si vytváří vlastní subjektivní defi-
nice státu a národa� „Stát“ si sám definuje 
způsobem, který stírá rozdíl mezi státem 
a společností – v jeho pojetí je státem 
takřka jakákoliv kolektivní kulturní činnost 
(s� 5)� „Společnost“ si pak sám definuje jako 
„místo, kde se odehrává politika“ (s� 5)� 

25  Z hlavních děl a představitelů lze zmínit Hermann Ignaz Bidermann, Geschichte der österreichischen 
Gesammt-Staats-Idee I, Innsbruck 1867; Alfred Arneth, Geschichte Maria Theresia´s I–X, Wien 
1863–1879; Alfred Francis Pribram, Franz Paul Freiherr von Lisola 1612–1674 und die Politik seiner 
Zeit, Leipzig 1894� K tomu Michael Hochedlinger, Die Frühneuzeitforschung und die Geschichte der 
internationalen Beziehungen – oder: was ist aus dem Primat der Aussenpolitik geworden?, Mitteilungen 
des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 106, 1998, s� 167–179� 

26  „Everywhere in the monarchy, only the eldest son of a Jewish family could marry…“ (s� 69)� 
27  O projevu Ezechiela Landaua k židovským rekrutům srov� Pavel Sládek, Ezekiel Landau (1713-

1793). A political rabbi, in: Ivo Cerman – Rita Krueger – Susan Reynolds (edd�), The Enlightenment 
in Bohemia, Oxford 2011, s� 233-251, zejména s� 248-249; obecně Václav Žáček, K počátkům 
vojenské povinnosti židů v Čechách, Ročenka Společnosti pro dějiny židů v Československé republice 
7, 1935, s� 257–291�



/ DISKUSE / 

132 OPERA HISTORICA    • ROČNÍK 18 • 2017 • č. 1

Národ si pak definuje umělý výtvor, který 
vznikl v podstatě díky působení říše – 
státu (s� 9, 161, 201)� V praktickém úzu 
v jeho vlastním textu se pak rýsuje jakási 
hierarchie local society – nation – society, 
přičemž výrazu „společnost“ používá často 
skutečně ve smyslu všeobecného označení 
všeho obyvatelstva habsburské monarchie 
(„Habsburg society“, „Austro-Hungarian 
society“, „imperial society“, s� 405)�28 

Judsonova definice národa vychází 
z toho, že národ je uměle vytvořený 
kolektiv� Tím se ovšem čtenáři zatajuje 
důležitá odlišnost, kterou mezi národem 
a společností dělali socialisté a liberálové 
19� století�29 A tento rozdíl dělali i nacio-
nalisté� Vzpomeňme na nacionalistické od-
mítání asimilovaných Židů, zejména poci-
tovou metodu Richarda Wagnera, kterou 
u nás napodobil Jan Neruda�30 Judson se 
tak zároveň připravuje o možnost zkoumat 
dobové alternativy ke konceptu národa, 
jeho výklad je vzdor vlastním deklaracím 
jen další historií národů ve střední Evropě, 
není to historie společnosti� 

K překonání národního rámce dějin 
si však Pieter Judson pomohl i několika 
diskutabilními kroky� Předně je to poněkud 
změněná periodizace dějin rakouské-
ho konstitucionalismu, která je spojená 
s mírným vylepšením stinných období 
habsburské monarchie� Překvapivé je, že již 
období předbřeznového režimu líčí Judson 
jako epochu „zcela rozvinutého právního 
státu“ (s� 106)� Přitom nepokrytě zlehčuje 
závažnost tehdejšího nesvobodného režimu 
jako jakési přehánění dřívějších historiků, 
kteří podléhali „liberálnímu pojetí dějin 
/ their own whiggish version of history“ 
(s� 105)�31 Judson se při tom domnívá, že 
Všeobecný občanský zákoník (dále ABGB) již 
„pouhou zmínkou o občanství“ (s� 77, 36, 
54) vytvořil a rozšířil mezi poddanými říše 
jakousi novou občanskou identitu� 

Při těchto pasážích člověka musí na-
padnout otázka, co podle Judsona přinesla 
prosincová ústava a navazující zákony, když 
občanská společnost a právní stát dle něj 
vznikly již v době předbřeznového Metter-
nichova režimu� Pochybnosti o Judsonově 

28  Výrazu civil society pak užívá jako protikladu k armádě (the military)� Srov� s� 390, 391, nebo ve volném 
smyslu, jako označení pro volnočasové aktivity lidí coby soukromníků v kavárnách a podobně (s� 135)� 

29  Emancipace „společnosti“ od státu začíná teorií dvojí společenské smlouvy v přirozeném právu 17� století, 
pokračuje v teoriích utopických socialistů a německých liberálů v 19� století� Na začátku 20� století 
němečtí nacisté ideu umělé „společnosti“ zavrhli ve prospěch „přirozeného“ národa� Srov� Jonathan Bee-
cher, Victor Considerant and the Rise and Fall of French Romantic Socialism, Oakland 2001, s� 2; Chris-
tophe Charle – Laurent Jeanpierre (ed�), La vie intellectuelle en France I, Paris 2016, s� 159–215; Carl 
Schmitt, Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar – Genf – Versailles 1923–1939, Hamburg 1938� 

30  Richard Wagner, Das Judentum in der Musik, Leipzig 1869; Jan Neruda vydal svůj příspěvek v Ná-
rodních Listech a ve sbírce Studie krátké i kratší, Praha 1876� Srov� zvláštní číslo časopisu Judaica 
Bohemiae 46, 2011, č� 2 – „Jan Neruda and Jews: Texts and Contexts“� Souhrnně tento postoj vyjádřil 
nacistický právník Ernst Forsthoff, Der totale Staat, Hamburg 1933�

31  Narážka na schematicky pokrokové liberální pojetí historie, kterému se v Anglii říkalo „whig idea of 
history“� Toto pojetí dějin zavrhla průkopnická esej Herbert Butterfield, The Whig Interpretation of 
History, Harmondsworth 1931� 
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úsudku ještě zvyšuje jeho problematické 
rozhodnutí datovat „liberální říši“ („libe-
ral empire“) již od dob neoabsolutismu 
a stírat tím rozdíl mezi porevolučním 
neoabsolutismem a konstituční monar-
chií, která přichází v roce 1861� Začátek 
konstitučního režimu v jeho výkladu 
nepředstavuje žádný zlomový mezník, 
je utopen v nitru kapitoly Mid-century 
modern jako by šlo o nijak podstatnou 
událost� Zmíněná kapitola začíná další 
chválou neoabsolutismu, který dle Judso-
na „položil základy liberální říši“ („laying 
foundations for the liberal empire“)� 
Ve srovnání s širokou rétorikou chválící 
údajný Rechtsstaat v době Metternichově, 
je vskutku překvapivé, jak málo prostoru 
věnuje Judson otázce občanských práv 
v prosincové ústavě� (s� 255, 261) Celou 
širokou problematiku občanských práv 
v prosincové ústavě redukuje na okrajovou 
poznámku, že ústava tentokrát obsaho-
vala „a bill of rights based largely on the 
Cremsier/Kroměříž draft voted in 1849�“ 
(s� 261) To je vše� O soudním aparátu, 
který vznikl po roce 1867 za účelem 
ochrany občanských práv, nemluví vůbec� 
Důvodem přitom není snaha o úspornost, 
protože k zemskému statutu okrajové Bos-
ny a Hercegoviny z roku 1910 poskytuje 
obsáhlé převyprávění komentáře jakéhosi 
Karla Lampa (s� 378-81)� K mnohem 

důležitější prosincové ústavě neříká nic� 
Člověk si klade otázku, na čem má podle 
Judsona být založen onen Rechtsstaat, když 
ústavy zmiňuje jen v okrajových poznám-
kách a vývoj právní vědy zcela ignoruje� 

Dalším problematickým krokem při 
překonávání národního rámce dějin je 
Judsonovo rozhodnutí líčit dějiny rakous-
ko-uherské monarchie jako úspěšný příběh 
vzájemného soužití, kdy se národy monar-
chie postupně naučily vyjednávat a uza-
vírat spolu kompromisy� Důkazem mu je 
údajné tvrzení historika Lothara Höbelta, 
že politici se na veřejnosti sice hádali, 
ale v zákulisí pokračovali ve vzájemných 
vyjednáváních (s� 315)� Úspěšné završení 
tohoto vývoje řadí Judson do posled-
ních let před první světovou válkou, 
tedy do doby konečného zablokování 
parlamentního života, kdy národnostní 
spory alespoň v Čechách vyústily v lavinu 
postupného rozdělování institucí i teritoria 
na české a německé části� Na druhou stra-
nu je přínosné, že Judson připisuje zásadní 
úlohu zajímavému reformnímu plánu Er-
nesta Koerbera, který charakterizuje jako 
snahu o „shift from the national to the lo-
cal“ (s� 258)� Za tímto tajemným sdělením 
se skrývá fakt, že jádrem Koerberova plánu 
byla obnova krajského zřízení a rozdělení 
krajů podle národností, což se ale u Judso-
na čtenář nedozví�32 Bylo by jistě záhodno, 

32  Protokoly otiskl Ernst Rutkowski (ed�), Briefe und Dokumente zur Geschichte der österreichische-un-
garischen Monarchie unter besonderen Besichtigung des böhmisch-mährischen Raumes I–II, München 
s� 371–442; Ernest Koerber, Studien über die Reform der inneren Verwaltung, in: Alois Czedik (ed�), 
Zur Geschichte der k� und k� Ministerien 1861-1916 II, Těšín 1917, s� 419–452� Dobová diskuze 
v Studien über die Reform der inneren Verwaltung, Wien 1905; Enquete der Kommission zur Förderung 
der Verwaltungsreform, Wien 1913; Länderautonomie. Sonderheft der österreichischen Zeitschrift für 
öffentliches Recht 3, 1916/1917, Heft 1/2; srov� Luboš Velek, Koerberovy česko-německé smiřovací 
konference 1900, ČNM - řada historická 168, 1999, s� 28-53�
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aby česká historiografie tento reformní 
projekt znovu přehodnotila, nicméně nelze 
přehlédnout, že v Čechách vyzněla Koer-
berova reforma jen jako další katalyzátor 
česko-německého rozdělování země�33 

Judsonův výklad začíná v tomto okamži-
ku získávat poněkud pohádkový charakter� 
Rozpad rakousko-uherské monarchie se 
za těchto okolností jeví jako nepochopi-
telná záhada� Proč se monarchie rozpadla, 
když národy nabývaly stále lepší kompe-
tence ve vzájemné komunikaci a dospěly 
k vytváření kompromisů? Judson jej vysvět-
luje zásahem reakcionářských sil v armádě 
(s� 385, s� 390), které chtěly zvrátit demo-
kratizační vývoj společnosti zpět k discipli-
nované minulosti, a k tomu využily válku� 
Pod tlakem války se jim skutečně podařilo 
dostat společnost pod svou kontrolu, ale 
jejich plán jim nakonec nevyšel� Zaplatily 
za to rozpadem říše, k níž ovšem přispěli 
i nacionalističtí politici, k nimž Judson řadí 
Tomáše Garrigue Masaryka (s� 407)�

Toto pohádkové pojetí dlouhodobého 
vývoje není zcela jistě hodno následování� 
Jde o typ výkladu, kde je prioritou určitá 

narativní linie s morálním ponaučením, 
jíž jsou někdy dost násilně podřizována 
fakta� Judson fakta nefalšuje, jen si vybírá 
ta, která se mu hodí k příležitostné ilustraci 
morálního příběhu, který chce vyprávět� 
Někdy se dopouští i faktografických chyb, 
které ale nejsou vždy motivovány snahou 
přizpůsobit fakta narativu�34 Myslím, že 
tento typ výkladu lze výstižně označit 
jako „narativ“�35 Judson v podstatě jen plní 
úvodní slib svojí knihy: „We desperately 
need new general narative around which to 
organize our findings“ (s� 15)� V Čechách 
výraz narativ špatně chápeme, pokud si pod 
tím představujeme jednoduše popularizační 
vyprávění o historii� Je to výklad, kde je 
prioritou narativní linie� Autor narativu je 
ve svém výkonu omezen vlastně jen tím, co 
je ochotna akceptovat odborná čtenářská 
veřejnost a tím, že musí směřovat k dobově 
konvenčním morálním hodnotám� V pří-
padě Judsonova narativu je onou morální 
hodnotou odmítnutí národního státu� 

Judsonův narativ má čtenáře poučit 
o dosud přehlížených výhodách mno-
honárodnostní říše, které dosud neviděl, 

33  Srov� František Joklík – Antonín Hubka, Vládní předlohy jazykové. Vládní předloha o krajských 
vládách, Praha 1900; Alfred Ableitinger (Ernest von Koerber und das Verfassungsproblem des Jahres 
1900, Wien 1973 hodnotí reformu jako pokus o přesun od reprezentace národností k reprezentaci 
sociálních skupin, jenž se udál pod vlivem sociologie Koerberova učitele Lorenze von Stein� 

34  Například vůdce rakouských liberálů Mühlfeld se nejmenoval Eduard ale Eugen (Pieter Judson, 
The Habsburg Empire, s� 255), vojska Marie Terezie nemohla stihnout obsadit Mnichov už v roce 1741 
(s� 26), Národní Politika nebyl orgán Strany národně socialistické (s� 406), argument o přirozeném 
právu národa na sebeurčení byl novinkou Masarykových realistů a sociálních demokratů, ne cílem, 
který by čeští nacionalisté sdíleli již od roku 1848 (s� 259), bitva na Bílé hoře byla 8� listopadu (s� 435)� 

35  Srov� Philip Carrard, History and Narrative: An Overview, Narrative Works 1, 2015 (online: 
https://journals�lib�unb�ca/index�php/NW/article/view/23790, 7� 8� 2017), Důležitější než definice 
je fakt, že američtí historikové sami často užívají pojmu k autoreference žánru, ve kterém píší� 
Například „Our narrative of the period…, Srov� John Deak, Forging a multinational Empire, Stanford 
2015, s� 102�
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protože ho zaslepovaly tradice nástup-
nických národních států� Bohužel do svého 
narativu nezačlenil intelektuální dějiny 
epochy, v jeho pojetí empire vládne 
národům pomocí kulturních symbolů, 
architektury a slavností, zatímco občanská 
společnost se zdola buduje tím, že lidé 
chodí do kavárny, bouří se v ulicích (s� 339, 
371) a (za války) udávají své spoluobčany 
(s� 398–399)�36 Dějiny věd nejsou nyní 
v módě, ale udržení mírumilovného 
soužití společnosti v mnohonárodnostní 
říši se bez nich neobešlo� Změny, které 
přinesla industrializace a urbanizace, si 
vynutily rozvinutí nových vědních oborů – 
přirozeného práva, právního pozitivismu, 
kamerálních a politických věd a socio-
logie� Myslím, že právě v tomto ohledu 
dalo Rakousko světu cosi významného – 
zejména v právní vědě� Lidé ve střední 
Evropě potřebují nejen zábavný narativ, 
ale i správnou diagnózu vývoje moderní 
politické kultury, pro kterou byla doba 
osvícenství, liberalismu a sociální demo-
kracie klíčová� Špatná diagnóza tohoto 
vývoje může vést k tomu, že zavrhnou ony 
prvky kultury, které jsou užitečné 
(například právní pozitivismus) a vyzd-
vihnou prvky, které ve skutečnosti škodí� 
Mám na mysli právě pouliční násilí nebo 
udavačství� Je potřeba vědět, jak to u nás 

vypadalo s vývojem sekulárního práva, 
konstitučního státu a formováním názorů 
na společnost jako alternativy k náro-
du� Bohužel Judsonův narativ v tomto 
bodě moc užitečný není, jelikož namísto 
historického myšlení o státu a společnosti 
nabízí své vlastní subjektivně vytvořené 
definice, které na dobový vývoj idejí ne-
berou žádný zřetel� Sledování izolovaných 
slov jako „nation“, „state“, people“ a „pa-
triotism“ či „vlast – fatherland“ k tomuto 
úkolu nestačí� 

Podceňování intelektuálních dějin 
se projevuje i v tom, že Judson nehledá 
počátky nových názorů na občanství 
a společnost ve výuce přirozeného práva 
na osvícenských univerzitách, ale v okruhu 
zednářů, zemědělských společností, salonů 
(s� 30-31) a kaváren (s� 162)� Přeceňování 
zednářů a jejich zásluh o modernizaci 
společnosti je klišé starší historiografie�37 
Nebylo by lépe vnímat i učence jako 
součást společnosti? Pokud jde o osvobo-
zení poddaných, které občanské rovnosti 
předcházelo, tak tento problém Judson 
poněkud zamlžuje tím, že směšuje ne-
volnictví a poddanství� Roku 1781 i 1848 
šlo podle něj o zrušení serfdom� Josef II� 
je zrušil jen z větší části, ale některé jeho 
prvky prý existovaly dál� Roku 1848 prý 
šlo o zrušení roboty, jež byla jedním ze 

36  „Denuncation became a new instrument for upholding general principles of legality and fairness�“ 
P� Judson, The Habsburg Empire, s� 399� Dodejme, že ve skutečnosti se udávání často dělo proti 
tzv� keťasům, což byli obvykle židovští obchodníci� Ti se ke konci války stali například v Kolíně 
obětí pouličních protižidovských bouří� 

37  Původně to bylo zásluhou zejména německé a rakouské nacionalistické historiografie (Kurt Hancke, 
Fritz Valjavec), která zednáře obviňovala jako původce liberalismu, po válce historici jen obrátili 
hodnotící znaménka� Srov� Kurt Hancke, Beiträge zur Entstehungsgeschichte des europäischen Liberali-
smus, Berlin 1942; Georg Franz, Liberalismus. Die deutschliberale Bewegung in der Habsburgermonar-
chie, München 1955, s� 214-220�
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zbytků nevolnictví� Představa, že ABGB 
nastolilo občanskou identitu a Rechsts-
staat je pak zřejmě opět důsledkem výše 
zmíněné metody, kdy se sleduje jen 
historie pojmu, ne vývoj právního myšlení� 
K vytvoření občanské identity nestačilo 
vydání občanského zákoníku� Výraz 
„občanský zákoník“ znamená jen tolik, že 
šlo o úpravu soukromého civilního práva 
(bürgerliche Gesetze), tedy o vztahy mezi 
jednotlivci� Nešlo o vztah občana ke státu� 
A to i přesto, že ABGB obsahuje úvodní 
obecné úvahy o roli práva a slavné §§ 
17-18 o právech osob� Hlavním tématem 
tohoto zákoníku byly otázky manželství, 
svateb, pozůstalosti a obchodní směna� 
Konstatování existence rakouské Staat-
bürgerschaft v §28 se týká teritoriálního 
působení tohoto soukromého práva, ne 
vymezení občanovy pozice vůči státu� 

Idea právního státu je bohužel přesně 
to, co ABGB chybělo� ABGB je úpravou 
soukromého práva, ne veřejného� Obecný 
úvod a §§ 16-17 o právech jsou zbytkem 
původní Martiniho předlohy, a vycházejí 
tudíž jen z obecných přirozenoprávních 
schémat 18� století, ne z platného 
veřejného práva� Zeiller, který ABGB 
dokončoval, si to uvědomoval a chtěl je 

odstranit, protože do kodifikace soukro-
mého práva ani nepatří�38 Údajně výstižně 
tvrdil, že když rakouský občan nemůže 
mít svobodu politickou, dává mu ve svém 
zákoníku aspoň svobodu v soukromém 
životě�39 Věty o osobních právech v ABGB 
nezdůvodnil existencí právního státu, ale 
tím, že jsou to přirozená morální práva, 
k nimž člověk stát vůbec nepotřebuje�40 

Úvahy o tom, zda nad soukromým 
právem stojí ještě veřejné právo a nad 
ním právní stát, začala právní věda řešit 
až mnohem později� I Rakousko se 
k vztahu občana ke státu vyjadřovalo jen 
v kodifikacích soukromého a trestního 
práva – revolucionáři roku 1848 byli 
souzeni dle definice vzpoury v trestním 
zákoníku z roku 1803� Slovo Rechtstaat 
sice již v době romantismu existovalo, ale 
právní koncept státu ještě ne� Vulgárně 
se tento výraz často chápe jako označení 
pro zvláštní německou představu státu, 
který respektuje zákony a vyvine k to-
muto účelu i instituce, které dohlížejí 
na dodržování zákonů, a to i ze strany 
státu�41 Ve skutečnosti – jak upozorňoval 
již rakouský právník Hans Kelsen – by 
takové chápání pojmu Rechtsstaat bylo jen 
zbytečným pleonasmem, který sugeruje, že 

38  Dieter Grimm, Das Verhältnis von politischer und privater Freiheit bei Zeiller, in: týž, Recht und Staat 
der bürgerlichen Gesellschaft, Frankfurt am Main 1987, s� 212–232, zejména s� 217-218� 

39  Josef Unger, Zur Revision des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuchs. Eine legislativpolitische Studie, 
Grünhuts Zeitschrift für das Privat- und Öffentliche Recht der Gegenwart 21, 1904, s� 1-18, zde 
s� 2�

40  D� Grimm, Das Verhältnis, s� 218�
41  V anglosaské literatuře se často spojuje s představou, že šlo o jakousi německou náhražku skutečné 

parlamentní demokracie� Pro tuto lidovou představu o Rechtstaatu srov� Henry Friedlander, Ger-
man Law and German Crimes in the Nazi Era, in: Frederick C� DeCoste – Bernard Schwartz (edd�), 
The Holocaust´s Ghost, Edmonton 2000, s� 283–289�
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stát a právo jsou dvě odlišné věci, neboli 
že může existovat „stát“ před právem�42 
Rechtstaat je výrazem pro „stát“ jako 
právní koncept� Jak se shodují právní 
teoretici, myšlenka hledat právní koncept 
státu bez příměsí politického myšlení se 
rodí až s dílem Carla Friedricha Ger-
bera Grundzüge eines Systems des deut-
schen Staatsrechts z roku 1865�43 V době 
předbřeznového romantismu, kdy vzniklo 
ABGB, převažovalo ve střední Evropě 
i v jihoněmeckých konstitučních mon-
archiích organické pojetí státu, které 
namísto právní formy sledovalo ma-
teriální obsah�44 Místo úvah o právní 
povaze státu se spoléhalo na historický 
vývoj orgánů státu� Postupné ujasňování 
teoretických pozic i vytváření praktických 
institucí k ochraně občanských svobod je 
v Rakousku až otázkou dlouhého vývoje 
po prosincové ústavě z roku 1867, vývoje, 
který Judson nechává bez povšimnutí� Při 
tom ale teprve vznikem říšského soudu 
v roce 1869 a správního soudu roku 1876 
dostalo Rakousko instituce, které mohly 
dohlížet na dodržování občanských práv 
ze strany státu� Nicméně uvážíme-li, že 

třeba tisková svoboda nebyla dosažena 
ani do konce monarchie a že neexistovala 
žádná rakousko-uherská ústava, přičemž 
zdrojem té předlitavské byla císařova vůle, 
pak se lze oprávněně ptát, zda rakousko-
uherská monarchie skutečně stihla stát se 
právním státem� 

Český čtenář asi zalituje jen 
toho, že v Epilogu nemá Judson pro 
Československo tolik lásky a pochopení 
jako pro symbolicky ovládanou rakousk-
ou monarchii� Československá republika 
měla jistě mnoho nedostatků – kromě 
nacionalismů některých stran, a socialismu 
jiných stran, to byla i korupce a slabost 
právní kontroly státu,45 ale parlament-
ní demokracie u nás vydržela, a to není 
zase tak malý počin� Judson svým jed-
nostranným zaměřením na nacionalismus 
znovu brání sám sobě vidět jiné dobové 
alternativy a ocenit, že úsilí o budování 
občanské společnosti pokračovalo i po roce 
1918�46 Historické tradice nástupnických 
„národních států“ ostatně nezastíra-
ly návaznost na Rakousko do té míry, 
jak Judson tvrdí� Oficiální interpretace 
československé marxistické historiografie 

42  Hans Kelsen, Reine Rechtslehre, Wien 1960 (první vydání 1934), s� 288, 314-320�
43  Carl Friedrich Gerber, Grundzüge eines Systems des deutschen Staatsrechts, Leipzig 1865� Srov� Georg 

Jellinek, Allgemeine Staatslehre, Leipzig 1914, s� 64; Rainer Grote, Verfassungsorganstreit, Tübin-
gen 2010, s� 14� 

44  Zejména Johann Christoph Aretin – Carl Rotteck, Staatsrecht der constitutionellen Monarchie I, 
Leipzig 1824; Carl Rotteck – Carl Welcker (edd�), Staatslexikon oder Encyclopedie der Staats-
wisenschaften I-XV, Altona 1834-1843� K tomu Georg Jellinek, System der subjektiven öffentlichen 
Rechte, Freiburg 1892, s� 12–39�

45  Na to upozorňuje Ivo Cerman, Obranyschopná a zkorumpovaná demokracie (aktualne�cz, 23� 9� 2013, 
anketa: „75 let od Mnichova“) 

46  Na druhou stranu je však třeba přiznat, že tento vývoj nechávají stranou i čeští historici soudobých 
dějin, kteří nepřihlížejí k tomu, co o první republice píšou pedagogové či právníci� 
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dokonce zdůrazňovala návaznost první 
republiky na Rakousko, aby ji zdiskredito-
vala� Podle oficiální interpretace ministra 
osvěty Václava Kopeckého česká buržoazie 
na Rakousko navazovala a k odtrhnutí 
ji donutily až vzpoury dělnictva vyvola-
né bolševickou revolucí v Rusku�47 Tato 
interpretační linie se držela v českém 
dějepisectví až do pádu komunistického 
režimu�48 Úvodní představy Pietera Judso-
na o úloze národních tradic nástupnických 
států tedy nejsou úplně správné� Novější 
česká právní historiografie se rovněž 
naučila oceňovat návaznost na Rakousko 
a v převratné práci Zdeňka Kühna získala 
naše věda dokonce velmi propracovanou 
interpretaci středoevropských právních 
tradic�49 Kühnova kniha vyšla již roku 
2011 v angličtině, možná by mohla opravit 
představy amerických kolegů o nacionali-
stickém charakteru české historiografie�50 

Myslím, že česká odborná histo-
riografie u nás nechce být orientována 
nacionalisticky� Pokud u nás v odborné 
historiografii přežívají omezení daná 
nacionalistickým zúžením dějin, pak to 
je proto, že nejsou dosud rekonstruována 

fakta o tom, co přesahovalo tento rámec� 
Nicméně česká právní historiografie již 
tento rámec překonala a skutečně nijak 
netají fakt, že na rakouské právo se po roce 
1918 „navazovalo“� Těžko ale souhlasit 
s tím, jak Judson zlehčuje rozdíl mezi 
nástupnickými státy a zaniklým impériem 
(s� 388)� Rozlišovat republiku od monar-
chie určitě užitečné je, ale není užitečné 
nahrazovat republikánskou formu pojmem 
national state a stírat pak mezi oběma 
rozdíl� Návaznost na rakouské právo, které 
Judson vyjadřuje Rašínovým soukromým 
bonmotem, vyjadřoval veřejně Rašínův 
recepční zákon č� 11/1918 sb�, ale byla to 
jen návaznost materiální� Právní forma 
se změnila�51 Nemělo by se přehlížet, že 
Československo i Rakousko se ve svých 
republikánských ústavách snažily odstra-
nit chyby, které jim vadily na rakouských 
poměrech, což je vidět třeba v důvodové 
zprávě poslance Václava Boučka 
o vytvoření ústavního soudu�52 Nešlo tedy 
ani tak o pozitivní navazování, ani paušální 
odmítání, nýbrž o opravování� Za zmínku 
stojí, že i v tomto opravování postupovalo 
Rakousko a Československo zpočátku 

47  Václav Kopecký, Pamětní výpisky k historii československé republiky a k boji KSČ za socialistické Česko-
slovensko, Praha 1960 (online: http://www�praguecoldwar�cz/1960_Kopecky_KSC-CSR�htm, 5� 10� 
2017) 

48  Jan Galandauer, Vznik československé republiky 1918. Programy, projekty, předpoklady, Praha 1988� 
49  Zdeněk Kühn, Aplikace práva soudcem v éře středoevropského komunismu a transformace, Praha 2005� 
50  Týž, The Judiciary in Central and Eastern Europe Mechanical Jurisprudence in Transformation?, Leiden 

2011� 
51  Srov� Ján Grónský (ed�), Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa I. (1914–1945), 

Praha 2005, s� 40� 
52  Tomáš Langášek, Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920–1948, Plzeň 2011, 

s� 26–27�
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podobně, takže právní historička Jana 
Osterkamp hovoří dokonce o poválečném 
„česko-rakouského řešení“�53 

Judsonova kniha je čtivá a dějiny 
habsburské monarchie snesené na lokální 
úroveň jsou dobrý nápad, který je vskut-
ku slibným východiskem pro moderní 
pojetí dějin celé monarchie� Zásadní 
vadou ovšem je, že Judson se v konstrukci 
poučného příběhu nenechal omezovat 
nepohodlnými fakty a navíc jej založil 

na vlastních čistě subjektivně vymyšlených 
pojmech, přičemž zcela ignoruje intelek-
tuální dějiny 18� i 19� století� Cíl překonat 
národní rámec dějin střední Evropy kniha 
nesplňuje hlavně proto, že je pojata jako 
výklad omezený na dějiny národů a na-
cionalismu� Jedinou alternativou, kterou 
předkládá, je jakési idealizované impérium 
(říše), které shora ovládá „měkkou formou“ 
masu jednotlivců� 

53  Tamtéž, s� 26� Srov� Jana Osterkamp, Ústavní soud v meziválečném Československu 1920–1939: Bez-
mocní bozi v ústavním nebi, in: Karel Malý – Ladislav Soukup (ed�), Československé právo a právní 
věda v meziválečném období 1918–1939, I, Praha 2010, s� 386�
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Gary Cohen – Pavel Kladiwa – Ivo Cerman
The Habsburg Road to the Development of civil Society
(Abstract)

The discussion forum ‘The Habsburg Road to the Development of Civil Society‘ is devo-
ted to the recent monograph of the American historian Pieter Judson Habsburg Empire. 
A New History (2016)� The discussion forum focuses on the question as to whether Jud-
son´s interpretation succeeded in overcoming the national framework of Czech history� 
Gary Cohen (University of Minnesota) assesses Judson´s book against the background of 
recent changes in North American historiography of Central Europe and basically sees 
it as a successful alternative to the nation-based historical narratives� Judson, in his view, 
provides an interpretation based on interaction between the citizens and the authorities� 
Pavel Kladiwa (University of Ostrava) appreciates Judson´s narrative but does not see 
the concept of an empire as a viable alternative to national history� Kladiwa suggests that 
a narrative based on the history of the interventionist welfare state would be a better alter-
native to nation-based historical narratives� Ivo Cerman (University of South Bohemia) 
appreciates Judson´s intention to base his narrative at a  local level� However, Judson´s 
interpretation of the evolution of the Rechtsstaat is rather misleading� Cerman believes 
that Judson´s narrative does not provide an alternative to the nation-based interpretations 
because it is, too, limited only to questions of nationalism and nation-building�

KEY WORDS: 
Pieter Judson; habsburg monarchy; american historiography
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Miroslav Nemec – Peter Vítek (edd.), 
Zbojníctvo na Slovensku. Zborník z ve-
deckej konferencie, Liptovský Mikuláš 
4� 11� 2013, Krakow, Spolek Slovákov 
v Poľsku, 2014, 171 s� 
ISBN 978-83-7490-893-1�

Práce se zabývá jedním z velmi vděčných 
témat slovenské historie, které před-
stavuje problematika zbojnictví� Tento 
fenomén se i dnes poměrně hojně vysky-
tuje v tamním politickém i uměleckém 
diskursu a bývá zpravidla celkem kladně 
reflektován� Autoři, kteří do kolektivní 
publikace přispěli, si tudíž kladou zcela 
oprávněnou otázku, jak je možné, že 
jednání, jež by bylo v jiném kontextu 
chápáno jako kriminální, je hodnoceno 
spíše pozitivně� Je přitom samozřejmé, 
že i tento „druhý obraz“ zbojnictví se 
v průběhu historie různě proměňoval�

Publikace je členěna do tří hlavních 
tematických okruhů, jež se zaměřují 
na zbojnictví a společnost, zbojnictví 
v konkrétních regionech a dále na zboj-
nictví ve vědě a kultuře� Badatelům 
o této problematice přitom do značné 
míry jejich snahy komplikuje skutečnost, 
že musí primárně vycházet z normativ-
ních písemností, které měly s reálným 
životem často jen velmi málo společné-
ho� Ferdinand Uličný na jejich základě 
datoval první zmínky o zbojnictví již 
do Druhého zákoníku krále Štěpána I� 
(1000-1038) a přehledně ukázal, jak se 
tento delikt proměňoval v soudobých 
zákonících� Ještě důležitější je však 
přiblížení geneze vnímání zbojnických 
vůdců ze strany slovenské historiografie 

ve dvacátém století� Zdůraznil, že jen 
část ortodoxně zaměřených marxistic-
kých historiků chápala Jánošíka jako 
lidového revolučního hrdinu, což však 
stačilo ke značnému ovlivnění dneš-
ního diskursu� Podobným způsobem 
je laděn i příspěvek Ivana Mrvy, který 
přehledovou formou seznamuje čtenáře 
s nejznámějšími zbojnickými procesy 
na Slovensku�

Značnou část práce tvoří případové 
studie o zbojnických skupinách z růz-
ných částí Slovenska, které lze hodnotit 
jako cenný vklad pro budoucí kompa-
raci� Jsou časově zakotveny především 
v 17� a v 18� století, přičemž jejich autoři 
se v nich zaměřili na organizaci a fun-
gování zbojnických skupin na Oravě, 
v Kremnici a jejím okolí, na území Lip-
tova i v dalších lokalitách� Do budoucna 
bude jistě zajímavé zabývat se otázkou, 
zda se jejich činnost v prostoru a čase 
nějakým způsobem lišila� Skutečnost, že 
autoři v těchto dílčích studiích načrtli 
mimo jiné sociální příslušnost členů 
jednotlivých skupin, vztahy mezi nimi 
i k ostatním obyvatelům, hlavní strategie 
pro jejich uživení, principy, na nichž se 
zakládala soudržnost zbojnických sku-
pin, a další témata, vyvolává řadu dalších 
badatelských otázek�

Závěrečný oddíl knihy se zaobírá 
zbojnictvím ve vědeckém a kulturním 
diskursu� Peter Račko se pokusil přiblížit 
fenomén zbojnictví ve slovenské umě-
lecké literatuře 18� a 19� století� Zrození 
zbojnické, potažmo jánošíkovské tradice, 
spatřuje Račko právě v první polovině 
18� století, kdy se začaly šířit sympatie 
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lidových vrstev k jejím představitelům� 
Značnou úlohu přitom měly písně 
a pověsti, jež se některé zachovaly až 
do dnešní doby� Peter Vítek se pak ujal 
nelehkého úkolu zhodnotit prameny 
i literaturu k osobě nejznámějšího 
slovenského zbojníka Juraje Jánošíka� 
Nepoučeného čtenáře možná překvapí, 
jak málo originálních pramenů se k to-
muto životnímu příběhu ve skutečnosti 
zachovalo� Naopak velmi bohatý je výčet 
pramenů, jež podávají svědectví o jeho 
druhém životě� K němu se váže příspě-
vek o reflexi tohoto hrdiny mezi lety 
1938-1989 z pera Antona Hruboně a Ju-
raje Krištofíka� Během autory sledované 
doby se Jánošíkův osud stal námětem 
různých filmových, literárních, činoher-
ních i operních zpracování, jež zásadně 
přispěla k utvoření jeho dnešního stereo- 
typního vnímání� Ve světle ve studiích 
obsažených zjištění působí úsměvně 
skutečnost, že Jánošíka prohlašují za svůj 
vzor i někteří čelní představitelé dneš-
ních politických stran na Slovensku�

V českém prostředí není zbojnictví 
z pochopitelných důvodů příliš reflek-
tovaným tématem� Přesto lze z poslední 
doby jistě připomenout některé práce 
Adama Votruby, které ukazují, že tento 
fenomén především na moravsko-slo-
venském pomezí značně ovlivňoval život 
tehdejších obyvatel� Rovněž některé edi-
ce moravských smolných knih ukazují, 
že i v českém prostředí by bylo záhodno 
tomuto tématu věnovat větší pozornost�

Jaroslav Dibelka

Tünde LeNgyeLoVá – Géza PáLffy 
(edd.), Korunovácie a pohreby. Mocenské 
rituály a ceremónie v ranom novoveku, 
Budapest – Békéscsaba 2016 (= KOR/RI-
DOR KNIHY 2), 228 s�,  
ISBN 978-615-5615-35-1�

V osmi kapitolách představila publi-
kace badatelské výsledky maďarských 
a slovenských historiků a historiček, 
kteří usilovali především o poznání 
symbolického významu korunovací 
uherských králů a pohřbů uherských 
šlechticů v raném novověku� Navzdory 
vytýčeným cílům však většina autorek 
a autorů nepřekročila popis zkoumaných 
pramenů a nekladla si otázky, které by 
směřovaly k postižení symbolického 
obsahu jednotlivých kroků v pohřebních 
nebo korunovačních rituálech� S výjim-
kou Gézy Pálffyho, jenž svůj výklad 
o korunovační rytině z roku 1655 zasadil 
do širších interpretačních souvislostí 
a poznatků evropské literatury, ostatní 
autoři a autorky v zásadě nepřihlíželi 
k výsledkům současného stavu bádání 
o symbolické komunikaci v rakouské 
a zvláště německé historiografii, přestože 
v úvodu publikace se k tomuto metodo-
logickému konceptu oba editoři přihlásili 
(s� 7)� V případě slovenských autorek 
a autorů udivuje, že pouze Zuzana Lu-
diková v příspěvku o pohřbech manželů 
Magdalény Székelyové z Ormosdu a Dia-
na Duchoňová v pojednání o smutečních 
obřadech žen a dětí v rodině Esterházyů 
aspoň částečně reflektovaly výsledky mo-
derního českého bádání o přechodových 
rituálech v raném novověku� 



/ ZPRÁVY O LITERATUŘE /

143OPERA HISTORICA    • ROČNÍK 18 • 2017 • č. 1

Vědecké úrovni publikace příliš nepro-
spělo ani její široké zaměření na rituály 
v královském a šlechtickém prostředí, 
jejichž podstatu nebylo možné postihnout 
na několika stránkách textu� Místo očeká-
vané interpretace symbolů se někteří autoři 
a autorky uchýlili k popisu rituálu, který 
připomíná text obecně pojatého encyklo-
pedického hesla� To byl případ výčtového 
sdělení Michala Bady o proměnách cere-
moniálních aktivit v Bratislavě, které sou-
visely s její funkcí hlavního města� Rovněž 
Tünde Lengyelová nepřekročila v pří-
spěvku o pohřbech Thurzů faktografickou 
rovinu pramenů� Za současného stavu 
teoretických poznatků nelze doslova odbýt 
pohřební průvody pouze informativní 
tabulkou s uvedením jejich skladby (s� 121-
123)� Osoby v pohřebním průvodu, jejich 
místa a představované předměty vyzařovaly 
symbolické poslání, jemuž autorka nevě-
novala žádnou pozornost� Přestože Erika 
Kiss a Noémi Viskolcz obšírně pojednaly 
o pohřbech Pálffyů, podaly soupis jejich 
náhrobků a zmínily castrum doloris z roku 
1646, interpretace skutečného i symbolic-
kého obsahu funerálních památek zůstala 
v jejich textu nepovšimnuta� Na rozdíl 
od Tünde Lengyelové se však pokusily 
interpretovat symbolický význam pohřeb-
ních průvodů� Sebemenší pokus o srovnání 
citelně snižuje vědeckou úroveň stati Fanni 
Hende o vjezdech uherských králů do Bra-
tislavy během 18� století� Publikaci uzavírá 
drobný článek Árpáda Mikó o prostředcích 
reprezentace uherských panovníků na raně 
novověkých erbovních listinách�

Navzdory kritickým výhradám ke kon-
cepci a metodologickému pojetí většiny 

příspěvků spočívá odborná hodnota pub-
likace především v popisu faktografického 
obsahu některých kroků korunovačních 
rituálů uherských králů a pohřbů význam-
ných uherských šlechticů, které mohou 
být východiskem při srovnávacím výzku-
mu zvolených témat ve středoevropském 
kontextu� Začlenění badatelských výsledků 
maďarských a slovenských historiček 
a historiků do mezinárodního rámce by 
však rozhodně usnadnilo jejich pravidelné 
zveřejňování ve světových jazycích� Většinu 
sdělení v publikaci doprovázejí neobyčejně 
cenné ikonografické a hmotné prameny, 
jejichž vypovídací hodnotu však snižuje 
nekvalitní reprodukce� 

Václav Bůžek

Peter AichiNger-roseNberger –  
Andreas ZAjic (edd.), Schloss Pöggstall. 
Adelige Residenz zwischen Region und 
Kaiserhof, St� Pölten 2017 (= Katalog des 
Niederösterreichischen Landesmuseums, 
Neue Folge Nr� 537), 316 s�,  
ISBN 978-3-99028-710-1�

Téměř tři desítky kapitol s pečlivě vy-
braným obrazovým doprovodem po-
dávají svědectví o stavebních proměnách 
šlechtického sídla v Pöggstallu od vrchol-
ného středověku do současnosti, kdy se 
využívá jako prostor k výstavám a jiným 
společenským příležitostem v jižním 
Waldviertelu� Při vytváření koncepce 
knihy a textů jednotlivých kapitol spojili 
tvůrčí síly nejen archeologové, historikové 
a historikové umění, ale také restaurátoři, 
odborníci v různých oblastech památkové 
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péče a vlastivědní pracovníci� Přestože 
jednotlivé kapitoly vykazují nestejnou 
vědeckou úroveň, překročila většina z nich 
pouhý popis výsledků stavebně histo-
rických průzkumů a usilovala o uchopení 
architektonických proměn sídla v širších 
společenských a kulturních souvislostech 
doby� 

Za jednu z odborně nejpřínosnějších 
kapitol lze považovat obsáhlý výklad 
Andrease Zajice o majitelích Pöggstallu� 
Autor se opíral především o písemné 
prameny, které mu umožnily blíže poznat 
politickou kariéru jednotlivých držite-
lů sídla, mezi nimiž se vystřídali páni 
z Maissau, Lichtenštejnové, vídeňská 
rodina Höltzerů, Roggendorfové, Sinzen-
dorfové, Karel Antonín ze Seldernu a Josef 
z Fürnbergu� Od konce 18� století do roku 
1919 byl Pöggstall ve správě Soukromého 
a rodinného fondu Habsburků� Po zestát-
nění patřil spolkové zemi Dolní Rakousko, 
od roku 1986 přešlo vlastnictví zámku 
Pöggstall na stejnojmennou obec� Těžiště 
Zajicova výkladu spočívá v letech 1478 
až 1601, kdy zámek získal za působení tří 
generací Roggendorfů svou renesanční 
tvář s vnitřním arkádovým nádvořím, která 
mu v zásadě zůstala do současnosti� Autor 
oprávněně věnoval největší pozornost raně 
renesančním přestavbám sídla ve třicátých 
a čtyřicátých letech 16� století, jež se usku-
tečnily z podnětu vlivného habsburského 
dvořana, diplomata a válečníka Viléma 
z Roggendorfu� Ve stavebních úpra-
vách renesančních interiérů pokračovali 
ve druhé polovině 16� století jeho synové, 
na jejichž úsilí navázal v letech 1610 až 
1625 výstavbou a výzdobou císařského sálu 

nový majitel sídla August ze Sinzendorfu� 
Ačkoliv Andreas Zajic sledoval stavební 
proměny sídla zejména ve svědectvích pí-
semných pramenů, kladl si otázky o repre-
zentačních funkcích renesanční rezidence 
Roggendorfů, které překračovaly jejich 
vypovídací hodnotu� Odpovědi hledal 
v symbolické řeči architektury a výzdoby 
fasád i interiérů�

Zatímco Peter Aichinger-Rosenber-
ger popsal a doložil bohatým souborem 
obrazového materiálu v rozsáhlé kapitole 
hlavní etapy ve stavebních proměnách 
Pöggstallu od středověku do současnosti, 
Renate Legatt-Hofer zkoumala, jakým 
způsobem ovlivnila architektura vídeň-
ského Hofburgu renesanční přestavby 
Pöggstallu za Viléma z Roggendorfu� Její 
zasvěcené uměleckohistorické pojednání 
nepostrádá srovnání s jinými arkádový-
mi zámky v rakouských zemích, jejichž 
stavebníci rovněž působili před polovi-
nou 16� století v habsburských službách� 
Významové a srovnávací analýze podrobila 
Renate Legatt-Hofer ve zvláštní kapi-
tole štukovou výzdobu v císařském sále 
Pöggstallu, pro kterou našla řadu shod 
v rakouských zámcích, zejména ve Wein-
bergu, dále ve Walpersdorfu a Stetteldorfu 
am Wagram, také v moravských Bučo-
vicích a Palazzo Te v Mantově� Stranou 
pozornosti nezůstala v recenzované knize 
činnost Pietra Ferrabosca, jenž na přelomu 
čtyřicátých a padesátých let 16� století 
vyzdobil nádvoří v Pöggstallu malbou 
figurálních a ornamentálních motivů, 
kterými se zabývali v samostatné kapitole 
Claudia Riff-Podgorschek a Peter Ber-
zobohaty� Na cenný renesanční náhrobek 
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Jiřího Ehrenreicha z Roggendorfu ze 
zámeckého kostela v Pöggstallu se zamě-
řili v širším srovnávacím kontextu dějin 
funerální plastiky Andrea Hackel, Susanne 
Leiner a Andreas Zajic� Ostatní kapitoly 
usnadňují návštěvníkům zámku orientaci 
při prohlídce a spíše didaktickou formou 
přibližují stavební dějiny Pöggstallu�

Na knize je třeba ocenit nejen snahu 
editorů a početného autorského kolekti-
vu představit stavební dějiny Pöggstallu 
optikou rozmanitých vědeckých přístupů 
a pramenů, ale také jejich snahu o srov-
návací interpretaci zjištěných poznatků 
v širších souvislostech vývoje gotických 
a zvláště renesančních šlechtických sídel 
i jejich proměňujících se funkcí přede-
vším v rakouských zemích� Hledání shod 
a rozdílů mezi Pöggstallem a renesančními 
zámky v českých zemích bylo kromě něko-
lika jiných témat na programu půldenního 
vědeckého zasedání Adel und Burg, Hof 
und Residenz? Alte Paradigmen und neue 
Forschungsperspektiven přímo v zámeckých 
prostorách 12� června 2017, kde proběhla 
slavnostní prezentace recenzované knihy� 

Hlavní renesanční úpravy zámku 
v Pöggstallu probíhaly ve druhé čtvrtině 
16� století, kdy naprostá většina šlech-
tických sídel v českých zemích si ještě 
udržovala svou gotickou podobu� Jejich 
uskutečnění souviselo s mimořádným 
politickým postavením Viléma z Roggen-
dorfu a jeho vazbami do Vídně, odkud se 
šířily z Hofburgu na jeho venkovské sídlo 
renesanční podněty� Obdobné propojení 
s habsburským dvorem charakterizovalo 
politickou činnost šlechtických stavebníků 
prvních renesančních zámků v českých 

zemích� Jejich čtyřkřídlé stavby zdobilo 
v českých zemích i Pöggstallu zpravidla 
vnitřní nádvoří s patrovými arkádami ze 
čtyř nebo tří stran� Umístěním heraldic-
ké výzdoby na vstupní portál do patra 
arkádového nádvoří mělo sídlo Roggen-
dorfů blízko k výzdobným programům 
moravských renesančních zámků� Přes-
tože výzdoba císařských sálů v Pöggstallu 
a Bučovicích se časově nepřekrývala, sle-
dovala v zásadě shodné reprezentační cíle 
jejích objednavatelů� Navzdory přestavbám 
za Augusta z Sinzendorfu a jeho spole-
čenskému postavení nepronikly na rozdíl 
od českých a moravských zámků do výz-
doby Pöggstallu v první třetině 17� století 
vlivy evropského manýrismu� 

Svým pojetím a většinou představených 
výsledků podněcuje recenzovaná kniha 
o zámku v Pöggstallu srovnávací výzkum 
stavebních dějin, funkcí a symbolické řeči 
výzdoby renesančních a barokních šlech-
tických sídel v českých, rakouských a uher-
ských zemích, jenž nabízí nové perspektivy 
pro interdisciplinární bádání o urozené 
vrstvě v raně novověké habsburské mo-
narchii� Při jejich uskutečňování nemohou 
zůstat stranou pozornosti životní osudy 
stavebníků, jejich vzdělání, víra, zámožnost 
a politická kariéra, sňatkové strategie, vaz-
by k císařskému dvoru a osobní zkušenosti 
s poznáváním kulturních, duchovních 
a politických středisek raně novověké 
Evropy� Interpretace písemných, hmotných 
a obrazových pramenů přináší nejen ob-
vyklé odhalení uměleckých vzorů a jejich 
transfer, ale volbou historickoantropolo-
gických přístupů otevírá cestu k poznání 
myšlenkových světů stavebníků a objedna-
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vatelů výzdoby, které se promítaly do sym-
bolické podoby šlechtických sídel� 

 Václav Bůžek

Martin hoLý, Vzdělanostní mecenát 
v zemích České koruny (1500-1700), 
Praha, Academia, Historický ústav Aka-
demie věd České republiky 2016, 629 s�, 
ISBN 978-80-200-2591-3�

Objemný svazek v jistém smyslu završuje 
autorův dlouholetý zájem o problematiku 
výchovy a vzdělávání zejména urozených 
vrstev společnosti českých zemí raného 
novověku, především v předbělohorském 
století� Jeho cílem bylo analyzo-
vat převažující typy raně novověkého 
vzdělanostního mecenátu stejně jako jejich 
vývojové trendy (s� 26)� Kniha je psána se 
znalostí pramenů české, moravské, slezské, 
polské, německé či rakouské provenience 
a zejména bohaté zahraniční i domácí 
odborné historické literatury, čemuž odpo-
vídá i obsáhlý soupis pramenů a literatury 
(s� 463-558)� Představení pramenné zák-
ladny, hlavních vývojových linií dosavad-
ního bádání i kladeným otázkám a použité 
metodologii je věnována první, možná až 
příliš stručná kapitola� 

Vlastní výklad je rozdělen do dvou částí, 
které mají podobnou vnitřní strukturu� 
Po stručném uvedení do problematiky 
vždy následují pasáže věnované situaci 
v Čechách, na Moravě a v dalších vedlej-
ších korunních zemích� V první z obou 
hlavních kapitol autor zkoumá školské 
fundace, neboť zakládání škol různých 
typů stejně jako jejich součástí, jimiž byly 

hlavně koleje nebo semináře, považuje 
za jednu z nejdůležitějších forem mece-
nátu v raném novověku� Dominantní část 
pojednání o středověkých kořenech pod-
pory vzdělávacích institucí tvoří obsáhlý 
exkurz věnovaný studentským kolejím 
pražské univerzity, kterou do monogra-
fie přispěla Mlada Holá� Na pojednání 
o vzdělávacím systému v předbělohorských 
Čechách a následně i na Moravě, v němž 
hrály klíčovou roli partikulární městské 
školy, doplňované církevními instituce-
mi, z nichž katolické vzdělávací instituce 
převzaly vedoucí roli v pobělohorském 
období, navázal autor výkladem o škol-
ských fundacích� 

Po zeměpánech, z nichž se však dostalo 
pozornosti pouze Ferdinandovi I� a Ferdi-
nandovi II�, věnoval Martin Holý pozor-
nost fundačním aktivitám šlechty� „Vzhle-
dem k množství dostupných informací“ (s� 
95) se pro předbělohorské období dostalo 
pozornosti pouze Rožmberkům, pánům 
z Hradce a Popelům z Lobkovic, stejně 
jako některým rytířům� Naopak na příkla-
du Moravy se Martin Holý podrobněji za-
býval rolí olomouckých biskupů, případně 
také řeholního kléru� V případě moravské 
šlechty se zajímal o českobratrské gymná-
zium v Ivančicích a evangelickou akademii 
ve Velkém Meziříčí� Z pobělohorské doby 
věnoval autor pozornost urozeným fundá-
torům českých a moravských jezuitských 
a piaristických kolejí� Kapitola o fundacích 
městských obcí či jednotlivých měšťanů 
byla zpracována takřka výhradně na pří-
kladu předbělohorských pražských měst, 
na Moravě pak trojice zeměpanských 
lokalit (Olomouc, Znojmo a Jihlava)� Další 
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vedlejší korunní země ve výkladu zastupují 
učiliště v Goldberku, Vratislavi, Břehu, 
Zhořelci, Bytomi nad Odrou a v pobělo-
horské Svídnici či Nise� 

Druhá kapitola je věnována složitější 
tematice, totiž studijním nadacím, jejichž 
úkolem byla hmotná podpora studenta či 
více studentů v průběhu jejich studií� Jak 
autor prokázal, takové nadace měly opět 
středověké kořeny� V případě předbělohor-
ských Čech se zabýval nadacemi spjatými 
s prostředím zeměpanských (pražská měs-
ta, Louny, Kutná Hora, Hradec Králové, 
Rakovník, Cheb) a méně také vrchnosten-
ských měst� Na Moravě věnoval pozornost 
nadacím spjatým s olomouckou jezuitskou 
kolejí, z nekatolických lokalit pak obecní 
nadaci v luterské Jihlavě� Výklad věnovaný 
pobělohorským studijním nadacím pak 
opřel o jejich evidenci v edici Studijní 
nadání v Království českém, respektive pro 
Moravu v pramenné sbírce Jana Petra 
Cerroniho� Takto shromážděných 75 
českých a přibližně 40 moravských nadací 
podrobil analýze, při níž sledoval okolnosti 
a motivace jejich založení, skladbu mece-
nášů, výkon prezentačního práva, fungo-
vání nadací a jejich správu či povinnosti 
stipendistů� Zatímco v případě pobělo-
horských Čech a Moravy se autor spolehl 
na úplnost obou hlavních zdrojů své práce, 
výklad věnovaný situaci v dalších vedlej-
ších zemích je opět výběrový� Z Horní 
Lužice si autor jako příklad zvolil Budyšín, 
Zhořelec a Žitavu, s nimiž v období, kdy 
byly součástí českého státu, bylo spjato 
asi 20 studijních nadací� Následně svou 
pozornost upřel na slezskou Vratislav�

Závěrečnou, již ne tak obsáhlou část 

knihy tvoří pojednání o dalších formách 
vzdělanostního mecenátu, k nimž autor 
zařadil učitelské nadace, jednorázové 
odkazy určené pro učitele, žáky nebo školy, 
a nakonec také odkazy knihoven či jejich 
částí� Zejména poslední dvě části jsou po-
jednány spíše ukázkově, neboť jejich úplná 
evidence není vzhledem k rozptýleným 
zmínkám v pramenech ani možná�

Shrnutí hlavních vývojových tendencí 
vzdělanostního mecenátu ve zkoumaném 
období je věnováno přehledné závěrečné 
shrnutí� Z něho stejně jako z předchozí-
ho výkladu je patrné, že vlastní autorovu 
doménu představuje především Království 
české a Markrabství moravské, v nichž 
byl vzdělanostní mecenát poznamenán 
diskontinuitou vyvolanou následky Bílé 
hory� Naopak stav poznání pro Slezsko, 
Horní a Dolní Lužici, kde byl vývoj odliš-
ný, celistvější uchopení problematiky zatím 
neumožnil� 

Josef Hrdlička 

Winfried müLLer – Martina schAtt-
kowsky – Dirk syNdrAm (edd.), Kurfürst 
August von Sachsen. Ein nachreformatori-
scher »Friedensfürst« zwischen Territorium 
und Reich. Beiträge zur wissenschaftlichen 
Tagung vom 9. bis 11. Juli 2015 in Torgau 
und Dresden, Sandstein Verlag, Dresden 
2017, 240 s�,  
ISBN 978-3954983025�

Vydavatelé spojili do jednoho celku 
příspěvky z konference a katalog výstavy 
věnované Augustovi Saskému� Vznikla 
tak působivá biografie, jež poutavým 
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způsobem přibližuje různé aspekty vlády 
kurfiřta, kterého v historiografii zpravidla 
zastiňuje jeho bratr a předchůdce Mořic 
Saský� Na opomíjení či dokonce kritiku 
Augusta Saského příznačně reagoval 
úvodní příspěvek Manfreda Rudersdorfa, 
jenž panování saského kurfiřta představil 
v souvislostech probíhající reformace 
a měnící se náboženské i mocenské 
situace v Římsko-německé říši ve druhé 
polovině 16� století� Zdůraznil úspěchy, 
k nimž náleželo vyrovnání s příbuznými 
z ernestinské linie wettinského rodu, 
podíl na augšpurském náboženském míru 
i dlouhodobý rozkvět saského kurfiřstství� 
Přesvědčivě tak podložil tezi, že 33 let 
trvající vláda Augusta Saského nebyla 
úpadkem, nýbrž svébytným, opatrnějším 
a poklidnějším vyvrcholením úsilí, které 
vynaložila předchozí generace výrazných 
osobností, k nimž náleželi Mořic Saský, 
Filip I� Hesenský a samozřejmě přední 
reformátoři Martin Luther a Filip Me-
lanchton� 

Na Rudersdorfův příspěvek navázal 
Václav Bůžek, který představil dlouholeté, 
oboustranně prospěšné spojenectví mezi 
luteránským kurfiřtem a katolickými 
Habsburky� Frank Göse sledoval vztahy 
mezi saským a braniborským kurfiřtstvím� 
Zatímco výše jmenovaní autoři zkoumali 
výsledky diplomatických jednání, soustře-
dila se Sophie Ziegler na korespondenci, 
jejímž prostřednictvím August Saský se 
svými politickými partnery často komuni-
koval� Katrin Keller obrátila svou pozor-
nost ke kurfiřtově manželce Anně Dánské� 
Posuzovala její vliv na manželovu vládu, 
projevy její moci v symbolické komunikaci 

i upevňování a využívání dynastických 
vazeb, jež do manželství přinesla� S po-
sledně zmíněnou problematikou souvisel 
příspěvek Holgera Schuckelta, který se 
zabýval pokusy o zprostředkování sňatku 
švédského krále Erika XIV� a anglické 
královny Alžběty I� Olav Heinemann, 
Frank Aurich a Lars Spreer poukázali 
na podporu, kterou August Saský posky-
toval genealogům a učencům vytvářejícím 
koncept dějin saského kurfiřtství� 

Na první a nejrozsáhlejší oddíl, jenž 
je věnován politice Augusta Saského, 
navazuje část, v níž je představen jeho styl 
vládnutí v kurfiřtství a nařízení ovlivňující 
církevní politiku� Christian Heinker sledo-
val působení tajných radů, Martina Schatt-
kowsky dopad konstitucí z roku 1572 
a Peter Wiegeland výběr dávek a finanční 
správu, jež byla tradičně řazena k silným 
stránkám vlády Augusta Saského� Ursula 
Schlude otevřela zajímavou problematiku, 
když se zaměřila na vládcem podporované 
hledání efektivních způsobů obhospoda-
řování polí a střetávání těchto vědeckých 
doporučení s tradicí a názory poddaných� 
Snaze dosáhnout vyššího zisku je věnová-
na i stať Franka Metasche, jenž analyzo-
val mincovní politiku Augusta Saského� 
Bádání Hanse-Petera Hasse směřovalo 
naopak nejen do oblasti materiální, nýbrž 
i duchovní, neboť zkoumal působení lute-
ránské církve v Sasku i projevy kurfiřtovy 
osobní zbožnosti a náboženských postojů�

Třetí část publikace se zabývá projevy 
dvorské reprezentace� Matthias Müller 
v ní představil výsledky svého bádání 
o loveckém zámku Augustusburg� Ačkoliv 
se zaměřil především na architekturu, 
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podařilo se mu doložit, že celá stavba 
umně vyzdvihovala jednotlivé aspekty 
vlády Augusta Saského a upozorňovala 
na vojenský potenciál země� Dirk Syndram 
vykreslil kurfiřtovy sběratelské zájmy� 
Ačkoliv jsou oba zmíněné příspěvky velmi 
podnětné, prospělo by třetí části publikace 
ještě doplnění o studie, jež by postihovaly 
kurfiřtovu reprezentaci ve výtvarném 
umění, případně při dvorských slavnos-
tech, přijímání poselstev či zasílání darů� 
Dostatečně je naopak zastoupen výzkum 
hudby, jejíž provozování na dvoře Augusta 
Saského ozřejmují ve čtvrté a poslední 
části příspěvky Christy Marie Richter 
a Matthiase Hermanna�

Přitažlivost celé publikace i její in-
formační hodnotu podtrhuje výjimečně 
kvalitní obrazový doprovod� Část tvoří 
reprodukce pozoruhodných portrétů 
členů kurfiřtovy rodiny od Lucase Cra-
nacha, další pak zachycují reprezentativní 
architekturu, malované rodokmeny, cenné 
umělecké předměty, zbraně i stavební 
plány či traktáty o hospodářství� Celkově 
nabízí publikace podnětný a ucelený po-
hled na osobnost a vládu Augusta Saského 
a je velkým přínosem nejen pro německé, 
nýbrž i pro české badatele�

Kateřina Pražáková

Benjamin hitZ, Kämpfen um Sold. Eine 
Alltags- und Sozialgeschichte schweize-
rischer Söldner in der Frühen Neuzeit, 
Köln-Weimar-Wien, Böhlau Verlag 2015, 
385 s� 
ISBN 978-3-412-22494-3�

Práce švýcarského historika Benja-
mina Hitze se zabývá problematikou 
každodennosti obyčejných vojáků v raném 
novověku� Jde o téma, jemuž nebyla dosud 
v českém dějepisectví věnována téměř 
žádná pozornost� Zájem historiků se 
obrací spíše k takzvaným velkým dějinám, 
případně ke klasickým dějinám vojenství� 
Je to bezesporu škoda, o čemž svědčí dnes 
již poměrně značný počet vydaných prací 
k danému tématu, které vznikly hlavně 
v německém jazykovém prostoru� Také 
Hitz je v úvodní části svojí práce zmiňuje�

Kniha se zaměřuje především na obdo-
bí druhé poloviny 16� století, což před-
stavuje jednu ze zvláštností této práce, 
protože dosud se autoři, kteří se zabývali 
touto problematikou, soustředili hlavně 
na 17� a především 18� století� Zeměpisně 
autor zacílil na švýcarské město Luzern 
a jeho bezprostřední okolí� Prostředí 
katolického Luzernu v časech probíhají-
cí reformace poskytlo autorovi dostatek 
pramenů, aby mohl svůj záměr realizovat 
i pro toto, v kontextu dosud vzniklých pra-
cí zatím celkem nezvyklé časové období� 
Nemohl přitom vycházet z ego-dokumen-
tů, jichž se dochovalo naprosté minimum, 
ale především se opřel o soudní protokoly 
a písemnosti vzniklé činností luzernské 
městské rady�

Ve své práci se Hitz dotkl celé řady 
problémů, jež neodvratně patřily ke kaž-
dodennímu životu vojáků v daném období, 
a to nejen na sledovaném území� Šlo 
zejména o nepřetržité setkávání se smrtí, 
jež neodmyslitelně patřila k vojenskému 
povolání� Stejně tak bylo komplikované 
i každodenní získávání obživy a ubytování� 



/ ZPRÁVY O LITERATUŘE /

150 OPERA HISTORICA    • ROČNÍK 18 • 2017 • č. 1

Vojenský život byl spojován na druhou 
stranu rovněž s hýřením, alkoholem 
a hraním hazardních her� Nelze se divit, 
že takto fyzicky i psychicky vyčerpávající 
život vedl k častým dezercím, jimiž se 
Hitz rovněž ve své práci zabýval� Zcela 
zásadní je otázka, na jakých základech byly 
položeny vztahy mezi vojáky a majoritním 
obyvatelstvem� Ta je úzce spojena již se 
skutečností, z jakého sociálního prostředí 
většina obyčejných vojáků vzešla� Podobně 
zajímavé je i vylíčení vztahů, které panova-
ly uvnitř vojska, a to mezi prostými vojáky, 
ale i vyššími a nižšími šaržemi�

Švýcarský historik se ve své práci ne-
vyhnul ani problematice mikroekonomie 
vojenské služby� Rozlišil přitom rozličné 
druhy odměn, jež mohl soudobý voják 
v daném regionu obdržet� Zabýval se také 
působením kompanie jako ekonomické 
jednotky� Patrně nepřekvapí konstatová-
ní, že skutečný každodenní život vojáků 
se často do značné míry lišil od slibů, 
jichž se jim dostalo v průběhu verbování� 
Z obtížných podmínek života tehdejších 
vojáků Hitz vyvodil kromě jiného závěr, 
že drancování patřilo k nejdůležitějším 
a nezbytným způsobům získávání obživy 
vojáků, bez něhož by mohli jen stěží přežít� 
Soudilo se, že vítězové na něj mají nárok� 
S vojáky navíc často putovaly jejich ženy 
a děti, které bylo také nutné vyživovat� 
Vojáci z té příčiny užívali různé strategie 
a způsoby chování, a to od nejagresivněj-
ších po pasivní čekání, jejichž prostřednic-
tvím se snažili vymoci svůj žold�

Velmi zajímavou část knihy představuje 
pasáž, v níž se Hitz zaobíral soudobým 
diskursem o vojenské službě� Pracoval tu 

s naprosto relevantními kategoriemi, jako 
je čest vojáka a její chápání nebo reflexe 
vojáka ze strany majoritní společnosti� Jaké 
vůbec bylo postavení vojáka v soudobé 
společnosti? Hitz si povšiml, že na rozdíl 
od prostředí Římsko-německé říše chybí 
pro tehdejší Švýcarsko zatím výzkumy 
k danému tématu� Z kusých zmínek 
v pramenech, kde se lze jen výjimečně 
setkat třeba s problémy s vojáky po skon-
čení jejich služby, však usoudil, že jejich 
postavení mohlo být lepší než v Říši, když 
o ně bylo především po skončení jejich 
služby kvalitněji postaráno� Přesto se i zde 
jejich sociální postavení mělo v průběhu 
času zhoršovat�

Hlavním cílem autora knihy bylo při-
blížit každodenní život luzernského vojáka 
druhé poloviny 16� století� Jeho zachycení 
je totiž nezbytné i k bližšímu pochopení 
života celé soudobé společnosti, v níž měli 
vojáci své nezastupitelné místo, a z jejíhož 
nitra vyšli� Kniha by se v českém prostředí 
mohla stát vítanou inspirací pro výzkum 
této problematiky třeba i pro období 
prameny lépe podchyceného 17� a 18� sto-
letí, protože podobně pojatá práce zatím 
v českém dějepisectví chybí�

Jaroslav Dibelka

Václav bůžek – František koreš – 
Petr mAreš – Miroslav žitNý, Rytíři 
renesančních Čech ve válkách, Praha, 
Nakladatelství Lidové noviny 2016, 405 s�, 
ISBN 978-80-7422-409-6�

Název publikace, k níž zkušený badatel 
přizval své tři mladší kolegy, odkazuje 
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na jednu z prvních knižních monografií 
Václava Bůžka Rytíři renesančních Čech, jež 
vyšla v roce 1995� O rok později násle-
dovalo komplexní vědecké zpracování 
pohledu na předbělohorské české rytířstvo� 
Bůžkův zájem o svět české nižší šlechty 
v raném novověku je ovšem dlouhodo-
bou záležitostí� Stejně vytrvale se rovněž 
ostatní autoři recenzované knihy věnují 
problematice válečnictví a válečnických 
kariér nižší šlechty� 

Společně se zaměřili na jeden ze způ-
sobů budování profesní kariéry šlechticů 
v raném novověku� Jak sami deklarují, ne-
šlo výlučně o poznání kariérního modelu 
šlechtice-válečníka� Podstatné bylo rovněž 
pochopit, jakým způsobem válečnická 
zkušenost ovlivnila přímé účastníky bojů 
i jejich okolí (rodiny, přátele) či jak for-
movala jejich soukromé a veřejné postoje� 
Autoři se zamýšlejí rovněž nad nepřímým 
vlivem válečných událostí na jedince, 
kteří se sice žádných bojů nezúčastnili, ale 
válka je nějakým způsobem poznamenala� 
Předsevzaté cíle prozrazují metodologické 
zaměření na sociální historii (společenské 
vazby, společenské role, uplatnění) a his-
torickou antropologii (myšlenkové vzorce, 
hodnoty, genderově podmíněné chování, 
vnímání násilí a smrti)�

Srozumitelná struktura výkladu oddě-
luje úvodní obecné kapitoly, jež postupně 
představují českou nižší šlechtu jako 
svébytnou společenskou vrstvu, ideály 
křesťanského rytířství, význam označe-
ní „dobrý krýksman“ a dobový militární 
systém� Poté následuje 25 biografických črt 
rytířů� Autoři naznačují, že volili jednotlivé 
příklady s ohledem na stav pramenné zá-

kladny stejně jako ve snaze předvést určité 
„typy“ válečnické zkušenosti� Takto by po-
stupoval zřejmě každý badatel� Nelze přece 
postihnout všechny české šlechtice, kteří 
se kdy dotkli války� Nicméně je poněkud 
matoucí, že biogramy v knize nejsou řa-
zeny typově, nýbrž chronologicky� Čtenáři 
nemusí být dlouho jasné, na základě čeho 
byly dané osoby vlastně vybrány� V podsta-
tě lze rozlišit skutečné „krýksmany“ s velmi 
bezprostřední válečnickou zkušeností, 
příležitostné žoldnéře a členy zemských 
hotovostí� Dále zde vystupují lidé, kteří se 
ocitli ve válečném soukolí, jako například 
vrchnostenští a zemští úředníci, aniž by 
sami čelili nepříteli� Konečně se dostalo 
i na jednotlivce, které z jakýchkoli důvodů 
válečné události zaujaly, ačkoli netoužili 
poznat válku lépe než „z doslechu“� Měli 
například na bojišti známé či příbuzné, 
nebo šlo o urozence, kteří se z přirozené 
zvídavosti a aktivního přístupu ke všemu 
veřejnému dění zajímali také o válku�

Metodickým přístupům i záměrům 
autorského kolektivu odpovídají využité 
prameny� Jde především o osobní kores-
pondenci, paměti, deníky� Doplňují je tes-
tamenty a inventáře a ještě jeden specifický, 
neméně zajímavý druh pramene – pohřeb-
ní kázání� V pasážích, jež se dotýkají vá-
lečnického diskursu, využili autoři dobová 
literární díla� Šlo především o teologické 
traktáty vztahující se k obsahu pojmu „křes-
ťanský rytíř“� Jejich využití naráží na obvyk-
lé obtíže se znalostí šíření a čtení preskrip-
tivní literatury v 16� a 17� století� Historika 
opět pronásleduje otázka, zda přítomnost 
díla v knihovně šlechtice skutečně dokládá 
širší vliv myšlenek v onom díle obsažených�
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Z celé knihy zřetelně vystupují tři 
poznatky� Za prvé jasně vysvítá rozdíl mezi 
ideálem „křesťanského rytíře“ a skutečností 
každodenního života, obzvláště v krušných 
podmínkách vojenského ležení� Snahy 
teologů, případně teologicky vzdělaných 
osob (Václav Budovec z Budova) o šíření 
ideálu byly jistě dobře míněné� Ostatně 
křesťanství představovalo civilizační rámec, 
z něhož raně novověký šlechtic vystou-
pit nemohl� Křesťanská církev se snažila 
od svých počátků podřídit násilí a válečnic-
tví určitým kulturním pravidlům� Žádná 
duchovní zbraň však ještě nikdy nepřítele 
neskolila, což rytíři vzdorující osman-
ským šavlím zjistili dříve či později také� 
Přesto ideálem zdůrazňovaná duchovní 
obroda nebyla bez užitku ani na válečných 
polích� Mohla totiž křesťanským vojákům 
poskytnout morální sílu� Jak známo, války 
se nevyhrávají pouze zbraněmi, nýbrž právě 
i vůlí k boji� Je zřejmé, že zde působily 
i jiné mentální nástroje než zmíněný ideál� 
Konfrontace s tureckým nebezpečím vyvo-
lávala ve všech zúčastněných národech jistý 
druh kolektivní mesianistické identifikace 
jako reakci na hrozbu zániku křesťanské 
civilizace� Za druhé z vylíčených příběhů 
plasticky vystupují nejdůležitější událos-
ti osmanských válek – tažení na obranu 
Szigetu 1556 a 1566, propuknutí patnác-
tileté války a obléhání Rábu, Ostřihomi, 
bitva u Keresztese� Zároveň doložené 
události a prožitky s nimi spojené ukazují, 
jak silným prostředkem sociální mobility 
a vytváření sociálních vztahů mohla válka 
být� Význam vzájemné sounáležitosti uro-
zených válečníků prostupuje téměř všemi 
příběhy knihy� Za třetí je třeba vyzdvihnout 

výrazné rozšíření dosud známé pramenné 
základny, z níž autoři čerpali�

Pečlivě připravený text knihy obsahuje 
jen málo pochybení či nepřesností� V ně-
kterých případech narazíme na diskutabil-
ní nebo nejednoznačné formulace� Jindy 
jde o záležitost nedostatečného kontextu, 
kdy popisované jevy byly vysvětleny 
stručněji, než by si zasloužily� Lze ovšem 
pochopit, že rozsah rukopisu nemohli 
autoři zvětšovat bez omezení� 

Čtenář si tak domyslí, že cestování ne-
bylo podněcováno zdaleka jen sňatkovými 
aliancemi (s� 9)� Je možné připomenout, 
že rytíři působící v zemských a dvorských 
úřadech získávali též symbolický kapitál, 
například účastí na politických rituálech 
státu (s� 11-12)� Zmiňovaný špičatý meč 
na dřevci není typově sudlice (s� 24), která 
vychází z tvaru kosy, nýbrž variace kopí� 
K vyobrazení Jana Žižky na Ambrasu (s� 
25) lze doplnit, že bylo pořízeno na zákla-
dě tzv� Ženevského portrétu, jenž předsta-
voval zejména v protestantském prostředí 
výraz pozitivního vnímání husitského 
vojevůdce� Zemské stavy odmítaly zřízení 
stálého vojska (s� 54) hlavně kvůli možné-
mu daňovému zatížení� Zároveň nechtěly 
panovníkovi propůjčit nezávislý mocen-
ský nástroj� Sporné je tvrzení o převážně 
pasivním způsobu boje v předbělohorském 
období (s� 55)� Bitvy se vyskytovaly v řadě 
velkých tažení, jakkoli významných pol-
ních bitev lze napočíst méně než projevů 
statické, poziční války (obléhání, přepady 
a podobně)� Tím se ale raný novověk 
nijak zvlášť od středověku nelišil� Rovněž 
popisovaná taktika jízdního boje vycházela 
z dobové teorie, která se však zejména 
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v Uhrách téměř neuplatnila� Nejistotu 
vyvolává i hodnocení činnosti Adama 
Budovce z Budova (s� 82)� Šlo vůbec 
o defraudace nebo spíš o střet byrokratic-
kých představ s realitou možností finanč-
ních toků? Definice vystoupení Albrechta 
Alcibiada jako „náboženské nepokoje“ 
(s� 109) přinejmenším nepostihuje další 
aspekty nepokojů v Římsko-německé 
říši, jež měly kořeny i v krizi říšského 
rytířstva, v politických konfliktech mezi 
jednotlivými knížaty nehledě na hmotné 
či mocenské ambice jednotlivců� Ozna-
čení „protestantský“ (v případě Kryštofa 
Markvarta z Hrádku, s� 125) by se přísně 
vzato mělo vztahovat jen na luteránské 
šlechtice v Čechách� Mnohem spornější 
je ale nazývat Jana Zikmunda Zápolského 
uherským králem (s� 132)� Jeho legitimitu 
uznávala jen malá část uherské stavovské 
obce� Bosenský paša asi sotva mohl mít 
vojsko 20 000 janičářů (s� 148), musel by 
totiž odvést z Cařihradu téměř celý jani-
čářský sbor� Co se týče nechuti Bohuslava 
Malovce k násilí a zbraním (s� 182), autoři 
neuvádí žádné jednoznačné doklady� Voj-
sko arciknížete Matyáše se jistě skládalo 
z mnoha žoldnéřů (s� 219), zde jmenovaní 
válečníci však byli především (snad kromě 
Valdštejna) představiteli stavovské opozice 
vůči císaři Rudolfovi II� Nejasné je pou-
žití termínu „hotovostní vojsko“ (s� 280)� 
Vojska bojující v patnáctileté válce byla 
(s výjimkou tažení 1594) spíše žoldnéř-
skými sbory placenými z daní zemských 
stavů� Označování protiosmanského 
bojiště výrazy „uherská rovina, uherská 
pusta“ v průběhu textu upadlo do jistého 
stereotypu až klišé� Mnohé boje s Osmany 

v Uhrách, zejména za patnáctileté války, 
probíhaly v okolí pevností na dnešním slo-
vensko-maďarském pohraničí, kde je terén 
z velké části kopcovitý až hornatý� Většina 
rozlohy uherské stepi (puszty) spadala pod 
území osmanského záboru�

Bez ohledu na občasné nejasnosti, drob-
né nepřesnosti a rozporná tvrzení kniha 
přináší mnoho objevného� Odhaluje, kolik 
dramatických příběhů se stále ještě ukrývá 
v archivních fondech� Vybízí k přemýšlení, 
inspiruje a podněcuje k dalším výzkumům� 

Zdeněk Vybíral

Jaroslav PANáček (ed.), Kronika města 
České Lípy od mistra Hanse Kriesche-
ho, Litoměřice-Praha 2016 (= Edice 
a studie Státního oblastního archivu 
v Litoměřicích 3), Státní oblastní archiv 
v Litoměřicích & Scriptorium, 276 s� + 
16 s� obrazové přílohy,  
ISBN 978-80-904381-6-3�

Ediční pozornost věnovaná narativním 
dílům vzniklým v prostředí českých a mo-
ravských předbělohorských měst se dosud 
soustředila zejména na jazykově české ruko-
pisy� K nemnoha dosud zpřístupněným kro-
nikám německy píšících autorů se zařadila 
také zdařile připravená edice nejstarší v 
originále dochované severočeské městské 
kroniky, jejímž autorem se na přelomu 
16� s 17� století stal českolipský pekařský 
mistr Hans Kriesche� Přestože jeho dílo 
bylo regionálním badatelům známé 
a existovaly i plány na jeho vydání, k jejich 
realizaci došlo až nyní� Do recenzovaného 
svazku byly zahrnuty všechny tři části, 
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z nichž se rukopis skládá, tedy kronikářské 
zápisy, autorova stručná rodinná kronika 
a rejstřík (či spíše obsah), který k němu sám 
připojil� Ediční zpřístupnění německého 
textu doprovází paralelní překlad do češtiny, 
který bezpochyby umožní práci s textem 
širšímu okruhu čtenářů� 

Vlastní edici Krieschova textu předeslal 
editor úvod, v němž se stručně zabýval do-
savadní badatelskou pozorností věnovanou 
rukopisu, popsal podobu města v době, 
v níž autor psal, a připojil i jeho životopis 
zpracovaný především na základě jeho ro-
dinné kroniky� Následně Jaroslav Panáček 
přešel k formálním znakům a struktuře 
rukopisu� Za cenné považuji představení 
zdrojů, z nichž Kriesche vycházel při 
psaní úvodních pasáží kroniky, v nichž se 
věnoval počátkům a nejstarším dějinám 
Království českého� Při nich využíval 
německou kroniku Hartmanna Schedela 
z roku 1493 i německý překlad Hájkovy 
kroniky vydaný roku 1596� Rozbor obsahu 
Kriescheho rukopisu, který tvoří další část 
úvodu, ukázal, že dvě třetiny z více než 500 
zpráv, jež zapisoval patrně od roku 1598 
a spadají zejména do let 1569 až 1621, se 
věnují dění ve městě, kde autor působil� 
Závěrečné části úvodního pojednání tvoří 
jazykový rozbor kroniky, vylíčení osudů ru-
kopisu od dokončení až do současné doby 
a nezbytná ediční poznámka� 

Naprostou většinu zpráv věnoval 
Kriesche dění v České Lípě� Naznačená 
skutečnost nijak nesnižuje její výpovědní 
hodnotu, a to nejen z důvodu neexistence 
jiných komparativních pramenů k dějinám 
města, ale také s ohledem na pozoruhodné 
osudy, jimiž jazykově převážně německá 

a většinově luterská Česká Lípa, po celé 
16� a v první čtvrtině 17� věku rozdělená 
mezi více majitelů z rodů Berků z Dubé, 
Salhausenů a Vartenberků, v tomto období 
prošla� Chronologicky řazené zápisy, které 
nabývají na rozsahu od druhé poloviny 
prvního desetiletí 17� století, informují 
o úmrtích českolipských měšťanů a měš-
ťanek, závažných kriminálních deliktech 
a jejich potrestání, požárech města, 
živelných pohromách či jejich následcích 
v podobě růstu cen některých komodit� 
Nechybí ani zprávy o událostech v rodi-
nách majitelů města, holdování měšťanů 
jeho urozeným vlastníkům, o evange-
lických duchovních, některých stavbách 
či složení městských rad� V souvislosti 
se sporem mezi českolipskými měšťany 
a Janem z Vartenberka o vinný šenk z let 
1611-1612 zařadil Kriesche do kroniky 
i opisy některých úředních písemností� 
Pozoruhodné zápisy autor věnoval také 
dění v Království českém nebo za jeho 
hranicemi� Kromě stručných záznamů 
o úmrtích či sňatcích zeměpánů, krimina-
litě, přírodních pohromách a epidemiích 
nebo jiných tématech stojí za zmínku 
opisy různých proroctví i novinových 
zpráv, vesměs vydaných tiskem, nebo 
podrobné popisy významných politických 
i vojenských událostí z počátku 17� století� 
Českolipského pekařského mistra zaujal 
bratrský spor mezi Matyášem a Rudol-
fem II� v roce 1608, konflikt Rudolfa II� 
a stavů v roce 1609, vpád Pasovských roku 
do Prahy 1611 a zejména okolnosti, které 
vedly k propuknutí českého stavovského 
povstání v květnu 1618� Podrobně sledoval 
jeho vojenský průběh i porážku, doprová-
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zenou detailním líčením plenění katolic-
kých vojáků v severních částech království� 

Pekař Kriesche byl svým původem, 
majetkem i rodinnými a sociálními 
vazbami pevně spjat s Českou Lípou, 
a jeho zájem se proto oprávněně soustředil 
právě na dění ve městě v přelomovém 
období jeho dějin� Lokální události přitom 
dokázal vnímat v kontextu stupňujícího 
se politického i konfesního napětí v zemi, 
které vyvrcholilo ve vojenském konflik-
tu, který na stránkách svého rukopisu 
podrobně sledoval� Uvědomoval si jeho 
klíčovou roli v dějinách země i města, 
o čemž svědčí i to, že po porážce „Koruny 
české“ svůj rukopis ukončil� Pečlivě připra-
vená edice Kriescheho kroniky tak přináší 
velmi cenné postřehy k dějinám České 
Lípy, ale i k vnímání přelomového období 
v dějinách města i země očima jednoho 
„obyčejného“ severočeského měšťana�

Josef Hrdlička

Bettina brAuN – Katrin keLLer – Matt-
hias schNettger (edd.), Nur die Frau 
des Kaisers? Kaiserinnen in der Frühen 
Neuzeit, Wien, Böhlau 2016, 272 s�,  
ISBN 978-3-20520085-7�

Pozornost zahraničních badatelek 
a badatelů se v posledních letech zaměřila 
na výzkum evropských panovnických 
dvorů� Velkým tématem evropské histo-
riografie jsou potom jednotliví panovníci 
či jejich dvory, připomenout lze například 
velkou oblibu ve dvorech Ludvíka XIV� či 
Leopolda I� Zájem o mechanismy pa-
novnických dvorů, především o jednotlivé 

účastníky dvorského života, s sebou přinesl 
i otázku postavení žen u dvora� Větší zájem 
se soustředil a v některých případech 
i nadále soustředí na životy velkých 
panovnic evropské historie – Eleonory 
Akvitánské, Alžběty I�, Marie Terezie či 
Kateřiny Veliké, většinou ovšem z čistě 
biografického, popisného hlediska� 

Výzkum žen na panovnických dvo-
rech se přenesl i do roviny vyšší politiky 
a diplomacie, jak dokládají práce Coriny 
Bastian Verhandeln in Briefen a sborník 
studií s názvem Das Geschlecht der Di-
plomatie� Pozadu nezůstával ani výzkum 
dvorních dam, zastoupený knihou Katrin 
Keller Hofdamen či studiemi Beatrix 
Bastl či Gernota Heisse� Bádání, které se 
zaměřuje na dvorní dámy, jejich postavení 
u dvora a možného pole působnosti, vedlo 
též k novému pohledu na postavu panov-
nice a její politické moci� Reprezentantka-
mi těchto výzkumů jsou například Laura 
Oliván Santaliestra, Anne J� Cruz a Marie 
Galli Stampino a jejich sborník Early 
Modern Habsburg Women� 

Dalším přírůstkem do bádání – v tom-
to případě opět zaměřeném především 
na ženy z rodu Habsburků – je recenzo-
vaná kniha, jež je výsledkem mnohaleté 
spolupráce mezi vídeňskou univerzitou 
a univerzitou Johannese Gutenberga 
v Mohuči� Jednou z editorek knihy je 
mimo jiné Katrin Keller, která působí 
na vídeňské univerzitě a dlouhodobě se 
badatelsky orientuje na život a postavení 
žen nejen na vídeňském dvoře, jak dokládá 
její monografie Erzherzogin Maria von 
Innerösterreich (1551–1608). Zwischen 
Habsburg und Wittelsbach� Do kolektivní 
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monografie Nur die Frau des Kaisers? 
Katrin Keller nepřispěla studií zaměřující 
se na konkrétní postavu panovnice, nýbrž 
úvodním příspěvkem o celkovém obrazu 
ženy nejen na panovnických, ale též kur-
fiřtských dvorech raného novověku, s pře-
sahy do období vrcholného středověku� 

Spolu se studií Katrin Keller obsahuje 
kniha celkem 14 příspěvků, většinou 
od autorů a autorek, kteří se výzkumem 
žen u panovnických dvorů primárně 
nezabývají (Bettina Braun, Rubén Gon-
záles Cuerva, Alexander Koller, Josef 
Johannes Schmid, Matthias Schnettger, 
Andrea Sommer-Mathis), nechybějí však 
ani příspěvky autorek spojených především 
s dějinami žen, popřípadě gender history/
studies (Christina Lutter, Daniela Unter-
holzner, Amalie Fössel, Elena Taddei, Bri-
tta Kägler, Ellinor Forster)� Knihu uzavírá 
studie Barbary Stollberg-Rillinger, která se 
zaměřuje na výzkum ženy u dvora obecně 
a sjednocuje pohled na ženy-panovnice 
v různých etapách evropské historie�

Příspěvky jednotlivých autorů se zabý-
vají badatelsky známými (Eleonora Gon-
zagová, Marie Terezie) a i méně známými 
příslušnicemi (Bianca Sforza, Marie Anna 
Rakouská, Marie Amálie Rakouská, Marie 
Terezie Neapolsko-Sicilská) evropských 
dynastií z pohledu jejich původu a pozděj-
šího mocenského postavení u konkrétního 
dvora� Časově zahrnují příspěvky období 
od vrcholného středověku do počátku 
19� století� Tematicky jsou zajímavé 
a do jisté míry i různorodé� Za pozor-
nost stojí příspěvek Amalie Fössel, jenž 
odkazuje na její publikace zabývající se 
středověkými panovnicemi� Studie patří 

k rozsáhlejším a dává do kontextu obraz 
panovnice ve středověku a raném novo-
věku� Autorka se zabývá tituly panovnic, 
jejich politickými možnostmi a též jejich 
postavením ve dvorské společnosti obecně, 
například v případě stolování� Postupně 
prochází celým obdobím pozdního středo-
věku a vyzdvihuje momenty, které určovaly 
prezentaci a mocenské postavení panovnic 
v této době� 

I další příspěvky přinášejí zajímavé 
pohledy na konkrétní účastnice dvorského 
života� Struktura příspěvků je podobná, za-
čínají stručným popisem původu konkrétní 
ženy, jejím sňatkem a následným pobytem 
u dvora� Nechybí vyzdvižení specifických 
událostí, které byly pro vládu jednotlivých 
panovnic typické, nebo určovaly jejich po-
byt na panovnickém dvoře� Tak tomu bylo 
v případě Eleonory Gonzagové a Eleonory 
Gonzagové-Nevers v příspěvku Matthiase 
Schnettgera, které během jejich pobytu 
na císařském dvoře ovlivňovaly nejen 
rodinný původ a politika, ale též vlastní 
zájmy� Nestabilní a mnohdy i nepříjemnou 
pozici u císařského dvora Amálie Vilhel-
míny mapuje příspěvek Michaela Pölzla�

Žena, která rozhodně nesplňovala 
označení, které tvoří název knihy, byla 
Marie Terezie v příspěvku Bettiny Braun. 
Autorka se zaměřila na rozdělení sfér vlivu 
Marie Terezie a jejího manžela Františka 
Štěpána Lotrinského stejně jako na re-
prezentaci císařovny a vladařky jednotli-
vých zemí� Všímala si například rozdílu 
v prezentaci Marie Terezie jako „Kaiser“ 
a jejího vystupování jako „Landesfürstin“� 
Studie však není zaměřená pouze na Marii 
Terezii, ale též i na jejího manžela a jeho 



/ ZPRÁVY O LITERATUŘE /

157OPERA HISTORICA    • ROČNÍK 18 • 2017 • č. 1

podíl na moci� Na rozdíl od předchozích 
panovnic a jejich manželů situace na dvoře 
této Habsburkovny byla odlišná a na této 
odlišnosti je zmíněný příspěvek vystavěn� 
Díky tomu patří příspěvek k těm zajíma-
vějším, ale vzhledem k charakteru sborní-
ku nebylo toto téma dostatečně vyčerpáno� 

Kniha přináší další z pohledů na život 
evropských, převážně však středoevrop-
ských panovnic� Obsahuje tematicky za-
jímavé příspěvky a přístupy, které se snad 
budou i nadále rozvíjet� Téma evropských 
panovnic, jejich začlenění do dvorských 
sítí a jejich skutečná politická moc není 
rozhodně vyčerpáno a zasluhuje si pozor-
nost badatelek a badatelů, kteří zkoumají 
panovnické dvory� To platí minimálně 
pro Marii Terezii, jejíž třísetleté výročí 
narození se slaví v tomto roce a o jejímž 
životě vyjde v letošním roce minimálně 
jedna kniha, která stojí za pozornost, a to 
z pera Barbary Stollberg-Rillinger, autorky 
závěrečné studie�

Veronika Mezerová
 

Milena hAjNá, Šaty chodicí. Každodennost 
a symbolika ve šlechtickém šatníku raného 
novověku, České Budějovice, Národní 
památkový ústav 2016, 256 s�,  
ISBN 978-80-87890-17-2�

V publikaci Šaty chodicí. Každodennost 
a symbolika ve šlechtickém šatníku raného 
novověku shrnula Milena Hajná výsledky 
svého dlouholetého výzkumu, v němž se 
zaměřovala na proměny i symboliku oděvní 
módy od sklonku 15� do první poloviny 
18� století� Své bádání založila na analýze 

značného počtu reprezentativních portrétů 
urozených osob i oděvů a jejich součástí, 
jež se dochovaly v muzeích i depozitářích 
různých zámků� Díky tomu se jí podařilo 
postihnout hlavní vývojové trendy i jejich 
symbolický význam� Své závěry demon-
strovala na poutavých, zpravidla dosud 
jinde nezveřejněných fotografiích zajíma-
vých ikonografických pramenů� 

V úvodu se autorka zaměřila na vztah 
raně novověké šlechty k odívání� Za nej-
zajímavější považuji hledání odpovědi 
na otázku, kolik různých oděvů a jejich 
součástí, například punčoch, střevíců 
a čepců, různí šlechtici vlastnili� Pohled 
do inventářů autorka dále rozšířila o ukáz-
ky z korespondence, které vypovídají 
o osobním postoji některých urozených 
osob k oděvům� Objevily se tu pokyny 
k doplňování garderoby, vyřazení opotře-
bovaných kusů stejně jako důkazy sporů, 
jež provázely dědická řízení� Vzácností ne-
bylo ani pietní uchovávání oděvů spjatých 
s nějakou význačnou událostí, například 
sňatkem�

Hlavní část knihy rozdělila Milena 
Hajná na sedm oddílů, které věnovala 
jednotlivým etapám lidského života 
od dětství, mládí a období svatby přes 
život v manželství až po ovdovění a smrt� 
Následně objasňovala, co bylo pro odívání 
v každé z životních etap a rolí typické� 
Přitom se věnovala nejen tvarům oděvu, 
oblíbeným látkám, barvám a vzorům, 
nýbrž také bohaté symbolice, jež byla 
prostřednictvím šatů vyjadřována� Ta se 
projevovala v celkovém střihu i drobných 
detailech� Šlechtičny se například ne-
chávaly portrétovat se zdobným šátkem 
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facalitem, jenž potvrzoval jejich urozenost� 
Snoubenci naznačovali očekávaný sňatek 
za pomoci červených karafiátů či předmětů 
svázaných s budoucím partnerem, zatímco 
vdané ženy zdůrazňovaly svou věrnost, 
plodnost a příslušnost k manželově rodině� 
V některých případech se barva oděvu 
odvozovala od podoby rodového erbu, 
v jiných mohla být spjatá s nějakou událos-
tí v rodině� V případě portrétu mladičké 
Marie Luisy, dcery Juany z Pernštejna, 
souvisely například tmavé šaty s nedávnou 
smrtí otce portrétované� Další důležitý 
aspekt, na nějž autorka upozornila, před-
stavovalo využití oděvu jako prostředku, 
s jehož pomocí naznačoval nositel svou 
politickou orientaci a chtěl zaujmout 
výše postavené osoby stejného smýšlení� 
Například Zdeněk Vojtěch Popel z Lob-
kovic dbal o to, aby měl jeho syn Václav 
při setkání s kardinálem Orsinem na sobě 
dostatečně reprezentativní oděv ve španěl-
ském stylu� K obdobné situaci docházelo 
u cestujících kavalírů nebo členů poselstev, 
u nichž Milena Hajná též doložila pořizo-
vání nových oděvů, jež odpovídaly vkusu 
navštívené země�

Jedinou slabinou knihy je skutečnost, 
že výše zmíněné poznatky o využití 
oděvů v politické komunikaci, postojích 
společnosti k cizokrajně či nedostatečně 
reprezentativně oblečeným osobám, stejně 
jako o symbolice některých oděvních 
součástí či barev jsou často pojednány 
poměrně stručně� Ačkoliv autorka doplnila 
text mnoha důležitými odkazy, usilovala 
o čtivost, a proto se mnoha tématům 
nevěnovala do dostatečné hloubky, nýbrž 
rychle pokračovala k dalšímu zajímavému 

problému� Přesto je její publikace zásad-
ním počinem, neboť otevřela téma, jemuž 
čeští historikové věnují málo pozornosti, 
ačkoliv tvoří zásadní složku kultury a ko-
munikace v každé společnosti� Nadto své 
teze formulovala velmi poutavě a podložila 
pečlivým výzkumem mnoha šlechtických 
portrétů i pramenů písemné povahy, jež 
dosud nebyly z hlediska informací o oděv-
ní kultuře využívány� 

Kateřina Pražáková

Markéta skořePoVá, Ovdovění a osiření 
ve venkovské společnosti. Panství Nový 
Rychnov (1785-1855), České Budějovice 
2016 (= Monographia historica 16), 432 s�, 
ISBN 978-80-7394-591-6� 

Publikace mladé historičky Markéty 
Skořepové se zabývá otázkou neúplných 
rodin, která představuje jedno ze 
stěžejních témat studia sociálních struktur 
českého venkova� Časové ohraničení lety 
1785-1855, které je dáno dochovanou 
pramennou základnou, umožnilo postih-
nout nejen právní, ale i společenské změny 
ovlivňující život ve venkovském prostředí�

Studium neúplných rodin je postaveno 
na rozsáhlém archivním výzkumu a vhod-
né kombinaci dochovaných pramenů 
z panství Nový Rychnov� Autorka využila 
matriční evidenci, zpovědní seznamy, 
pozemkové knihy, pozůstalostní agendu 
a řadu dalších materiálů (například zkouš-
ky snoubenců), které doplnily mezery 
ve vytvářené databázi� Základem rozsáhlé 
databanky, ze které bylo následně možné 
získat informace o osiřelých a ovdovělých 
osobách, se stala autorkou upravená me-
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toda rekonstrukce rodin� Oproti původní 
metodě Louise Henryho, která za primár-
ní informaci považovala datum sňatku, 
bylo v tomto případě využito datum úmrtí�

Po obsáhlém úvodu, který shrnuje po-
hled na neúplné rodiny v evropské i české 
historiografii a nastiňuje možnosti studia 
této problematiky na českém venkově 
v období raného novověku a 19� století, se 
práce zabývá obrazem ovdovění a osiření 
a utvářením s tím spojených stereotypů� 
Následující část pak čtenáře seznamuje 
s panstvím Nový Rychnov v širší perspek-
tivě� Charakter této lokality neumožňoval 
vzhledem k nepříhodným podmínkám 
dostatečnou obživu v zemědělství� Lidé 
proto byli nuceni hledat jiné doplňkové 
výrobní aktivity, převážně textilní domác-
kou produkci� 

Markéta Skořepová rozdělila jádro 
svého výzkumu do čtyř stěžejních celků� 
První prezentuje neúplné rodiny na zá-
kladě historickodemografického studia� 
Zaměřuje se na zastoupení vdovců a vdov 
ve sledované lokalitě, jejich věk v době 
ztráty partnera a případně délku vdovství 
před uzavřením dalšího manželského svaz-
ku� Následující část představuje strategii 
neúplných rodin, tedy možnosti uzavření 
dalšího sňatku ovdovělých osob i soužití 
s nevlastními rodiči, které se týkalo až po-
loviny sirotků, či způsob předávání used-
losti� Stranou není ponechána ani otázka 
výměnku� Třetí celek je zaměřen na životní 
podmínky osiřelých rodin� V této části 
autorka hledala odpověď na otázku, jaké 
postavení měly osiřelé děti a jakým způ-
sobem se změnila jejich situace ve chvíli, 
kdy ztratily i druhého rodiče� Pozornost se 

zaměřuje nejen na poručníky, kteří se na-
příště měli o tyto děti starat, ale i instituce 
vrchnoporučenského úřadu, jež dohlížely 
na sirotčí pokladnu� Poslední část pak 
otevírá otázky perspektivy osiřelých dětí, 
vyplácení dědických podílů po zemřelém 
otci či matce a možnosti jejich vstupu 
do manželského svazku� 

Publikace Markéty Skořepové přináší 
výsledky dlouhodobého výzkumu neú-
plných rodin ve venkovské společnosti 
na konci 18� a v první polovině 19� století� 
Ačkoliv bylo ovdovění a osiření v dané 
době běžnou záležitostí, v českém prostře-
dí byla tato tematika doposud studována 
pouze okrajově� Autorka ve své práci 
propojila dva úhly pohledu, které společně 
odkrývají život osob poznamenaných ztrá-
tou blízkého příbuzného� Prvním hledis-
kem je rodinná strategie, kterou uplatňoval 
ovdovělý rodič a která následně ovlivnila 
pozůstalé potomky� Tento zásah mohl být 
pro život následující generace stejně tak 
pozitivní jako negativní� Druhým pohle-
dem jsou pak životní podmínky a perspek-
tivy osiřelých dětí� 

Výzkum prokázal, že vstup ovdovělých 
osob do dalšího sňatku nebyl podmíněn 
pouze věkem, ale rovněž počtem a stářím 
potomků� Pravděpodobnost uzavření 
druhého či dalšího sňatku klesala s dospí-
váním mladší generace, která byla schopna 
převzít rodový majetek� Ve sledované 
lokalitě se grunty zpravidla předávaly mezi 
příbuznými z generace na generaci� Autor-
ka se zaměřila i na otázku postavení vdov 
v čele domácnosti� I zde se však ukázalo, 
že pozice a možnosti mužů – vdovců byly 
nesrovnatelně výhodnější než u ovdovělých 
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žen� V případě sirotků, kteří byli v této 
práci chápáni jako děti do dvaceti let 
věku, které přišly o jednoho z rodičů, se 
potvrdilo dlouhodobé soužití s původní 
rodinou� Vzhledem k protoindustriálnímu 
charakteru studované oblasti nebyly osiřelé 
děti posílány do čelední služby, ale jejich 
pracovní potenciál se využíval v rámci 
domácího prostředí� 

Důležitým okamžikem pro vlastní 
životní realizaci byl bezpochyby sňatek� 
Pro samostatnou existenci bylo však nutné 
ekonomické zázemí, které ovlivňovala výše 
dědického podílu� V případě úmrtí otce 
získávali sirotci nižší podíl z pozůstalosti, 
neboť se vypočítával v době, kdy ještě 
byla nemovitost zatížena značnými dluhy� 
Pokud zemřela matka, vyplácení podílů se 
mohlo realizovat až s odstupem několika 
let, a tudíž v době, kdy na usedlosti nemu-
selo váznout tolik pohledávek� Autorka 
rovněž prokázala, že v případě příchodu 
nevlastního otce vstupovaly osiřelé děti 
do manželského svazku dříve než jejich 
vrstevníci� U chlapců se pravděpodobně 
jednalo o snahu potvrdit práva držitele 

gruntu, v případě dívek je tento stav inter-
pretován jako snaha o zamezení konfliktů 
v rámci nové smíšené domácnosti� 

Markéta Skořepová svou prací poskytla 
ucelený pohled na problematiku osiřelých 
dětí a ovdovělých mužů a žen na ven-
kově v období, které se vyznačuje řadou 
společenských změn� Již samotný úvod 
a prezentace dosavadních převážně za-
hraničních trendů je odrazovým můstkem 
pro badatele zaměřující se na tuto otázku� 
Samotný výzkum pak prezentuje dlou-
hodobý zájem a vhled autorky do tématu 
neúplných, případně smíšených rodin, 
osvětluje jejich soužití, postavení osiřelých 
dětí a jejich dalších životních možností, 
jako je vytvoření ekonomického zázemí 
potřebného pro založení rodiny� Publikace 
Ovdovění a osiření ve venkovské společnos-
ti se bezpochyby zařadí spolu s pracemi 
Alice Velkové, Josefa Grulicha či Markéty 
Pražákové Seligové mezi základní histo-
rickodemografické výstupy, které spoluur-
čují současný trend českého historického 
bádání� 

Šárka Nekvapil Jirásková
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Ve spolupráci s Universidad Granada 
a Stvdivm fæsvlanvm uspořádal Don Juan 
Archiv ve Vídni ve dnech 17� a 18� března 
2017 mezinárodní vědecké sympozium 
Performance of Diplomacy in the 
Early Modern World� Více než čtyřicet 
historiků ze čtrnácti zemí se z různých 
úhlů pohledu zabývalo jednotlivými aspek-
ty diplomatického styku mezi evropskými 
i mimoevropskými mocnostmi v 15� až 
18� století� K charakteristickým rysům 
vědeckého setkání patřil široký interdis-
ciplinární přesah� Kromě ryze historicky 
pojatých příspěvků zde nechyběly ani 
referáty muzikologů, teatrologů, literárních 
historiků a historiků umění� Program 
sympozia: http:// www�donjuanarchiv�at/
veranstaltungen/symposia/symposia-2017�
html�

Historický ústav Filozofické fakulty 
Jihočeské univerzity pořádal ve dnech 
6� – 7� dubna 2017 Celostátní studentskou 
vědeckou konferenci Historie 2016� Bylo 
na ní představeno celkem 26 soutěžních 
prací, jejichž autoři a autorky studují histo-
rické obory na filozofických a některých 
pedagogických fakultách� Dějinami raného 
novověku se zabývala značná část příspěv-
ků, jež se umístily v první desítce a budou 
vydány ve sborníku nejlepších prací, který 
vyjde pod redakcí Jaroslava Dibelky roku 
2018� Jejich témata sahala od mapování 
historie jednoho šlechtického rodu ze 
severu Čech přes bádání o životě no-
vokřtěnců a členů Jednoty bratrské až 
k výzkumu věnovanému diplomatům 
a dalším osobnostem navazujícím kontakt 
s obyvateli vzdálených zemí� Blíže http://
www�ff�jcu�cz/csvk-historie-2016�

Od počátku května do konce října 2017 
se v historických prostorách zámku Trója 
konala výstava s názvem Kámen, štuk 
a terakota. Sochařská díla z pražských 
zahrad� Její přípravy a odborné záštity se 
ujala Galerie hlavního města Prahy� Jak již 
výstižné pojmenování naznačuje, ústřed-
ním námětem výstavy se staly pozoru-
hodné umělecké prvky, jež po symbolické 
stránce významně spoluutvářely výsledný 
ráz pražských historických zahrad� S po-
dobou těchto děl seznamuje návštěvníka 
promyšlený výběr soch, sousoší, bust i váz, 
které vznikaly z nejrůznějších materiá- 
lů a již od barokního období zdobily 
například bezprostřední okolí zámku 
v Tróje, Vrtbovského paláce či letohrádku 
Portheimka� Více informací na: http://
www�ghmp�cz/kamen-stuk-a-terakota-so-
charska-dila-z-prazskych-zahrad/�

Ve dnech 16� a 17� června 2017 hostil 
Historický ústav Filozofické fakulty Jiho-
české univerzity v Českých Budějovicích 
workshop Univerzity Pasov Besprechung 
laufender Arbeiten zur Geschichte, Li-
teratur und Kultur des östlichen Europa� 
Na něm představilo svůj výzkum věnovaný 
dějinám střední a východní Evropy 14 
studentek a studentů obou univerzit� 
Ačkoliv se většina příspěvků soustřeďovala 
na dějiny 20� a dokonce i počátek 21� sto-
letí, k nejzajímavějším pracím se nakonec 
řadily ty, jež se zabývaly historií 17� až 
19� století� Ty na konkrétních příkladech 
představily formy reprezentace v prostře-
dí české nižší šlechty či obvyklé osudy 
chalupníků, kteří nezdědili grunt� Pozoru-
hodně byly též objasněny proměny pod-
niků produkujících psací potřeby v první 
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polovině 20� století� Program workshopu 
http://www�ff�jcu�cz/historicky-ustav�

Za účasti několika stovek zájemců 
a čestných hostů proběhlo 14� června 
2017 ve Španělském sále na zámku Am-
bras poblíž Innsbrucku slavnostní otevření 
výstavy Ferdinand II. – 450 Jahre Tiroler 
Landesfürst, kterou bylo možné navštívit 
do 8� října 2017� Na koncepci výstavy, 
jež se konala na počest 450� výročí, kdy 
Ferdinand Tyrolský (1529-1595) ukončil 
svoje dvacetileté místodržitelské půso-
bení v Království českém a převzal vládu 
v Tyrolsku a Předních Rakousích, se 
podíleli rakouští a čeští historici a historici 
umění z několika vědeckých a kulturních 
institucí, především z Kunsthistorisches 
Museum Wien a Národní galerie v Praze� 
Hlavní proslov při vernisáži pronesl Karel 
Schwarzenberg, jenž ocenil nejen kulturní 
rozměr Ferdinandova působení v Praze 
a Innsbrucku, ale zdůraznil význam jeho 
integračních snah ve středoevropské poli-
tice Habsburků� K výstavě byl vydán pod 
redakcí Sabine Haag a Veroniky Sand-
bichler obsáhlý katalog, jenž v německé 
a anglické verzi obsahuje několik odbor-
ných statí a podrobný popis vystavených 
předmětů� Největší předností výstavy 
byly unikátní exponáty, z nichž mnohé si 
mohli návštěvníci prohlížet v autentických 
prostorách Ambrasu, zvláště v rekonstruo- 
vané kunstkomoře a zbrojnici� V devíti 
oddílech výstavy se návštěvníci seznámili 
nejprve s příchodem Ferdinanda Tyrol-
ského do Innsbrucku v lednu 1567, aby 
následně poznávali jeho rodinu, soužití 
s Filipinou Welserovou, období místodr-
žitelského působení v Království českém, 

jeho vládu v Tyrolsku a Předních Rakou-
sích, předměty ve zbrojnici a kunstkomoře 
na Ambrasu, knihovnu, hudební zájmy 
a poslední okamžiky jeho života� Blíže 
k výstavě: https://www�schlossambras-
-innsbruck�at/besuchen/ausstellungen/
ferdinand-ii/� 

Po skončení výstavy na Ambrasu se 
podstatná část vystavených exponátů pře-
sunula do Valdštejnské jízdárny v Praze, 
kde byla 2� listopadu 2017 zahájena výsta-
va, pro niž byl zvolen název Arcivévoda 
Ferdinand II. Habsburský. Renesanční 
vladař a mecenáš mezi Prahou a Inns-
bruckem, jež potrvá do 25� února 2018� 
Jejím hlavním pořadatelem je Národní 
galerie v Praze, která obohatila výstavu 
o exponáty z českých sbírek� V závěru 
pražské výstavy pořádají Ústav dějin umění 
Akademie věd České republiky a Národní 
galerie ve dnech 21� až 23� února 2018 
vědeckou konferenci Archduke Ferdi-
nand II of Austria (1529-1595) and his 
cultural patronage between Prague and 
Innsbruck. 

K oběma velkým výstavám o Ferdinan-
dovi Tyrolském se v letních měsících vázal 
doprovodný program, který připravily 
vědecké a kulturní instituce� V rámci pro-
gramu Roku renesanční šlechty vyhláše-
ného z podnětu Národního památkového 
ústavu stojí za zmínku především otevření 
tematického prohlídkového okruhu 
na Státním zámku v Březnici, který 
26� května 2017 představil návštěvníkům 
původní renesanční prostory, soužití Fer-
dinanda Tyrolského a Filipiny Welserové 
a cyklus kreseb dokumentujících svatbu 
Jana Libštejnského z Kolovrat� 
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Památník národního písemnictví v Pra-
ze uspořádal ve spolupráci s Ústavem dějin 
umění Akademie věd České republiky 
výstavu Ferdinand II. Tyrolský a letohrá-
dek Hvězda, jejíž slavnostní otevření se 
konalo 7� září 2017� V šesti přízemních 
prostorách ve Hvězdě autoři výstavy v ne-
zbytné stručnosti představili Habsburky 
v 16� století, Ferdinandův podíl na kon-
cepci letohrádku, jeho plány, náměty 
štukové výzdoby z let 1556 až 1560, jejich 
antickou inspiraci a pravděpodobného 
štukatéra Antonia Brocca� Do posledního 
oddílu zařadili exponáty, které dokládaly 
vztah objednavatele výzdoby k loveckým 
kratochvílím� Nejpoutavější součást 
výstavy, přístupné do 29� října 2017, však 
představovala samotná štuková výzdoba 
renesančních prostor� 

Ferdinand Tyrolský – vladař a mecenáš 
uprostřed renesanční Evropy bylo téma-
tem, jemuž věnovalo pozornost zářijové 
číslo časopisu Dějiny a současnost, v němž 
představili v populární formě výsledky své-
ho bádání Beket Bukovinská, Václav Bůžek, 
Ivo Purš, Miroslav Žitný a formou rozho-
voru o letohrádku Hvězda také Sylva Do-
balová, Blanka Kubíková a Ivan P� Muchka� 
V pravidelné rubrice Dějin a současnosti 
nazvané Řeč šlechtických sídel přiblížil 
Robert Barták, kastelán ze Státního zámku 
v Březnici, etapy renesančních přestaveb 
tohoto šlechtického sídla� O vědeckém 
přínosu hlavních i doprovodných výstav 
a vědecké konference k poznání politické, 
kulturní a náboženské role Ferdinanda Ty-
rolského a společnosti jeho dvora pojedná 
bilanční ohlédnutí v některém z příštích 
čísel časopisu Opera historica�

Od 22� června do 1� října 2017 probí-
hala v Galerii zámecké obrazárny arcibis-
kupského zámku v Kroměříži ojedinělá 
výstava Koně v piškotech. Slavnosti 
na dvoře císaře Leopolda I. Návštěvníci 
zde mohli obdivovat pestrou obrazovou 
a grafickou dokumentaci nejrůznějších ba-
rokních perfomancí pořádaných u vídeň-
ského dvora ve druhé polovině 17� století� 
Nedílnou součást výstavy tvořilo předsta-
vení soudobého koňského baletu v podání 
kladrubských koní, které se uskutečnilo 
v rámci festivalu barokní kultury Hortus 
magicus v Květné zahradě arcibiskupské-
ho zámku v Kroměříži 2� a 3� září 2017� 
Zmiňovanou výstavu bude ještě možné 
shlédnout od 25� ledna do 15� dubna 
2018 v prostorách Arcidiecézního muzea 
v Olomouci� Více: http://www� muo�cz/
leopold-cisar-slavnosti--1507/� 

Ve dnech 7� a 8� září 2017 uspořádal 
Institut für Sächsische Geschichte und 
Volkskunde ve spolupráci s dalšími partne-
ry na hradě Gnandstein mezinárodní kon-
ferenci s názvem Adel und Reformation� 
Čtrnáct převážně německých referentů se 
ve svých příspěvcích věnovalo nejrůznějším 
tématům spjatým s rolí šlechty v procesu 
reformace� Příspěvky přednesené první 
den se zabývaly tématy spjatými zejmé-
na s reformací v Sasku, ať již šlo o roli 
šlechty v počátcích reformace, její vztah 
k vládnoucí dynastii, wittenberské univer-
zitě či klášternímu majetku� Následující 
den se dostalo pozornosti rovněž dalším 
teritoriím, například Frankám, Durynsku, 
Horní Lužici, Čechám či Moravě� Kromě 
poměru k zeměpánům se referenti zabývali 
konfesionalitou šlechty sympatizující s re-
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formací nebo jejím vztahem k luterským 
duchovním� Více na www�isgv�de/veran-
staltungen/adel-und-reformation�

Arcibiskupství pražské, Národní archiv 
v Praze a Český historický ústav v Římě 
uspořádaly 20� září 2017 v piano nobile 
Arcibiskupství pražského slavnostní 
prezentaci třídílné edice Aleny Pazderové 
nazvané Epistulae et acta Caesaris Spe-
ciani 1592-1598, která zahrnuje období 
od května 1592 do prosince 1594 a byla 
vydána roku 2016� Tato edice je součástí 
ediční řady Epistulae et acta nuntiorum 
apostolicorum apud imperatorem 1592-
1628� 

Ve dnech 12� až 15� září 2017 se 
v Madridu konala velká mezinárodní 
konference Kings & Queens 6: In the 
Shadow of the Throne� Hlavním organi-
zátorem se stala Universidad Nacional de 

Educación a Distancia v Madridu, jejíž 
členové se rozhodli zaměřit letošní šestý 
ročník na osobnosti, které obklopovaly pa-
novníky a více či méně úspěšně soupeřily 
o vliv a uznání� Se svými příspěvky přijelo 
více než 100 badatelů z celého světa� 
Jednali v pěti sekcích, přičemž nejpočet-
nější se věnovala manželkám a dvořanům 
španělských, anglických a francouzských 
králů� Hodnoceny byly zvláště jejich 
politické aktivity a sebeprezentace reali-
zovaná prostřednictvím stavebních aktivit, 
donací či oděvů a symbolické komunikace� 
Webové stránky konference: https://www�
royalstudiesnetwork�org/k-q-conference-
-series�

Václav Bůžek – Josef Hrdlička –  
František Koreš – Kateřina Pražáková – 

Rostislav Smíšek
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