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V letech 1991 až 2011 vyšlo patnáct svazků neperiodického vědeckého sborníku Opera 
historica (Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis) zaměřeného na vybraná témata 
sociálních, kulturních a politických dějin společnosti českých zemí, respektive habsburské 
monarchie v raném novověku .1 Od šestnáctého ročníku budou opera historica – Časo
pis pro dějiny raného novověku vycházet dvakrát ročně jako vědecký časopis, který bude 
klást důraz především na politické, kulturní a intelektuální dějiny raného novověku v ev-
ropských souvislostech .

Uskutečnění tohoto kroku doporučovala již před deseti lety hodnotitelská skupina Mini-
sterstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, která posuzovala vědecké výsledky 
výzkumného záměru Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Čes-
kých Budějovicích . S přeměnou neperiodicky vycházejícího sborníku na vědecký časopis 
pracoviště dlouho váhalo, protože si bylo vědomo další pracovní zátěže . O realizaci toho-
to kroku nakonec rozhodl nejen zájem mladších historiček a historiků z českobudějovické 
univerzity podílet se na vydávání časopisu, ale také hojné dotazy kolegyň a kolegů z dalších 
výzkumných pracovišť, kteří se opakovaně ptali, zda by Opera historica nemohla vycházet 
častěji, aby se stala platformou k pravidelné výměně vědeckých názorů na aktuální badatel-
ské tendence při výzkumu dějin raného novověku .

Vydavatelem časopisu bude Historic ký ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích . Po technické a distribuční stránce je vydávání časopisu zajiště-
no Nakladatelstvím Lidové noviny . Ke struktuře časopisu budou patřit vědecké studie, 
aktuální vědecké projekty, materiálové stati s kratšími edicemi pramenů, recenze a glosy 

1 Václav Bůžek (ed .), Kultura každodenního života českých a moravských měst v předbělohorské době, České 
Budějovice 1991 (= Opera historica 1); Václav Bůžek (ed .), Spojující a rozdělující na hranici – Verbin-
dendes und Trennendes an der Grenze, České Budějovice 1992 (= Opera historica 2); Václav Bůžek 
(ed .), Život na dvoře a v rezidenčních městech posledních Rožmberků, České Budějovice 1993 (= Opera 
historica 3);Václav Bůžek (ed .), Příspěvky ke každodenní kultuře novověku, České Budějovice 1995 
(= Opera historica 4); Václav Bůžek (ed .), Život na dvorech barokní šlechty, České Budějovice 1996 
(= Opera historica 5); Václav Bůžek (ed .), Poslední páni z Hradce, České Budějovice 1998 (= Opera 
historica 6); Václav Bůžek – Pavel Král (edd .), Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku, 
České Budějovice 1999 (= Opera historica 7); Václav Bůžek – Pavel Král (edd .), Slavnosti a zábavy 
na dvorech a v rezidenčních městech raného novověku, České Budějovice 2000 (= Opera historica 8); 
Václav Bůžek – Dana Štefanová (edd .), Menschen – Handlungen – Strukturen. Historisch-anthropol-
ogische Zugangsweisen in den Geschichtswissenschaften, České Budějovice 2001 (= Opera historica 9); 
Václav Bůžek – Pavel Král (edd .), Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr (1526–1740), České 
Budějovice 2003 (= Opera historica 10); Václav Bůžek – Pavel Král (edd .), Společnost v zemích 
habsburské monarchie a její obraz v pramenech (1526–1740), České Budějovice 2006 (= Opera historica 
11); Václav Bůžek – Jaroslav Dibelka (edd .), Člověk a sociální skupina ve společnosti raného novověku, 
České Budějovice 2007 (= Opera historica 12); Václav Bůžek (ed .), Šlechta raného novověku pohledem 
českých, francouzských historiků, České Budějovice 2009 (= Opera historica 13); Václav Bůžek (ed .), 
Ein Bruderzwist im Hause Habsburg (1608–1611), České Budějovice 2010 (= Opera historica 14); 
Václav Bůžek – Jaroslav Dibelka (edd .), Utváření identity ve vrstvách paměti, České Budějovice 2011 
(=  Opera historica 15) .

ÚVodeM
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o novinkách v raném novověku . O kvalitu časopisu se bude starat jedenáctičlenná redakč-
ní rada a výkonný redaktor .

Opera historica – Časopis pro dějiny raného novověku nabízejí své stránky všem au-
torkám a  autorům, jejichž původní vědecké texty úspěšně projdou recenzním řízením . 
Interdisciplinárně pojaté příspěvky považuje redakční rada za jeden z cílů svého dlouho-
dobého úsilí .

Václav Bůžek

ÚVodeM
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/ Vědecké studie /

Kdo vymyslel lidská práva? Tato otázka 
vedla již v minulosti k mnoha vášnivým 
sporům mezi národy i konfesijními skupi-
nami a zdá se, že i dnes dokáže přitáhnout 
zájem širší veřejnosti . V těchto sporech 
však šlo často spíše o prestiž, zásluhy a au-
toritu než o historické poznání . Hledání 
počátků myšlenky lidských práv má však 
i svůj přínos metodologický . Můžeme tuto 
otázku využít k tomu, abychom poukázali 
na neudržitelnost zjednodušujících před-
stav o všestranné funkci lidských práv . Pro 
odbornou veřejnost má však tato otázka 
ještě jiné využití . Ukazuje, že tento obor 
stojí před nebezpečím jisté argumentace 
v kruhu . Jakmile se totiž ptáme, kdy his-
torie lidských práv začíná, nutí nás to uva-
žovat nad tím, jaké minimální požadavky 
musí taková historická koncepce splňovat, 
abychom ji považovali za koncepci vše-
obecných a nezcizitelných lidských práv . 
Nutí nás uvažovat, zda by nám měl stačit 
jen samotný pojem, či zda máme spíše 
hledat historii myšlenky, kterou tento 
pojem dnes označuje . Bohužel, jakmile 
si takto definujeme předmět výzkumu, 
zjistíme, že si vlastně jen projektujeme do 
minulosti naši představu o tom, co lidská 
práva jsou . Vyřadíme myslitele a texty, 

Kdo byl první ? 
K metodě a předmětu dějin lidských práv

IVO CERMAN

které naší představě neodpovídají a nako-
nec budeme nuceni zkreslit i názory těch, 
u kterých některý z rysů našeho pojetí 
najdeme . Připravíme se o možnost poznat, 
v jakých myšlenkových souvislostech se 
původně pojem lidských práv používal, 
protože je předem redukujeme jen na ty, 
které nám z dnešního hlediska připadají 
„správné“ . Historický výzkum pak jen 
slouží k utvrzení naší současné představy . 
Vzniká tak cosi jako ideální dějiny, zatím-
co my bychom potřebovali poznat spíše 
„reálné“ dějiny .

Hlavní rysy „současné koncepce“ 
jsou zdánlivě vyčerpávajícím způsobem 
zachyceny ve vídeňské deklaraci z roku 
1993, která stanoví, že lidská práva jsou 
„univerzální, nedělitelná, vzájemně závislá 
a propojená .“1 Zároveň zaráží, že se jim 
nepřisuzuje nezcizitelnost . Pokud by zví-
davý občan pátral po konkrétním výčtu, 
vídeňská deklarace jej odkazuje na Všeo-
becnou deklaraci lidských práv z roku 1948, 
v níž jsou každému člověku garantovány 
život, svoboda, bezpečnost, svoboda svě-
domí a projevu a osobní majetek . K jejich 
aktivnímu prosazení v praxi má sloužit 
nestranný soud . Zároveň však vídeňská 
deklarace odkazuje na oba mezinárodní 

1 Vienna Declaration and Programme of Action, 12 . 7 . 1993, část I, § 5 . „All human rights are universal, 
indivisible and interdependent and interrelated . “



10 Opera histOrica    • ročník 16 • 2015 • č. 1

/ vědecké studie / Ivo Cerman/ Vědecké studie / IVO CERMAN

pakty z roku 1966, v nichž mají prioritu 
kolektivní práva národů před individuál-
ními právy a neuznává se v nich právo na 
soukromý majetek . Vídeňská deklarace 
zároveň prohlašuje, že lidská práva jsou 
zárukou demokracie, spravedlnosti a práv-
ního státu, aniž by ovšem vysvětlila jak . 
Všeobecně lze říci, že vídeňská deklarace 
skutečně vystihuje obecnou představu 
o moci a úloze lidských práv . V obecném 
povědomí opravdu převládá představa, 
že ve výčtu lidských práv panuje víceméně 
shoda, že lidská práva zaručují občanům 
jisté nezcizitelné statky, že chrání občana 
před bezprávím ze strany státu, že jsou 
zárukou spravedlivých zákonů a ovláda-
ným zajišťují účast na vládě . Naskýtá se 
tedy lákavá možnost pojmout historii lid-
ských práv jako výklad o pokroku lidstva 
k tomuto triumfu . Avšak pečlivé studium 
raněnovověkých právních a filozofických 
teorií zřetelně ukazuje, že důležitější než 
tyto popisné definice je širší síť inferencí, 
ve kterých byl pojem uplatněn . Často totiž 
zjistíme, že z celkové rekonstrukce kontex-
tu vyplývá, že za stejnými slovy se skrývají 
zcela odlišné významy . V následující studii 
se tudíž pokusíme zproblematizovat sou-
časné pojetí tím, že budeme sledovat, jak 
se v raném novověku postupně vynořovaly 
různé atributy pojmu lidských práv a jakou 
plnily úlohu . Začneme při tom holým 
pojmem lidská práva, k němuž budeme 
postupně přidávat další a další atributy . 
Hledat budeme v textech myslitelů, o kte-
rých se dříve předpokládalo, že „vynalezli“ 

lidská práva . Zkusíme rekonstruovat, 
co vlastně tvrdili .

Jak poznáme, zda se v daných textech 
opravdu mluví o lidských právech? Aby-
chom sami neupadli do oné argumentace 
v kruhu, vymezili jsme si pro rozpoznání 
historických koncepcí lidských práv jen 
formální kritéria . Budeme mezi nimi hle-
dat texty, v nichž se pracuje s představou, 
že lidé mají jistá všeobecně platná práva, 
která vycházejí z všeobecné lidské přiroze-
nosti . Klademe důraz na fakt, že musí být 
uplatněn ekvivalent pojmu „právo“ (jus), 
tedy oprávnění k aktivnímu prosazení 
svých nároků, a že tento výraz musí být 
uplatněn v plurálu . Otázku konkrétní-
ho výčtu a zcizitelnosti práv, stejně jako 
vztahu práv k povinnostem necháváme 
otevřenou .

Španělská teologie 16 . století: 
pojem lidských práv
Pro řadu lidí se historie lidských práv 
smrskává na otázku pojmu . Za objevitele 
lidských práv se pak často považuje ten, 
kdo toto přesné sousloví použil poprvé . 
Ale nepleteme se, pokud předpokládáme, 
že k přesné formulaci mohli dospět až 
lidé moderní doby? Nepleteme se, když se 
domníváme souvislost mezi tímto pojmem 
a demokracií?2 Při tom se často nebere 
v potaz, že jistou roli hraje i to, v jakém 
jazyku pojem hledáme . V němčině se tra-
dičně dává přednost termínu Grundrechte, 
ve francouzštině droits de l ’homme, zatímco 
v angličtině se obvykle užíval výraz natural 

2 Např . Lynn Hunt, Inventing Human Rights. A History, New York 2007, s . 22–26; Johannes  Morsink, 
Inherent Human Rights. Philosophical Roots of the Universal Declaration, Philadelphia 2009, s . 17–50 .
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Ivo Cerman  / vědecké studie /

rights. Také v latině dávala řada autorů 
přednost výrazům jura naturae, či jura 
connata . Znamená to, že bychom je měli 
vyřadit z historie lidských práv? Koneč-
ně mnozí právníci a teologové raného 
novo věku sice přiznávali lidstvu to, čemu 
se latinsky říkalo jus commune humanitatis 
(obecné právo lidstva), ale měli tím na my-
sli biblickou zprávu, že lidé smějí využívat 
rostliny a nižší živočichy pro svou potře-
bu .3 Vidíme, že záleží ne jen na onom 
sousloví, ale i na tom, k čemu bylo použito . 
Podívejme se tedy na případ prvního vý-
skytu sousloví lidská práva a zamysleme 
se nad tím, zda splňuje naše očekávání .

Pojem lidská práva, ve smyslu všeo-
becná práva lidí vůči lidem, se poprvé 
objevuje ve španělštině . Použili jej poprvé 
katoličtí teologové v diskusi nad přístupem 
k indiánům, k níž došlo ve Valladolidu 
v letech 1550 až 1551 .4 V širším kontextu 
visela tato otázka ve vzduchu již od ob-
jevení Ameriky, neboť před křesťanskými 
kněžími i sekulárními kolonizátory se 
vyskytla otázka, zda bytosti, se kterými se 
setkávají, mají stejnou lidskou důstojnost, 
nesmrtelnou duši a nárok na spásu jako 
sami Španělé . Kruté zacházení s domo-

rodci, nakonec vyvolalo reakci několika 
teologů, kteří při tom jednali nezávisle 
na sobě . Ve Španělsku se postoj k Ame-
rice stal námětem přednášek proslulého 
zakladatele tzv . salamanské školy domi-
nikána Francisca de Vitoria, který však 
sám v Americe  nežil .5 Hlavním tématem 
jeho přednášek (relectiones), které měl 
v letech 1537–1539 na teologické fakultě 
univerzity v Salamance, však byla otázka, 
na základě jakého práva vládnou Španělé 
v Americe .6 Musíme při tom brát v potaz, 
že Vitoriova odpověď nebyla adresovaná 
ani tak indiánům, ale spíše Francouzům 
a dalším nepřátelům, kteří zpochybňovali 
španělské nároky na nově objevené země .

Vitoriova argumentace směřovala 
k tvrzení, že Španělé vládnou v Americe 
na základě práva války . Aby však mohl 
zdůvodnit převzetí země od „barbarů“, jak 
jim říká, musel si v úvodní pasáži objasnit 
otázku, zda vůbec barbaři byli pány své 
země . Neztratili nárok na své dominium 
tím, že nevěřili v Boha a páchali smrtel-
ný hřích? Vitoria tyto námitky vyvrací 
s poukazem na to, že i barbaři z Ameriky 
jsou bytosti nadané rozumem, a tudíž 
nepozbyli vlastnictví své země, ani majet-

3 Genesis 1, 29–30 .
4 Nestor Capdevilla, La controverse entre Las Casas et Sepúplveda, Paris 2007; Lewis Hanke, The 

Spanish Struggle for Justice in the Conquest of America, Philadelphia 1949, s . 117–132; Ramon Soriano, 
Historia tematica de los derechos humanos, Madrid 2003, s . 39–45; J . H . Parry, The Spanish Seaborne 
Empire, London 1966, s . 138–151 .

5 Ke kontextu přirozeného práva ve Španělsku 16 . století srov . Annabel Brett, Liberty, Right and 
Nature. Indidivual Rights in later scholastic Thought, Cambridge 2003, s . 123–204; Miguel Anxo Penal 
González, El concepto de la escuela de Salamanca, in: Historia de la universidad de Salamanca III/1, 
Salamanca 2006, s . 251–302; Michal Šejvl, Koncepce přirozeného práva u Francisca de Vitoria, in: Jana 
Černá (ed .), Španělsko a nový svět v době vlády Habsburků, Plzeň 2011, s . 43–57 .

6 Francisco de Vitoria, Relecciones de Indios y del derecho de la guerra. Texto latino y version al espanol, ed . 
Marqués de Olivart, Madrid 1928 .
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ku, ani způsobilosti obchodovat, darovat 
a konat další právní úkony . Pro toto téma 
je důležitá jeho argumentace, že ani právo 
pocházející od Boha, tedy jus naturale, ani 
právo vytvořené lidmi, tedy jus humanum, 
křesťany neopravňuje, aby zpochybňovali 
vlastnické právo nevěřících barbarů na 
jejich území . Po tomto úvodním pojednání 
se však Vitoria obrací k vlastnímu tématu 
přednášek, a tím bylo rozebrání neopráv-
něných a oprávněných důvodů pro španěl-
skou vládu v Indiích . Mezi neoprávněné 
důvody řadí Vitoria argument, že Ameriku 
dal španělskému králi papež, nebo nárok 
císaře Karla V . na světovládu . Zajímavé 
jsou především oprávněné důvody .7 Vitoria 
argumentuje mezinárodním právem (jus 
gentium), aby dokázal, že Španělé měli 
právo do Ameriky přijít, usazovat se tam, 
šířit evangelium a žádat od nevěřících bar-
barů, aby křesťanům umožnili žít nerušeně 
mezi nimi . Právo Španělů přijít do Ame-
riky podpírá Vitoria odkazem na pravěkou 
komunitu všech lidí na zemi, z níž vyplývá 
povinnost přiznat „cizím návštěvníkům“ 
(peregrini) právo pobytu na svém území . 
Španělský dominikán se tedy dovolává jus 
societatis et communitatis všeho lidstva proti 
indiánům, aby dokázal, že neměli právo 
proti Španělům bojovat . K ozbrojenému 
odporu by byli oprávněni, kdyby se špa-
nělští „návštěvníci“ chovali nepřátelsky, 
ohrožovali je, ale to oni nečinili .

Válka barbarů proti Španělům tedy ne-
byla vedena ze spravedlivé příčiny, a ti měli 

tudíž právo zacházet s nimi po svém vítěz-
ství podle práva válečného . Proti barbarům 
se dovolává zlatého pravidla i Ovidiova 
verše, že člověk člověku nemá být vlkem, 
nýbrž člověkem .8 I další apely učeného 
dominikána na jus gentium a jus naturale 
a bonum commune omnium se týkají obhá-
jení práv Španělů žít mezi barbary a bránit 
svoji bezpečnost a ne naopak . Španělé 
tedy vládnou Indiím na základě válečného 
práva okupovat území nepřítele . Kromě 
toho se jim však někteří indiáni poddali 
dobrovolně, buď aby se zbavili tyranské 
vlády svých pánů, nebo aby unikli tyran-
ským zákonům, které schvalují lidské obě-
ti .9 Právo Španělů zabránit těmto obětem 
však Vitoria nezdůvodňuje lidskými právy, 
jak se občas uvádí, ale božím přikázáním 
milovat bližního svého . Odkazuje však na 
lex naturae, aby dokázal, že barbaři si mo-
hou svobodně zvolit španělského krále za 
svého panovníka .10 V neposlední řadě při-
pomíná Vitoria, že Španělé po právu zasa-
hovali do vzájemných válek mezi barbary 
v Mexiku, kde jednali jako spojenci ve 
spravedlivé válce . Na toto zdůvodnění na-
vazovala poslední část přednášek, v níž se 
již Vitoria věnoval obecně právu války (jus 
belli) . Další diskuse se pak skutečně vedla 
na základě mezinárodního práva války . 
Vitoria však zemřel již roku 1546, takže se 
disputace ve Valladolidu již nezúčastnil .

Hlavním aktérem diskuse se stal do-
minikán Bartolomé de Las Casas, který 
na vlastní oči viděl krutosti, které páchali 

  7 Tamtéž, s . 142 .
  8 Tamtéž, s . 150 .
  9 Tamtéž, s . 175 .
10 Tamtéž, s . 177 .
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conquistadoři na ostrovech v Karibském 
moři . Las Casas posunul debatu k jiné 
otázce – k problému, zda právo války 
opravňuje Španěly zotročovat indiány . Jeho 
vytrvalé protesty proti krutému zacháze-
ní s indiány přispěly k tomu, že Karel V . 
vydal v roce 1542 tzv . Leyes Nuevas, které 
zakázaly další zotročování indiánů a zaklá-
dání encomiend . Po tomto úspěchu byl de 
Las Casas jmenován biskupem v Chiapas 
v Mexiku, ale místo dlouho neudržel . 
Zákaz zotročování domorodců vyvolal 
velmi silný odpor ze strany představitelů 
španělské moci v Americe, včetně většiny 
duchovních .11 Španělský humanista Juan 
Ginéz de Sepúlveda podrobil nové zákony 
kritice ve filozofickém dialogu Democrates 
Alter, v němž dokazoval spravedlivou pří-
činu války proti indiánům .12 V něm také 
poprvé zazněla urážlivá teze, že indiáni 
jsou méněcenní tvorové a Španělé je mo-
hou zotročovat . Las Casas na to odpověděl 
učeným pojednáním Treinta proposiciones 
muy jurídicas, v nichž se možná poprvé ob-
jevuje sousloví lidská práva – derechos hu-
manos .13 De Las Casas zde tvrdí, že křes-
ťanský panovník nesměl vést dobyvačnou 
válku v Americe, pokud to nebylo z nouze 
nebo z pověření papeže . Zejména dokládá, 
že rozdělování země do encomiend musí 
přestat, protože způsobuje záhubu zemi 

i lidem . Mimo jiné tvrdí, že podle pravidel 
lidských práv, jejichž platnost potvrzu-
je rozum, přirozený zákon (ley  natural) 
i křesťanská láska  (caridad cristiana), má 
mít kruté chování vůči bližnímu své meze, 
kněží nemají odtrhávat indiánské děti od 
rodičů, ani brát indiánské dívky za služeb-
né .14 Sepúlveda se však nevzdával . Snažil 
se seznámit se svými názory vládní kruhy 
a získat povolení vydat svůj dialog tiskem . 
Jeho názory však nezískaly většinovou 
podporu ani panovníka, ani teologů, a tu-
díž mu bylo povolení odepřeno . Sepúlveda 
však zákaz obešel a vydal aspoň v Itálii 
apologii, v níž své názory přesto vyjádřil 
veřejně . Jeho stoupající aktivity nakonec 
přinutily Las Casase, aby se vrátil do Špa-
nělska a začal čelit jeho názorům na místě .

Tak došlo ke slavné disputaci ve Valla-
dolidu, která se konala v letech 1550 až 
1551 . Panovník ji svolal vlastně kvůli tomu, 
aby se v ní posoudily skandální teze Juana 
Ginéze Sepúlvedy, ne Las Casase . Předmě-
tem diskuse se stala otázka, zda právo války 
ospravedlňuje zotročování indiánů .15 Jak 
dokládá protokol i Krátká zpráva o zkáze 
Indií, kterou vydal De Las Casas tiskem 
až po disputaci, byla jeho argumentace 
založena na tom, že zpochybnil spravedli-
vou příčinu války Španělů proti indiánům . 
 Tvrdil, že španělští „návštěvníci“ se vůči 

11 K pozadí J . H . Parry, The Spanish Seaborne Empire, s . 172–191 .
12 Juan Ginéz de Sepúlveda, Democrates Alter sive de justis belli causis . Spis vznikl kolem roku 1542 

a směl kolovat pouze v rukopisech . Tiskem vyšel až v roce 1892 .
13 Bartolomé de las Casas, Aquí se contienen treynta proposiciones muy jurídicas…, in: týž, Relacion 

brevíssima de la destruccyon de las Indias, Madrid 1552 . Spis vznikl kolem roku 1548 .
14 Tamtéž, s . 135 .
15 [Domingo de Soto], Aquí se tiene una disputa o controversia entre el obispo fray Bartolomé de las Casas 

…y el doctor Hinez de Sepulveda, Madrid 1552 .
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indiánům chovali špatně a indiáni měli 
důvod se proti nim bránit se zbraní v ruce . 
Španělé tedy neměli spravedlivý důvod 
k válce, a tudíž ani žádný nárok na zot-
ročení indiánů . V disputaci však vyvracel 
i Sepúlvedovo tvrzení o méněcennosti in-
diánů, přičemž poukázal na jeho neznalost 
historie dobytí Ameriky .

Použití nového pojmu si tedy vynu-
tila nezvyklá situace, kdy bylo potřeba 
najít vztah k nově objeveným národům 
mimo křesťanský svět . Zajisté však platí, 
že de Las Casas pojem zakládal na všeo-
becných lidských vlastnostech . Sousloví 
lidská práva se objevilo ve smyslu jistých 
hranic slušnosti vůči civilnímu obyvatel-
stvu v době války . Zatím se tedy pojem 
ne uplatnil v otázce vztahu poddaných 
k vlastnímu panovníkovi .

Grotius: „suum“ 
neboli nezcizitelné statky
Otázka počátku není jednoznačná, ani 
při pokusu vysledovat onu myšlenku 
v pozadí . Řada lidí chápe lidská práva 
jako vymezení toho, co je nám od přírody 
nezcizitelné, tedy jakousi sféru nezcizitel-
ných statků, kam většinou řadíme hlavně 
své živé a nezraněné tělo . Z historických 
textů však vyplývá, že obě myšlenky se 
dlouho vyskytovaly odděleně . Zpočátku 

teoretici přisuzovali lidem jen nezcizitelné 
statky, a dlouho trvalo, než z nich odvodili 
oprávnění aktivně je prosazovat . Bez toho 
má takový výčet statků jen smysl vyme-
zení ochranné sféry kolem nás . Později 
se ukázalo, že představa o „nezcizitelnosti“ 
je nespolehlivým vodítkem pro konkrét-
ní  vymezení hranic toho, jak daleko smí 
 každý z nás zajít při prosazování svých 
práv vůči ostatním a vůči státu .

Přesvědčení, že každý má nárok na 
takovouto osobní sféru toho, co jeho jest, 
má svůj základ již v Ulpianově definici 
spravedlnosti,16 ale raněnovověcí právníci 
se pokusili tyto nezcizitelné statky kon-
kretizovat a tím pádem vymezit, co patří 
každému člověku již z přirozenosti . K této 
konkretizaci dochází již v komen tářích 
humanisty Hugo Donella k říms kému prá-
vu .17 Přirozené právo však vycházelo z ne-
nápadného místa v klasickém díle Hugo 
Grotia De jure belli ac pacis libri tres z roku 
1625 .18 Při interpretaci této pasáže je však 
třeba mít na paměti, že Grotiovo pojed-
nání se nevěnuje stěžejně otázce vzniku či 
uspořádání státu, ale otázce vztahů mezi 
státy . Pak nepřekvapí, že zmínky o tom, že 
každý má své vlastní (suum) se vyskytují 
v poněkud nečekaných souvislostech .

Grotius poskytuje nejpodrobnější 
výklad o nezcizitelných statcích v jedné 

16 Digesta 1 . 1 . 10; Institutiones, 1 . 1 . 1 . a 1 . 1 . 3 .
17 Hugo Donellus, Opera omnia. Commentariorum de jure civili pars prima, Florencie 1840, s . 199–200 

(liber II . Cap .3) .
18 Hugo Grotius, De jure belli ac pacis libri tres . Accompanied by an abridged translation William 

Whewell, I–III, London 1853 . Ke kontextu mezinárodního práva Richard Tuck, The Rights of War 
and Peace. Political Thought and the International Order from Grotius to Kant, Oxford 1999, s . 78–108; 
k návaznosti na Španěly srov . Annabel Brett, Natural Right and Civil Community: The Civil Philoso-
phy of Hugo Grotius, The Historical Journal 45/1, 2002, s . 31–51 .
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pasáži druhé knihy, kde pojednává o otázce 
oprávněného odškodnění za újmy utrpěné 
ve válce .19 Zde sděluje čtenářům, že již 
z pouhé přirozenosti náleží každému člo-
věku jeho život, nezraněné tělo, údy, dobrá 
pověst, čest a kontrola vlastního jednání 
(tedy osobní svoboda) . V souvislosti se svr-
chu popsanými obtížemi při přechodu od 
nezcizitelných statků k nezcizitelným prá-
vům stojí za zmínku, že Grotius v této pa-
sáži sice zmiňuje, že máme právo k aktivní 
obraně svého suum, ale právo má základ 
v zákonu, jenž má „větší sílu než člověk“ . 
Podíváme-li se na strukturu jeho výkladu, 
zjistíme, že tato stručná zmínka je součástí 
názorů na oprávněnou obranu, které Gro-
tius rozvíjí průběžně od začátku první kni-
hy . V ní se zabývá otázkou obrany holého 
života, na niž pak navazuje ve druhé knize 
otázkou obrany vlastnictví (dominium) .20

Právě z vlastnictví odvozuje jakousi 
paralelní teorii všeobecných lidských práv, 
výchozím bodem mu však není nutnost 
bránit své tělesné suum, ale biblické právo 
všech lidí na věci a živočichy „nižší po-
vahy“ .21 Je to tedy jakási paralelní argu-
mentace, která není založena na logické 
dedukci, ale fiktivním historickém vývoji . 
Grotius totiž zakládá právo na soukromé 
vlastnictví na krkolomném výkladu o vývoji 

lidstva od pravěké pospolitosti až po vznik 
individuálního vlastnictví (dominium) .22 
A jelikož obecné právo, jež dal lidstvu Bůh, 
zahrnuje jak právo na věci, které potřebuje-
me k obživě (jus commune ad res), tak právo 
na činy (jus commune ad actus), které mu-
síme vykonat pro svou obživu, vzniká tím 
jakýsi základ práva na soukromý majetek 
a na práci .23 Grotius dokáže z vlastnického 
práva odvodit i ospravedlnění mocenských 
vztahů mezi lidmi, protože v případě práva 
rodičů nad dětmi, manžela nad manželkou, 
státu nad poddaným a pána nad otrokem, 
jde rovněž o druhy dominia .24

Grotius však objevuje tezi o nezcizi-
telném suum ještě jednou v souvislosti 
s otroctvím . Zastává totiž názor, že pán 
nemá moc nad otrokovým životem, ný-
brž jen oprávnění užívat výsledků jeho 
práce . Grotius při tom předpokládá, že 
jde o dobrovolné otroctví, jaké lze doložit 
z bible a z římského práva .25 Nejen jed-
notlivec, ale i celý národ se může dobro-
volně nechat zotročit, pokud to je nutné 
pro jejich přežití . V takovém případě má 
však pán povinnost zajistit jim bezpečí 
a obživu, rozhodně nesmí narušit jejich 
suum, natož je zabít .26 Teze o tom, že se do 
otroctví může poddat i celý národ v sobě 
zahrnuje povinnost panovníka takového 

19 H . Grotius, De jure, II .17 . 2 .
20 H . Grotius, De jure, II .2 . 1 .
21 Genesis 1, 29–30 .
22 H . Grotius, De jure, II .2 . 2 .
23 Tamtéž, II .2 . 18 .
24 Tamtéž, II .5 .
25 Exodus 21,2–6; Institutiones, 1 . 3 . 4 .
26 H . Grotius, De jure, I .3 .8, II .5 . 27 . –31 .
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otrockého státu respektovat rovněž suum 
svých poddaných . Tento závěr však Gro-
tius ve svém díle nečiní . Objevuje se až 
v díle Christiana Wolffa .

Nauka o nezcizitelné sféře suum se 
tedy u Grotia objevuje ve dvou různých 
situacích . V prvním případě slouží k tomu, 
aby určila meze užití síly, kterou použije 
někdo na obranu vlastního života ve válce 
a k obecně platnému zdůvodnění nároku 
na náhradu škody . Ve druhém případě 
zase určuje meze moci pána nad sluhou, 
přičemž Grotiův výklad implikuje mož-
nost přenesení této nauky i do politické 
filozofie . Pokud by se však nauka o suum 
stala základem obrany jednotlivce proti 
přehmatům státu, vedlo by to k dalším 
otázkám . Jak daleko má zacházet právo 
na nutnou ochranu těla, k níž na jednom 
místě svého pojednání řadí i právo na 
oblečení .27 Máme si však silou vymáhat 
oblečení? Jak je to s dobrou pověstí? Náro-
ky na stravu, oblečení a další potřeby sice 
někdy mohou být nutné pro naše přežití, 
ale můžeme žádat po státu, aby pro nás 
jejich splnění vymáhal silou?

leibniz: záštita morálky práva
Grotiovo dílo dalo vzniknout specific-
kému žánru komentářů, jejichž autoři se 

snažili testovat dále možnosti geometrické 
metody v právu . Zmiňme na příklad práv-
níky Johanna von Felden28 nebo Philippa 
Reinharda Vitriaria .29 Nejvýznamnější 
z nich však byl bezesporu filozof Gottfried 
Wilhelm Leibniz .

V jeho spisech o právní filozofii je 
však otázka nezcizitelného suum okrajová, 
protože se soustředil spíše na stanovení 
matematicky jistých věčných principů 
práva .30 Právě on může sloužit za příklad 
učence, který se snažil využít suum a při-
rozené právo jako nástroje pro zajištění 
morálky práva . V dnešní době očekáváme, 
že podobnou úlohu by měla plnit jakási 
moderní „teorie lidských práv“ . I proto 
stojí za to se u této rané diskuse zastavit . 
Leibniz se k těmto vyšším cílům upínal 
proto, že odmítal uvažovat o právu jako 
o něčem, co je třeba si vynutit sankcemi 
a donucovací mocí, považoval to za ne-
morální . Vadilo mu, že sekulární právníci, 
kteří šli ve šlépějích Samuela Pufendorfa, 
považují za předmět práva jen vnější pro-
jevy jednání, jen to, co je prokazatelné .31 
Ovšem cílem těchto „protopozitivistů“ 
v 17 . století nebylo zpochybňovat morálku, 
ale určit principy, podle kterých by se dalo 
zjistit, kdy je donucovací síla oprávněně 
použitelná a kdy má jít o věc občanova 

27 Tamtéž, II .2 . 18 .
28 Johannes von Felden, Annotata in Grotium de Jure, Amsterdam 1653, s . 81, cap . XVII .
29 Philipp Reinhard Vitriarius, Institutiones juris natutrae et gentium ad methodum Grotii, Leiden 1701 . 

Srov . Ivo Cerman, Habsburgischer Adel und Aufklärung. Bildungsverhalten des Wiener Hofadels im 
18. Jahrhundert. Stuttgart 2010, s . 272–273 .

30 Celkově Hans-Peter Schneider, Justitia universalis, Frankfurt am Main 1967; Patrick Riley, 
 Leibniz‘ Universal Jurisprudence. Justice as the Charity of the Wise, Cambridge 1996 .

31 Srov . Gottfried Wilhelm Leibniz, Monita quaedam ad Samuelis Pufendorfii principia, in: Louis 
 Dutens (ed .), Leibnizii Opera omnia IV, pars III, Geneve 1768, s . 275–283 .
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svobodného morálního rozhodování .32 Na 
rozdíl od nich Leibniz dával nadále pri-
oritu metafyzické otázce, proč má člověk 
jednat morálně .

V Leibnizově argumentaci sehrála 
otázka nezcizitelného suum důležitou roli 
až tehdy, když se potřeboval vymezit proti 
Hobbesově obhajobě despotismu . V pozd-
ní eseji Meditace o obecném pojmu sprave-
dlnosti z roku 1702 Leibniz odmítá myš-
lenku, že občané se musejí nechat zotročit 
držitelem svrchované moci a připomíná, 
že i otrokům se musí podle přirozeného 
práva garantovat jejich nezcizitelné suum, 
k němuž patří i duše .33 Rovněž několik 
dalších fragmentů právnických úvah 
potvrzuje,34 že Leibniz zahrnoval do ne-
zcizitelného suum i duši a odvodil z toho 
povinnost zachovávat své tělo a kultivovat 
rozum . Tento krok byl v souladu s jeho 
metafyzikou, která učila, že hlavním cílem 
etiky má být snaha dosáhnout nejvyš-
ší možné dokonalosti těla i duše . Tyto 
zdánlivě odtažité úvahy později sloužily 
k tomu, že legitimizovaly nárok státu vy-
tvořit systém veřejného vzdělávání . Tyto 
závazky státu načrtl již v některých ruko-
pisných fragmentech Leibniz, ale do uce-
leného systému státního práva je převedl 
až jeho pokračovatel Christian  Wolff .35 

To bylo však až v polovině 18 . století . 
Nyní nás však bude zajímat, jak se vyvíjely 
polemiky s „protopozitivismem“ a jak byla 
metoda sekulárního přirozeného práva 
přenesena do teorií spravedlivého státu .

jus naturae 17 . století: 
ztráta „přirozených práv“ ve státě
Nyní je potřeba připomenout, že Grotius 
i jeho komentátoři zkoumali úlohu přiro-
zených práv v ochraně civilistů během vá-
lečných konfliktů, ne ve vztahu panovníka 
k poddanému . Teprve Grotiovi nástupci 
ve druhé polovině 17 . století uplatnili jeho 
metodu v teoriích o vnitřním uspořádání 
státu . Někteří patřili k výše zmíněným 
„protopozitivistům“, jiní se snažili meta-
fyzicky zachovat spojení práva a morálky . 
Avšak i když uplatňovali teorii společen-
ské smlouvy, všichni se shodovali na tom, 
že přirozená práva člověk ztrácí při pře-
chodu do občanského stavu . Pokusme se 
nyní pochopit, co je k tomu vedlo .

Nejdůležitější osobou pro přenesení 
sekulárně vědecky pojatého přirozeného 
práva z mezinárodní na vnitropolitické 
otázky byl Angličan Thomas Hobbes . 
Ve svém zatracovaném díle Leviathan 
z roku 1651spojuje představu vrozené-
ho práva s teorií společenské smlouvy .36 

32 Užívám pojmu „protopositivismus“ pro nedostatek vhodnějšího označení a proto, že je veřejnosti sro-
zumitelný . Rozdíl mezi těmito právníky a moderními pozitivisty vysvětluje Tomáš Sobek, Nemorální 
právo, Praha 2010, s . 127–136 .

33 Gottfried Wilhelm Leibniz, Méditation sur la notion commune de la justice, in: Georg Mollat (ed .), 
Mitteilungen aus Leibnizens ungedruckten Schriften, Leipzig 1893, s . 41–70, zde s . 68 .

34 Týž, Initium institutionum juris perpetui, in: Mollat (ed .), Schriften, s . 1–8; týž, Tabulae duae discipli-
nae juris naturae, in: tamtéž, s . 96–102, zde s . 99 .

35 Christian Wolff, Jus naturae VIII, Halle 1748, § 429–§ 453 .
36 Thomas Hobbes, Leviathan, ed . Richard Tuck, Cambridge 2005 .
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37 Tamtéž, s . 91 (kapitola 14) .
38 Tamtéž, kapitoly 13–14 .
39 Tamtéž, s . 92 .
40 K metodě Wolfgang Röd, Geometrischer Geist und Naturrecht, München 1970 .
41 Srov . Hobbes, Leviathan, s . 183–184 (kap . XXVI) .

Obojí však kupodivu používá k tomu, 
aby zdůvodnil podrobení občanů držiteli 
svrchované moci a bez nároku na záruky . 
Hobbes netvrdí, že by člověk měl vrozená 
práva v plurálu, ale že má jen jedno vro-
zené právo – tzv . právo přírody (right of 
nature) .37 To neoznačuje nějaké konkrétní 
oprávnění, nýbrž široké pole možnos-
tí, které lze využít v přirozeném stavu 
k tomu, abychom se zachovali při životě . 
Zachování se při životě (self-preservation) 
má být nejvyšším cílem našeho snažení . 
Jelikož jsou však lidé v přirozeném stavu 
hnáni touhou po moci, po vyniknutí nad 
ostatní a chtivostí, dostávají se do stavu 
války všech proti všem, který je nakonec 
donutí své možnosti dobrovolně omezit .38 
Jejich hlavním motivem při tom není 
žádná metafyzická povinnost dosahovat 
dokonalosti, nýbrž živočišný strach ze 
smrti . Lidé tedy pomocí vlastního rozumu 
objevují základní zákon přírody (funda-
mental law of nature), jenž jim přikazuje: 
Vyhledávej a zachovávej mír .39 Dodržo-
vání základního přirozeného zákona pak 
vede lidi k tomu, že uzavřou mezi sebou 
smlouvu, kterou odevzdávají moc do ru-
kou nejvyššího představitele státu . Ten jim 
zaručí zachování při životě (self-preservati-
on), ale občané nemají mít žádné možnosti 
kontroly . Jeho občané v podstatě nemají 
ani ve státě žádnou záruku svého přežití 
a už vůbec ne blahobytu .

Nejdůležitější na Hobbesově díle však 
byla jeho dokazovací metoda, protože 
rezignoval na metafyziku . Místo toho 
začíná anatomickým uspořádáním člo-
věka jako živočicha a snaží se přesvědčit 
čtenáře o nutnosti žít ve státě apelem na 
jeho osobní sobecký zájem přežít . To byly 
argumenty, které vycházely z pozorování 
skutečného chování lidí, a blížily se pravdě 
více než křesťanská metafyzika . Neméně 
své následovníky inspiroval i tím, že se 
snažil odvodit další „zákony přírody“ de-
dukcí ze základního zákona přírody, který 
pak užil v podstatě jako nejvyšší morální 
a právní axiom .40 Všechny tyto „zákony“ 
ale vlastně nebyly součástí práva, mělo jít 
jen o vnitřní pravidla chování, která měl 
občan objevit svým rozumem a chovat 
se podle nich . Sám Hobbes vyložil v kap . 
XXVI, že skutečné zákony vznikají až 
teprve po vzniku státu (civitas) . Zatímco 
přirozenoprávní „zákony“ jsou jen radami, 
které mají lidi motivovat k dodržování 
míru, skutečné zákony jsou příkazy státu, 
které zavádějí rozdíl mezi správným a ne-
správným . Na rozdíl od přirozenoprávních 
rad musejí být skutečné zákony vyjádřeny 
písmem, aby byly pro občany viditelné .41

Z teoretiků přirozeného práva, kteří 
následovali po Hobbesovi, je zajímavá 
osobnost Němce Samuela Pufendorfa, 
který působil na univerzitách v Heidel-
bergu, ve švédském Lundu a nakonec na 
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braniborském kurfiřtském dvoře v Berlíně . 
Ačkoliv dnes již je v obecném povědomí 
zapomenut, jeho význam je srovnatelný 
s Grotiem a Hobbesem . Jelikož se naše 
studie zaměřuje na úlohu lidských práv 
v jeho pojetí státu, můžeme začít nastíně-
ním širšího kontextu . Protože Pufendorf 
prošel značným myšlenkovým zvratem, 
uveďme, že nás zajímá jeho zralá teorie, jak 
ji zachytil v dílech De jure naturae et gen-
tium z roku 167242 a ve stručnější podobě 
v De officio hominis et civis z roku 1673 .43 
V obou pokračuje v pokusech postavit 
přirozené právo na sekulárních, vědecky 
vysvětlených základech, ale při tom už 
nežádá na lidech, aby za nejvyšší princip 
považovali snahu o zachování sebe samého 
(conservatio) . Vycházel totiž ze zájmu celé-
ho lidstva a ne ze zájmu jednotlivce, což jej 
vedlo k úvaze, že v případě ohrožení života 
utrpí lidstvo i tehdy, když ubráníme svůj 
život, ale zabijeme útočníka .44 Nejvyšším 
principem jeho pojetí přirozeného práva 
není tak zachování sebe samého, ale lidská 
potřeba společenského života (socialitas) .45 
Na rozdíl od ostatních živočichů byl totiž 
člověk stvořen jako bytost, která by nedo-
kázala přežít v přírodě sama bez pomoci 
ostatních lidí .46 Člověk potřebuje ostatní 
k základnímu přežití, ale i k tomu, aby se 

naučil dovednosti nutné pro vlastní samo-
statný život . Zkrátka pořád jsme odkázáni 
jeden na druhého, a proto je skutečným 
nejvyšším principem přirozeného práva 
socialitas a nikoliv Hobbesův boj za zacho-
vání sebe sama .

Z toho vyplývá ovšem výrazná revize 
Hobbesovy představy o přirozeném právu, 
jako možnosti konat vše, co je nutné pro 
naše zachování . Pufendorf souhlasí, že 
v přirozeném stavu má člověk nárok na 
věci nutné pro zachování svého těla a své-
ho života a že přirozeně nejsme nikomu 
poddáni . Vytýká však, že pro zachování 
sebe samého smíme konat jen to, co nena-
ruší práva ostatních lidí a co je v souladu 
s přirozeným právem, tedy s racionální 
povahou člověka .47 Pufendorf spojoval 
tuto tezi s názorem, že lidé na počátku 
dějin nežili ve válce všech proti všem . Ta 
přišla, až když začaly vznikat malé tlupy 
a přirozená mírumilovnost, pramenící ze 
slabosti jednotlivců, zmizela .48 Přirozený 
stav tak paradoxně nastal až v pokročilej-
ším stádiu lidských dějin . Pufendorf, jenž 
psal rovněž historické práce, se namáhavě 
snažil sladit představu o hypotetickém 
přechodu k občanskému stavu s reálnými 
dějinami evropských států a s biblickými 
dějinami světa .49 Podle Grotiova vzoru se 

42 Samuel Pufendorf, De jure naturae et gentium libri octo, Lundini Scanorum 1672 . (Dále JN)
43 Týž, De officio hominis et civis juxta legem naturalem, Lund 1673 . Srov . bilingvní edici Samuel Pufen-

dorf De officio hominis et civis, ed . Walter Schücking, New York 1927 .
44 S . Pufendorf, De officio, I .5 .§ 5–§ 6 .
45 JN, II .2 .§ 3, II .3 .§ 13–§ 15; De officio, I .2 ., § 11 .
46 JN, II .2 .§ 1 .
47 JN, II .2, § 6–7; De officio, I .2 .§ 2 .–§ 5
48 JN, II .2 .§ 4, IV .4 .
49 JN, II .2 .
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při tom snažil podat historické vysvětlení 
vzniku soukromého vlastnictví . Aby mohl 
dokázat, že soukromé vlastnictví nevzniklo 
z krádeže, vycházel z toho, že v původní 
komunitě všech lidí měli všichni jen prá-
vo užívat společné statky, ale ne všechno 
vlastnit společně . Jednalo se o tzv . negativ-
ní komunitu, ne o komunismus .50

Ačkoliv by se z dosavadního výkladu 
zdálo, že Pufendorf byl jakousi morálnější 
alternativou k Hobbesovi, ve skutečnosti 
se i on stal terčem všeobecné morální kri-
tiky kvůli svým názorům na zdroje práva 
a relativitu dobra a zla . Pro Pufendorfa je 
zdrojem závaznosti zákonů vůle superiora 
(vládce, představeného), která teprve vy-
tváří rozdíl mezi dobrem a zlem .51 Dobré 
je jednání, které je v souladu se zákonem, 
špatné je jednání, které není v souladu se 
zákonem . V přirozeném stavu lidé žili jen 
pod vládou přirozeného zákona, který má 
zdroj ve vůli Boha, a ten byl v tomto stavu 
jejich jediným superiorem . Ve státě však 
lidé žijí pod občanskými zákony (leges 
civiles), a ty již vycházejí z vůle panovní-
ka, jenž je v tomto případě superiorem .52 
Tento názor byl považován za projev 
morálního relativismu, jaký býval spojován 
snad jen se zavrženíhodným starověkým 
filozofem Carneadem .

Pufendorf se ocitl pod palbou silné kri-
tiky ze strany luteránské ortodoxie, k níž 
se později přidal i Leibniz a jeho nástupce 
Wolff .53 Ti vyčítali Pufendorfovi, že popírá 

rozdíl mezi dobrem a zlem . Neobměkčilo 
je ani to, že Pufendorf svůj názor o dob-
rém a zlém jednání kombinoval také s na-
ukou o dobré a zlé osobě, takže i v jeho 
podání se přístup práva a morálky do 
značné míry překrývají . Je však třeba do-
dat, že tuto morální nauku o tom, že úko-
lem přirozeného práva je posuzovat nejen 
jednání, ale i osobu, potřeboval Pufendorf 
hlavně proto, aby zdůvodnil, proč mají lidé 
nést právní odpovědnost za své jednání . 
Zatímco z hodnocení jednání vyplývá 
jen zjištění, že něco bylo dobré či špatné, 
z hodnocení osoby už vyplývá oprávněnost 
trestu . Aby to dokázal, začíná Pufendorf 
svůj výklad v obou stěžejních dílech ja-
kousi úvahou o člověku, v níž dokazuje, 
že člověk má schopnost rozhodovat 
o tom, co vykoná a že má i vůli se k tomu 
přinutit . Zastával totiž názor, že k tomu, 
aby právo platilo, je potřeba nejen vůle 
zákonodárce, ale i to, aby člověk, který má 
zákony poslouchat, byl rozumově schopen 
je pochopit a jednat podle nich .

K rozlišení práva a morálky Pufendorf 
přispěl tím, že definoval rozlišení dokona-
lého a nedokonalého zákona . Navazoval 
tím na Grotia, který na začátku svého 
De jure belli ac pacis sice definoval právo 
jako morální schopnost něco vykonat 
spravedlivě, ale rozdělil práva na dokonalá 
a nedokonalá . První druh práv – jus stricte 
dictum – je vymahatelný silou, ten druhý – 
aptitudo – představuje jen jakýsi morální 

50 JN, II .2 .§ 8, IV .4, VII .1 .
51 JN, VII .1§ 8–11, VIII .1–2 .
52 JN, I .2 .§ 6, I .VII .§ 3; De officio, I .2 .§ 4–§ 6; I .2 .§ 11 .
53 H .-P . Schneider, Justitia universalis, s . 241–246, 375, 475 .
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nárok .54 Z toho vychází Pufendorfův 
názor, že právo je dokonalé teprve tehdy, 
když je vymahatelné trestem . Každý do-
konalý zákon má tedy dvě části: v první se 
stanoví, co se má vykonat, ve druhé se sta-
noví, jaký je trest pro toho, kdo opomine 
to, co se smí nebo co se zakazuje .55 Podob-
ně jako Grotius pak od tohoto druhu silou 
vymahatelných práv odlišuje jisté povin-
nosti a práva, která představují jen morální 
závazky a nejsou vymahatelná . Pufendorf 
takovým právům říkal nedokonalá (jura 
imperfecta), zatímco silou vymahatelná 
práva nazýval dokonalá práva (jura perfec-
ta) . Pufendorf zastával názor, že dokonalé 
právo je spojeno vždy jen se smlouvami, 
čili s psaným právem, čímž však zároveň 
odsunul nepsané závazky přirozeného prá-
va do oblasti čistě morální .56

Nauka o dokonalém a nedokonalém 
právu však značně snížila hodnotu před-
stavy o všeobecných lidských právech . Pu-
fendorf totiž nepřímo zpochybnil, že by se 
všechna dokonalá, tj . násilím vymahatelná 
práva, ztotožňovala s tím, co je potřeba 
k ochraně nezcizitelného suum . Když si 
uvědomíme, co vše je třeba k ochraně těla 
a zachování života, skutečně pochopíme, 
že se to vše nedá jednoduše považovat 
za práva vymahatelná . Dozajista člověk 
nepřežije bez jídla, ale bylo by správné 
vymáhat si ve společnosti od ostatních lidí 

jídlo násilím? Podobná otázka se naskytuje 
u problematického práva chránit své tělo 
oděvem, o kterém psal již Grotius . Pu-
fendorf tedy nejspíše jednal správně, když 
tvrdil, že prosaditelnost práva se musí řídit 
psanými „smlouvami“ a ne soukromými 
úvahami nad tím, co člověk potřebuje 
k zajištění svého suum .

Navíc se zdá, že Pufendorf nevěřil, že 
by bylo možno určit rozsah sféry osobní 
svobody výčtem práv . Právo (jus) defino-
val v návaznosti na Hobbese jako škálu 
možností, které člověk smí vykonat .57 
Na rozdíl od zákona (lex) však právo 
není nějakým řídícím principem jednání . 
Mám-li na něco právo, vymezuje se tím 
jen široké pole možností dělat, co není 
zákonem zakázáno . Mít takové právo 
ovšem není povinnost to vykonat, právo 
se vztahuje na jednání, které člověk může, 
ale také nemusí vykonat, podle svojí vůle . 
Každé právo je tedy otevřené, i když je 
konkrétně vyjmenuji, takže Pufendorf 
dal ve své koncepci přednost povinnos-
tem před právy a systematicky je rozdělil 
na povinnosti vůči Bohu, sobě samému 
a ostatním lidem . Jelikož však v právu ne-
může zavazovat jedinec sám sebe, označil 
Pufendorf povinnosti vůči sobě za pouhé 
„náležitosti“ („curae“), zatímco jen závazky 
vůči ostatním označil výrazem pro povin-
nost („officia“) .

54 H . Grotius, De jure, I .1 .4–8 .
55 S . Pufendorf, De officio, I . 2,§ 7 .
56 H . L . A . Hart vyvrátil představu, že vymahatelnost sankcemi je definujícím rysem práva . Místo toho 

chápal právo jako systém pravidel pro vnitřní disciplínu . Nyní se však k této koncepci práva vrací 
 významný právní filozof F . Schauer . Srov . Frederick Schauer, The Force of Law, Cambridge, MS, 
2015 .

57 JN, I .6, § 3 .
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Také Grotiovu přirozenoprávní nauku 
o nezcizitelném suum přesunul do oblasti 
povinností, a sice mezi povinnosti vůči 
druhým . Zde opakuje Grotiův názor, že 
každý člověk má od přirozenosti svůj ži-
vot, tělo, údy, cudnost a svobodu .58 Tím, 
že tento fakt zařadil ve své systematice do 
pasáži o povinnostech vůči druhým, pro-
půjčil jim však jiný význam než Grotius . 
V souladu s Ulpianovou zásadou „nemi-
nem laedere“ používá tezi o nezcizitelných 
statcích tomu, aby zdůvodnil závaznost 
absolutních přirozených povinností . Ty 
musíme respektovat vůči všem lidem, kde-
koliv a z jakéhokoliv stavu, zatímco povin-
nosti hypotetické jsou podmíněny situací, 
slibem, smlouvou atd .

Pufendorfova nauka o absolutních 
povinnostech vůči druhým vedla později 
jeho kritika Christiana Wolffa k úvaze, 
že lidé musejí logicky mít i všeobecná 
absolutní práva, která by jim zaručila 
ochranu toho, co potřebují k plnění svých 
povinností .59 Tento krok však Pufendorf 
neučinil . V jeho systému zůstávají abso-
lutní povinnosti osamoceny . V reakci na 
Hobbese se však Pufendorf pokusil obhá-
jit názor, že lze říci, že držitel svrchované 
moci způsobil občanovi újmu .60 V rámci 
Pufendorfova „protopozitivismu“ bylo 
totiž těžké doložit, že nějaký superiorův 
čin byl křivdou vůči občanovi . Pufendorf 
se však rozhodl oponovat Hobbesovu ná-

zoru, že držitel svrchované moci občanovi 
nikdy neškodí, protože cokoliv koná, koná 
z občanovy vůle . Pufendorf namítá, že 
panovník i občan jsou spojeni přirozeným 
právem, a to nám umožňuje říci, že pa-
novník může občanovi způsobit újmu jako 
člověk člověku . Kromě toho však může 
škodit občanovi i jako panovník, a to tím 
že zanedbává svůj úřad, a dokonce může 
usilovat o zkázu vlastních poddaných . Ve 
státech, kde jsou panovníkovy povinnosti 
omezeny sepsanými základními zákony, 
je nezpochybnitelné, že takové jednání by 
bylo újmou vůči občanům .

Pozici občanů vůči panovníkovi posí-
lil Pufendorf také slavným názorem, že 
stát vzniká vlastně dvěma společenskými 
smlouvami . V první se občané spojují do 
společnosti (coetus) rovnoprávných part-
nerů, ve druhé dokonávají své dílo tím, že 
zvolí státní formu a podvolí se zákonům .61 
Tím položil Pufendorf základ pro rozliše-
ní státu, jako sféry, kde rozhodují příkazy, 
a společnosti, která zůstává sférou svobody 
a dobrovolného jednání . V důsledku této 
nauky pak německý liberalismus rozvi-
nul tezi o společnosti, která stojí proti 
státu jako rovnocenný partner . Neméně 
důležité bylo, že se Pufendorf odchýlil 
od tradované koncepce Jeana Bodina 
o nedělitelnosti svrchované moci a tvrdil, 
že se přece přirozeně dělí na pravomoc 
zákonodárnou, trestající, soudní, moc nad 

58 JN, III .1; De officio, I .6 .§ 3 .
59 Christian Wolff, Jus naturae I, Halle 1740; týž, Institutiones juris naturae et gentium, Halle 1750, 

kap . III; Srov . Hanns-Martin Bachmann, Die naturrechtliche Staatslehre Christian Wolffs, Berlin 1977, 
s . 107–118 .

60 JN, VII .8 .§ 2–§ 4 .
61 JN, VII .2, § 7–§ 8 .
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výkonnými úředníky a pravomoc války 
a míru .62 Netřeba zdůrazňovat, že tento 
názor ovlivnil Johna Locka . Pufendorf 
sám však nevyvodil ze svých tvrzení stejné 
závěry, jako John Locke . Naopak, zastával 
názor, že superior se nikomu za své činy 
nezodpovídá a nikdo ho nesmí hodnotit, 
protože obojí předpokládá pravomoc sou-
dit a trestat, a tu může mít jen superior .63 
Pokud by ji přiznal někomu jinému, byl by 
pak superiorem ten, kdo by je měl .

Pufendorf tedy neurčuje nikde výčet 
nezcizitelných práv v plurálu, ani netvrdí, 
že by z ochrany suum vyplýval sled kon-
krétních práv . Pro zajištění spravedlnosti 
ve státě mu připadá jistější vycházet z po-
vinností . Uznává sice, že panovník se může 
dopouštět křivd vůči poddaným, ale přesto 
nedává poddaným možnost kritiky, ani 
odporu . Ochrana jednotlivce před zvůlí 
panovníka se však stala tématem pro jeho 
anglického nástupce Johna Locka .

spinoza: demokracie a práva
Ještě než přikročíme k diskusi o zásluhách 
Johna Locka, je třeba se zastavit u svéráz-
ného současníka obou filozofů – židovské-
ho mudrce Benedikta Spinozy, který žil 
v Nizozemí v republikánském mezidobí za 
vlády velkého penzionáře Jana de  Witte . 
Spinoza byl proklínán jako zastánce 
ateismu a pro svou morální filozofii síly 
byl historiky 19 . století zase přirovnáván 
k Hobbesovi . V poslední době však anglo-

-americký historik Jonathan Israel zahltil 
trh spoustou objemných knih o osvícen-
ství, v nichž opakovaně tvrdí, že teorie 
lidských práv byla poprvé formulována ve 
Spinozově filozofii .

Své tvrzení opírá Israel o jakýsi bodo-
vý program filozofické moderny,64 který 
podle něj spočívá v souběžném a ne-
dělitelném výskytu abstraktních pojmů 
demokracie, sekulární morálky, lidských 
práv a ateismu . Jeho výklad vsugeruje 
čtenáři, že lidská práva byla vynalezena 
v okamžiku, kdy se podařilo osvobodit 
člověka z područí církve a náboženství, 
a právě Spinoza vytvořil jakýsi abstraktní 
filozofický program, kterému vděčíme za 
vznik všech těchto hodnot . Pokud se ale 
pokusíme ověřit Israelovy teze studiem 
Spinozových textů, zjistíme sice, že Spi-
noza skutečně prosazoval „demokracii“ 
a uznával „nezcizitelné právo“, ale že tak 
činil v rámci velmi podivné politické filo-
zofie, která určitě neposkytovala občanům 
nárok na ochranu před státem .

Spinoza sice přiznává občanu práva, ale 
tato práva mají sahat jen tak daleko, jak 
daleko sahá chuť (cupiditas) a síla (poten-
tia) každého člověka . Právo v jeho pojetí 
nikomu nic negarantuje, jedinou zárukou 
má každému být jen jeho síla a hranice 
toho, co je možné . Tvrdí-li Spinoza, že 
silou nelze kontrolovat, co si člověk v nitru 
doopravdy myslí, má to stejnou váhu, jako 
když na jiném místě tvrdí, že silou nemů-

62 JN, VII .4 .§ 1–§ 5 .
63 JN VII .3 .§ 1 .
64 Jonathan Israel, Enlightenment Contested. Philosophy, Modernity, and the Emancipation of Man 

1670–1752, Oxford 2006, s . 52; týž, Democratic Enlightenment. Philosophy, Revolution, and Human 
Rights 1750–1790, Oxford 2011, s . 33; týž, A Revolution of the Mind, Oxford 2009, s . vii–ix .
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žeme přinutit stůl, aby jedl trávu .65 Mlu-
ví-li tedy Spinoza o tom, že nemůžeme 
nikomu předat právo na to, co si v nitru 
myslíme a v co věříme, pak tím konstatuje 
spíše přírodovědný fakt, než že by stano-
voval právní normu . Právo na ochranu své 
tělesné schránky má mít podle něj každý 
jen do té míry, dokud má na to sílu, a tak 
je Spinozova filozofie práva spíše obhajo-
bou bezpráví .

Jak k tomu došlo? Spinozovo pojetí 
práva je výmluvným důkazem, že pokus 
dedukovat pojem spravedlnosti z me-
tafyzického pojmu Boha geometrickou 
metodou nakonec může dosáhnout přesně 
opačného cíle . Spinoza vycházel z toho, 
že propozice etiky i práva budou pravdivé 
jen tehdy, pokud budou odvozené z pojmu 
Boha . Ačkoliv nepochyboval, že existenci 
Boha lze geometrickou metodou dokázat, 
připouštěl, že jej nelze poznat úplně66 a že 
nemůžeme úplně poznat ani vyšší boží 
spravedlnost . Z toho důvodu vlastně při-
pouštěl, že správné může být to, co vychází 
z rozumu, i to, co pochází z afektu .67 Jiný-
mi slovy správné je to, co my považujeme 

za dobré i to, co nám připadá jako zlo . Jak 
vyložil v Etice, představa, že boží spravedl-
nost jen garantuje to, co je dobré pro člo-
věka, je výsledkem sebestřednosti člověka, 
který se domnívá, že vše je v přírodě jen 
kvůli němu .68

Aby se od tohoto předsudku osvobodil, 
zkusil Spinoza zkoumat otázku morálky 
a práva jednak dedukcí od nejvyššího 
pojmu Boha, jednak indukcí od faktické 
lidské povahy . Výsledky prvního přístupu 
představil ve skandální Etice, která vyšla 
až posmrtně v roce 1677 . Výsledkem dru-
hého přístupu byla jeho právní filozofie .69 
Důsledkem zvolené metody však bylo, 
že jeho filozofie práva je spíše pokusem 
o faktický popis lidské přirozenosti . Své 
pojetí práva vyjádřil hlavně v kapitolách 
XV až XIX spisu Tractatus theologico-po-
liticus z roku 167070 a v nedokončeném 
Tractatus politicus z let 1675/1676, jehož 
druhá kapitola podává obecné principy 
přirozeného práva .71

Spinozovo chápání přirozeného práva 
vychází z toho,72 že právo a řád přírody 
(jus et institutum naturae) se řídí doslova 

65 Dále zkratky TP = Tractatus politicus; TTP = Tractatus theologico-politicus, in: Günther Gawlick – 
Friedrich Niewöhner (edd .), Spinoza, Opera – Werke I, Darmstadt 1989, s . 1–623 . Zde TP, 4,§ 4 .

66 Benedikt Spinoza Hugo Boxelovi, Epistola LVI, podzim 1674, in: Carl Gebhardt (ed .), Spinoza – 
Opera omnia III . Epistolae, Heidelberg 1925, s . 261 .

67 TTP, kap . 16, s . 468–470 .
68 Benedikt Spinoza, Ethica ordine geometrico demonstrata, in: Konrad Blumenstock (ed .), Benedikt Spino-

za, Opera II, Darmstadt 1989, s . 92–93, 106, 145–158 (Pars 1 . Appendix) .
69 Odkazy na stránky se vztahují k edici bilingvní edici Konrad Blumenstock (ed .), Benedikt Spinoza, 

Opera – Werke I–II, Darmstadt 1989 .
70 B. Spinoza, Tractatus theologico-politicus, in: Günther Gawlick – Friedrich Niewöhner (edd .), Spinoza, 

Opera – Werke I, Darmstadt 1989, s . 1–623 .
71 Srov . edici online: (spinoza .xclan .ru), která obsahuje text vydání Carla Gebharda z roku 1925, upra-

vený Ed ga rem Bartuschatem . Odkazuji na čísla paragrafů . TP vyšel posmrtně v roce 1677 .
72 TTP, kap . 16, s . 467–496 .
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přírodními zákony, jako všechny ostatní 
jevy v přírodě . Ve zcela přirozeném stavu 
lidé neznají rozdíl mezi dobrem a zlem, 
což dokazuje výrok apoštola Pavla, že před 
zjevením Zákona lidé neznali hřích . Tudíž 
v přirozeném stavu smějí dělat vše, na co 
mají chuť (cupiditas) a na co jim stačí síla 
(potentia) . Poznáním Boha sice získávají 
znalost práva přírody, jež jim ukládá po-
vinnosti, ale jelikož lidé podléhají svým 
chutím, nemůže nikdo věřit druhým, ani 
sám sobě, že bude dobrovolně konat, co je 
správné . Strach o bezpečí a touha zachovat 
se vedou lidi k vytvoření společnosti (coe-
tus), protože spojením s více lidmi se zvýší 
jejich síla, a tudíž i právo vůči těm, kteří 
zůstávají mimo společnost . Teprve vytvo-
řením společnosti a podrobením se státu 
(civitas, societas), který vydává psané zá-
kony, dostává rozdíl mezi dobrem a zlem 
zřetelnou podobu . Držitel svrcho vané 
moci (imperium rei publicae), ať už je to 
panovník v monarchii nebo rada šlechticů 
v aristokratickém typu státu, však ztrácí 
svá vladařská práva v okamžiku, kdy nemá 
moc je nadále prosazovat . I stát má tedy 
svá práva vůči občanům jen tak dlouho, 
dokud má sílu je obhajovat . Spinoza při 
tom počítá s tím, že vladař musí své právo 
vládnout bránit proti vnějším i vnitřním 
nepřátelům, tedy proti vlastním občanům .

I mezi občany má však každý nadále 
jen tolik práva, na kolik má síly .73 Jelikož 
máme přirozené právo porušit smlouvu, 

pokud nám již nezajistí zachování se, mů-
žeme zradit a opustit i vladaře . Totéž mo-
hou dělat ostatní vůči nám, neboť Spinoza 
přiznává všem právo užívat síly i podvodu 
k čemukoliv, k čemu člověka pudí chuť 
a na co mu stačí moc .74 Jednotlivec totiž 
smí dělat vše pro své zachování, čímž je 
zavázán Bohu-přírodě, stát také smí konat 
vše pro své zachování, čímž je zavázán 
občanům . V tomto smyslu stát, který pro-
střednictvím zákonů vytváří rozdíl mezi 
dobrem a zlem, koná zlo jen tehdy, když 
zanedbá něco, co bylo nutné pro zacho-
vání se .75 Jinak smí konat vše . Na rozdíl 
od Hobbese tedy Spinoza tvrdí, že i ve 
společnosti trvá – měl by trvat – vzájemný 
strach . Díky strachu drží dav (multitudo) 
v šachu držitele svrchované moci .

Dohoda, díky níž se lidé spojují ve 
společnost, tedy vlastně není dohodou, 
z níž by plynuly závazky a práva . Je to 
spíše doporučení k tomu, jak dosáhnout 
svého na základě poznání universálního 
zákona lidské přirozenosti (lex universalis 
naturae humanae) .76 Ten zní, že každý 
vykoná dobro (tedy to, co si myslí, že je 
dobro) jen, když doufá, že mu to přinese 
větší prospěch, nebo ze strachu před vět-
ším zlem; každý bude snášet zlo jen, když 
se tím vyhne ještě většímu zlu, anebo tím 
získá větší prospěch . Jde tedy spíš o pokus 
stručně vyjádřit princip faktického lidské-
ho jednání než o stanovení normy, z níž by 
se daly odvodit povinnosti .

73 TP, § 2–15 .
74 TTP, s . 470 .
75 TP, 4, § 4–5 .
76 TTP, s . 472; TP, § 2–6 .
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I pro řadové občany tím však vzniká 
znepokojivá situace . Spinoza zastává názor, 
že občan musí dohodou odevzdat všechna 
svá práva77 a být naprosto poslušný všemu, 
co držitel moci (imperium) rozkáže, i kdyby 
to byl nesmysl .78 To je znepokojivé, i když 
člověku zůstávají obecná práva lidstva (jura 
communia) využívat pro sebe plody a zvěř, 
neboť ty dal Bůh do moci všemu lidstvu .79 
Člověku rovněž zůstávají přirozená práva, 
což ovšem ve Spinozově podání znamená 
jen trvající možnost si silou něco vynu-
tit . Nutně přetrvává v občanském stavu 
i strach z ostatních .80 Své právo opustit 
vladaře, klást odpor, smí člověk vykonat, 
teprve když získá na svou stranu dost lidí 
na to, aby měl sílu se prosadit, protože 
každý má tolik práva, kolik má síly .81 Jako 
soukromé osobě je mu v případě jasně 
zlého zákona či rozkazu povoleno bez 
strachu z trestu sepsat stížnost, podat 
zlepšovací návrh a čekat, jestli se mu po-
daří přesvědčit držitele moci . Má tedy mít 
právo svobodného projevu . Jediné skutečně 
nezcizitelné právo, které soukromý člověk 
ve státě má, je právo vnitřně si myslet, co 
chce, a vnitřně uctívat Boha, jak chce .82 
Avšak to jenom proto, že vnější síla prostě 
do lidského nitra nedosáhne .

Nad vnějšími projevy zbožnosti však 
má stát mít absolutní kontrolu, má dokon-
ce mít právo rozhodovat náboženské spory 
a vynášet rozhodnutí .83 Tento názor sou-
visí se Spinozovým chápáním praktické 
zbožnosti, která má spočívat v praktických 
činech, v tom, že jednáme podle božích 
přikázání . A to je totéž, jako jednat správ-
ně . Skutečná zbožnost je tedy spojená 
s rozhodováním o tom, co je dobro a zlo, 
a to je pravomoc státu . Kdyby se jí vzdal, 
vzdal by se moci střežit pořádek . Způsob 
vnitřního kultu Boha i hledání prostředků, 
jak je uctíval Spinoza, opravdu přiznává 
člověku jako právo, které nemůže na ni-
koho přenést .84 To vše Spinozovi ospra-
vedlňuje právo na svobodu myšlení, zvlášť 
když v díle Tractatus theologico-politicus 
dokazuje, že vědy o náboženství a vědy 
o světských otázkách se musejí řídit dvěma 
zcela odlišnými principy .85 Zatímco nábo-
ženství je předmět výzkumu dán Písmem 
svatým, a tudíž se bádání o náboženství 
omezuje jen na historický a jazykovědný 
výzkum, pro filozofii může být předmětem 
studia cokoliv, musí se jen vždy snažit 
zjistit pravdu . Spinoza se tím snaží odvést 
politiky své doby od nápadu, že by se mělo 
zákony určovat, co je povoleno říkat a psát . 

77 TTP, s . 576 .
78 TP, 3, § 5 .
79 TTP, kap . 19, s . 574 .
80 TP, 3, § 5 .
81 TP, 2, § 16 .
82 TTP, kap . 19, s . 574 .; kap . 20, s . 602–621 .
83 TTP, kap . 19 .
84 TTP, kap . 19, s . 574 .
85 TTP, kap . 15 .
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A zejména se snaží zamezit persekuci 
sekulárních učenců – filozofů, za jejich 
názory .86

Poněkud tíživou situaci občana žijícího 
ve strachu se Spinoza snažil vyřešit tím, že 
čtenářům doporučil jako nejlepší zřízení 
demokracii .87 Chápal ji však podobně jako 
jiní myslitelé 17 . století jako přechodné 
stádium na cestě z přirozeného stavu, 
kdy se lidé už spojí, ale ještě se nepoddají 
žádnému vladaři, ani aristokracii . V demo-
kracii si všichni lidé vládnou sami, všichni 
jsou držitelé moci (imperium) . Spinoza 
v podstatě doporučoval lidem, aby se vráti-
li k primitivnějšímu stádiu společenského 
vývoje . V tomto spojení (coetus) by byl 
 každý držitelem moci, a tudíž by se ne-
musel bát, že bude ze strany držitele moci 
ohrožen . Lidé v demokracii sice odevzdá-
vají všechna práva, ale dávají je do rukou 
většiny, k níž přece sami také patří . Spi-
noza se nezdržuje s praktickými otázkami 
provozu demokracie . To mělo být možná 
předmětem poslední kapitoly Tractatu 
politicu, která však zůstala nedokončená .88 
Znepokojivé však je, že svému teoretické-
mu modelu věřil natolik, že považoval za 
samozřejmé, že moc vlády v demokracii 
by neměla být omezena žádnými zákony .89 
Bylo totiž vyloučeno, aby v demokracii 
vznikaly špatné zákony, protože o všem 
bude rozhodovat většina a je velmi ne-
pravděpodobné, že by se většina občanů 
shodla na zákonech, které by prosazovaly 

něco, co by jim samotným škodilo . Jed-
notlivec by však byl nadále povinován vůči 
většině absolutní poslušností a většina by 
v případě neposlušnosti byla oprávněna ke 
stejně drastickým trestům, o kterých psal 
Spinoza obecně .

Spinoza tedy opravdu obhajoval „práva“ 
a „demokracii“, ale v jeho výkladu získá-
vala tato slova značně posunutý význam . 
Právo bylo jen silou, demokracie pak 
státem-nestátem, kde všichni vládnou, ale 
vlastně v něm pokračuje bezpráví . Jediná 
nezcizitelná práva, která Spinoza přiznává 
občanovi, jsou právo myslet si a věřit v nit-
ru, čemu chci, z čehož odvozuje právo na 
svobodu projevu . Kromě toho všem lidem 
přiznává biblické právo vlády nad zvířaty 
a rostlinami . Jinak ve své filozofii nemyslel 
ani na ochranu onoho pasivního suum, 
které bylo v té době již běžným tématem 
právníků a praktických filozofů .

john locke: práva ve státě?
Stále jsme tedy nenarazili na myslitele, 
který by předložil filozofii nezcizitelných, 
nerozdělitelných a vzájemně propojených 
lidských práv, která by sloužila jako ochra-
na občana ve státě a zároveň jako morální 
princip, ze kterého by byly odvozeny spra-
vedlivé zákony . Podle mnohých názorů by 
taková filozofie měla být výtvorem ang-
lického myslitele Johna Locka . Němečtí 
historici práva jej oslavují jako vynálezce 
„skutečných lidských práv“, která kladou 

86 TTP, kap . 20 .
87 TTP, 16, s .476–480; TP, 2§ 17 .
88 TP, kap . 11 .
89 TTP, kap . 16, s . 478 .
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do protikladu ke spekulativním a neprak-
tickým koncepcím německých teoretiků 
přirozeného práva .90 Je poněkud paradox-
ní, že tuto vizi prosazují zejména němečtí 
právníci, zatímco angličtí historici hodnotí 
Lockův filozofický výkon spíše kriticky .91 
Nemalou měrou k tomu přispěl objev tzv . 
Lovelaceovy sbírky rukopisů, která ob-
sahovala neznámé nevydané práce Johna 
Locka z šedesátých a sedmdesátých let 
17 . století .92 Důvod pro přehnaný obdiv, 
který cítí němečtí právníci k anglickému 
liberálovi, lze vysvětlit snahou poválečné 
generace kriticky přehodnotit vlastní ně-
mecké tradice, které byly za nacismu dog-
maticky vyvyšovány . Protichůdná tendence 
ovšem zašla rovněž příliš daleko . Německé 
přirozené právo 17 . a 18 . století se zavrhlo 
jako slepá ulice historického vývoje, na 
kterou nic nenavázalo .93 Němečtí liberá-
lové a Kant prý navázali raději na anglické 
tradice, přičemž právě John Locke zaujal 
roli jakéhosi myšlenkového otce liberalis-
mu a „skutečných lidských práv“ . Kon-
cepce lidských práv, jakou rozvíjel Wolff 

a jeho nástupci byla prý totiž zcela falešná, 
bezbarvá a neužitečná . Tito myslitelé prý 
chtěli, aby se občan po vstupu do občan-
ského stavu své svobody vzdal a vlastně 
tak obhajovali absolutismus . Pro německé 
klasiky přirozeného práva byla prý lidská 
práva jen fikcí, zatímco Locke prý chtěl, 
aby lidé zůstali svobodní i ve státě a polo-
žil základy liberálnímu státu .

Avšak Lockovo klíčové dílo Two Trea-
tises of Government z roku 1690 nevzniklo 
zcela bez vlivu německého přirozeného 
práva .94 Reaguje v něm sice na Angličany 
Hobbese a Hookera, ale obsahově v mno-
hém navazuje také na Pufendorfa .95 Pro 
posouzení Lockova postoje je však neméně 
podstatné brát vážně fakt, že jde o polemi-
ku s velmi neobvyklou patriarchální kon-
cepcí absolutní monarchie, kterou předložil 
jistý Robert Filmer v učeném traktátu Pa-
triarcha . Šlo o polemiku nerovnou, protože 
Filmer byl již dávno po smrti . Locke rea-
goval jen na opětovné vydání jeho spisů ve 
sbírce The Freeholder’s Great Inquest, vydané 
v roce 1679 a 1681 .96 Tato komunikační 

90 Definitivní soud nad německým přirozeným právem vynesl Diethelm Klippel, Politische Freiheit und 
Freiheitsrechte im deutschen Naturrecht des 18. Jahrhunderts, Paderborn 1976 .

91 Pro moderní hodnocení Locka je klíčové dílo John Dunn, The Political Thought of John Locke, 
 Cambridge 1969 .

92 Sbírku zakoupila v roce 1947 Bodleian Library v Oxfordu . Srov . inventář online (http://www .libra-
ries .psu .edu/ tas/ locke/ mss/reposit .html, použito 1 . 4 . 2015) .

93 D . Klippel, Politische Freiheit, s . 188–191; Wolfgang Kersting, „Politics“, in: Knud Haakonssen 
(ed .), The Cambridge History of Eighteenth-Century Philosophy, Cambridge, 2007, s . 1026–1068 .

94 John Locke, Two Treatises of Government, ed . John Shapiro, New Haven 2003 .
95 V Lockově pozůstalosti se dochovaly exempláře Pufendorfovy Elementa jurisprudentiae (1660) a vý-

tisk stěžejního díla De jure naturae ac gentium libri octo (vydání z roku 1681), ve kterém jsou Lockovy 
poznámky . Srov . W . von Leyden, „Introduction“, in: John Locke, Essays on the Law of Nature, Oxford 
1958, s . 38–39 .

96 Peter Laslett, „Introduction“, in: John Locke, Two Treatises, ed . Peter Laslett, Cambridge 2005, 
s . 57 . Patriarcha vyšel poprvé v roce 1648 .
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situace vedla v padesátých letech historika 
Petera Lasletta k převratnému tvrzení, že 
Locke napsal většinu svého spisu nutně již 
v době, kdy byla polemika s Filmerem ak-
tuální, a ne až po Slavné revoluci .97 Vyvrátil 
tím tradovanou whigovskou interpretaci, 
která chápala Lockův spis jako obhajobu 
výsledků Slavné revoluce, čímž mu ovšem 
podsunula zcela odlišný cíl . Paradoxně La-
slett sám využil změnu datace jen k tomu, 
aby Lockovi podsunul jiný vnější politický 
cíl, jeho pojednání mělo být zašifrovaným 
vyjádřením k tzv . sporu o vyloučení katolíka 
Jakuba z Yorku z nástupnictví, který zuřil 
v parlamentě v letech 1679 až 1681 . V čele 
whigovské opozice se tehdy angažoval 
Lockův pán hrabě Shaftesbury . Locke prý 
původně vůbec neměl v úmyslu polemi-
zovat s Filmerem, nýbrž napsat polemiku 
s „francouzskou nemocí“, jak v deníku šif-
rovaně označoval myšlenku absolutní mo-
narchie . Většinu textu prý napsal již v zimě 
1679–1680, tedy dřív než četl Filmerovo 
nové vydání, a polemické první pojednání 
i narážky na Filmera prý doplnil později .98 
Tyto závěry však vycházely jen z nepřímých 
narážek a z osobního dojmu, že Lockův 
výklad v Two Treatises není logický . Žádné 
přímé důkazy o tom, jak postupovalo psaní 
rukopisu, Laslett neměl . Ostatně žádné pří-
pravné črty, ani rukopis Druhého pojednání 
se nedocho valy .99

Je třeba brát vážně, že cílem Lockova 
pojednání je vyvrátit Filmera, protože Fil-

merovo dílo determinovalo ústřední otáz-
ku a formu Lockova pojednání . Není totiž 
koncipováno jako systematický výklad 
státního práva, ani politické filozofie . Je to 
vyvrácení cizích názorů, a z toho vyplývá 
i Lockova základní otázka . Nehledá alter-
nativu k monarchii, ale ptá se, jak poznat, 
koho smíme oprávněně považovat za své-
ho vladaře .100 Filmerův názor, že panovníci 
získávají své právo vládnout na základě 
zděděné otcovské autority po Adamovi, 
by totiž zároveň znamenal, že právoplat-
ného panovníka poznáme podle toho, že 
je dědicem Adamovým . To však připadalo 
Lockovi jako nespolehlivé a snadno zne-
užitelné kritérium .

Jak známo, Locke proti tomu postavil 
tezi, že legitimní držitel svrchované moci 
musí vzejít ze svobodného a dobrovolného 
souhlasu občanů, jejichž bezpečí je pak 
garantováno tím, že ve státě se uskuteční 
rozdělení čtyř přirozených pravomocí stá-
tu . Takovýmto způsobem však lze shrnout 
pouze argumentační výstavbu Lockovy 
odpovědi Filmerovi, ale ne jeho logické 
důkazy, kterými je podpořil . Pokud se 
podíváme na logiku jeho výkladu o vzniku 
a úkolech státu (commonwealth), zjistíme, 
že opakuje Pufendorfa . Svůj systém de-
dukuje ze základního zákona přirozeného 
práva (fundamental law of nature), jenž 
však podle něj nepřikazuje zachovat sám 
sebe, nýbrž zachovat lidstvo jako celek .101 
Tomu je podřízen základní zákon psaného 

  97 Tamtéž, s . 53–66 .
  98 Tamtéž, s . 60–61 .
  99 Ke kritice srov . J . Dunn, The Political Thought, s . 58–59 .
100 J . Locke, Two Treatises I, § 106, § 120, § 122, II § 1–3 .
101 Tamtéž II, § 134, § 135, § 159, § 183 .
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práva, jímž je povinnost zachovat společ-
nost .102 Teprve pak následuje povinnost 
zachovat sebe sama, alespoň pokud to je 
možné .103 Teprve v popisu toho, v čem má 
spočívat zachování sebe sama, přistupuje 
Locke k podrobnějšímu výčtu toho, co je 
nám neoddělitelně vlastní . Výčet tohoto 
neoddělitelného vlastnictví (property) je 
v různých místech jeho díla různý, ale 
souhrnně lze říci, že k němu řadil svobodu, 
život, zdravé tělo a majetek .104 Na někte-
rých místech mluví Locke místo o majet-
ku o zajištění pohodlného života neboli 
o štěstí . O potřeby duše se měla starat 
církev, to byla oblast, která ležela mimo 
pravomoc státu .105

Na své vlastnictví nesmí sáhnout ani člo-
věk sám, neboť patří Bohu .106  Tím  Locke 
ukazoval, že se nesnaží přesvědčit lidi 
apelem na jejich živočišné potřeby a strach 
ze smrti, ale fikcí, že své vlastnictví jen 
dočasně spravují pro nejvyššího Pána . Na 
péči o vlastnictví tedy není nic sobeckého, 
je to naopak služba Bohu . Závazek pečovat 
o vlastnictví pak ukládá lidstvu řadu po-
vinností, především opustit přirozený stav 
a podrobit se státu . Ukládá nám však také, 
že nesmíme připustit, aby tento stát měl 
podobu absolutní monarchie, protože v ní 
by naše vlastnictví bylo nadále ohroženo .

Pomineme nyní fakt, že Locke se ve vý-

kladu společenské smlouvy snažil skloubit 
hypotetický přechod z přirozeného stavu 
do občanského s reálnými dějinami, jako 
to dělal Pufendorf .107 Z jeho historických 
úvah zmiňme jen to, že stav války všech 
proti všem pro něj nebyl původním sta-
vem lidstva, protože lidé se stali navzájem 
nebezpečnými, až když se začali spojovat 
do rodin a začali usilovat o moc nad ostat-
ními . Zaměříme se na to, že jen v tomto 
stavu přisuzuje Locke člověku explicitně 
nějaká práva (rights) . V souladu s Hobbe-
sem chápe přirozené právo jako široké 
pole možností, které může člověk konat, 
aby zachoval lidstvo a sebe samého (self-
-preservation) .108 V souladu s Pufendorfem 
však tvrdí, že už v přirozeném stavu je 
toto široké pole možností omezeno povin-
ností respektovat základní zákon přírody, 
je to však omezení dobrovolné . Locke 
upřesňuje, že v tomto stavu vzájemného 
ohrožení má každý člověk dvě přirozená 
práva . Jednak právo se bránit proti útoč-
níkovi, jednak právo útočníka trestat .109 
Právě respekt k základnímu zákonu, tedy 
povinnost dbát o své vlastnictví, ale také 
povinnost nebýt sám hrozbou pro ostatní, 
nás nutí vstoupit do občanského stavu .

Podívejme se ale blíže na otázku svobo-
dy . V přirozeném stavu sice máme podle 
Locka nárok na dokonalou svobodu, ale 

102 Tamtéž II § 94–95, § 110, § 131, § 155, § 171 .
103 Tamtéž II, § 16, § 134 .
104 Tamtéž I § 67, II § 6, § 69, § 87, § 131
105 Tamtéž, s . 218–220, 241–242 .
106 Tamtéž, I § 84–87, II § 6 .
107 Např . tamtéž II § 102–104 .
108 Tamtéž I § 86, § 6–7 .
109 Tamtéž II § 8–10, § 190 .
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ani to neznamená, že bychom směli dělat 
vše, co se nám zlíbí . Svobodu nechápal 
jako široké pole možností, ale jako stálé 
pravidlo (standing rule), které musíme 
objevit vlastním rozumem .110 Nesvobod-
ný je ten, kdo se nechává ovládat svými 
vášněmi, svobodným se naopak stává ten, 
kdo dokáže chtít jednat podle onoho stá-
lého pravidla . V Essay pak Locke rozvinul 
do podrobností otázku, jak naši svobodu 
omezují vnější okolnosti a naše schopnosti, 
ale jen aby vyložil, že svoboda není totéž 
co vůle .111 Při přechodu do občanského 
stavu se však rozhodně vzdáváme moci 
(power) prosazovat svoje přirozená práva . 
Z toho, co lidem bylo dovoleno ve stavu 
bezpráví, vznikají přirozené pravomoci 
státu – moc zákonodárná, výkonná, soudní 
a federativní . Člověk v občanském stavu 
souhlasí s tím, že stát pro něj bude vy-
tvářet zákony, spravovat vládu a používat 
sílu k obraně a trestání . Tyto pravomoci 
však mají být odděleny, protože ve státě, 
kde by soudní i zákonodárné pravomoci 
byly v jedněch rukou, bychom byli pořád 
ohroženi . V absolutní monarchii žijí tedy 
občané stále ještě ve stavu přirozeném; 
občanský stav, nastává teprve tam, kde je 
nestranný soudce a psané zákony .112

Státu však nemůžeme odevzdat něco, 
nad čím sami nemáme kontrolu, a to je 
svědomí . Co si totiž myslíme v nitru, ať 
už se to týká náboženství nebo jiných věcí, 

totiž nelze ani zvenku kontrolovat, tudíž 
to není předmětem péče státu . Stát je 
instituce, která je oprávněna si vynucovat 
poslušnost silou, smí ji však použít jen 
k ochraně našeho tělesného vlastnictví .113 
Otázky našeho vnitřního přesvědčení však 
nemohou být předmětem vynucování 
silou . Mohou být usměrňovány pouze 
přesvědčováním . Tak rozdíl mezi státem 
a církví vede k tomu, že stát je oprávněn 
používat sílu, církve nikoliv . Občané mají 
mít rovněž oprávnění volit zástupce do 
zákonodárného shromáždění, protože mají 
povinnost bdít nad ochranou své svobody . 
Ochrana svobody je podle Locka součástí 
obrany svého vlastnictví, tedy součástí naší 
bezpečnosti, protože ten, kdo nám vezme 
svobodu, nám může nakonec vzít i maje-
tek a život .114 Po ztrátě svobody jednání 
mu však v dalších krocích už nebudeme 
moci zabránit . Proto je naší povinností 
svobodu zajistit i ve státě . V jeho podání 
měla být tato reciprocita zákonodárné 
moci a národa zajištěna i v monarchii, 
čímž dal najevo, že nehovoří o žádném 
hypotetickém modelu, ale že to myslí 
vážně . Tomu, že chtěl své plány uplatnit 
v praxi, nasvědčuje i kapitola XIX . On the 
Dissolution of the Government Druhého 
pojednání o vládě, v níž Locke popisuje 
politický systém, který se připomíná po-
měry v anglické monarchii . Avšak vládu 
všech lidí Locke odmítal, protože uznával, 

110 Tamtéž II § 22, § 170 .
111 John Locke, An Essay concerning Human Understanding, ed . Pauline Phemister, Oxford 2008, kapi-

tola XXI .
112 J . Locke, Two Treatises, II § 87–94 .
113 J . Locke, A Letter concerning Toleration, in: tamtéž, s . 213–254, zde s . 219–220, 228
114 J . Locke, Two Treatises, II § 17 .
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že lid je ignorantský a podléhá tělesným 
humorům .115 Odevzdat vládu všem by se 
rovnalo odsoudit společnost ke zkáze . Jako 
demokracii pak Locke označoval pouze 
takovou společnost, která se už nachází 
v rozkladu .116

Možnost odporu, o níž Locke mluví na 
konci druhého pojednání, neslouží v jeho 
pojetí jako garance práv ve státě .117 Situace, 
kdy národ musí sáhnout ke zbrani, aby se 
ubránil proti panovníkovi, který usiluje 
o jeho zkázu, nebo proti uzurpátorovi, je 
již stavem války . Se zřetelnou narážkou 
na Jakuba II . pak Locke doplňuje, že 
národ může k odporu dohnat i „dlouhý 
sled křivd“ . Je to stav, kdy se již společnost 
rozpadla a zlý panovník se svým jednáním 
připravil o práva, která mu náležela jako 
držiteli veřejné moci . Snížil se na úroveň 
soukromníka, a tudíž je povoleno proti 
němu vést válku, jako proti komukoliv, kdo 
ohrožuje vlastnictví společnosti . Locke 
okolnosti povoleného odporu pečlivě vy-
mezuje a v podstatě zde opakuje teze, jimiž 
Grotius ve druhé knize De jure belli ac pacis 
popisuje rysy legitimní vnitřní války .118 
Možnost odporu jednotlivců či skupin však 
nesmí být považována za něco, co by mělo 
tvořit trvalý a běžný rys společnosti .

Mír ani ochranu vlastnictví ve státě 
nemá garantovat právo na odpor, ale dobře 
napsané zákony a dobře spravovaná vláda . 
Za dobré zákony považoval Locke takové, 
které jsou v souladu se „základním záko-

nem přírody“ . Přirozené právo tedy v jeho 
pojetí je nadřazeno právu pozitivnímu, ale 
ne proto, aby občané s jeho pomocí zpo-
chybňovali platné zákony, ale proto, aby 
pomohlo zákonodárci při tvorbě psaných 
zákonů . Ale proč by lidstvu neměla stačit 
znalost přirozených zákonů? Locke sice 
věřil, že přirozené právo je tak jednoduché, 
že jej každý člověk dokáže pochopit, ale 
uznával, že nepsané právo se snadno ohýbá 
a špatně se s ním argumentuje v případě 
odlišných názorů . Proto je lepší mít záko-
ny psané, protože ty vymezují ono „stálé 
pravidlo“ explicitně a každý si může zkon-
trolovat jejich znění .

John Locke tedy skutečně vyslovil po-
žadavek, aby byla individuální svoboda re-
spektována i poté, co se občan poddá státu . 
Avšak z jeho textu vyplývá, že garanci 
této svobody neviděl v seznamu lidských 
práv, ale v dobrých zákonech a v rozděle-
ní zákonodárné, výkonné a soudní moci . 
To vše má sloužit k tomu, aby každému 
jednotlivci byla zajištěna ochrana jeho 
nezcizitelného vlastnictví . To nás však 
vede k otázce, zda by priorita ochrany 
vlastnictví nevedla k rozpadu společnosti . 
Jak motivovat občany, kteří jsou navzájem 
odděleni ochranou svého „vlastnictví“, aby 
zachovali společnost a pracovali pro obec-
né dobro? Motivací jim zřejmě mělo být 
zajištění blahobytu, který plyne ze spo-
lečného života a práce, ale co když by se 
této společnosti přestalo ekonomicky dařit 

115 Tamtéž II § 223 .
116 Tamtéž I, § 72, I I§ 132 .
117 Tamtéž II, § 204–208, § 223–242 .
118 H . Grotius, De jure, I .4 .§ 8–§ 19 .
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a nastal by nedostatek?
obrodu práva nebo jen listinu práv?
I při dalším sledování teorie přirozeného 
práva až do 18 . století vždy zjišťujeme, 
že rovněž u dalších myslitelů je buď něco 
nedořešeno, nebo v jejich systémech hraje 
seznam nerozdělitelných a nezcizitelných 
práv podřízenou úlohu . Byla by chyba 
chápat tuto skutečnost tak, že raně novo-
věcí myslitelé měli menší zájem o spra-
vedlnost než my . Raně novověcí právníci 
sice nededukovali své systémy ze seznamu 
lidských práv, ale čteme-li jejich spisy 
pozorně, neujde nám, že měli před očima 
jakýsi ideál právně-spravedlivého řádu . Byl 
to ovšem jiný ideál než máme dnes . Záru-
kou spravedlnosti práva neměla být listina 
několika základních, občanských či lid-
ských práv, ale nalezení absolutně platných 
a logicky formulovaných principů práva, 
na jejichž základě by se dal vydedukovat 
spravedlivý systém zákonů .

Hledání tohoto snu začíná vlastně již 
v dobách humanismu, kdy si právníci z tzv . 
školy z Bourges stanovili za cíl uspořádat 
podle takových základních principů řím-
ské právo . Ti se spoléhali na to, že základ-
ní formulace spravedlnosti je v Ulpianově 
příkazu „Honeste vivere, neminem laedere, 
suum cuique tribuere .“119 Programovým 
základem této školy se stal list François 

Douarena o výuce práva z roku 1549120 
a vrcholu dosáhla v komentátorském díle 
hugenota Hugo Donella .121 Vliv fran-
couzského humanisty Petra Rama zase 
vedl k tomu, že začaly pokusy hledat tyto 
základní principy pomocí matematických 
dedukcí .122 Po vydání Grotiova De jure 
belli ac pacis se objevili komentátoři, kteří 
začali i na toto dílo nahlížet jako na mate-
riál, který by se dal uspořádat podle stále 
hledaných jednoduchých principů sprave-
dlnosti . Největší ctižádost projevil v tomto 
ohledu Gottfried Wilhelm Leibniz, který 
komentoval Grotia i římské právo . Po 
celý život pracoval na ambiciózním pro-
jektu obnovy římského práva na základě 
matematicky prokazatelných dedukcí .123 
Zpočátku se snažil – podle Pufendorfova 
vzoru – kombinovat různé elementy práva 
na základě kombinační tabulky vztahů, 
později formuloval zákony za pomocí 
jakýchsi řetězců definic, které derivoval 
z vlastní definice spravedlnosti . Výsledkem 
měl být Codex juris reconcinnatum, který 
měl nahradit Justiniánův Corpus juris 
civilis . Na tyto snahy navázal Christian 
Wolff . Ten své řetězce definic nederivoval 
z oznamovací věty, jako to činil Leibniz, 
ale z imperativu . Z takto formulovaného 
Lex naturae derivoval trojici nižších záko-
nů přírody (lex praeceptiva, lex prohibitiva 

119 H .-P . Schneider, Justitia universalis, s . 402 .
120 Franciscus Duarenus, „Epistola de ratione docendi, discendisque juris“, in Francisci Duareni Opera 

omnia, sv . IV, Luca 1768, s . 363–376 .
121 Hugo Donellus, Commentarium de jure civili libri viginti octo, Frankfurt am Main 1595 .
122 Rafael Ramis Barceló, Petrus Ramus on Law and Jurisprudence, Journal on European History of 

Law 4, 2013, č . 2, s . 107–117; Donald R . Kelly, Law, in: J . H . Burns – Mark Goldie (edd .), The 
Cambridge History of Political Thought 1450–1700, Cambridge 1991, s . 66–94, zde s . 86–88 .

123 H .-P . Schneider, Justitia universalis, s . 339–341, 356–359 .
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a lex permissiva) a od nich odvozoval 
symetricky uspořádané řady všeobecných 
lidských povinností a práv . Tyto snahy 
objevit ve změti psaných zákonů vytvá-
řených lidmi nějaký skrytý řád se setkaly 
s oprávněnou kritikou Immanuela Kanta, 
který své námitky vysvětlil v Kritice čistého 
rozumu z roku 1781 .124 Přesto toto „dávné 
přání“ nezaniklo a ještě zakladatel poziti-
vismu Jeremy Bentham se v roce 1821 po-
kusil vytvořit univerzálně použitelný vzor 
zákonodárství .125

Z výsledků naší ankety ovšem plyne 
jiná znepokojivá otázka . Pokud totiž 
k otázce počátků lidských práv přistoupí-
me z opačného konce, tedy pokud budeme 
hledat teorii, kterou kodifikovala deklarace 
lidských práv v Americe nebo již kodifi-
kovala Deklarace práv člověka a občana ve 
Francii, pak nás musí napadnout, že tako-
váto teorie vůbec neexistovala . Abych se 
vyjádřil přesněji: Nelze říci, že by Deklara-
ce práv státu Virginie, Deklarace nezávislosti 
USA, nebo francouzská Deklarace práv 
člověka a občana představovaly kodifikaci 
nějaké konkrétní koncepce přirozeného 
práva, ani nelze říci, že by obsah těchto 
dokumentů byl inspirován výhradně raně 
novověkým přirozeným právem . Podívá-

me-li se kupříkladu na francouzskou De-
klaraci práv člověka a občana z roku 1789, 
zjistíme, že články 4 a 5 zachycují principy 
římského a moderního kontinentálního 
práva, body 7 až 9 o spravedlivém procesu 
vycházejí z praktických zkušeností, totéž 
platí o bodech 13 a 14 o placení daní . 
Ustanovení o společenské užitečnosti v čl . 
1 vychází z fyziokracie, ustanovení o vlast-
nictví v čl . 2 vychází z Locka, ustanovení 
o suverenitě lidu v čl . 3 a 6 vycházejí 
z Rousseaua, atd . Ačkoliv v předrevoluční 
Francii byli myslitelé, kteří pracovali s my-
šlenkou lidských práv, nelze o deklaraci 
říci, že by kodifikovala výhradně některou 
z nich . Je sice logická úvaha Roberta Ale-
xyho, že sám akt kodifikace základních 
práv implikuje, že před tím musel existo-
vat „v substanci“ koncept základních práv, 
aby bylo, co kodifikovat .126 Avšak touto 
„substancí“ nebyla jen jedna či více teorií 
lidských práv, nýbrž různé tradice evrop-
ské právní kultury, z nichž tvůrci deklarací 
čerpali .127

To však neznamená, že bychom měli 
zanechat zkoumání teorií; značí to jen, 
že je třeba změnit otázku .128 Neměli by-
chom hledat prehistorii jediné správné 
teorie lidských práv, ale spíše se ptát, jakou 

124 Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, A301/B358 (srov . Wilhelm Weischedel, Werkausgabe 
III, Frankfurt am Main 1974, s . 313–314) .

125 Jeremy Bentham, “First Line s of a Proposed Code of Law for Any Nation compleat and rationalized,” 
in: Legislator of the World. Writings on Codification, Law and Education, ed . Paul Schofield, Jonathan 
Harris, Oxford 1998, s . 187–239 .

126 Robert Alexy, Discourse Theory and Fundamental Rights, in: Augustín José Menendez – Erik 
O . Eriksen (edd .), Arguing Fundamental Rights, Hamburg 2006, s . 15–30, zde s . 16 .

127 K historii tvorby deklarace srov . Stéphane Rials, La déclaration des droits de l ’homme et du citoyen, 
Paris 1988 .

128 Při pokusu formulovat historii lidských práv jako argumentu jsem přihlížel k poučným knihám 
Tomáš Sobek, Argumenty teorie práva, Praha 2008; týž, Nemorální právo, Praha 2010 .
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funkci plnila lidská práva v raně novově-
kých teoriích práva . To ovšem předpo-
kládá, že se zřekneme představy, že lidská 
práva jsou jakási metafyzicky existující 
platónská idea, kterou stačilo jednou obje-
vit, a pak už bylo nutné za ní jen bojovat . 
Naopak je třeba vycházet z toho, že lidská 
práva jsou metodou vytvořenou lidmi, 
k určitému účelu, že se měnila v průběhu 
dějin a že se její skutečné účinky liší podle 
toho, v jakých souvislostech a v jakém 
diskurzu je užíváme . Při vzniku této my-
šlenky šlo v podstatě o to, že se vzaly fak-
ticky konstatované všeobecné potřeby lidí 
a předpokládalo se, že se z nich dá odvodit 
stejně nezpochybnitelný seznam všeobec-
ných, vrozených a vzájemně propojených 
práv, jejichž respektování zaručí spravedl-
nost za všech okolností a všude . Historie 
ukázala, že tento předpoklad nebyl úplně 
správný, protože již před Velkou francouz-
skou revolucí se ukázalo, že není možné 
určit uzavřený výčet takových nároků . Te-
orie společenské smlouvy zase ukázaly, že 
je obtížné logicky skloubit nároky jednot-

livce a požadavky života v kolektivu . Navíc 
s postupným rozvojem možností raně no-
vověkého státu se před právníky i politiky 
objevila palčivá morální otázka, zda výčet 
lidských práv je spolehlivou metodou pro 
určení toho, co stát smí vynutit silou, tedy 
jinými slovy, zda lidská práva patří do ob-
lasti práva nebo morálky . Během následu-
jícího vývoje se ukázalo, že argument lid-
ských práv někdy pomohl prosadit sprave-
dlnost, jindy vedl k ospravedlnění zločinů . 
Jakýkoliv důkladnější pohled na historické 
teorie práva, které s ní pracovaly, nebo na 
uplatňování této myšlenky ve veřejných 
diskusích navíc ukazuje, že obsah této my-
šlenky se může podle souvislostí změnit 
k nepoznání . Argumentuje-li někdo dnes 
ve veřejných diskusích lidskými právy, 
měli bychom věnovat pozornost i tomu, 
v jakých souvislostech pojem uplatňuje 
a k jakému účelu . Podle mého názoru nám 
právě v tom může pomoci studium reál-
ných dějin lidských práv, studium, které 
hledí na jejich používání jako argumentu 
v komunikaci .
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Ivo Cerman
Who was the first one? The subject and Method of a history of human rights

The article points out the fact that histories of human rights are often based on a kind of 
circular logic because they seek to find predecessors to a contemporary conception of hu-
man rights . However, this approach compels us to ignore a wide range of theories which 
operated with the notion of human rights in the past . In conclusion what we look for in 
history is only a confirmation of our present beliefs . This approach prevents us from see-
ing that human rights were used for various purposes and that their meaning may not be 
inferred from a static definition, as proposed in the Vienna Declaration of 1993, but from 
the argumentative purpose for which they are used in communication . If we continue to 
believe that human rights are Platonic ideas which are absolutely good, and the use of 
which may not be a subject of systematic scrutiny, we easily become victims of anyone who 
uses human rights as an argument .
In order to question contemporary beliefs in the self-sufficient power of the notion of hu-
man rights, I focus on the moment when a fully-fledged theory of human rights appeared 
for the first time in history . My intention is to show from the example of the first legal 
theories of human rights that the meaning of this term changes according to the context 
and that it is not guaranteed by an exact definition, or by using the exact wording “hu-
man rights” . In order to show this, our article follows the emergence of the idea of human 
rights in early legal and philosophical theories . We start with the emergence of the exact 
wording “human rights” in Spanish theology of the 16th century and gradually add the 
notion of inalienable goods in Grotius, and proceed to the application of “natural rights” 
in natural law and social contract theories of the 17th century . The case of Spinoza’s use 
of rights and democracy even shows that the meaning of such key terms can be changed 
quite dramatically . Even though none of the early modern lawyers we have discussed 
proposed that justice should be guaranteed by a bill of human rights, I point out that early 
modern lawyers sought to guarantee justice by providing a well-thought-out system of 
laws that would be based on simple and absolutely true principles of justice .

KEY WORDS: 
natural law; human rights; social contract; Bartolomé de las Casas; Hugo Grotius; 
Samuel Pufendorf; Benedikt Spinoza; John Locke .
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Korespondenãní kontakty hrabûte 
Jifiího Buquoye s evropsk˘mi vûdci*

MICHAL MORAWETZ

Být součástí komunity vědců v první polo-
vině 19 . století bylo možné několika vzá-
jemně provázanými způsoby . Intelektuálo-
vé mohli své myšlenky šířit ústně při osob-
ních setkáních či přednáškách, vydáváním 
a šířením vlastních knih a článků, mohli se 
realizovat v učených společnostech . K vý-
znamným způsobům odborné komunikace 
patřila také korespondence . Sloužila k na-
vazování i udržování kontaktů, k řešení 
organizačních záležitostí, vědeckých otá-
zek, k privátnímu i veřejnému předávání 
myšlenek . Umožňovala učencům být 
v kontaktu s vědeckými institucemi i mezi 
sebou samými . Bylo skrze ni možné šířit 
myšlenky bez ohledu na teritoriální, ná-
rodní či náboženské hranice .1

Autory učených pojednání se ve 
zkoumaném období stávali také někteří 
šlechtici . Zatímco jejich díla dochovaná 
v rukopisné podobě bývala nejčastěji 
určena užšímu okruhu známých, u jejich 
tištěných prací býval předpokládán 
mnohem širší okruh recipientů .2 Mezi 
vědeckou komunitu se chtěl se svými 
zájmy prosadit i hrabě Jiří Buquoy 
(1781–1851) . Jeho rozsáhlá pozůstalost 
dokládá, že k propagaci svých myšlenek 
používal nejen osobní kontakty, studijní 
cesty, vydávané knihy a články, ale také 
korespondenci . Dochovaný soubor 176 
přijatých dopisů od 119 odesilatelů z let 
1810–1830 budí oprávněně dojem, že 
hrabě nebyl s nikým v dlouhodobém 

 * Tato studie je prvním výstupem individuálního projektu Odborné diskuse v korespondenci Jiřího Buquoye 
Gran to vé agentury Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích č . 052/2014/H .

1 V dějinách vědy bývá korespondence mezi učenci vnímána především jako důležitý doklad o jejich 
vzájemné komunikaci . K odborné korespondenci a jejím interpretacím srov . Karen Lambrecht, 
Gelehrte Briefe: Sagan und das Korrespondentennetz von Johann Ignaz von Felbiger, in: Marek Hałub – 
Anna Mańko-Matysiak (edd .), Śląska republika uczonych – Schlesische Gelehrtenrepublik – Slezská 
vědecká obec, Wrocław 2004 (= Res publica doctorum Silesiaca 1), s . 302–324; Radu Mârza, Barto-
lomeus Kopitar and Josef Dobrovský on Romanians, Transylvanian Review 19, 2010, s . 107-120; Hanns-
-Peter Neumann, The Social Role of an Enlightened German Philosopher: Christian Wolff (1679–1754) 
in His Correspondence with Ernst Christoph Count of Manteuffel, in: Tatiana V . Artemyeva – Mikhail I . 
Mikeshin (edd .), Intellectual and Political Elites of the Enlightenment, Helsinki 2014 (= Collegium . 
Studies across Disciplines in the Humanities and Social Sciences 16), s . 87–98 . Odborné diskuse 
mezi filozofy studovala na základě korespondence Martina Ondo Grečenková, Windischgrätz 
a Condorcet. Příběh jednoho osvícenského projektu, Český časopis historický 107, 2009, s . 569–598 .

2 Téma šlechtických autorů interpretačně uchopil Ivo Cerman, Šlechtická kultura v 18. století. Filozofo-
vé, mystici, politici, Praha 2011, zejména s . 275–285 .
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písemném styku .3 Přesto je soubor 
dostatečně reprezentativní k tomu, aby 
na něm bylo možné ukázat, jak využíval 
hrabě Buquoy korespondenci v odborné 
komunikaci, respektive na kterou 
skupinu vědců a z kterých zemí zaměřil 
snahy o propagaci svých názorů, jakým 
způsobem je oslovoval a jak byly jeho 
myšlenky přijímány .

dopis jako pokračování 
ústní konverzace
V Buquoyově pozůstalosti jsou v po-
měrně malé míře zastoupeny dopisy od 
osob,4 se kterými se hrabě osobně setkal 
a jejichž započaté debaty pokračovaly 
po jejich rozloučení písemnou formou . 
Ústní hovory nebývají samozřejmě běžně 

zaznamenávány, a tudíž představuje tento 
druh korespondence často jediné prameny, 
díky kterým si lze alespoň částečně udělat 
představu o obsahu konverzací . Buquoy se 
s osobnostmi vědeckého a kulturního ži-
vota seznamoval v Praze, kde trávil zimní 
měsíce v malostranském paláci a během 
letních sezon využíval ke společenským 
setkáváním a učeným debatám venkov-
ská sídla v jihočeských Nových Hradech 
a v Červeném Hrádku u Jirkova .5 Právě 
zámek Červený Hrádek byl vhodným vý-
chozím bodem také pro Buquoyovy cesty 
do lázeňských měst Teplic a Karlových 
Varů, kde bylo možné potkat významné 
osobnosti kulturního, politického a vě-
deckého života té doby .6 Mnozí předsta-
vitelé domácí kulturní a vědecké obce této 

2 Dopisy v pozůstalosti Jiřího Buquoye jsou rozděleny na korespondenci s členy rodiny a příbuznými, 
s úředníky, služebníky a známými a konečně na korespondenci s jednotlivými učenci, národohospodáři 
a odborníky . Předmětem této studie je poslední zmiňovaná skupina dopisů uložená ve Státním oblast-
ním archivu (dále jen SOA) v Třeboni, Rodinném archivu (RA) Buquoyů, kart . 204 . Výjimečně byly 
k výběru zařazeny i další dopisy ze stejného fondu či jiného archivu, které se svým obsahem vztahují 
rovněž k odborným otázkám . Na ně budou odkazovat další poznámky na příslušných místech textu .

4 Spíše na okraj poznamenejme, že formální styl odborných dopisů si držel formu, která se ustálila v ra-
ném novověku, a drobně se tím začal odlišovat od stylu soukromé korespondence . Dopisy obdržené Bu-
quoyem začínají téměř vždy oslovením Hochgeborner Herr Graf a po vlastním (též strukturovaném) textu 
dopisu jsou zakončeny frází Mit innigster Verehrung Ihr gehorsamster Diener nebo její variací . K formální 
podobě dopisů v raném novověku srov . Beatrix Bastl, Formen und Gattungen frühneuzeitlicher Briefe, in: 
Josef Pauser – Martin Scheutz – Thomas Winkelbauer (edd .), Quellenkunde der Habsburgermonarchie 
(16 .–18 . Jahrhundert) . Ein exemplarisches Handbuch, Wien – München 2004, s . 801–813, zvláště 
s . 801–804 . K podobě soukromých dopisů na přelomu 18 . a 19 . století srov . I . Cerman, Šlechtická kultu-
ra, s . 224–233; Milena Lenderová, Svět Paulíny ze Schwarzenberku. Osobní korespondence jako historický 
pramen, Jihočeský sborník historický 72, 2003, s . 208–218, zejména s . 217–218 .

5 K Buquoyovu životu a kariéře podrobněji Ernst Hirsch, Graf Georg Buquoy. Ein vergessener Goethe-
anist, Wien [1975] (= nevydaný strojopis Universitätsbibliothek Wien); Michal Morawetz, Jádro 
filozofického názoru Jiřího Buquoye v kontextu romantické vědy, České Budějovice 2013 (Diplomová prá-
ce), s . 22–39; Helga Turková, Zapomenutý polyhistor hrabě Jiří Buquoy, Miscellanea oddělení rukopisů 
a starých tisků 7, 1990, s . 131–165, zejména s . 133–147 .

6 Společenskému životu v severočeských lázních ve sledovaném období se věnovala bohatá literatura . 
Srov . alespoň Margarete Buquoy, Begegnungen in Böhmen: Goethe, Buquoy, Tomaschek. Wissenschaft, 
gesellschaftliches Leben und Musik, München 1987; Johannes Urzidil, Goethe v Čechách, Příbram 2009 .
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možnosti hojně využívali a dochovaná 
korespondence ukazuje, že známosti ze 
severočeských lázeňských měst měly velký 
význam také pro Jiřího Buquoye .

Možnost využívat Červený Hrádek 
jako jedno ze svých sídel získal hrabě 
v červenci 1806 svatbou s Gabrielou von 
Rottenhan (1784–1863), jejímuž otci 
tamní zámek patřil . Skutečnost, že začal 
zámek v Červeném Hrádku využívat pro 
jeho výhodnou polohu již brzy po svatbě, 
dokumentuje jeden z prvních doloži-
telných kontaktů – spojení s německým 
přírodovědcem a básníkem7 Johannem 
Wolfgangem Goethem (1749–1832) .8 
Hrabě Buquoy, který pobýval v létě 1813 
v Červeném Hrádku, zaslal Goethemu 
svůj připravovaný článek o vlastním 

refraktometru,9 Goethe ho 23 . července 
toho roku obdržel a o čtyři dny později 
se sešli k diskusi . Na začátku srpna poslal 
Goethe Buquoyovi článek zpět s prů-
vodním dopisem, ve kterém vysvětlil svůj 
pohled na zkoumaný problém lomu svě-
telných paprsků .10 Jak dokládají Goetheho 
deníkové zápisky, jeho teorie barev a s tím 
související Buquoyův zájem o lom světla 
se staly tématem vzájemných hovorů 
i v první polovině srpna 1818 v Karlových 
Varech .11

Karlovy Vary se staly svědkem i dalšího 
Buquoyova setkání s významným vědcem . 
Od července 1822 léčil v tamních lázních 
své problémy s opakovanými bolestmi 
hlavy Jöns Jakob Berzelius (1779–1848) .12 
Společnost v té době již dobře známého 

7 Lidé, kteří se pohybovali ve vědě první poloviny 19 . století, mívali běžně široké zájmy, a literatura jim 
proto obvykle přisuzuje celou řadu rozmanitých profesí . V této studii jsou charakterizováni profesemi, 
které odpovídají tématům jejich kontaktu s hrabětem Buquoyem .

8 Oba muži se nejprve setkali v roce 1807 v Karlových Varech, o tři roky později tam také obnovili své 
kontakty . Významnější byla jejich setkání při Goetheho pobytech v Teplicích v letech 1812 a 1813 . 
K jejich setkávání podrobněji M . Buquoy, Begegnungen, s . 18–29; Robert Teichl, Goethe und Georg 
Graf von Buquoy, Chronik des Wiener Goethe-Vereins 19, 1905, s . 17–30 . Srov . též J . Urzidil, Goe-
the, s . 95–98 .

9 Buquoyův článek o refraktometru, tedy přístroji na měření lomu světla, vyšel následující rok v Anna-
len der Physik . Buquoy svůj přístroj nazýval Aktinoklasometer, případně Strahlenbrechungsmesser . Srov . 
Georg von Buquoy, Ein Instrument zur Bestimmung der irdischen Strahlenbrechung in jedem Stand-
punkte, Annalen der Physik, 1814, Band 46, s . 307–314 .

10 SOA v Třeboni, RA Buquoyů, kart . 204, Johann Wolfgang Goethe Jiřímu Buquoyovi, Teplice 
4 . 8 . 1813 . K transliteraci dopisu srov . M . Buquoy, Begegnungen, s . 19–20; R . Teichl, Goethe, s . 19–20 .

11 Goethe daroval 12 . 8 . 1818 hraběti Buquoyovi na rozloučenou spisek Zur Kenntniß der böhmischen 
Gebirge s věnováním jako vzpomínku na společné výpravy a rozhovory . K věnování připojil čtyři verše 
z připravované sbírky West-östlicher Divan; lze upozornit, že jde o jediný dochovaný, možná dokonce 
vůbec první autograf tohoto díla . M . Buquoy, Begegnungen, s . 26; přepis věnování tamtéž; reproduk-
ce titulní strany tamtéž, s . 28; reprodukce a přepis též R . Teichl, Goethe, s . 24 a 25 . Originál uložen 
v SOA v Třeboni, RA Buquoyů, kart . 204 .

12 Berzelius přijel do Karlových Varů společně se svým přítelem, finským skladatelem Bernhardem 
Crusellem (1775–1838) dne 9 . 7 . 1822 a ubytovali se v hotelu U Modrého lva . [Anonym], Liste der 
angekommenen Kur- und Badegäste in der königl. Stadt Kaiser-Karlsbad im Jahre 1822, Karlsbad [1822], 
fol . 34, č . 905 .
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švédského chemika rádi vyhledávali vědci 
i umělci . Berzelius se tak díky tomu sezná-
mil s mnoha osobnostmi, mezi něž patřil 
i Jiří Buquoy .13 Bližší podrobnosti o jejich 
kontaktu sice nejsou známy, víme ale, že 
Berzeliův zdravotní stav se zlepšil po uží-
vání karlovarské minerální vody . To zřejmě 
neuniklo hraběti Buquoyovi, který se tou 
dobou zajímal o alternativní způsoby léčby . 
Po návratu do Švédska analyzoval Berzelius 
vodu, kterou si dovezl z Karlových Varů 
a výsledek zaslal Buquoyovi .14 Z dopisu vy-
svítá, že hraběte zajímalo složení vody kvůli 
jejímu možnému využití v homeopatii .

Homeopatií se Jiří Buquoy zabýval 
kolem roku 1820 intenzivně .15 V jedné 
ze svých knih s jejími principy argumen-
tuje na podporu vlastní biologické teorie 
a její účinek vyzkoušel i prakticky . Kromě 
sebe nechal pomocí této metody léčit 
i svou manželku a dceru Gabrielu (1809–
1841) .16 Z častých zmínek o homeopatii 
v jeho přijaté korespondenci je evidentní, 
že v odborné komunitě byly jeho sympatie 
k tomuto, v rakouské monarchii tou dobou 
zakázanému,17 alternativnímu způsobu 
léčby známy . Mezi souhlasnými dopisy 
některých německých lékařů a farmako-

13 Henrik Gustaf Söderbaum (ed .), Jakob Berzelius. Selbstbiographische Aufzeichnungen, Leipzig 1903, 
s . 80; Zdeněk Němec (ed .), Vlastní životopis Václava Jana Tomáška, Praha 1941, s . 230–232 .

14 Analýzu zpracoval, ačkoli prokazatelně věděl, že rakouské úřady zakázaly zahraničním vědcům 
provádět podobné rozbory . Vyplývá to z dopisu uloženého v SOA v Třeboni, RA Buquoyů, kart . 204, 
Jöns Jakob Berzelius Jiřímu Buquoyovi, Stockholm 19 . 11 . 1822 . V Berzeliově pozůstalosti v Centru 
pro dějiny vědy (Centrum för Vetenskapshistoria) ve Stockholmu se zřejmě žádný Buquoyův dopis 
nedochoval . Srov . digitalizovaný lístkový katalog na http://centrumdb .kva .se/brev/ipac/SearchForm .
jsp (přístup ověřen 17 . března 2015) .

15 Homeopatie je alternativní léčebná metoda, kterou na přelomu 18 . a 19 . století vyvinul německý lé-
kař Samuel Hahnemann . Nezaměřuje se na léčbu konkrétních symptomů nemoci jako běžná medicí-
na, ale pohlíží na člověka jako na jeden organický celek, který se snaží přivést léčbou zpět do ztracené 
rovnováhy . Při indikaci léků se řídí zásadou similia similibus curentur (léčba podobného podobným) . 
Ke vzniku a charakteristice homeopatie srov . Christian Lucae, Homöopathie an deutschsprachigen 
Universitäten. Die Bestrebung zu ihrer Institutionalisierung von 1812 bis 1945, Heidelberg 1998 
(= Quellen und Studien zur Homöopathiegeschichte 4), s . 20–22; Kathrin Schreiber, Samuel Hah-
nemann in Leipzig. Die Entwicklung der Homöopathie zwischen 1811 und 1821: Förderer, Gegner und 
Patienten, Stuttgart 2002 (= Quellen und Studien zur Homöopathiegeschichte 8), s . 10–19 . K recepci 
homeopatie v Českých zemích blíže Robert Jütte, The Hidden Roots. A History of Homeopathy in 
Northern, Central and Eastern Europe, Stuttgart 2006, s . 49–60; Ludmila Hlaváčková, Elias Altschul 
a homeopatie na pražské lékařské fakultě ve druhé polovině 19. století, Acta Universitatis Carolinae – 
Historia Universitatis Carolinae Pragensis 42, 2002, s . 75–83 .

16 Srov . alespoň Georg von Buquoy, Zusammenstellung einiger Hauptmomente aus der Geotomie, Phy-
totomie und Zootomie… Ferner: Über die Methode in der Biologie überhaupt und namentlich über die 
Anwendung der Mathematik bei der Interpretation der Lebenserscheinigungen; erläutert durch die Betrach-
tung der Hahnemannisch-Homöopatischen Heillehre…, Leipzig 1820, s . 549–562; SOA v Třeboni, RA 
Buquoyů, kart . 205, Příspěvky k vlastnímu životopisu, fol . 85 .

17 Homeopatie byla v Rakousku zakázána dekretem dvorské kanceláře z 13 . října 1819 . Zákaz byl zru-
šen až v roce 1837 . K dekretu srov . Ch . Lucae, Homöopathie, s . 64 . K zákazu léčebné metody stručně 
též L . Hlaváčková, Elias, s . 75–76 .



41Opera histOrica    • ročník 16 • 2015 • č. 1

MICHAL MORAWETZ  / Vědecké studie /

logů s Buquoyovým pojetím homeopatie 
zaujímá nejvýznamnější místo dopis 
od zakladatele oboru, doktora Samuela 
Hahnemanna (1755–1843) .18 Je nezbytné 
upozornit alespoň na fakt, že Hahnemann 
měl několik výhrad k Buquoyovu pojetí .19 
K recepci zájmu hraběte o homeopatii ješ-
tě uveďme, že v únoru 1821 obdržel jako 
upomínku na zajímavé konverzace během 
pobytu v Lipsku sbírku blíže nespecifiko-
vaných věcí se vztahem k Samuelu Hah-
nemannovi (Sammlung von Hahnemannia-
ris) . Zaslal mu je spolu s dopisem německý 
ekonom, tou dobou generální konzul 
v Sasku, Adam Müller (1779–1829),20 
který sbírku sám připravil .21

Význam severočeských a saských 
kontaktů pro rozvoj Buquoyovy vědecké 
kariéry dokumentuje i dopis německé-
ho fyzika Ludwiga Wilhelma Gilberta 
(1769–1824) .22 V textu profesor fyziky na 
lipské univerzitě lituje, že se s Buquoyem 
nesetkal v Lipsku osobně, ale dodává, že 
by ho rád navštívil v Červeném Hrád-
ku, který leží nedaleko jemu známých 
Teplic .23 Červený Hrádek a přilehlé okolí 
byly rozhodně pro německého fyzika 
lákavé, neboť si tam mohl prohlédnout 
Buquoyův barometr či parní stroj, o kte-
rém mu hrabě referoval v dopise . Gilbert 
zmíněné vynálezy nechtěl vidět jen kvůli 
svému odbornému zaměření, zajímaly ho 

18 Německý lékař Samuel Hahnemann proslul zejména formulováním alternativní lékařské metody, 
kterou nazval Homöopathie podle řeckých slov homoios (podobný) a páthos (nemoc) . Její principy začal 
aplikovat již v roce 1796, ale oficiálně byla představena až roku 1810 v knize Organon der rationellen 
Heilkunde . K jeho životu a působení blíže Robert Jütte, Samuel Hahnemann. Begründer der Homöo-
pathie, München 2005 .

19 SOA v Třeboni, RA Buquoyů, kart . 204, Samuel Hahnemann Jiřímu Buquoyovi, Leipzig 
19 . 3 . 1821 .

20 Adam Müller, po roce 1826 rytíř von Nittersdorf, byl německý ekonom ovlivněný romantismem . 
Angažoval se též v diplomacii a politice v pruských a později i rakouských službách . K jeho životu 
a působení více Jakob Baxa, Adam Müller. Ein Lebensbild aus den Befreiungskriegen und aus der deut-
schen Restauration, Jena 1930 .

21 Podle obsahu dopisu se lze domnívat, že šlo o novinové výstřižky, jež se týkaly zákazu Hahnema-
nnovy praxe po neúspěšné léčbě maršála Karla I . Filipa ze Schwarzenbergu (1771–1820) . Dopis 
není zařazen mezi odbornou korespondenci, ale k dopisům s úředníky, služebníky a známými . SOA 
v Třeboni, RA Buquoyů, kart . 175, inv . č . 967, sign . 257 .31, Adam Müller Jiřímu Buquoyovi, Leipzig 
4 . 2 . 1821 . Adam Müller byl v okamžiku smrti maršála rakouským generálním konzulem v Sasku 
a zároveň i jediným oficiálním reprezentantem Rakouska v Lipsku . Jeho úkolem proto bylo sestavit 
kondukt, který měl Schwarzenbergovy ostatky dopravit do Čech . Srov . J . Baxa, Adam, s . 378–379 . 
K homeopatické léčbě Karla I . Filipa ze Schwarzenbergu blíže Václav Grubhoffer, Pod závojem 
smrti. Poslední věci Schwarzenbergů v letech 1732–1914, České Budějovice 2014, s . 89–90 .

22 Ludwig Wilhelm Gilbert vyučoval fyziku a matematiku na univerzitě v Halle, než získal roku 1811 
profesuru fyziky v Lipsku . Od roku 1799 až do své smrti vydával odborné periodikum Annalen der 
Physik . Známá je i jeho cestovní příručka Handbuch für Reisende durch Deutschland z roku 1791 . 
K jeho osobě srov . alespoň Eugen Lommel, Gilbert, Ludwig Wilhelm, in: Allgemeine Deutsche 
Biographie Band 9, Leipzig 1879, s . 168 .

23 V Teplicích byl toho roku o Letnicích (17 . 5 . 1812) . SOA v Třeboni, RA Buquoyů, kart . 204, 
Ludwig Wilhelm Gilbert Jiřímu Buquoyovi, Leipzig 10 . 10 . 1812 .
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i jako vydavatele významného odborného 
periodika Annalen der Physik . Navázaná 
spolupráce pokračovala i v následujících 
letech, o čemž svědčí nejen další z dopisů, 
ale i devět Buquoyových článků uveřej-
ňovaných do roku 1821 v Gilbertově 
časopise .

Problematiku lomu světla a s ní sou-
visející technické přístroje a jejich užití 
nekonzultoval Buquoy jen s výše zmíně-
ným Goethem . Při svém pařížském po-
bytu v druhé polovině roku 1815 navštívil 
hrabě i Královskou observatoř, ve které mu 
astronom François Arago (1786–1853) 
předvedl přístroj k určení polarity svět-
la .24 Buquoye zaujal přístroj natolik, že si 
ho nechal ve Francii vyrobit a dovezl ho 
do Červeného Hrádku, kde ho využí-
val k měřením prováděným z pověření 
ředitele pražské klementinské hvězdárny 
Aloise Davida (1757–1836) .25 Dochovaná 
korespondence dokládá, že hrabě Buquoy 
měřil během zatmění Slunce 19 . listopa-

du 1816 atmosférický tlak na barometru, 
teplotu vzduchu na teploměru s Réaumu-
rovou stupnicí a polarizaci světla na pří-
stroji sestrojeném podle návodu astronoma 
Araga .26 Hrabě posledně zmíněný přístroj 
ve svém dopise důkladněji popsal, z čehož 
lze usuzovat, že nebyl Davidovi, potaž-
mo domácí odborné veřejnosti stále ještě 
znám a že jeho použití bylo Buquoyovou 
iniciativou .27

Hrabě Buquoy nenavazoval kontakty 
jen v Čechách či přilehlém Sasku . Sám 
přikládal největší vliv na svou vědeckou 
kariéru pobytu v Paříži v roce 1815, kam 
odjel prezentovat vlastní teorii o pohybu 
těles s proměnnou hmotností . Připravil 
přednášku pro matematicko-fyzikální 
sekci pařížského Institut de France a ak-
tivně navazoval kontakty s francouzskou 
vědeckou obcí . Jeho spíše filozofické 
pojetí dynamiky nebylo v Paříži všeobecně 
přijato, hrabě se proto rozhodl nasměro-
vat své odborné snahy k metafyzickému 

24 Srov . deníkový zápis Jiřího Buquoye ze 4 . 9 . 1815 v Menso Folkerts – Gleb K . Michajlov, Graf 
Georg von Buquoy und die Dynamik der Systeme mit veränderlichen Massen. Die Reise eines böhmi-
schen Grundherrn und Naturforschers nach Paris (1815), Augsburg 2010 (= Algorismus . Studien zur 
Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften 74), zejména s . 142–143 .

25 Jedním z úkolů, které české vědě stanovila Královská společnost nauk, bylo vytvoření nové mapy 
Čech . Proto muselo dojít k novému astronomickému proměření významných míst v Čechách . David 
na úkolu systematicky pracoval od konce 18 . století a nebylo výjimkou, že dílčí úkoly delegoval na 
některé další osoby . Srov . Milan Hlinomaz – Lucie Mildorfová, Alois Martin David (8. 12. 1757–
28. 2. 1836). K 250. výročí narození nejvýznamnější vědecké osobnosti Tepelska, Sborník muzea Karlo-
varského kraje 16, 2008, s . 123–140, zde s . 129 .

26 Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, v . v . i ., Archiv AV ČR (AAV), Státní 
hvězdárna, kart . 32, inv . č . 162, sign . I .B .6, Jiří Buquoy Aloisi Davidovi, Nové Hrady 3 . 10 . 1816 
a Praha 19 . 11 . 1816 .

27 Kontakt obou vědců pokračoval i nadále . Alois David využíval Buquoyovy pohostinnosti prokaza-
telně i v roce 1817 a 1819 během astronomicko-geodetického průzkumu okolí Červeného Hrádku . 
Srov . Aloys David, Geographische Ortsbestimmungen von Rothenhaus und den umliegenden Ortschaften, 
Prag 1820, s . 108–112; AAV, Státní hvězdárna, kart . 33, inv . č . 162, sign . I .B .6, Alois David nezná-
mému adresátovi [ Jiřímu Buquoyovi], Červený Hrádek 16 . 10 . 1819 .
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vnímání světa .28 Přes generalizující kritiku 
francouzské odborné komunity jako celku, 
kterou hrabě dlouho opakoval ve svých 
pracích, neignoroval v Paříži navázané 
kontakty alespoň s těmi členy Institutu, 
kteří s ním souhlasili . Matematik Pierre-
-Simon Girard (1765–1836) psal Bu-
quoyovi dopis poměrně krátce po jeho 
odjezdu z Francie . Vyjádřil v něm sym-
patie k jeho teorii a připomněl, že s jeho 
závěry souhlasil i André-Marie Ampère 
(1775–1836)29 v přednášce, kterou před 
členy pařížského Institutu přednesl .

Zajímal se rovněž o teorii vln Františ-
ka Josefa Gerstnera (1756–1832), kterou 
se snažil Buquoy ve Francii neúspěšně 
propagovat . Jejich korespondenční kontakt 
sporadicky pokračoval nejméně další čtyři 
roky .30 Spolu s odpovědí na Girardův 
dopis napsal hrabě i chemikovi Josephu 
Louisi Gay-Lussacovi (1778–1850),31 se 
kterým debatoval o jedné z prací dánského 

fyzika Hanse Christiana Ørsteda (1777–
1851) .32 Kontakt obnovil i s matematikem 
Josephem Gergonnem (1771–1859), 
který ve svém rozsáhlém dopise uznale 
komentuje Buquoyovy v Paříži prezento-
vané principy mechaniky a přiznává, že by 
rád – jako vydavatel Annales de mathéma-
tiques pures et appliquées – získal vědecké 
kontakty mimo Francii .33 Udržované kon-
takty s francouzskými fyziky a matematiky 
po první Buquoyově cestě do Paříže lze, 
i přes vědecky závažná témata pojednaná 
v dopisech, chápat spíše jako dozvuky jeho 
snah o prosazení vlastního pohledu na 
mechaniku .

 
ohlas odborné činnosti hraběte
Korespondence sloužila kromě udržování 
kontaktů také k jejich navazování a ře-
šení organizačních záležitostí vědeckého 
života . Jiří Buquoy vstupoval do povědomí 
odborné veřejnosti od druhého desetiletí 

28 K Buquoyově cestě do Paříže v roce 1815 a teorii o pohybu těles s proměnnou hmotností blíže 
M . Folkerts – G . K . Michajlov, Graf, s . 77–107 . Velmi cennou přílohou je zde kromě edice ces-
tovního deníku i seznam Buquoyových vydaných prací a recenzí na ně .

29 Francouzský fyzik André-Marie Ampère se zabýval zejména magnetismem a elektrodynamikou . 
Jako člen Institut de France přednesl 11 . září 1815 souhlasný komentář s Buquoyovými výsledky 
v oblasti mechaniky . Tamtéž, s . 97 .

30 SOA v Třeboni, RA Buquoyů, kart . 204, Pierre-Simon Girard Jiřímu Buquoyovi, Paris 18 . 10 . 1815; 
v dalším dopise z 8 . 3 . 1816 se vracel ještě k tématu Ampèrovy promluvy, zbylé dopisy 27 . 11 . 1817, 
11 . 10 . 1818 a 1 . 5 . 1819 jsou dokladem o přeposílání odborné literatury .

31 Významný francouzský chemik Joseph Louis Gay-Lussac formuloval zákon týkající se plynů, iden-
tifikoval jód jako nový chemický prvek a podílel se například na zjištění chemického složení vody . 
S Buquoyem se setkal poprvé 23 . srpna 1815 v Paříži . Srov . zápis z toho dne v Buquoyově deníku . 
M . Folkerts – G . K . Michajlov, Graf, s . 124 . K Gay-Lussacovu vědeckému působení Maurice 
Crosland, Gay-Lussac. Scientist and bourgeois, Cambridge 1978 .

32 Vzácně se dochoval i koncept Buquoyova dopisu . Tamtéž, Jiří Buquoy Josephu Louisi Gay-Lussa-
covi, Praha 20 . 12 . 1815 a Joseph Louis Gay-Lussac Jiřímu Buquoyovi, Paris 29 . 1 . 1816 .

33 Tamtéž, Joseph Gergonne Jiřímu Buquoyovi, Nîmes, s . d . [1816?] . Dopis zmiňuje i Luboš Nový, 
K vědeckým zahraničním stykům Jiřího Buquoye (1781–1851), Dějiny věd a techniky 40, 2007, s . 1–11, 
zde s . 4 .
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19 . století, kdy začaly vycházet jeho první 
knihy a články . Skutečnost, že jeho díla 
nezůstávala bez odezvy, dokládají některé 
z přijatých dopisů . Pozornost bude nyní 
zaměřena na vydavatele periodik, které 
hrabě Buquoy zaujal svou odbornou čin-
ností . Je třeba připomenout, že zaměření 
otiskovaných článků v časopisech často 
odráželo vědecký názor jejich vydavatelů, 
stávaly se jim jistou publikační platformou 
pro šíření a podporu vlastních názorových 
stanovisek .34 S tím souvisela i vznikající 
rozsáhlá korespondence, skrze niž editoři 
časopisů oslovovali potenciální zájemce 
o publikování v jejich periodiku .

Již výše byl zmíněn zájem německého 
fyzika Gilberta o Buquoyovy články do 
Annalen der Physik . V devíti statích, které 
hrabě v tomto prestižním periodiku otiskl 
v letech 1813–1821, publikoval výsledky 
vlastního výzkumu týkající se pokusů 
s výrobou skla, lomu světelných paprsků, 
magnetismu a mechaniky .35 V rubrice 

Auszüge aus Briefen an den Herausgeber 
byly dokonce jako takzvané Leserbriefe 
uveřejněny části Buquoyových dopisů, což 
svědčí o předpokládaném vědeckém vý-
znamu jejich debat .36 Zájem o Buquoyovy 
práce projevil pro své Annales de mathéma-
tiques pures et appliquées i výše zmiňovaný 
člen pařížského Institut de France Joseph 
Gergonne . Právě s Gergonnovými Annales 
se chtěl srovnávat další z Buquoyových ko-
respondentů, německý matematik August 
Leopold Crelle (1780–1855) .37 Crelle 
poslal v roce 1826 hraběti první číslo ča-
sopisu Journal für die reine und angewand-
te Mathematik, jehož byl vydavatelem .38 
V dopise o dva roky později vyjádřil 
potěšení nad ochotou hraběte publikovat 
v jím vydávaném periodiku, ale dodal, 
že vzhledem k velkému zájmu o totéž ze 
strany mnoha dalších vědců může otištění 
zaslaného článku trvat velmi dlouho .39 
Buquoy v tomto periodiku nakonec nic 
nevydal .

34 Praxi naznačil již Wolfgang Eccarius, August Leopold Crelle als Herausgeber des Crelleschen Journals, 
Journal für die reine und angewandte Mathematik 286/287, 1976, s . 5–25, zde s . 5–9 . Časopisy často 
vstupovaly do obecného povědomí přímo pod jménem svého vydavatele (například Crelles Journal pro 
Journal für die reine und angewandte Mathematik) .

35 Srov . alespoň bibliografii Buquoyových článků z Annalen der Physik v M . Folkerts – G . K . Michaj-
lov, Graf, s . 200–201 .

36 Ludwig Wilhelm Gilbert, Auszüge aus Briefen an den Herausgeber – Von Hrn. Grafen G. von Bucquoi, 
Prag im März 1813, Annalen der Physik, 1813, Band 44, s . 106–108; týž, Graf Buquoy an Herrn 
Doctor und Professor Gilbert in Leipzig, Annalen der Physik, 1821, Band 67, s . 202–203 .

37 August Leopold Crelle se odborně zabýval převážně matematikou . Zaměřoval se zejména na uplat-
ňování matematických poznatků v praxi a do dějin oboru vstoupil díky svým zjištěním týkajících se 
geometrie trojúhelníku . K hodnocení jeho činnosti srov . W . Eccarius, August, s . 6n .

38 SOA v Třeboni, RA Buquoyů, kart . 204, August Leopold Crelle Jiřímu Buquoyovi, Berlin 
24 . 3 . 1826 . K jejich kontaktu stručně též L . Nový, K vědeckým zahraničním stykům, s . 4 . Při této 
příležitosti je nutné připomenout, že matematika byla ještě v první polovině 19 . století úzce spjata 
s dnes již často samostatnými obory . Crellův časopis otiskoval studie týkající se matematické analýzy, 
geometrie, mechaniky a praktické aplikace matematických poznatků například v optice, termice, 
hydraulice, akustice, geografii či geodézii . Srov . W . Eccarius, August, s . 16 .
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Nejvýznamnější publikační platformou 
pro Buquoyovy články byl časopis Isis, oder 
Encyclopädische Zeitung vydávaný filozo-
fem a přírodovědcem Lorenzem Okenem 
(1779–1851) v Jeně .40 Časopis byl otevře-
ný různým vědeckým směrům a Buquoy 
v něm v letech 1822–1847 vydal 117 
kratších článků, jež přibližují jeho vlastní 
názory z filozofie, matematiky či ekono-
mie .41 Pouhé dva dochované dopisy jsou 
jistě jen torzem vzájemné komunikace, 
ale přesto svědčí o blízkém vztahu těchto 
filozofů . Kromě marginálních záležitostí, 
které se týkají problémů při otiskování 
některých Buquoyových článků,42 ukazují 
dopisy na jedno závažnější téma . Oken 

založil v Lipsku roku 1822 Gesellschaft 
deutscher Naturforscher und Aerzte, která 
měla podporovat bádání v přírodních 
vědách při každoročních setkáních vědců 
(Versammlungen) v různých německých 
městech .43 Z Okenova dopisu z led-
na 1827 je zřejmé, že Jiří Buquoy navr-
hoval připravit setkání v Praze . Německý 
filozof ho ujišťoval, že se tomu nebrání, jen 
pokud nebude rakouská vláda proti . Dále 
naznačil, že lokalitu pro dvě následující 
setkání již domluvil s Kašparem Šternber-
kem (1761–1838) .44 Hrabě Šternberk byl 
na organizaci Versammlungen z českých 
vědců zainteresován patrně nejvíce, sám se 
také pokoušel o uspořádání shromáždění 

39 V dopise je tužkou zatržena část o možném prodlení v otištění článku . Zda ji zatrhl přímo Buquoy, 
zřejmé není, ale mohla by být důvodem, který hraběte odradil od publikování v tomto periodi-
ku . SOA v Třeboni, RA Buquoyů, kart . 204, August Leopold Crelle Jiřímu Buquoyovi, Berlin 
5 . 11 . 1828 .

40 Lorenz Oken byl ovlivněn naturfilozofií Friedricha Wilhelma Schellinga (1775–1854), kontakty 
udržoval i s Goethem . Jeho měsíčník Isis vycházel v Jeně v letech 1817–1848 nejprve jako Isis oder 
Encyclopädische Zeitung, později s podtitulem encyclopädische Zeitschrift, vorzüglich für Naturgeschich-
te, vergleichende Anatomie und Physiologie . Uveřejňované články se týkaly především vědy, ale také 
politiky a společenského dění . K vydávání časopisu blíže Klaus Schäffner, Lorenz Oken – ein 
biographisches Profil, in: Dietrich von Engelhardt – Jürgen Nolte, Von Freiheit und Verantwortung 
in der Forschung . Symposium zum 150 . Todestag von Lorenz Oken (1779-1851), Stuttgart 2002, 
s . 130–137, zvláště s . 131–134 .

41 Soupis uveřejněných článků uvádí M . Folkerts – G . K . Michajlov, Graf, s . 201–212 .
42 Článek Neue Wärmetheorie nemohl být otištěn kvůli svému rozsahu najednou, ale byl vydán ve třech 

částech v roce 1825 . Potíže činily typografům také matematické rovnice v Buquoyových článcích . 
SOA v Třeboni, RA Buquoyů, kart . 204, Lorenz Oken Jiřímu Buquoyovi, Jena 3 . 10 . 1824; tamtéž, 
Lorenz Oken Jiřímu Buquoyovi, Dresden 5 . 1 . 1827 .

43 K setkávání vědců srov . Marianne Klemun, Natural Science and Geology as a Medium of Integration: 
The Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Prague 1837 and the Meetings of German Natural 
Scientists and Physicians during the „Vormärz“ (1822–1848), Centaurus . An International Journal of 
the History of Science and its Cultural Aspects 48, 2006, s . 284–297, zde s . 286–289 .

44 Hrabě Kašpar Šternberk nejprve nastoupil církevní dráhu v Bavorsku, ale později u něj převážily vě-
decké zájmy . Odborně se věnoval botanice, paleobotanice a geologii . Navázal kontakty s evropskými 
vědci a významně se podílel na založení Vlasteneckého muzea v Čechách . K jeho osobnosti a veřej-
nému působení Jiří Majer, Kašpar Šternberk, Praha 1997 . K interpretaci Šternberkových odborných 
zájmů I . Cerman, Šlechtická kultura, s . 427–445 .
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v hlavním městě Českého království, ale 
dlouhodobě narážel na problémy s ra-
kouskou vládou .45 Osobní angažovanost 
hraběte Buquoye na pořádání shromáž-
dění vědců a lékařů v Praze je důležitým 
dokladem jeho snah o podporu vědy také 
v rakouské monarchii .

S kulturním a potažmo vědeckým 
životem v Čechách souvisí rovněž jediný 
dopis od ženy, který se dochoval mezi 
přijatou odbornou korespondencí . V polo-
vině prosince 1823 poslala hraběti ediční 
plán svého časopisu německá spisovatelka 
a editorka Karoline von Woltmannová 
(1782–1847) .46 Ta vydávala v té době 
v Praze spolu s Wolfgangem Adolphem 
Gerlem (1781–1846) časopis Der Kranz, 
oder: Erholung für Geist und Herz . Periodi-
kum bylo pod touto redaktorskou dvojicí 
zaměřeno kromě otiskování původních 

básní také na zprávy z vědy, populárně-na-
učné články o dějinách i jiné „raisonnie-
rende Aufsätze“ .47 Autorkou některých 
populárně-naučných článků byla sama 
Woltmannová . Pravděpodobně právě díky 
těmto článkům navazovala kontakty také 
s vědci . V dopise Buquoyovi svým jménem 
a jménem spoluredaktora Gerleho apeluje 
na hraběte, aby pro další ročník časopi-
su připravil článek o svých vědeckých 
aktivitách . Prosí ho zároveň, aby doporučil 
časopis manželce .48 Lze se domnívat, že 
hraběte Buquoye oslovila Woltmannová 
díky jeho známosti s Goethem, neboť 
v časopise dávala prostor zejména lidem 
z okruhu tohoto německého přírodověd-
ce a básníka .49 Mezi odběrateli časopi-
su figurovala od začátku jména členů 
vyšší šlechty, a i když se skladba abonentů 
později proměnila,50 z dopisu redaktor-

45 První setkání přírodovědců a lékařů v rakouské monarchii se po složitých jednáních podařilo uspořádat 
v roce 1829 ve Vídni, v Praze až v roce 1837 . Ke Šternberkově roli v organizaci Versammlungen obšír-
něji J . Majer, Kašpar, s . 125–130; K pražskému setkání též M . Klemun, Natural Science, s . 289–291 .

46 SOA v Třeboni, RA Buquoyů, kart . 204, Karoline von Woltmannová Jiřímu Buquoyovi, Praha 
15 . 12 . 1823 . Karoline von Woltmannová byla německá spisovatelka, překladatelka a editorka . V roce 
1813 se s manželem, historikem Karlem Ludwigem von Woltmannem (1770–1817), přestěhovala 
do Prahy . Kromě editorské práce v časopise Der Kranz vydala například sbírku českých pohádek 
(Volkssagen der Böhmen, 1815; Neue Volkssagen der Böhmen, 1821) . Lidové pohádky vydával i její 
spolupracovník Wolfgang Adolph Gerle . K Woltmannové srov . alespoň Max Mendheim, Woltmann, 
Karoline von, in: Allgemeine Deutsche Biographie Band 44, Leipzig 1898, s . 190–191 .

47 Dějinám časopisu Der Kranz, který vycházel v Praze pouze v letech 1820–1824, se podrobněji věno-
val Michael Wögerbauer . Své poznatky později shrnul ve studii Michael Wögerbauer, Die Geschich-
te der Prager Zeitschrift „Der Kranz“ (1820–1824) und das Scheitern ihrer Nachfolgerprojekte „Elpore“, 
„Der Pilger“ und „Bohemia“, Bohemia . Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 
45, 2004, s . 132–165, k podobě časopisu pod redakcí Gerleho a Woltmannové srov . s . 156–158 .

48 SOA v Třeboni, RA Buquoyů, kart . 204, Karoline von Woltmannová Jiřímu Buquoyovi, Praha 
15 . 12 . 1823 . Snaha Woltmannové vyšla zřejmě naprázdno . Hrabě Buquoy v periodiku nic nevydal . 
Nefiguruje ani ve třech dochovaných seznamech abonentů, které byly otištěny v časopise v roce 1822 .

49 Inklinaci Woltmannové k názorovým stoupencům Goetheho uvádí M . Wögerbauer, Die Geschichte, s . 145 .
50 Mezi odběrateli figurovala původně jména hrabat Auersperg, Chotek, Clam-Gallas, Dietrichstein, 

Kinsky a dalších . Později vypozoroval Michael Wögerbauer „poměšťanštění“ (Verbürgerlichung) časo-
pisu . Srov . Tamtéž, s . 139 a 150–151 .
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ky Woltman nové hraběti Buquoyovi je 
zřejmá snaha udržet si či získat šlechtické 
předplatitele a případně i přispěvatele .

distribuce knih
Vstoupit do povědomí vědecké komu-
nity se hrabě rozhodl i jiným výrazným 
způsobem . Korespondence ukazuje, že 
pro mnohé učence bylo prvním impul-
sem k napsání dopisu Jiřímu Buquoyovi 
obdržení jeho knihy . Hrabě se rozhodl 
šířit své myšlenky distribucí vlastních knih 
ve větším měřítku nejpozději v roce 1815 
ve spolupráci s lipským vydavatelstvím 
Breitkopf & Härtel .51 Je nezbytné podotk-
nout, že Buquoy byl v té době již autorem 
několika článků a knih; vědecké obci nebyl 
tedy zcela neznámý . V této souvislosti je 
třeba připomenout, že se v první polovině 

19 . století rychle rozšiřovala čtenářská 
základna a rostl tedy i počet potenciál-
ních zájemců o Buquoyovy práce .52 Nový 
způsob rozšiřování názorů hraběte není 
třeba spo jo vat jen se snahou o zefektiv-
nění distribuce vlastních prací, ale též se 
změnou Buquoyova vědeckého zaměření 
po návštěvě Paříže .53 Volba vydavatelství 
v Lipsku mohla souviset s lepší organizací 
tamního trhu oproti rakouskému, s mír-
nější cenzurou v Sasku či jen s Buquoyo-
vou nedůvěrou v rakouskou monarchii .54 
Důležité je rovněž připomenout, že lipská 
vydavatelství byla nejpozději od druhé 
poloviny 18 . století důležitým centrem 
nejen obchodu s knihami, ale v jisté míře 
i zprostředkovateli korespondenčních 
kontaktů a výměn rozličných artefaktů 
mezi vědci .55

51 Přestože nebylo vydavatelství Breitkopf & Härtel v této době ještě tematicky vymezené (na hudbu 
se začalo orientovat až po polovině 19 . století), už v roce 1823 nabádalo hraběte, aby se odborně 
věnoval i hudbě . SOA v Třeboni, RA Buquoyů, kart . 204, H . C . Härtel Jiřímu Buquoyovi, Lipsko 
21 . 1 . 1823 . Ke specializaci německých vydavatelství srov . Reinhard Wittmann, Geschichte des deut-
schen Buchhandels, München 1991, s . 245–246 .

52 Německý literární historik Reinhart Wittmann mluví v tomto kontextu dokonce o čtenářské revoluci 
(Leserevolution), kterou spojuje s proměnou společenského uspořádání . Rozrušením struktur hierar-
chicky uspořádané společnosti došlo podle jeho názoru k rapidnímu nárůstu čtenářů mezi středními 
vrstvami . Srov . Tamtéž, s . 230 . Nárůst knižní produkce na přelomu 18 . a 19 . století je v historiografii 
dáván i do souvislosti s proměnou způsobu čtení textů . Stále oblíbenější se mělo stávat extenzivní 
(letmé) čtení, namísto intenzivního (soustředěného) . Srov . Peter Burke, Společnost a vědění. Od 
Gutenberga k Diderotovi, Praha 2007, s . 202; Zdeněk Šimeček – Jiří Trávníček, Knihy kupovati… 
Dějiny knižního trhu v českých zemích, Praha 2014, s . 156–158 .

53 Hrabě evidentně chtěl dát odborné komunitě najevo změnu svého badatelského zaměření . K promě-
ně Buquoyových zájmů blíže M . Morawetz, Jádro, s . 29n .

54 Také čeští vlastenci považovali za důležitou součást národní identity vědecké práce, a proto se snažili 
se svými knihami proniknout na lipský, respektive německý trh . K rozdílům mezi lipským a rakouským 
knižním trhem stručně Z . Šimeček – J . Trávníček, Knihy, s . 152–153 . K cenzuře v německých zemích 
R . Wittmann, Geschichte, s . 208–210 . Svůj nesouhlasný postoj k omezování svobodného bádání 
v rakouské monarchii zaznamenal Jiří Buquoy v nevydané části své autobiografie . SOA v Třeboni, RA 
Buquoyů, kart . 205, inv . č . 979, sign . 257 .34 (Příspěvky hraběte k vlastnímu životopisu), fol . 83–84 .

55 K . Lambrecht, Gelehrte Briefe, s . 311 . Ke knižnímu trhu v německých a českých zemích sledovaného 
období srov . R . Wittmann, Geschichte, s . 201–235; Z . Šimeček – J . Trávníček, Knihy, s . 113–172 .
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Hrabě Buquoy se rozhodl prostřed-
nictvím vydavatelství Breitkopf & Härtel 
zasílat své práce na adresy vybraných vzdě-
lanců . Z této propagační akce se kromě 
dopisů dochovaly i stvrzenky osobností 
a institucí o obdržení děl, díky nimž lze 
rekonstruovat síť odběratelů Buquoyových 
knih .56 Spolu s knihou dostávali příjemci 
nejprve ručně psaný lístek z vydavatel-
ství, který bylo potřeba poslat zpět jako 
potvrzení o převzetí knihy či souboru 
knih . S narůstajícím počtem rozesílaných 
prací začalo vydavatelství tisknout dopisy, 
ve kterých sdělovalo, že z nařízení hraběte 
Buquoye z Prahy mají tu čest zaslat jim 
výtisk jeho knihy (zpravidla jeden až tři 
exempláře) a prosí o potvrzení jejího 
obdržení . Pod textem dopisu byl lístek 
potvrzující převzetí (Empfangschein), který 
stačilo odtrhnout a podepsaný a datovaný 
poslat zpět . Vrcholem efektivnosti vyda-
vatelství Breitkopf & Härtel byl tištěný 
seznam nejprve třinácti, postupem času 
až osmnácti Buquoyových prací, který 
spolu s průvodním dopisem mohli dostat 
příjemci v roce 1823 a 1825 .57

První knihy, které byly prostřednictvím 
vydavatelství šířeny, se vztahovaly k Bu-
quoyovým rovnicím pro výpočet pohybu 
těles s proměnnou hmotností . Začaly být 
distribuovány již krátce před odjezdem hra-

běte do Francie, kde se chystal stejné téma 
prezentovat . Mezi příjemci figurují jména 
výhradně německých matematiků a fyzi-
ků, tedy potenciálních zájemců o témata, 
o nichž práce pojednávají .58 Obdobně tomu 
bylo i u knihy Theorie der Nationalwirt-
schaft, která byla záhy rozesílána, a rovněž 
i při expedicích dalších děl . Ve stvrzenkách 
o přijetí knih se neobjevuje žádné jméno 
tak často, abychom mohli mluvit o výběru 
příjemců na základě osobních sympatií 
či z nějakého podobného důvodu . Zdá se 
tedy, že rozhodujícím kritériem pro výběr 
adresátů knih byla jejich publikační činnost . 
Zda výběr provádělo lipské vydavatelství 
či přímo hrabě není zřejmé, jisté ale je, že 
byl jejich seznam neustále inovován podle 
obsahu aktuálních titulů . Geografický pro-
stor, který chtěl Buquoy šířením svých prací 
obsáhnout, byl definován znalostí jazyka 
knih, tedy němčinou . Jazykovou výjimkou 
je pouze kniha Exposition d’un nouveau 
principe général de Dynamique vydaná 
u příležitosti Buquoyovy pařížské cesty 
v roce 1815 . Knihu obdrželo v roce jejího 
vydání patnáct německých přírodovědců 
a ve dvacátých letech byla knihkupectvím 
nabídnuta dalším případným zájemcům, 
ovšem s minimálním ohlasem .59

Nikoli jazykovou, ale geografickou 
výjimku zde potom představuje rakouská 

56 Dochované stvrzenky dokládají 2169 rozeslaných knih mezi lety 1815–1831 . SOA v Třeboni, RA 
Buquoyů, kart . 202, inv . č . 975 (Stvrzenky vědeckých institucí a osobností o příjmu Buquoyových 
vědeckých prací) .

57 Tamtéž, 1823, fol . 5–12; Tamtéž, 1824–1826, 1829/1830, fol . 180 .
58 Tamtéž, 1815, fol . 1–31 .
59 V roce 1823 mělo o knihu zájem ještě dvacet z padesáti devíti oslovených zájemců (34 %), při druhé 

nabídce v roce 1825 již jen dvanáct z devadesáti jednoho osloveného (13 %) . SOA v Třeboni, RA 
Buquoyů, kart . 202, inv . č . 975, 1815; tamtéž, 1824–1826, 1829/1830 .
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monarchie, ke které hrabě nechoval příliš 
sympatií zejména kvůli omezování svo-
bodného bádání cenzurou .60 Dochované 
stvrzenky dokládají jen velmi malý počet 
recipientů prací v Rakousku .61 Kromě 
vzdělávacích ústavů v tehdy uherské Kluži 
dostali knihy už jen někteří vojáci a niž-
ší úředníci ve Vídni . Jedinou výraznou 
osobností mezi nimi je tou dobou v Ra-
kousku působící německý ekonom Adam 
Müller, který obdržel nejprve třetí dodatek 
k Buquoyově knize Theorie der National-
wirtschaft a upozornil, že předchozí části 
nedostal . Posléze mu byly poslány i zbylé 
knihy .62

Pohnutky, které hraběte vedly k adres-
nému rozesílání vlastních publikací, lze 
blíže nahlédnout díky jeho dochovaným 
autobiografickým zápiskům . Buquoy 
v nich poznamenává, že kniha Anregungen 
für philosophisch-wissenschaftliche Forschung 
und dichterische Begeisterung, jejíž pouhých 
325 exemplářů nechal v roce 1825 vytisk-

nout ve vydavatelství Breitkopf & Härtel, 
nebyla od počátku určena pro knižní trh . 
Ve snaze vyhnout se pravidlům cenzury se 
rozhodl distribuovat svou zásadní knihu 
mezi potenciální zájemce přímo .63 Knihy 
rozeslal akademiím, učeným společnos-
tem, veřejným knihovnám i vynikajícím 
učencům vyjma těch ze země Obskuranti-
smu, tedy z rakouského císařství .64 Knihu 
obdržely významné instituce a vědecké 
osobnosti z německých zemí, výjimečně 
i ze Švýcarska či Nizozemí, po jednom vý-
tisku odeslal i blíže neurčenému adresátovi 
do Londýna a univerzitní knihovně do 
Paříže .65

S rostoucím počtem vydaných Buquoy-
ových knih byla, jak již bylo naznačeno 
výše, změněna strategie jejich distribuce . 
Tištěné seznamy knih nedostávali v tomto 
případě konkrétní jedinci, ale práce distri-
buovali knihkupci vybraných měst . Ti byli 
také požádáni, aby předali potenciálním 
zájemcům informaci z průvodního dopisu . 

60 K cenzuře předbřeznového období v Rakousku srov . Julius Marx, Die österreichische Zensur im Vor-
märz, München 1959, s . 59–64; Z . Šimeček – J . Trávníček, Knihy, s . 125–132 .

61 Z 2 169 rozesílaných knih v letech 1815–1831 jich jen 238 (11 %) putovalo mimo německé státy . 
Mezi knihami, které Buquoy nechal rozeslat rovnou konkrétním osobnostem (nikoli přes nabídku 
knihkupců) je stvrzenkami doloženo 95,6 % do německých zemí, do rakouské monarchie jen 1,1 % 
knih (11 kusů) . SOA v Třeboni, RA Buquoyů, kart . 202, inv . č . 975 .

62 Stvrzenky od Adama Müllera jsou uloženy v SOA v Třeboni, RA Buquoyů, kart . 202, inv . č . 975, 
1815–1818, fol . 6, dále fol . 27 a 39 .

63 Tím se ovšem cenzurním pravidlům nevyhnul, neboť ta nařizovala rovněž kontrolu rukopisů urče-
ných pro zahraniční knižní trh . K této epizodě stručně též E . Hirsch, Graf, s . 59 . K cenzuře srov . 
J . Marx, Die österreichische Zensur, zejména cenzurní nařízení z 14 . 9 . 1810 na s . 73–76; Z . Šime-
ček – J . Trávníček, Knihy, s . 128 .

64 SOA v Třeboni, RA Buquoyů, kart . 205, inv . č . 979, sign . 257 .34 (Příspěvky hraběte k vlastnímu 
životopisu), fol . 83–84 .

65 Kniha byla distribuována již před datem oficiálního vročení (1825), první příjemci ji obdrželi už 
v listopadu 1824 . Další vlna rozesílání přišla po jejím druhém vydání v roce 1827 . SOA v Třeboni, 
RA Buquoyů, kart . 202, inv . č . 975 .
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V dopise vydavatelství sdělovalo, že jedná 
z pověření hraběte Buquoye, který „se 
rozhodl zcela zdarma rozšířit své knihy 
na univerzity, akademie, vyšší vzdělávací 
ústavy, učené společnosti, vědecké spolky, 
veřejné i jiné knihovny a zvláště mezi muže, 
kteří se zajímají o jeho vědecká bádání .“66 
Na přiloženém seznamu knih měly být od 
pověřeného knihkupce označeny žádané 
knihy, jejich počet a konečný adresát . Je 
zajímavé sledovat, jak na předloženou 
nabídku oslovené instituce a osobnosti 
vědeckého života reagovaly . Někteří ze sto 
padesáti zájemců žádali o téměř všechny 
nabízené knihy, jiní skromněji vybírali 
tituly s ohledem na oblast vlastního zájmu . 
Cílovou destinací Buquoyových knih 
nebyly tentokrát již jen německé státy . Po 
knihách byla poptávka také v nizozem-
ských a švýcarských městech, trochu nety-
picky byly nabízeny i ve Vídni . Zájem zde 
ale projevilo jen několik nižších úředníků, 
vojáků a lékařů, a to ještě jen o pětinu 
nabízených publikací .67

Někteří z recipientů neposlali jen 
požadované potvrzení o převzetí knih, ale 
rozhodli se poděkovat Jiřímu Buquoyovi 

dopisem . Nyní lze na chvíli odhlédnout od 
učenců, se kterými se hrabě již znal, a za-
měřit se na reakce těch nově oslovených . 
Z jejich dopisů je cítit překvapení a často 
přemýšlejí, odkud je hrabě zná .68 S díky 
za obdržené knihy posílali někdy darem 
své práce, v čemž ovšem nelze primárně 
spatřovat snahu o rozšiřování vlastních 
názorů jako u Buquoye . V první řadě jde 
spíše o formu poděkování za totéž, i když 
jistě s vědomím, že takto šíří i vlastní 
myšlenky .69 To potvrzuje i skutečnost, že 
část z Buquoyových korespondentů využila 
navázaného kontaktu k prezentaci vlast-
ních zájmů a vědeckých výsledků . Někteří 
příjemci se v dopise vyjádřili i k obsahu 
obdržených knih . Například německý filo-
zof, Hegelův žák Karl Rosenkranz (1805–
1879) podotkl, že zná některé Buquoyovy 
knihy a přiznal, že na něj mají vliv, chválil 
také jeho kontemplativní básně .70 Karl Le-
berecht Krutzsch (1772–1852), profesor na 
Königlich Sächsische Forstakademie, ujišťoval 
Buquoye, že si jeho prací váží a čte jeho 
články v jenském periodiku Isis .71 Pozitivní 
reakce sice převažovaly, ale kupříkladu ně-
mecký národohospodář Johann Friedrich 

66 Tamtéž, vydavatelství Breitkopf & Härtel knihkupcům, Leipzig prosinec 1823 .
67 SOA v Třeboni, RA Buquoyů, kart . 202, inv . č . 975, 1824–1826, 1829/1830, fol . 178 a fol . 217 .
68 Vtipně reagoval německý lékař Ferdinand August von Ritgen . Neměl prý tušení, odkud by o něm 

hrabě mohl vědět, snad prý jedině od Boha . Jistě tedy podle něj musí existovat nějaká santa propagan-
da, která hraběte na Ritgenova díla přivedla . SOA v Třeboni, RA Buquoyů, kart . 204, Ferdinand 
August von Ritgen Jiřímu Buquoyovi, Giessen 8 . 5 . 1826 .

69 V tomto kontextu zaujme dopis historika Heinricha Ludena (1778–1848), který Buquoye naopak 
vyzývá, aby si jeho práce předplatil . Tamtéž, Heinrich Luden Jiřímu Buquoyovi, Jena 28 . 12 . 1824 .

70 Rosenkranz v dopise zmiňuje, že dokonce vlastní Buquoyův obraz a několikrát se pohyboval kolem 
Buquoyského paláce v Praze s vědomím, že v něm hrabě žije . Tamtéž, Karl Rosenkranz Jiřímu 
Buquoyovi, Halle 28 . 6 . 1830 .

71 Tamtéž, Karl Leberecht Krutzsch Jiřímu Buquoyovi, Tharandt 11 . 6 . 1830 .
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Eusebius Lotz (1771–1838) odmítal Bu-
quoyovu matematickou metodu v národ-
ním hospodářství72 nebo lékař Ferdinand 
August von Ritgen (1787–1867) kritizoval 
Buquoyovu vlastní terminologii .73 Kon-
takty navázané darováním knih byly často 
jen krátkodobé, v některých případech 
mohly pokračovat jinou formou, například 
osobním setkáním, jak Buquoyovi navrho-
vali filozofové Johann Friedrich Herbart 
(1776–1841)74 nebo Karl Friedrich Ba-
chmann (1785–1855) .75

závěr
Dochované dopisy a stvrzenky o obdr-
žení děl Jiřího Buquoye jsou důležitým 
dokladem o vytváření sítě jeho odborných 
kontaktů, o jeho snaze prosadit se mezi 
členy vědecké obce a o roli, kterou v ní 
posléze hrál . Hrabě se snažil své myšlen-
ky zprostředkovávat širšímu publiku od 
druhého desetiletí 19 . století . Vhodným 
prostředkem mu k tomu byly navazované 
osobní kontakty, korespondence s učenci 
a distribuce vlastních prací .

Zkoumané prameny dokládají jeho 
aktivní navazování kontaktů zejména v se-
veročeských lázeňských městech, přilehlém 
Sasku a přímo i nepřímo poukazují na vý-
znam zámku v Červeném Hrádku v tomto 
procesu . Pro jeho výhodnou polohu mohl 
hrabě využívat toto sídlo nejen jako vý-
chozí bod pro cesty do zmíněných lokalit, 
svou roli sehrával i jako místo vědeckého 
bádání s odpovídajícím zázemím . O osob-
ních setkáních a diskusích hraběte s vědci 
víme díky navazující korespondenci, která 
je doložena i po jeho cestě do Paříže, kde 
prezentoval vlastní pohled na mechaniku .

S navázanými kontakty, ale již také 
s prvními publikovanými knihami a člán-
ky zaznamenal hrabě zájem o své názory 
u vydavatelů některých francouzských 
a německých periodik . Tato skutečnost je 
dokladem o respektování jeho vědeckých 
výsledků v těchto zemích a také o jeho 
faktickém vstupu do vědeckého života . 
Téměř zanedbatelný zájem o Buquoyovy 
myšlenky v habsburské monarchii lze snad 
spojovat s malou obeznámeností tamějších 

72 Tamtéž, Johann Friedrich Eusebius Lotz Jiřímu Buquoyovi, Coburg 5 . 8 . 1819 .
73 Kromě specifické terminologie se mu Buquoyovy knihy líbily . K dějinám vědeckého života je zají-

mavé uvést, že se Ritgen zabýval fosíliemi a ptal se Buquyoe, jestli by mu nějaké neopatřil . Tamtéž, 
Ferdinand August von Ritgen Jiřímu Buquoyovi, Giessen 8 . 5 . 1826 . Od výzkumu pánevních kostí 
dinosaurů se Ritgen dostal až k porodnictví a nakonec proslul jako významný gynekolog a zakladatel 
německé porodnické školy . K jeho kariéře stručně Jost Benedum, Ritgen, Ferdinand August Maria 
Franz von, in: Neue Deutsche Biographie Band 21, Berlin 2003, s . 647–648 .

74 SOA v Třeboni, RA Buquoyů, kart . 204, Johann Friedrich Herbart Jiřímu Buquoyovi, Königsberg 
28 . 12 . 1829 . Německý filozof Herbart se proslavil zejména systémem pedagogiky . Jeho názory byly 
v Čechách recipovány od třicátých let 19 . století . Herbartovi a recepci jeho myšlení se věnoval Ivo 
Tretera, J. F. Herbart a jeho stoupenci na pražské univerzitě, Praha 1989 .

75 SOA v Třeboni, RA Buquoyů, kart . 204, Karl Friedrich Bachmann Jiřímu Buquoyovi, Jena 
29 . 12 . 1817 . V době kontaktu s Buquoyem nebyl Bachmann ještě příliš známý . Později vzbudil po-
zornost kritikou Hegelovy filozofie . Blíže Arthur Richter, Bachmann, Karl Friedrich, in: Allgemeine 
Deutsche Biographie Band 1, Leipzig 1875, s . 753–754 .



52 Opera histOrica    • ročník 16 • 2015 • č. 1

/ Vědecké studie / MICHAL MORAWETZ

učenců s jeho pracemi, případně s malou 
atraktivností pojednávaných témat v této 
zemi . Specifickým způsobem, kterým se 
Buquoy rozhodl vstoupit mezi vědeckou 
komunitu, bylo rozesílání vlastních knih 
potenciálním zájemcům . Z dochovaných 
dopisů a stvrzenek je patrné, že hrabě 
věnoval svá díla stovkám odborníků z ně-
meckých zemí, výjimečně i z jiných oblastí . 
Nápadné je upozadění rakouské monar-
chie, za čímž lze vidět neochotu hraběte 
podrobovat své knihy cenzuře . Kritériem 
pro výběr adresátů prací byla nejpravděpo-
dobněji jen jejich odborná erudice, nezdá 

se, že by v rozhodování hrály roli jiné 
aspekty jako společenský stav, náboženské 
vyznání či pozice ve vědecké komunitě . 
Zasláním knih vzbudil Buquoy zájem 
u některých učenců a podnítil tím další 
vzájemnou výměnu publikací i názorů .

Dochované dopisy a stvrzenky o ob-
držení jeho děl dokládají, že se hraběti 
podařilo navazováním osobních i kore-
spondenčních kontaktů zaujmout částečně 
francouzskou, ale zejména německou 
vědeckou obec, stát se jejím respektova-
ným členem a diskusním partnerem ve 
vybraných odborných otázkách .
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Michal Morawetz
der Briefwechsel des Grafen Georg Buquoy mit europäischen Wissenschaftlern

Die Studie interpretiert die fachbezogene Korrespondenz des Grafen Georg Buquoy 
(1781-1851) als Kommunikationsmedium, durch das er sich seit dem zweiten Dezen-
nium des 19 . Jahrhunderts bemühte, in die Kenntnis der Wissenschaftsgemeinde vorzu-
dringen . Die erhaltenen Briefe legen ein Zeugnis von regem Anknüpfen von Kontakten, 
besonders in den nordböhmischen Kurorten und im angrenzenden Sachsen, ab und ver-
deutlichen die Bedeutung des Schlosses Červený Hrádek/Rothenhaus, das nicht nur als 
geeigneter Ausgangspunkt für die Reisen in die bereits erwähnten Lokalitäten, sondern 
auch als Forschungsort mit entsprechender Ausstattung in diesem Prozess diente . Das 
Interesse der französischen Forschergemeinde an Buquoys Ideen und Gedanken lässt 
sich dank der nach seiner Reise nach Paris entstandenen Korrespondenz belegen, in der 
er seine eigenen Betrachtungen zur Mechanik an den Tag legte .

Mit den angeknüpften Kontakten und mit den ersten veröffentlichten Büchern und 
Artikeln weckte der Graf bei den Verlegern einiger französischer und deutscher Fachzeit-
schriften Interesse an seine Anschauungen . Dies ist ein Beleg dafür, dass sich die Ergeb-
nisse seiner Forschung in diesen Ländern großen Ansehens erfreuten und dass er dadurch 
die Welt der Wissenschaft tatsächlich auch betrat . Die erschlossenen Quellen weisen 
dagegen darauf hin, dass in der Habsburgermonarchie Buquoys Ideen und Gedanken 
kaum Beachtung geschenkt wurde, was daran liegen mag, dass die dortigen Forscher und 
Wissenschaftler seine Arbeiten kaum kannten oder die behandelten Themen in diesem 
Land nicht so attraktiv waren .

Einen ganz besonderen Weg, durch den Buquoy in die Wissenschaftsgemeinde vor-
dringen wollte, stellte die Versendung von eigenen Büchern an potentielle Interessenten 
dar . Aus den erhaltenen Briefen und Empfangsscheinen geht hervor, dass der Graf seine 
Arbeiten Hunderten von Forschern im Römisch-Deutschen Reich, ausnahmsweise in an-
deren Ländern, gewidmet hatte . Ganz auffällig ist die Zurücksetzung der Habsburgermo-
narchie, was auf den Unwillen des Grafen hindeutet, seine Bücher zur Prüfung vorlegen zu 
müssen . Das einzige Kriterium für die Wahl der Empfänger war nur ihre wissenschaftliche 
Bildung . Durch die Versendung von Büchern wollte er bei einigen Gelehrten Interesse 
wecken und sie dadurch zum weiteren Ideen- wie auch Bücheraustausch anregen .

Der Briefwechsel ist ein Beleg dafür, dass es dem Grafen durch das Anknüpfen von 
persönlichen wie auch schriftlichen Kontakten gelang, die französische und besonders 
dann die deutsche Forschergemeinde anzusprechen, zu ihrem angesehenen Mitglied und 
zu einem Gesprächspartner in ausgewählten fachbezogenen Fragen zu werden .

KEY WORDS: 
Georg Buquoy; history of communication; scientific correspondence; scientific community; 
distribution of books .
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Ediãní zpfiístupnûní písemností
Pûtipesk˘ch z Ch˘‰ a Egrberku (1570–1620)

PETR MAREŠ – MIROSLAV ŽITNÝ*

Zpřístupňování raně novověkých osob-
ních pramenů šlechtické provenience 
formou edic má v moderní české histo-
rické vědě během posledního čtvrtstoletí 
zásadní význam . Jde o nejrůznější typy 

osobních písemností, od deníků, přes 
paměti, po osobní korespondenci . Tradici 
jejich vydávání položila již pozitivistická 
historiografie,1 na niž navázaly od počátku 
osmdesátých let minulého století novější 

* Autorský podíl Miroslava Žitného na této studii vznikl s podporou projektu Grantové agentury Jiho-
české univerzity: 101/2012/H Edice korespondence Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku .

1 Srov . alespoň výběrově: František Dvorský (ed .), Dopisy pánův Jana a Vojtěcha z Pernštejna 1509–
1548, Praha 1902 (= Archiv český 20); týž (ed .), Staré písemné památky žen a dcer českých, Praha 1869; 
týž (ed .), Zuzana Černínová z Harasova. Dopisy české šlechtičny z polovice 17. století, Praha 1866; týž 
(ed .), Mateř a dcera paní Zuzany Černínové z Harasova. Listy Alžběty Homutovny z Cimburka a Elišky 
Myslíkovny z Chudenic, Praha 1890; týž (ed .), Listy paní Kateřiny ze Žerotína, rozené z Valdštejna I–II, 
Praha 1894–1895; týž (ed .), Dopisy Karla st. ze Žerotína 1591–1610, Praha 1904 (= Archiv český 27); 
Max Dvořák (ed .), Dva deníky Dra. Matiáše Borbonia z Borbenheimu, Praha 1896; Jan Emler (ed .), 
Jan Šud ze Semanína. Paměť o žalostivé dvojí zkáze města Nymburka, Památky archeologické a místo-
pisné 18, 1898–1899, s . 111–114; Julius Glücklich (ed .), Václava Budovce z Budova korrespondence 
z let 1579–1619, Praha 1908; týž (ed .), Nová korespondence Václava Budovce z Budova z let 1580–1616, 
Praha 1912; František Hrubý (ed .), Moravské korrespondence a akta z let 1620–1636 I–II, Brno 1934–
1937; týž (ed .), Lev Vilém z Kounic, barokní kavalír. Jeho deník z cesty do Itálie a Španělska a osudy kou-
nické rodiny v letech 1550–1650 (K vydání připravila L . Urbánková-Hrubá), Brno 1987; Hynek Gross 
(ed .), Dopisy rodu rožmberského z oboru lesnictví, lovů a o zásilkách zvěřiny, ryb a jiných potřeb ke dvoru 
a do kuchyně rožmberské z let 1464 do 1609, Písek 1909; Josef Jireček (ed .), Paměti Viléma hraběte Sla-
vaty, nejvyššího kancléře království Českého I–II, Praha 1866–1868; František Kameníček (ed .), Pra-
meny ke vpádům Bočkajovců na Moravu a k ratifikaci míru vídeňského od zemí Koruny české 1605–1606, 
Praha 1894; František Boleslav Květ (ed .), Urozeného Pána Pana Jana z Lobkovic na Hasištejně zpráva 
a naučení jeho synu Jaroslavovi v tom, co činiti a co nechati, a kterak se a pokud v čem zachovati má, Praha 
1851; Zdeněk Kalista (ed .), Korespondence císaře Leopolda s Humprechtem Janem Černínem z Chude-
nic I . (Duben 1660 – září 1663), Praha 1936; týž (ed .), Korespondence Zuzany Černínové z Harasova 
s jejím synem Humprechtem Janem Černínem z Chudenic, Praha 1941; Ferdinand Menčík (ed .), Paměti 
Jana Jiřího Haranta z Polžic a Bezdružic od roku 1624 do roku 1648, Praha 1897; Václav Mentberger 
(ed .), Z deníku Jana Josefa hraběte z Vrtby, 21 . ročenka Národopisného musea Plzeňska za rok 1939, 
Plzeň 1940; František Palacký (ed .), Paměti Pavla Korky z Korkyně, znamenitého vůdce českého v XVI. 
století, Časopis Českého musea 3, 1829, s . 29–32; 4, 1830, s . 433–442; Václav Schulz (ed .), Korespon-
dence hraběte Václava Jiřího Holického ze Šternberka z let 1638–1674, Praha 1898; František Tischer 
(ed .), Dopisy Viléma hraběte Slavaty Jaroslavu Bořitovi hraběti z Martinic a jeho synovi z let 1631 až 
1635, Sborník historický 1, 1883, s . 305–322; 2, 1884, s . 32–37, 92–98; 3, 1885, s . 193–202, 283–292, 
360–364; 4, 1886, s . 352–363; týž (ed .), Dopisy Zikmunda Helta z Kementu p. Jáchymovi z Hradce 
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ediční práce Lydie Petráňové, Jaroslava 
Pánka a Noemi Rejchrtové .2 Tyto prame-
ny obsahují nezřídka reflexe politických, 
hospodářských, náboženských, společen-
ských a kulturních poměrů sledované doby 
a doplňují tak tradiční výklad „velkých“ 
politických dějin o rozměr každodennosti 
a myšlenkových světů jejich současníků . 
Výzkum písemností osobního charakteru 
je výrazně podporován metodologicky 
a historickoantropologicky ukotveným 
bádáním posledních let .3

Mezi osobními prameny zpřístupně-
nými edičně v uvedeném období zaují-
mají významné místo deníky zástupců 
nižšího a vyššího šlechtického stavu .4 Jde 
o zápisky Adama mladšího z Valdštejna,5 
blíže dosud neurčeného rytíře Dvorecké-
ho z Dvorců,6 Jeronýma staršího Šlika,7 
Šťastného Václava Pětipeského,8 Jana 
Adolfa ze Schwarzenberku9 a Kryštofa 
Popela mladšího z Lobkovic .10 Cenný 
pohled do organismu městské správy ote-
vřela diaria roudnického hejtmana Blažeje 

od r. 1553–1558, Časopis Matice moravské 25, 1901, s . 61–66, 185–190, 295–303, 405–409; týž (ed .), 
Dopisy Sylvie hrab. Černínové, rozené Caretto-Millesimovy, s chotěm jejím Heřm. hrab. Černínem z Chu-
denic z let 1635–1651, Praha 1908; Antonín Jaroslav Vrťátko (ed .), Ludvíka z Pernštýna naučení 
rodičům, jak od nich zvedenu býti sobě žádá, Časopis Českého musea 38, 1864, s . 63–81, 178–186 .

 2 Jaroslav Pánek (ed .), Václav Březan. Životy posledních Rožmberků I–II, Praha 1985; Lydia Petráňová 
a kol . (edd .), Příběhy Jindřicha Hýzrla z Chodů, Praha 1979; Noemi Rejchrtová (ed .), Karel starší ze 
Žerotína. Z korespondence, Praha 1982 .

 3 Z početné metodologické literatury srov . alespoň výběrově Lucie Storchová a kol ., Koncepty a dějiny. 
Proměny pojmů v současné historické vědě, Praha 2014; Andreas Bähr – Peter Burschel – Gabriele 
Jancke (edd .), Räume des Selbst. Selbstzeugnisforschung transkulturell, Köln 2007; Josef Pauser – Mar-
tin Scheutz – Thomas Winkelbauer (edd .), Quellenkunde der Habsburgermonarchie (16.–18. Jahr-
hundert), Wien–München 2004 (= Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsfor-
schung 44), zde s . 727–1112; Joachim Bahlcke – Arno Strohmeyer (edd .), Die Konstruktion der 
Vergangenheit. Geschichtsdenken, Traditionsbildung und Selbstdarstellung im frühneuzeitlichen Ostmittel-
europa (1500–1800), Berlin 2002; Winfried Schulze (ed .), Ego-Dokumente. Annäherung an den 
Menschen in der Geschichte (= Selbstzeugnisse der Neuzeit 2), Berlin 1996 .

 4 Přehled jejich dochování podal Petr Maťa, Nejstarší české a moravské deníky (Kultura každodenního živo-
ta v raném novověku a některé nové perspektivní prameny), Folia historica bohemica 18, 1997, s . 99–120 .

 5 Marie Koldinská – Petr Maťa (edd .), Deník rudolfinského dvořana. Adam mladší z Valdštejna 
1602–1633, Praha 1997 .

 6 Petr Vorel (ed .), Vídeňský deník rytíře Dvoreckého z roku 1559, Folia historica bohemica 19, 1998, s . 7–36 .
 7 Miroslava Durajová – Rostislav Smíšek (edd .), Hieronymus der Ältere Schlick: Das Tagebuch. Eine 

Selbstdarstellung aus den Jahren 1580–1582 . Prameny k českým dějinám 16 . – 18 . století, řada B, sva-
zek II, České Budějovice 2008 .

 8 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 Budějovi-
ce 2009 (= Opera historica 13), s . 187–262 .

 9 Rostislav Smíšek (ed .), Císařský dvůr v polovině 17. století očima nejvyššího hofmistra arciknížete Leopolda 
Viléma. Deník Jana Adolfa ze Schwarzenberku z roku 1657, Folia historica bohemica 27, 2012, s . 263–314 .

10 Ludmila Tůmová (ed .), Svět Kryštofa Popela mladšího z Lobkowicz optikou jeho deníků, Praha 2014 
(Diplomová práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze) .
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Albína z Weisenberku .11 Ze zahranič-
ních prací se vztahem k českým dějinám 
vynikla v poslední době edice deníků 
kardinála Arnošta Vojtěcha z Harrachu .12 
Zápisky v diariích vznikaly s menším 
časovým odstupem od dobových událostí 
a i přes očekávanou míru sebestylizace 
či schematizace obsažené v autorském 
textu poskytují cenné svědectví o kaž-
dodennosti, sociálních sítích, kariérních 
modelech, veřejné činnosti, rodinném či 
hospodářském zázemí a v neposlední řadě 
o válečných zážitcích urozených dějin-
ných aktérů .13 Dlouhou tradici má také 
vydávání cestovních deníků . Ať jde o výběr 

z dochovaných textů nebo o celé deníky 
jednotlivců .14 Z edic cestovních deníků 
byly v uvedeném období vydány deníky 
Kryštofa Václava z Nostic,15 Gabriely 
ze Schwarzenberku,16 Oldřicha Prefáta 
z Vlkanova,17 Johana Kristiána a Johana 
Seyfrieda z Eggenberku18 a Heřmana 
Jakuba Černína .19 Sociální sítě šlechticů 
vyplývající s deníkových záznamů dokres-
lují početná alba amicorum, památníky, 
jimž novější historická věda věnovala již 
syntetizující pozornost .20

Samostatné místo mezi osobními 
dokumenty mají paměti, memoáry, 
autobiografie a biografie . Ze šlechtického 

11 Petr Kopička (ed .), Deníky roudnického hejtmana Blažeje Albína z Weisenberku z let 1611 a 1625, 
Praha 2003 .

12 Katrin Keller – Alessandro Catalano (edd .), Die Diarien und Tagzettel des Kardinals Ernst Adal-
bert von Harrach (1598–1667) I–VII, Wien 2010 .

13 Z početné novější literatury k metodologii přístupu k deníkům jako ego-pramenům srov . alespoň 
výběrově A . von Bähr – P . Burschel – G . Jancke (edd .), Räume des Selbst; Kaspar von Greyerz – 
Hans Medick – Patrice Veit (edd .), Von der dargestellten Person zum erinnerten Ich. Europäische 
Selbstzeugnisse als historische Quelle 1500–1800, Köln 2001(= Selbstzeugnisse der Neuzeit 9) .

14 Simona Binková – Josef Polišenský (edd .), Česká touha cestovatelská. Cestopisy, deníky a listy ze 
17. století, Praha 1989; Eliška Fučíková (ed .), Tři francouzští kavalíři v rudolfinské Praze – Pierre 
 Bergeron, Jacques Esprinchard, François de Bassompiere, Praha 1989; Lucie Storchová (ed .), Mezi 
houfy lotrův se pustiti… České cestopisy o Egyptě v 15. – 17. století, Praha 2005 .

15 Jiří Kubeš (ed .), Kryštof Václav z Nostic – Deník z cesty do Nizozemí v roce 1705, Praha 2003 (= Manu 
propria 2) .

16 Milena Lenderová – Jarmila Plšková (edd .), Gabriela ze Schwarzenbergu – krátká cesta životem 
a Evropou, Praha 2006, (= Manu propria 3) .

17 Hana Bočková (ed .), Oldřich Prefát z Vlkanova. Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do 
Palestiny, Praha 2007 .

18 Václav Bok – Anna Kubíková (edd .), Bericht über die Reise Johann Christian sund Johann Seyfrieds von 
Eggenberg durch die Länder Mittel-, West- und Südeuropas in den Jahren 1660–1663, České Budějovice 
2012 (= Prameny k českým dějinám 16 . – 18 . století, řada B, svazek III) .

19 Zdeněk Hojda – Eva Chodějovská – Milena Hajná – Alexandra Tesaříková (edd .), Heřman 
Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje I–II, Praha 2014 .

20 Marie Ryantová, Památníky aneb štambuchy, to jest alba amicorum. Kulturně historický fenomén raného 
novověku, České Budějovice 2007 (= Monographia historica 8) . Z novějších edic naposledy Ondřej 
Podavka (ed .), Památník Zdeňka Brtnického z Valdštejna z let 1591–1600, Folia historica bohemica 
29, 2014, s . 103–132 .
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prostředí byly v uvedeném období vydány 
paměti Mikuláše Dačického z Heslova,21 
autobiografie Jana Nikodéma Mařana 
Bohdaneckého z Hodkova,22 memoáry 
Jana Zajíce z Házmburka23 a paměti Pavla 
Korky z Korkyně .24 Z městského prostředí 
jsou to paměti obyvatel Menšího Města 
pražského25 a paměti krupského měšťana 
Michaela Stüelera .26 K osobním doku-
mentům se řadí také rodinné a domácí 
knihy . Vydány byly rodinné paměti Alžbě-
ty Lidmily z Lisova27 a deníkové rodinné 
záznamy Gabriely Sobkové z Kornic .28

Do určité míry lze mezi prameny 
osobní povahy zahrnout i osobní prameny 

úřední povahy . Vydán byl kopiář Jiříka 
Skřivánka, úředníka na Blansku,29 kopiář 
mělnického hejtmana Martina Pruška 
z Prušova30 a roková kniha moravského 
zemského hejtmana Václava z Ludanic .31 
Mezi úředníky měst i šlechtických statků 
se v předbělohorské i pobělohorské době 
objevovali příslušníci nižšího šlechtického 
stavu, jejichž texty byly starší historickou 
vědou zpřístupňovány se zřetelem na 
hospodářské dějiny, mnohdy však zároveň 
osvětlují zasažení zemědělského podnikání 
válečnými událostmi .32 Také v tomto ohle-
du poskytují písemnosti rytířů Albrechta 
a Šťastného Václava Pětipeských z Chýš 

21 Jiří Mikulec (ed .), Mikuláš Dačický z Heslova, Paměti (s úvodem Josefa Janáčka), Praha 1996 .
22 Josef Hrdlička (ed .), Autobiografie Jana Nikodéma Mařana Bohdaneckého z Hodkova, České Budějo-

vice 2003 (= Monographia historica 3) .
23 Jaroslav Pánek (ed .), Jan Zajíc z Házmburka – Sarmacia aneb zpověď českého aristokrata, Praha 2007, 

(= Manu propria 4) .
24 Zdeněk Vybíral (ed .), Paměti Pavla Korky z Korkyně. Zápisky křesťanského rytíře z počátku novověku, 

České Budějovice 2014 (= Prameny k českým dějinám 16 . – 18 . století, řada B, svazek IV) .
25 Milada Svobodová (ed .), Paměti obyvatel Menšího Města pražského z let 1581–1628 ve Veleslavínově 

kalendáři historickém, Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 7, 1990, s . 75–105 .
26 Jan Kilián (ed .), Paměti krupského měšťana Michela Stüelera (1629–1649), Praha 2013 . Edici doplňuje 

monografie téhož autora týž, Příběh z doby neobyčejného šílenství. Život a svět krupského koželuha 
Michela Stüelera za třicetileté války, Praha 2014 .

27 Jana Ratajová (ed .), Alžběta Lidmila z Lisova – Rodinné paměti, Praha 2002, (= Manu propria 1) .
28 Veronika Čapská – Veronika Marková (edd .), Gabriela Sobková z Kornic, provdaná ze Spens-Booden. 

Deníkové rodinné záznamy (1785–1808), Praha 2009 (= Manu propria 5) .
29 Leoš Vašek (ed .), Kopiář Jiříka Skřivánka, úředníka na Blansku 1594–1612 (1614), Blansko 2000 .
30 Jan Kilián (ed .), Martin Prušek z Prušova. Studie životopisná a edice hejtmanského kopiáře z let 

1611–1614 /1616, Mělník 2007 .
31 Jana Janišová (ed .), Šlechtické spory o čest na raně novověké Moravě (Edice rokové knihy zemského 

hejtmana Václava z Ludanic z let 1541–1556). Historická studie a edice, Brno 2007 (= Prameny dějin 
moravských 14) .

32 František Teplý (ed .), Kopiář úředních listů Jiříka Vratislava z Mitrovic, hejtmana na Hluboké z let 
1580–1583, in: týž, Příspěvky k dějinám českého zemědělství, Praha 1926, s . 119–161; týž (ed .), 
Martina Škvoreckého, úředníka na Pacově, hospodářská korespondence z dob války třicetileté (1630–1642), 
Praha 1928; týž (ed .), Dopisy hejtmana Šťastného Pušperského z Pleší ku panu Jáchymovi z Hradce 
(1553–1561), Praha 1904 .
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a Egrberku hlouběji využitelný rozsáhlý 
pramenný soubor .

Pro hlubší pochopení myšlenkových 
světů urozených osob je nutné zaměřit 
pozornost také na epistolografii . Docho-
vané rodinné šlechtické archivy obsahují 
nemnoho souborů korespondence českých 
a moravských panských či rytířských rodů, 
jež otevírají pohled do světa každodenního 
života v městských i venkovských reziden-
cích, jejich hospodářského zázemí, vazeb 
klientelských, sousedských a příbuzenských 
tvořících sítě dobrého přátelství, výcho-
vy, studií, cestování, kariérních modelů 
a v neposlední řadě válečnické služby, ať 
už související se stavovskou povinností či 
žoldnéřstvím . Z edic epistolografie raně 
novověké šlechty z uvedeného období je 
třeba zmínit výtah šlechtické koresponden-

ce z let 1436 –1526,33 registra pernštejnské 
korespondence z poloviny 16 . století,34 
výběr z listů pánů z Hradce a Rožmber-
ka,35 listy rytířů Karla Častovce Myšky ze 
Žlunic36 a Albrechta Pětipeského z Chýš 
a z Egrberku,37 manželskou koresponden-
ci Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic 
a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna38 
a písemnosti ze sbírky Historica Třeboň .39 
Z primárně nešlechtické korespondence 
je třeba uvést edici písemností tzv . archivu 
Matouše Konečného .40

Pravděpodobně nejvýznamnějším 
z dochovaných souborů písemností raně 
novověké nižší šlechty nacházejících se na 
dnešním území České republiky je soubor 
písemností rytířského rodu Pětipeských 
z Chýš a Egrberku, uložený dnes v Rodin-
ném archivu Lobkowiczů v Nelahozevsi .41 

33 Petr Čornej (ed .), Království dvojího lidu. České dějiny let 1436–1526 v soudobé korespondenci, Praha 
1989 .

34 Petr Vorel (ed .), Česká a moravská aristokracie v polovině 16. století. Edice register listů bratří z Pern-
štejna z let 1550–1551, Pardubice 1997 .

35 Václav Bůžek – Josef Hrdlička (edd .), Rodinný život posledních pánů z Hradce ve světle jejich korespon-
dence, in: Václav Bůžek (ed .), Poslední páni z Hradce, České Budějovice 1998 (= Opera historica 6), 
s . 145–271; Jiří Kubeš (ed .), Rodinné vztahy pánů z Hradce a Rožmberků v předbělohorském století, in: 
tamtéž, s . 273–317 .

36 Petr Mareš (ed .), Karel Častovec Myška ze Žlunic. Život předbělohorského rytíře ve světle rodinné kore-
spondence, Ústí nad Labem 2000 .

37 Petr Mareš (ed .), Albrecht Pětipeský z Chýš a z Egrberku – edice korespondence, Praha 2005 (Diplomo-
vá práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze) .

38 Pavel Marek (ed .), Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela 
z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna . Prameny k českým dějinám 16 . – 18 . století, řada B, 
svazek I, České Budějovice 2005 .

39 Tomáš Sterneck (ed .), Historica Třeboň 1526–1547. Listy, listiny a jiné prameny k politickým ději-
nám období zrodu habsburské monarchie. I. Písemnosti z let 1526–1535. Prameny k českým dějinám 
16 .–18 . století, řada A, svazek II/1, Praha 2010 .

40 Jiří Just (ed .), Archiv Matouše Konečného Svazek I. Část 1. „Hned jsem Vám naschvalí poslíka svého 
vypravil.“ Kněžská korespondence Jednoty bratrské z českých diecézí z let 1610–1618, Praha 2011; Markéta 
Růčková (ed .), Archiv Matouše Konečného Svazek II. „Poslušenství synovské vzkazuji Vám, můj nejmilejší 
pane otče.“ Studium a korespondence kněžského dorostu Jednoty bratrské v letech 1610–1618, Praha 2014 .
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Vedle obsahové stránky spočívá jeho 
význam především v nebývalém množství 
dochování písemností (přibližně 1400 
jednotlivin) z mimořádně dlouhého časo-
vého období zahrnujícího ve své podstatě 
dvě generace jednoho rodu (léta 1570 – 
1620) . Písemnosti se v nedávné době staly 
východiskem několika odborných prací .42 
V současné době jsou s podporou Grantové 
agentury České republiky podrobovány 
zkoumání v rámci vědeckého projektu 

řešeného Historickým ústavem Filozofic-
ké fakulty Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích .43 Jedním z hlavních výstupů 
projektu bude úplné zpřístupnění písem-
ností Pětipeských v moderní kritické edici .44

Písemnosti Pětipeských byly uspořá-
dány ve druhé polovině 19 . století . Takto 
vzniklému souboru byly v Lobkowiczkém 
archivu přiděleny samostatné signatury 
(P 10/1–14 a P 11/15–18) .45 Hlavním 
kriteriem při jejich pořádání byla na jedné 

41 Soubor písemností je dnes součástí Lobkowiczkého archivu (archivní soubor Lobkovicové roudnič-
tí – Rodinný archiv), spadajícího do správy Lobkowiczkých sbírek o . p . s . (Lobkowicz Collections, 
o . p . s ., Zámek Nelahozeves, 277 51 Nelahozeves) . Okolnosti jejich uložení v Lobkowiczkém archivu 
nebyly zatím přesvědčivě objasněny . Historikové pracují se dvěma hypotézami . První odkazuje na Jo-
hanku Myškovou ze Žlunic, která byla od roku 1617 manželkou Šťastného Václava Pětipeského a po 
jeho smrti v roce 1638 se stala dědičkou mimo jiné také písemností rodu Pětipeských . V roce 1638 se 
znovu provdala za knížete Václava Eusebia z Lobkovic (†1677), který se po její smrti v roce 1650 stal 
dědicem zmíněných písemností . Ty zůstaly natrvalo v archivu Lobkowiczů . Druhá hypotéza se opírá 
o fakt, že se v souboru nenachází jediná písemnost datovaná po roce 1620 . Je tedy možné, že soubor 
zůstal po porážce stavovského povstání na byšické tvrzi, která byla v roce 1621 Šťastnému Václavovi 
zkonfiskována a v roce 1623 prodána Polyxeně Lobkovské z Pernštejna . Tak se soubor mohl také 
dostat do držení Lobkowiczů .

42 Michal Kosina, Václav Šťastný Pětipeský z Chýš a Egrberka ve světle své korespondence (Příspěvek ke 
studiu nižší šlechty na přelomu 16. a 17. století), Ústí nad Labem 1997 (Diplomová práce Pedagogické 
fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem); Václav Bůžek, „Dobré přátelství“ 
v listech Pětipeských z Chýš na sklonku předbělohorské doby, Porta bohemica 1, 2001, s . 27–42; týž, 
Každodenní život na statcích Šťastného Václava Pětipeského z Chýš očima hospodářských úředníků počát-
kem 17. století, in: Marie Koldinská – Alice Velková (edd .), Historik zapomenutých dějin . Sborník 
příspěvků věnovaných prof . dr . Eduardu Maurovi, Praha 2003, s . 198–210; P . Mareš (ed .), Albrecht 
Pětipeský z Chýš a z Egrberku – edice korespondence; Miroslav Žitný, Ideál křesťanského rytířství v očích 
Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku na přelomu 16. a 17. století, České Budějovice 2011 
(Diplomová práce Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích); týž, Ideál 
křesťanského rytířství v paměti rytířského rodu Pětipeských z Chýš a Egrberku, in: Václav Bůžek – Jaroslav 
Dibelka (edd .), Utváření identity ve vrstvách paměti, České Budějovice 2011 (= Opera historica 15), 
s . 183–217 .

43 Projekt Grantové agentury České republiky Svět mužskosti. Nižší šlechta z českých zemí ve válkách 
počátkem novověku GA ČR P405/13/17978 S .

44 Ediční projekt bude součástí řady Prameny k českým dějinám 16. – 18. století (Documenta res gestas Bo-
hemicas saeculorum XVI. – XVIII. Illustrantia), již vydává Centrum raně novověkých studií, společné 
pracoviště Historického ústavu Akademie věd České republiky a Historického ústavu Filozofické 
fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích .

45 V Lobkowiczkém archivu je uložena ještě řada jednotlivin, jejichž adresáty jsou Albrecht a Šťastný 
Václav Pětipeští z Chýš a Egrberku, které jsou součástí jiných celků pod jinými signaturami .
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straně osoba adresáta (Albrecht Pětipeský; 
Šťastný Václav Pětipeský), na druhé straně 
osoba odesílatele . Signatury P 10/1–1 a P 
10/1–2 obsahují písemnosti, jejichž odesí-
lateli byli Albrecht a Šťastný Václav, dále 
smlouvy, řezané cedule, písemná svědectví 
a půhony .46 Signatury P 10/2 – P 11/18 
obsahují písemnosti (převážně listy poséla-
cí) příjemeckého charakteru adresované 
Albrechtovi a Šťastnému Václavovi .47

Písemnosti Pětipeských lze s ohle-
dem na uvedenou charakteristiku uměle 
rozdělit do dvou samostatných celků . 
První celek tvoří písemnosti vztahující 
se k Albrechtovi Pětipeskému († 26 . říj-
na 1596) . Jde o 400 jednotlivin z let 
1570–1596 . Nejvíce jsou zastoupeny listy 
posélací adresované Albrechtovi (přibližně 
360 kusů), v menším počtu jsou zastoupe-
ny listy posélací psané samotným Al-
brechtem (přibližně 20 kusů), zbytek tvoří 
smlouvy, řezané cedule, písemná svědectví . 
Druhý celek tvoří písemnosti vztahující 
se ke Šťastnému Václavovi († 25 . červen-
ce 1638) . Jde přibližně o 1200 jednotlivin 
z let 1594–1620 . Nejvíce jsou zastoupeny 
listy posélací adresované Šťastnému Vác-
lavovi (přibližně 800 kusů) . Asi 100 kusů 
jsou listy posélací odeslané jeho jménem . 
Zbylými písemnostmi jsou smlouvy, 
řezané cedule, písemná svědectví, kvitance 

a texty regest a kopiářů dochovaných ve 
Státním okresním archivu Mělník, fond 
Archiv města Mělník .

Tematická rozmanitost sledovaných 
pramenů dovoluje prohloubit zásadní ba-
datelská témata řešená současnou historic-
kou vědou i naplnit diskursivní kategorie 
raně novověkého šlechtického prostředí . 
Písemnosti odrážejí každodennost adresátů 
i odesílatelů v širokém spektru svých pro-
jevů . Z geografického hlediska pokrývají 
především regiony Mělnicka a Mladobo-
leslavska . Díky aktivitám obou jednotlivců 
ale často zasahují celé České království 
a prostor za jeho hranicemi, zejména 
Uhry (tzv . patnáctiletá válka), rakouské 
země a Římsko-německou říši (stavovské 
povstání a první fáze třicetileté války) .

Soubor písemností Pětipeských zůstává 
i přes množství dochovaných jednotlivin 
stále pouhým torzem . To dokládají mimo 
jiné častá odvolání na předešlé nebo sou-
běžně odesílané písemnosti (dlužní úpisy, 
výhostní listy, kvitance, řezané cedule, listy 
posélací jiných odesílatelů), které se ve stá-
vajícím souboru nedochovaly . Významným 
omezením vypovídací hodnoty je příje-
mecký charakter písemností . K převážné 
většině listů se nedochovala odpověď nebo 
reakce adresáta . Písemnosti zachycují sice 
jedinečné události, často však vytržené 

46 Signatura P 10/1–1 obsahuje navíc ještě jeden unikát, totiž torzo kopiáře listů posélacích Šťastného 
Václava Pětipeského z let 1601–1603 .

47 Signatura P 10/2 písemnosti ostatních členů rodu Pětipeských; signatura P 10/3 písemnosti panov-
níků a zemských, královských a stavovských úředníků a úřadů (Rudolf II .; Matyáš; Česká komora; 
Zemský soud; Úřad desek zemských; Nejvyšší berníci); signatury P 10/4–14 a P 11/15–16 písem-
nosti jednotlivců ze všech tří stavů a obyvatelů poddanských měst, městeček a vsí, řazené abecedně 
podle příjmení odesílatele; signatura P 11/16 písemnosti církevních korporací, knězů, farářů, děkanů; 
signatura P 11/17 písemnosti městských korporací; signatura P 11/18 písemnosti vrchnostenských 
úředníků, adresované převážně Šťastnému Václavovi Pětipeskému .



61Opera histOrica    • ročník 16 • 2015 • č. 1

PETR MAREŠ – MIROSLAV ŽITNÝ  / Vědecké projekty /

z kontextu a zmiňované právě pouze 
v jediném dokumentu . To vyžaduje vysoké 
nároky na editory při vyhodnocování 
a komentování jednotlivých dokumen-
tů . Tento nedostatek byl částečně řešen 
rozsáhlým heuristickým průzkumem ve 
fondech domácích i zahraničních archivů, 
který se zaměřil na dohledání písemností 
Pětipeskými odeslaných i na vyhledání 
komparativního materiálu .48

Edice poskytne oporu pro biografie 
obou sledovaných rytířů i dalších členů 
rodu Pětipeských z Chýš a Egrberku, 
a to v mezigeneračním rámci . Albrecht 
Pětipeský pocházel z původně nevýznamné 
rytířské rodiny usedlé na drobných statcích 
ve Slánském kraji .49 V mládí byl přijat 
k innsbruckému dvoru arciknížete Ferdi-
nanda Tyrolského, kde byl od šedesátých 
let do poloviny sedmdesátých let 16 . sto-

letí připomínán jako stolník (truksas) .50 
Přelomem v jeho životě byly události 
z let 1569–1570 . V roce 1569 se oženil .51 
Ve stejné době koupil s pomocí svých 
bratrů statek Hnidousy ve Slánském kraji52 
a majetkově se osamostatnil .53 V roce 1570 
vstoupil aktivně do veřejného života krá-
lovství, když se poprvé zúčastnil zasedání 
generálního sněmu .54 Není proto náhodou, 
že se v souboru písemností Pětipeských 
dochoval první list právě z roku 1570 .

Písemnosti Albrechta Pětipeského 
svým charakterem umožňují detailněj-
ší analýzu především tří tematických 
okruhů – majetkové záležitosti, kariéra 
a sociální interakce . V oblasti majetkových 
záležitostí zachycují písemnosti Albrech-
ta Pětipeského jako vlastníka pozemků, 
konkrétně v momentech jejich nabývání, 
pozbývání a správy .55 Písemnosti přibli-

48 Např . písemnosti přijaté Šťastným Václavem Pětipeským bylo možno dát do kontextu s texty 
dochovanými v regestářích a kopiářích úřadu města Mělník, a to v dlouhém časovém rozmezí let 
1604–1620 . Edice písemností Šťastného Václava Pětipeského bude rozšířena o zhruba 150 regest 
listů zaslaných rytířem Pětipeským mělnickému úřadu a dalších přibližně 60 opisů listů adresovaných 
Pětipeskému, jež se dochovaly v kopiářích kanceláře purkmistra a rady města Mělník . Regestáře 
a kopiáře úřadu purkmistra a rady města Mělník se dochovaly kontinuálně pro roky 1604–1620  
a poskytují kýžený komparativní materiál edice .

49 Genealogické poměry rodu s odkazy na další literaturu a prameny dosud shrnul M . Žitný, Ideál 
křesťanského rytířství v paměti rytířského rodu Pětipeských z Chýš a Egrberku, s . 183–217 .

50 Z období působení na innsbruckém dvoře se mezi písemnostmi Pětipeských nedochovala žádná 
osobní písemnost Albrechta Pětipeského .

51 Albrecht se oženil s Barborou Hrušovskou z Hrušova (†1608) . Z pěti doložených dětí se dožili 
dospělosti dvě dcery a jeden syn – Šťastný Václav Pětipeský .

52 Statek Hnidousy (poplužní dvůr, ves) ve Slánském kraji byl lénem panství Křivoklát . Nebylo jistě 
náhodou, že zástavním pánem křivoklátského panství byl v té době arcikníže Ferdinand Tyrolský . 
Hnidousy nakonec v roce 1573 prodal svému bratrovi Vojtěchovi .

53 R . 1571 byl do desek zemských vložen tzv . rozdíl, kterým se s bratry rozdělil o dědictví po rodičích .
54 Pravidelným účastníkem jednání zemských a generálních sněmů byl od roku 1570 do smrti .   

Na sněmech byl zvolen do několika stavovských komisí .
55 Z toho důvodu jsou do plánované edice zařazeny trhové smlouvy zapisované do desek zemských, 

v nichž byl Albrecht jednou ze smluvních stran .
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žují okolnosti koupě statku Horní Cetno 
v roce 157356 a s tím spojené definitivní 
přesídlení ze Slánského do Boleslavského 
kraje, statku Byšice v roce 1577,57 stat-
ku Horní Přívory v roce 158558 a statku 
Bosyně v roce 1587 .59 Právě byšický statek 
se stal sídlem rodu a správním cent-
rem majetkové držby Pětipeských až do 
pobělohorských konfiskací . Písemnosti 
zachycují Albrechta také v roli vrchnosti . 
Listy sloužily především jako komunikační 
prostředek se zástupci samosprávy měs-
tečka i vesnic a s poddanými . Množství 
listů se týká žádostí o propuštění pod-
daných z poddanských svazků (výhostní 
listy) nebo sporů sousedních vrchností 
s poddanými (řezané cedule, půhony) . 
Albrecht vystupuje v korespondenci často 
jako úvěrový podnikatel . V souboru jsou 
žádosti o finanční půjčky poskytované ve 
formě dlužních úpisů (jistota, schuldbrief ) . 
Vedle přímé finanční podpory byl často 
žádán o ručení (rukojemství) v dlužních 
úpisech, o prodloužení splatnosti (příročí) 
dlužných částek a úroků . V několika pří-

padech korespondence zachycuje dlužníky 
v některé fázi soudního vymáhání dluhu 
počínaje přátelskou dohodou o splacení, 
přes hrozby podání žaloby k soudu nejvyš-
šího purkrabství pražského až po vydání 
zatykače .

Podrobně je možné sledovat kariéru 
Albrechta jako příslušníka rytířského stavu 
na krajské úrovni správy v Boleslavském 
kraji a ve velení vojenských jednotek . Řada 
písemností se týká zastávaného úřadu 
výběrčího posudného .60 Na jedné straně 
jsou to listy panovníka a české komory, 
jejichž zájmem bylo zajištění vybrání 
posudného a jeho odvedení na příslušné 
místo na Pražském hradě, na druhé straně 
jde o listy od jednotlivých stavů kraje 
týkající se problematiky nezaplaceného 
posudného . Ve funkci krajského hejtmana 
zajišťoval Albrecht především pořádek 
v kraji .61 Některé písemnosti se týkají 
jeho úlohy rozhodčího sporů projednáva-
ných před krajskými hejtmany . Množství 
písemností zachycuje působení Albrechta 
ve vojenských funkcích, nejčastěji v souvis-

56 Motivem pro koupi svobodného statku Horní Cetno (tvrz, poplužní dvůr, dvě vsi) v Boleslavském 
kraji mohly být neúspěšné pokusy o vyjmutí statku Hnidousy z lenní závislosti . Cetenský statek 
prodal v roce 1579 .

57 Statek Byšice (městečko, díly čtyř vsí) v Boleslavském kraji držel až do své smrti a po obnovení tvrze 
se stal reprezentativním sídlem rodu až do pobělohorských konfiskací .

58 Statek Horní Přívory (tvrz, poplužní dvůr, ves) v Boleslavském kraji držel až do své smrti .
59 Statek Bosyně (tvrz, poplužní dvůr, tři celé vsi a díly tří vsí) v Boleslavském kraji držel až do své 

smrti .
60 Výběrčím posudného v Boleslavském kraji byl opakovaně volen na zemských a generálních sněmech 

v letech 1574–1583 . Po přenesení práva jmenovat výběrčí posudného na císaře Rudolfa II . byl v roce 
1583 jmenován výběrčím posudného a úřad zastával až do odvolání v roce 1587 .

61 Hejtmanem Boleslavského kraje za rytířský stav byl jmenován císařem pro služební období 
1578–1579, 1583–1584 a 1587–1588 . Srov . 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, s . 248 .
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losti s nepravidelným financováním vojska . 
Nechybí ani sebereflexe přímých účast-
níků prvních let tzv . patnáctileté války 
(1593–1606) .

Právě během účasti v patnáctileté válce 
přesáhl rod Pětipeských úroveň regionální-
ho významu, venkovského způsobu života 
nižší šlechty a vstoupil do širšího povědo-
mí české šlechtické společnosti . Albrecht 
získal proslulost a válečnickou čest po roce 
1593, kdy se dal najmout do žoldnéřského 
jezdeckého pluku hraběte Šebestiána Šlika 
financovaného českými stavy, jenž čítal 
1139 jezdců (rejtarů) . V něm zastával až 
do jeho rozpuštění v roce 1595 funkci ryt-
mistra, tj . velitele jednoho z pěti praporců . 
Po Šlikově smrti v roce 1594 byl dokonce 
pověřen velením pluku . V roce 1596 se 
dal znovu najmout do žoldnéřského pluku 
o velikosti 1000 jezdců financovaného čes-
kými stavy, tentokrát ve funkci nejvyššího 
(plukovníka) . S plukem se účastnil slavné 
bitvy u Keresztes (Mezökeresztes), ve 
které 26 . října 1596 padl . Jeho smrt měla 
odezvu u velkého množství současníků, 
soudobých zpravodajců a kronikářů .62

Písemnosti umožňují sledovat vzta-
hy Albrechta Pětipeského s jednotlivci 
v rámci užší a širší rodiny a jeho ukotvení 
v příbuzenských sítích . Převažují vzájemné 

informace o zdraví, nemocech a soukro-
mých i veřejných aktivitách jednotlivců . 
Další písemnosti přibližují úroveň tzv . 
duchovní rodiny, jsou to zejména žádosti 
o kmotrovství, a úroveň tzv . titulárního 
příbuzenství, zvláště roli Albrechta jako 
poručníka . V převážné většině ale písem-
nosti zachycují komunikaci Albrechta se 
sousedy a okolními i vzdálenými „pány 
a přáteli“ a naopak .

Na svazek písemností Albrechta 
Pětipeského z Chýš a z Egrberku navá-
že v chronologické posloupnosti soubor 
písemností jeho syna Šťastného Václava .63 

Tento rytíř po krátké správě poručníků 
a dosažení zletilosti v roce 1602 převzal 
správu otcovských statků a majetkově se 
osamostatnil . Zprvu navázal na vojen-
skou kariéru svého otce . V roce 1604 se 
účastnil v žoldnéřském pluku hraběte 
Jindřicha Matyáše z Thurnu, najatém 
a financovaném českými stavy, tažení na 
obranu pevnosti Ostřihom . O rok později 
byl členem výpravy zemské hotovosti na 
obranu Markrabství moravského proti 
povstání Štěpána Bočkaje a proti vpádu 
Turků a Tatarů na Moravu . Nabyté váleč-
né zážitky včetně rozšíření okruhu „pánů 
a přátel“ mezi spoluválečníky zachytil ve 
vlastnoručně psaném deníku .64  Dochovaná 

62 Srov . Miroslav Žitný, Keresztes 1596. Vytváření obrazu prohrané bitvy s Turky a její druhý život, Český 
časopis historický 111, 2013, s . 31–65; dále Bartoloměj Paprocký z Hlohol, Památka Čechům 
u Kheredes a nebo Erle, měsíce října léta Páně 1596 pobitým, učiněná od Bart. Paprockého z Glohol a Pa-
procké Woly, Staré Město pražské [Anna Šumanová] 1596; Eduard Petrů (ed .), Bartoloměj Paprocký 
z Hlohol, O válce turecké a jiné příběhy. Výbor z Diadochu, Praha 1982, s . 358; Tomáš Rataj, České země 
ve stínu půlměsíce. Obraz Turka v raněnovověké literatuře z českých zemí, Praha 2002, s . 154 .

63 Biografická data shrnuje M . Žitný, Ideál křesťanského rytířství v očích Šťastného Václava Pětipeského, 
s . 34–36, 39–85 .

64 M . Žitný (ed .), Deník, s . 187–262 .
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korespondence dokládá, že kontakty 
nabyté v polním tažení udržoval i nadále .65 
V roce 1611, kdy do země vpadlo vojsko 
pasovského biskupa arciknížete Leopolda, 
zastával v žoldnéřském vojsku postaveném 
na obranu země a financovaném českými 
stavy hodnost rytmistra . Na kariéru svého 
otce navázal později také pravidelnou 
účastí na zasedáních zemských i generál-
ních sněmů a vykonáváním úřadu hejtma-
na Boleslavského kraje .66

Šťastný Václav příliš nerozšiřoval zdědě-
ný pozemkový majetek . Zaměřoval se spíše 
na zdokonalování jeho správy . Jedinými 
pozemkovými zisky byla koupě statku 
Chodeč (poplužní dvůr, ves) v roce 1604, 
domu v Praze roku 1617 a dílu vsi Kopeč 
v roce 1618 . Finanční prostředky vkládal 
do úvěrového podnikání a touto činností 
byl proslulý daleko za hranicemi Boleslav-
ského kraje . V roce 1617 se Šťastný Václav 
oženil s Johankou Myškovou ze Žlunic . 
Manželství zůstalo bezdětné . V souvis-
losti s majetkovým vypořádáním Johanky 
Myškové se sestrou o dědictví po rodičích 
koupil v roce 1618 od obou sester statek 
Obříství (tvrz, čtyři poplužní dvory, tři celé 
vsi a díly tří vsí) v Kouřimském kraji .

Zvrat v životě Šťastného Václava 
znamenaly události spojené s povstáním 

českých stavů proti císaři Matyášovi v roce 
1618 . Od defenestrace v květnu 1618 do 
korunovace Fridricha Falckého v listopa-
du 1619 byl členem stavovského direk-
toria . Po nastoupení Fridricha Falckého 
na český královský trůn byl jmenován 
maršálkem českého královského dvora . 
V lednu roku 1620 následovalo jmeno-
vání přísedícím dvorského a komorního 
soudu, s čímž byl automaticky spojen 
titul královského rady . O něco později byl 
znovu jmenován hejtmanem Boleslavské-
ho kraje .67 Díky půjčkám poskytovaným 
stavovským direktorům získal v roce 1619 
do zástavní držby panství Mělník se zám-
kem a několika vesnicemi . V roce 1620 
koupil od stavů díl městečka Byšice a díly 
čtyř vsí . Po porážce stavovského povstání 
byl Šťastný Václav odsouzen k trestu smrti 
a byl mu zkonfiskován veškerý majetek . 
Později byl omilostněn a do roku 1623 
vězněn na zámku Zbiroh . Po přestoupení 
na katolickou víru byl rehabilitován a ak-
tivně se zapojil do veřejného života jako 
místosudí (1626–1628) a místokomorník 
(1629–1638) u úřadu desek zemských .68

Tematická využitelnost písemností 
Šťastného Václava Pětipeského je mi-
mořádná . Připravovaná edice zpřístupní 
přibližně 1200 listů obsahujících reflexi 

65 Po návratu z pole byl ostatně pozván za stranu ženicha na svatbu Adama ze Šternberka, nejvyššího 
polního velitele a nejvyššího purkrabí pražského . Srov . tamtéž, s . 251–252 .

66 Kariéru v krajské a zemské správě zahájil od roku 1608 pravidelnou účastí na zasedání zemských 
a generálních sněmů, na sněmu v roce 1615 byl zvolen stavovským defensorem . Pro služební období 
1611–1612 a 1616–1617 byl panovníkem jmenován hejtmanem Boleslavského kraje . Srov . P . Mareš, 
Obsazování úřadu krajského hejtmana, s . 248 .

67 Srov . Petr Mareš, Soupis přísedících komorního soudu Českého království v letech 1527–1620, Praha 
2013, s . 164–165 .

68 Blíže M . Žitný, Ideál křesťanského rytířství v očích Šťastného Václava Pětipeského, s . 65–69 .
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válečných událostí, rodinných a příbu-
zenských vazeb, hospodářského zázemí, 
sousedských vztahů a vztahů dobrého 
přátelství, klientelských vazeb souvisejících 
s úvěrovým podnikáním rytíře a v nepo-
slední řadě prostředí společenského švu 
při styku urozeného rytíře s poddanými, 
měšťany i duchovními .

Přijaté i odeslané listy s tématem 
vojenství osvětlují klíčové válečné udá-
losti závěru předbělohorské doby – polní 
kampaň českého vojska k obležené Ost-
řihomi (1604) a protibočkajovské tažení 
ke Strážnici a Uherské Skalici (1605) na 
konci patnáctileté války . Tyto prameny 
poskytují obraz nepřítele (Turka, Tatara, 
bočkajovce), obsahují stylizaci aktérů do 
rolí dobrých krýksmanů i křesťanských ry-
tířů, klíčové obraty válečnického diskursu 
a v neposlední řadě poukazují na infor-
mační kanály z bojiště do zázemí . Pasov-
ský vpád (1611) otevírá kategorii strachu 
a vnímání stavovské cti i sounáležitosti se 
stavovskou obcí . Šťastný Václav se později 
často odvolával na svoji „zemskou službu 
krýksmanskou“ v řadě poddanských a sou-
sedských sporů . Jeho vojenské zkušenosti 
opakovaně oceňovali „páni a přátelé“, a to 
především počátkem stavovského povstání . 
Během něj se Šťastný Václav jako direktor 
již aktivně bojů neúčastnil, korespondence 
nicméně dokládá, že si prostřednictvím 
svých pánů a přátel udržoval podrob-
ný přehled o válečném dění . V polních 
taženích stavovských vojsk také podpo-

roval penězi i proviantem svého synovce 
Jana Pětipeského . Bohatá korespondence 
s Janem mladším z Bubna pak posky-
tuje barvité válečné zážitky rytířů v poli 
a zároveň výrazně obohacuje faktografii 
polních střetů během českého stavovského 
povstání .

Od roku 1612 jeho korespondence 
dokládá také čilé úvěrové podnikání, jež 
směřovalo do prostředí příbuzných, sou-
sedů i vzdálenějších šlechticů rytířského 
i panského stavu, s nimiž se setkával při 
stále častějších cestách do Prahy . Hotovost 
získával z prosperujícího hospodaření 
v úrodné polabské krajině, od roku 1604 
zaměstnával v Byšicích hospodářské úřed-
níky, s nimiž vedl při pobytech v Praze bo-
hatou korespondenci otevírající jedinečný 
pohled do předbělohorského hospodaření 
na statcích nižšího šlechtice .69

Listy přicházející od „pánů a přátel“ 
rytíře Šťastného Václava Pětipeského 
ukotvují jedince v sociálním prostoru užší 
rodiny i širších sousedských a klientelských 
vazeb . Korespondence v tomto ohledu 
významně doplňuje genealogické souvis-
losti mnoha šlechtických rodů, a to nejen 
v regionu Mělnicka .70 Umožňuje sledovat 
upevňování kmotrovství, dobrého soused-
ství i funkci těchto záchranných sociál-
ních sítí v momentech ohrožení jedince 
nemocí, nenadálou přírodní katastrofou 
(záplavy, požár, neúroda) či vojenským 
vpádem . Šťastný Václav Pětipeský byl často 
zván na křtiny, svatby i přátelské návště-

69 Srov . V . Bůžek, Každodenní život, s . 198–210 .
70 V souvislosti s tím je možno doplnit tradičně využívané zdroje genealogického bádání jako např . 

rodopisné stati Augusta Sedláčka v Ottově slovníku naučném či genealogické sbírky – zde např . 
Národní archiv Praha, 1 . oddělení, Genealogická sbírka Dobřenského, inv . č . 775, Pětipeští z Chýš .
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vy blízkých či vzdálenějších společensky 
nejvýznamnějších předbělohorských pánů 
a rytířů (např . Adam ze Šternberka, Václav 
Budovec z Budova) . Rostoucí společen-
ské prestiže neváhal využít při vleklém 
sporu s mělnickým hejtmanem Matyášem 
Lvovickým ze Lvovic v letech 1611–1612, 
kdy argumentoval kromě hloubky uro-
zenosti svými válečnickými zásluhami 
a záštitou spřátelených spolupatronů, 
přičemž neváhal zpochybnit urozenost 
Matyáše Lvovického . Neméně cenné jsou 
listy zaslané knězi sousedícími s Pětipes-
kého statky . Jejich obsah umožní dopl-
nit dosavadní koncept konfesionalizace 
předbělohorského prostředí nižší šlechty . 
Šťastný Václav Pětipeský byl orientován 
evangelicky, o čemž svědčí mimo jiné listy 
jeho synovce Jana Vojtěcha, kterému platil 
studia v mladoboleslavském Karmelu .71 
Faktografický přínos lze spatřovat i v his-
torické topografii, neboť domicily užívané 
v titulatuře mohou doplnit někdy torzovité 
údaje o regionální pozemkové držbě nižší 
šlechty .72

Písemnosti Pětipeských budou vydány 
odděleně ve dvou samostatných svazcích 
podle příjemce (Albrecht, Šťastný Václav) . 
Každý svazek bude obsahovat úvodní 
studii a edici . Úvodní studie předcházející 
edici písemností Albrechta Pětipeského 
bude detailněji analyzovat naznačené 
tematické okruhy – majetkové záležitosti 
(dělení s bratry, nabytí, pozbytí a správa 
statků Bosyně, Byšice, Hnidousy, Horní 

Cetno, Horní Přívory), kariéru ve dvor-
ských, královských a zemských službách 
(dvořan arciknížete Ferdinanda, účast na 
zemských a generálních sněmech, výběrčí 
posudného, krajský hejtman, služba ve voj-
sku) a vybrané sociální interakce (rodinné 
vazby, úlohy poručníka, finančního podni-
katele, vrchnosti nebo sporné strany) .

Úvodní studie předcházející edici 
písemností Šťastného Václava Pětipeské-
ho bude členěna podle výše naznačených 
témat (badatelský kontext, genealogic-
ké vazby, výchova, vztahy příbuzenství, 
sousedství, dobrého přátelství, válečnické 
zkušenosti, každodenní život, hospodář-
ství, úvěrové podnikání, cesta k zemským 
úřadům, funkce direktora, obraz stavov-
ského povstání) a budou v ní řešena i klí-
čová témata předbělohorské doby (válečný 
zážitek, válečnický diskurs, konfesionali-
zace, kategorie stavovské cti, prostorovost 
sídel a každodenního života) .

Edice navazující na úvodní studii 
v  každém svazku bude uvedena přísluš-
nými charakteristikami excerpovaných 
fondů, kodikologií a podrobnou ediční 
poznámkou . Ediční zásady byly stano-
veny v souladu se zaměřením ediční řady 
Prameny k českým dějinám 16.–18. století 
(Documenta res gestas Bohemicas saeculorum 
XVI.–XVIII. illustrantia) a nejmoder-
nějšími nároky na zpřístupňování raně 
novověkých epistolografických pramenů . 
Pro zpřístupnění textů byla zvolena me-
toda transkripce s důrazem na zachování 

71 Srovnávací písemnosti ke vztahu Šťastného Václava Pětipeského k evangelické víře i sousedství 
mladoboleslavskému Karmelu poskytuje J . Just (ed .), Archiv Matouše Konečného, s . 139, 213, 277 .

72 Heuristika písemností Šťastného Václava Pětipeského byla dokončena před polovinou roku 2014 
a probíhá závěrečná část jejich ediční úpravy .



67Opera histOrica    • ročník 16 • 2015 • č. 1

PETR MAREŠ – MIROSLAV ŽITNÝ  / Vědecké projekty /

zvukové kvality jazyka a dobového lexika .73 
Jednotlivé listy budou řazeny chronologicky, 
opatřeny záhlavním regestem . Poznámkový 
aparát bude podrobně charakterizovat per-
sonalia, topografii, pojmosloví a archaismy, 
kontext listu i všechny zásadní kodikologic-
ké znaky . Za vlastní edicí bude následovat 
chronologický přehled událostí . Kromě sou-
pisu pramenů a literatury nebudou chybět 
rejstříky personalií, toponym a věcný rejstřík 
členěný podle klíčových témat .

Cílem edičního projektu je poskytnout 
moderní kritickou edici mimořádného 
souboru písemností českého rytířského 
rodu Pětipeských z Chýš a z Egrberku . 

73 Podrobnou charakteristiku sjednocených edičních zásad bude obsahovat úvodní ediční poznámka 
v obou svazcích samostatně, a to i s konkrétními příklady uplatnění transkripčních pravidel .

Rozsáhlý textový materiál umožní histo-
rické vědě další studium zásadních otázek 
aktuálního výzkumu (válečný zážitek, 
válečný diskurs, každodennost života nižší 
šlechty, sociální prostor předbělohorských 
Čech, mechanismy zemské správy, konfe-
sionalizace, hospodářské zázemí, úvěrové 
podnikání) a obohatí v neposlední řadě 
genealogické, regionální i historickogeo-
grafické souvislosti . Perspektivami dalšího 
výzkumu jsou podrobné biografické 
pohledy na Albrechta a Šťastného Václava 
Pětipeské z Chýš a z Egrberku, otce a syna 
z nižšího šlechtického rodu na přelomu 
16 . a 17 . století .
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Petr Mareš – Miroslav Žitný
edition of pětipeský of chýše and egrberk noble family letters (1570–1620)

Modern historiography of the Early Modern period researches various topics covering 
political, social, cultural and military history . These themes are studied on bases of newly 
involved methodological concepts ranging historical anthropology, intellectual history, 
new political and cultural history perspectives . Numerous key studies as well as synthetic 
outlines proved the need of compiling modern critical editions of preserved archival docu-
ments which would offer historians necessary text sources . Such editing work has had 
a  long tradition in the Czech historiography since its beginning in the second half of 
the 19th Century when positivist historians published vast correspondence collections of 
Bohemian and Moravian aristocracy accessible for further research . After the decades of 
historiography development discontinuity in post-war period, the new interest in editing 
historical text collections appeared in the nineteen-eighties of the 20th Century . There were 
edited several diaries, family chronicles, correspondence collections, memoirs and notes 
containing calendars of noblemen and noble women, mostly of aristocratic milieu . These 
writings of ego-source character enabled to study e .g . everyday-life, cultural and religious 
background, courtier life and affairs, social networks, inner and outer family relationships, 
career models, masculine or feminine behaviour concepts and war experience . Historiog-
raphy could therefore focus on individual intellectual horizons of noblemen and burgesses 
and extend the knowledge of key historic processes of the Early Modern period such as 
confessionalisation, bureaucratisation, military revolution, developing career and aristo-
cratic family traditions as well as manifestation of masculine behaviour in war conflicts .

In this research context the edition of the letters of lesser noble family Pětipeský of Chýše 
and Egrberk aims to offer historiography another unique collection of ego-source docu-
ments . Approximately 1 400 letters of Albrecht Pětipeský of Chýše and Egerberk († 1596) 
and his oldest son Šťastný (Felix) Václav Pětipeský of Chýše and Egrberk († 1638) have 
been preserved in Lobkowicz Collections, o . p . s ., Chateau Nelahozeves . These texts reveal 
regional as well as country politics in the pre-White Mountain period Kingdom of Bohe-
mia, covering years 1570–1620 . Both noblemen were involved in several district and royal 
estate and court offices . There are reflected social broad networks, relationships of clients 
and their patrons, money-lendering practices, everyday and family life in its circles, cus-
toms, rituals and reunions, military involvement in Habsburg-Ottoman wars (1593–1606), 
Bruderzwist in Habsburg dynasty (1608–1611), Bohemian Estates uprising (1618–1620) 
resulting in rich war experience, neighbourhood relationships, local estate administration in 
its agricultural context, seigniorial dealing with subjects, property relations as well as mate-
rial culture of lesser nobility seats and other interesting topics .

The upcoming modern critical edition is going to offer transcribed texts in chrono-
logical order divided into three volumes containing analytical characteristics of the cor-
respondence, detailed editing methods definition, edited letters furnished with regesta 
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(heading content summary), extended foot-note apparatus, chronological commentary on 
involved events in its historical context and personal, topographical and subject indexes . 
The letters of Pětipeský of Chýše and Egrberk lesser noble family represent extraordinary 
ego-source collection within Early Modern Bohemian lesser nobility milieu and therefore 
its edition has been notified and awaited for the last two decades . The editors intend to of-
fer the modern critical edition contributing to further research of above-mentioned top-
ics . The works have been supported by Czech Science Foundation, proposed as collective 
research project named A World of Masculinity. Lesser Nobility of Bohemian Lands at Wars 
at the Beginning of Modern Age” .

KEY WORDS: 
correspondence edition; lesser nobility; career strategies; pre-White Mountain Period; military service .
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Zevrubný nástin životních osudů evrop-
ských vládců a jejich rodinných příslušní-
ků na prahu novověku tvoří od 19 . století 
nedílnou součást historického bádání .1 
Ačkoliv od počátku novověku vznikala 
dějepisná díla, která měla za úkol zachytit 
určitou podobu panovníků, u zrodu výzku-
mu obrazů vládců v předmoderní době stál 
ve dvacátých letech 20 . věku francouzský 
historik Marc Bloch . Ve své knize Les 
rois thaumaturges z roku 1924 se zaměřil 
na postižení sakrální moci panovníka 
optikou různých sociálních prostředí .2 
Vlastní zájem upřel ke vztahu divotvorné 
léčebné moci krále, královskému pomazání 
a korunovačním rituálům ve středověké 
a raně novověké Anglii a Francii . Marc 
Bloch nastínil dějiny přijímání konkrét-
ního historického jevu v jeho sociopsy-
chologickém rámci . Pozornost, s jakou se 
zabýval prvky ceremoniálu, svědčí o jeho 
antropologickém přístupu, který byl v té 

době novátorský . Ne nadarmo také bývá 
označován za jednoho ze zakladatelů 
historické antropologie . Z díla vysvítá, že 
se snažil vyhnout příliš tuhým koncep-
tuálním rámcům tehdější historické vědy 
a pokoušel se hledat novou cestu . V jeho 
bádání hrály důležitou roli lidská imagi-
nace a symbolické úkony . Dobře si také 
uvědomoval, že tyto stěží postižitelné ab-
straktní jevy nelze studovat pouze v rámci 
jediné vědní disciplíny – historie, ale hlásal 
zásadu interdisciplinarity .3

Přestože se vliv kulturní antropologie, 
literární vědy, psychoanalýzy a sociolo-
gie na historickou vědu od dvacátých let 
20 . věku postupně zvyšoval a zmiňované 
inspirace vedly k zásadnímu odmítnutí 
klasických narativních postupů pozitivis-
tického dějepisectví, nové metodologické 
koncepty se prosazovaly jen pozvolna .4 
I nadále plnily spíše méně obvyklou 
alternativu k převládajícímu pozitivismu .5 

Markéta Tereza ·panûlská v symbolické 
fieãi barokních performancí
Teze habilitační práce

ROSTISLAV SMíŠEK

1 Jiří Hrbek, Panovnický ceremoniál a rituál v historickém bádání začátku 21. století, Český časopis histo-
rický 108, 2010, s . 276–299; týž, Panovnická moc v raném novověku, in: Marie Šedivá Koldinská – Ivo 
Cerman (edd .), Základní problémy studia raného novověku, Praha 2013, s . 119–144 .

2 Marc Bloch, Les rois thaumaturges. Étude sur le caractère surnaturel attribué a la puissance royale parti-
culièrement en France et en Angleterre, Paris 1924 (česky týž, Králové divotvůrci. Studie o nadpřirozenos-
ti přisuzované královské moci, zejména ve Francii a Anglii, Praha 2004) .

3 K tomu více doslov Jacquese Le Goffa v M . Bloch, Králové divotvůrci, s . 485–519 .
4 Michael Bentley, Modern Historiography. An Introduction, London–New York 2000 .
5 O tom velmi výstižně rozhovor s Karlem Vocelkou o hledání cest k dějinám Habsburků, který připra-

vil Václav Bůžek na stránkách časopisu Dějiny a současnost 36, 2014, č . 4, s . 14–15 .
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Tuto tendenci lze spatřit také ve výzku-
mu obrazů panovníka, kdy část historiků 
rekonstruovala jeho podobu na základě 
studia knížecích naučení, politických tes-
tamentů či osobních pamětí konkrétního 
vládce .6 Charakteristickým rysem zmi-
ňovaných prací byl zájem o detailní popis 
a leckdy i zevrubnou interpretaci pramenů . 
Velká část z nich však nepřekročila úroveň 
pouhé kompilace . Navzdory tomu to 
byla právě spolupráce historie s ostatními 
humanitně zaměřenými vědami, která vy-
tvořila podhoubí k tolik potřebné metodo-
logické i tematické inovaci a k překonání 
pozitivistického odkazu .7

Další důležité metodologické podněty, 
jež dodnes velkou měrou inspirují mnohé 
dějepisce zabývající se raným novověkem, 
přinesla práce medievisty německého 
původu Ernsta Hartwiga Kantorowicze 
The King’s Two Bodies z roku 1957 .8 Právě 
on se ve svých výzkumech funerálních 
královských ceremonií a rituálů věno-
val politickým metaforám spojeným se 

sakrálním rozměrem panovnické moci, 
jejímu symbolickému poselství a skrytým 
mystériím středověké politické teologie .9 
Mezi prvními přišel s konceptem vnímání 
osoby panovníka jako „krále dvou těl“ – 
„těla politického (duchovního, mystické-
ho)“ a „těla přirozeného (biologického) .“ 
Zatímco „přirozené (bilogické) tělo“ se 
vyznačovalo obvyklými fyzickými atributy 
a charakteristickými lidskými rysy, „po-
litické (duchovní, mystické) tělo“ v sobě 
neslo transcendentní rozměr – božský 
princip a sloužilo jako viditelný symbol 
úřadu svěřeného samotným bohem . Z něj 
do popředí vystupovaly mesiášské a escha-
tologické prvky středověkého vladaření 
jako příprava na druhý příchod Krista 
a nástup „Říše věčné blaženosti a míru .“10 
Především pod vlivem studia liturgických 
a eklesiologických děl, náboženských pole-
mik a ikonografických pramenů podobně 
jako Marc Bloch zdůrazňoval zásadu 
interdisciplinarity a nutnost pohlížet na 
panovnický majestát ve vztahu k symbo-

6 Se shrnutím starší literatury Rainer A . Müller, Die deutschen Fürstenspiegel des 17. Jahrhunderts. 
Regierungslehren und politische Pädagogik, Historische Zeitschrift 240, 1985, s . 571–597; Heinz 
Duchhardt (ed .), Politische Testamente und andere Quellen zum Fürstenethos der frühen Neuzeit, 
Darmstadt 1987; Konrad Repgen (ed .), Das Herrscherbild im 17. Jahrhundert, Münster 1991 .

7 Martin Dinges, „Historische Anthropologie“ und „Gesellschaftsgeschichte“. Mit dem Lebensstilkonzept 
zu einer „Alltagskulturgeschichte“ der frühen Neuzeit, Zeitschrift für historische Forschung 24, 1997, 
s . 179–214 .

8 Ernst Hartwig Kantorowicz, The King’s Two Bodies. A Study in Mediaeval Political Theology, Prin-
ceton 1957 (česky týž, Dvě těla krále. Studie středověké politické teologie, Praha 2014) . K osobě tohoto 
historika německého původu více Alain Boureau, Kantorowicz: Geschichten eines Historikers, Stuttgart 
1992 .

9 Srov . Paul Kléber Monod, The Power of Kings. Monarchy and Religion in Europe 1589–1715, New 
Haven–London 1999; Luise Schorn-Schütte (ed .), Aspekte der politischen Kommunikation im 
Europa des 16. und 17. Jahrhunderts. Politische Theologie – Res Publica-Verständnis – konsensgestützte 
Herrschaft, München 2004 .

10 Eckhart Grünewald – Ulrich Raulff (edd .), Ernst Hartwig Kantorowicz: Götter in Uniform. Studien 
zur Entwicklung des abendländischen Königtums, Stuttgart 1998 .

ROSTISLAV SMíŠEK  / Vědecké projekty /
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lickým prostředkům, jimiž monarcha dával 
najevo vlastní výlučné sociální postavení 
v čele hierarchicky uspořádané středověké 
společnosti .11

Neosymbolistická škola založená Ern-
stem Hartwigem Kantorowiczem, která 
se zaměřila právě na poznání královské 
symboliky a rituálů spojených s královskou 
mocí, se od počátku šedesátých let 20 . 
věku postupně rozdělila do dvou meto-
dologicky odlišných badatelských směrů . 
Současně opustila období středověku a tě-
žiště svého výzkumu přesunula do raného 
novověku, především k osobě francouzské-
ho krále Ludvíka XIV .12 První z přístupů 
charakterizuje silný vliv kulturní antro-
pologie a sociální psychologie na poznání 
funkce politických slavností a jejich odraz 
v očích účastníků především na zákla-
dě studia dochovaných ikonografických 
i písemných pramenů a památek hmotné 
kultury . Zájem amerických a západoev-

ropských historiků se soustředil na činnost 
politických institucí a jejich vztah k vla-
daři, reflexi panovnické autority a rituály 
spjaté s výkonem moci . V čele této skupiny 
badatelů stál jeden z nejhloubavějších 
Kantorowiczových žáků – Ralph Giesey, 
jenž se zaměřil na postižení evropské po-
litické imaginace prostřednictvím představ 
zakotvených v ceremoniálu francouzských 
panovníků raného novověku .13 Předmě-
tem zájmu Sarah Hanleyové, Lawrence 
Bryanta či Richarda A . Jacksona se stala 
interpretace rituálních představ, které 
obsahovaly královská korunovace, svatby, 
pohřby či zasedání mocenských institucí . 
Právě tyto slavnostní příležitosti prostřed-
nictvím svých vnějších forem vyzařovaly 
velké množství skrytých politických 
významů .14

Druhý – literární – přístup se nesl 
v duchu poststrukturalistického myšlení, 
přičemž ve stylu Nové kritiky kladl důraz 

11 Srov . Paul Archambault, The Analogy of the Body in Renaissance Political Literature, Bibliothèque 
ďHumanisme et Renaissance 29, 1967, s . 21–53; Sergio Bertelli, Il corpo del re. La sacralità del 
potere nelľEuropa medievale e moderna, Firenze 1990; týž, Rex et sacerdos: The Holiness of the King in 
European Civilization, in: Allan Ellenius (ed .), Iconography, Propaganda and Legitimation: The Ori-
gins of the Modern State in Europe, 13th to 18th Centuries, Oxford–New York 1998, s . 123–145; Jiří 
Hrbek, Absolutismus. Konstrukce a dekonstrukce jednoho historického pojmu, Český časopis historický 
105, 2007, s . 643–688 .

12 Srov . Alain Boureau, Le Simple Corps du roi. Ľimpossible sacralité des souverains français, Paris 1988 . 
K recepci Kantorowiczowa díla především v posledních dvou desetiletích více David Norbrook, 
The Emperor’s new body? Richard II, Ernst Kantorowicz, and the polities of Shakespeare criticism, Textual 
Practice 10, 1996, č . 2, s . 329–357; Wolfgang Ernst – Cornelia Vismann (edd .), Geschichtskörper: 
Zur Aktualität von Ernst Kantorowicz, München 1998 .

13 Ralph Giesey, The Royal Funeral Ceremony in Renaissance France, Geneva 1960; týž, Cérémonial 
et puissance souveraine en France XVe–XVIIe siècles, Paris 1988 . Ke vztahu Ralpha Gieseyho a Ernsta 
Hartwiga Kantorowicze více týž, Ernst H. Kantorowicz. Scholarly Triumphs and Academic Travails in 
Weimar Germany and the United States, Leo Baeck Institute Yearbook 30, 1985, s . 191–202 .

14 Sarah Hanley, The Lit de Justice of the Kings of France: Constitutional Ideology in Legend, Ritual, and 
Discourse, Princeton 1983; Richard A . Jackson, Vive le roi! A History of the French Coronation from 
Charles V to Charles X, Chapel Hill–London 1984; Lawrence Bryant, The King and the City in the 
Parisian Royal Entry Ceremony: Politics, Ritual and Art in the Renaissance, Genève 1986 .
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na neslučitelnost a odlišnou vypovídací 
hodnotu historických textů a ikonografic-
kých pramenů .15 Podle diskusí iniciova-
ných Rolandem Barthesem, z nichž vzešla 
metoda dekonstrukce Jacquese Derridy, se 
text nevztahoval k historické skutečnosti, 
ale uzavíral se sám do sebe . Tím se stíral 
viditelný rozdíl mezi fikcí a skutečností . 
Každý text představoval sporný „terén,“ 
kdy to, co „říkal“ na povrchu, nemuselo být 
rozuměno bez odkazu k úkrytům a kon-
textualizacím významu, které současně 
vedly k významu textu . Navíc text nebyl 
závislý pouze na vnějším světě, ale také 
na svém autorovi a jeho ideologických 
předpokladech . Pozornost se proto měla 
věnovat také strukturám řeči, myšlení 
a jednání, v jejichž kontextu se odehrával 
intelektuální vývoj .16 Z výše naznačených 
důvodů bylo nutné osvobodit text od kon-
krétního pisatele .17

K nejvýraznějším představitelům 
literárního směru patřili Louis Marin 
a Jean-Marie Apostolidès . Právě oni začali 
zkoumat formy sebeprezentace Ludví-
ka XIV . optikou architektury, hudby a vý-

tvarného umění . Získané poznatky srov-
návali s dobovým písemným svědectvím, 
které podrobili přísné kritice . Stranou 
pozornosti však ponechávali přímou vazbu 
prozkoumaných pramenů na politickou 
propagandu krále . Louis Marin ve svém 
díle Le Portrait du Roi analyzoval dialek-
tický vztah mezi symbolickým světem 
a svrchovanou mocí v dobových spisech 
Jeana La Fontaina, Jeana Racina, Charlese 
Perraulta a Blaise Pascala a v malířských 
dílech Caravaggia, Philippa de Cham-
paigne, Charlese Le Bruna a Nicolase 
Poussina .18 Naznačil složitý vztah mezi 
jazykem a obrazem, mezi lingvistickými 
a grafickými symboly, mezi vnímáním 
a pojetím . Právě nástin teorie i praxe veřej-
né reprezentace ve druhé polovině 17 . sto-
letí charakterizuje široký interdisciplinární 
přístup a zájem Louise Marina o dějiny 
umění, estetiku, filozofii, kulturní historii 
a především sémiotiku .19 Do popředí prací 
Jeana-Marie Apostolidèse o reprezentační 
roli divadla v „Ancien Régime“ a přechodu 
utváření obrazu Ludvíka XIV . od „roi-ma-
chiniste“ k „roi-machine“ vystupuje vyvá-

15 Ben Agger, Critical Theory, Poststructuralism, Postmodernism: Their Sociological Relevance, Annual 
Review of Sociology 17, 1991, s . 105–131 . Srov . Kenneth M . Newton, Nová kritika a vzestup inter-
pretace, Aluze . Revue pro literaturu, filozofii a jiné 11, 2008, č . 2, s . 41–59 .

16 John Pocock, A Discourse of Sovereignity. Observations on the Work in Progress, in: Nicholas Phillip-
son – Quentin Skinner (edd .), Political Discourse in Early Modern Britain, Cambridge 1993, 
s . 377–428; Louis Marin, Topique et figures de ľénonciation. „C’est moi que je peins…“ La part de ľœil, 
Paris 1989, s . 151–153; Christian Jouhaud, Pratiques historiennes des textes, in: Claude Reichler (ed .), 
Ľinterpretation des textes, Paris 1989, s . 53–79 .

17 Roland Barthes, The Discourse of History, Comparative Criticism: A Yearbook 3, 1981, s . 3–28; Art 
Berman, From the New Criticism to Deconstruction, Urbana 1988; Georg G . Iggers, Dějepisectví ve 
20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě, Praha 2002, s . 113–114; Hans-Ulrich Wehler, 
Historisches Denken am Ende des 20. Jahrhunderts, 1945–2000, Göttingen 20022, s . 85–104 .

18 Louis Marin, Le Portrait du Roi, Paris 1981; týž, De la représentation, Paris 1993 .
19 Philippe-Joseph Salazar, La manière Marin et le fétiche langage, Littératures Classiques 50, 2004, 

s . 119–136 .
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žený literární kriticismus, s nímž pohlížel 
na divadelní produkce v jejich originálním 
kontextu . Apostolidès chápal historická 
díla, s kterými pracoval, jako unikátní 
svědectví o emocionálním a intelektuálním 
životě na dvoře francouzského krále . Skry-
tá poselství písemných pramenů nebylo 
snadné na první pohled odhalit, proto bylo 
nezbytně nutné vést s kritickým nadhle-
dem dialog s těmito památkami .20

Práce obou svrchu zmiňovaných směrů 
po stránce metodologické silně ovlivnily 
další (literární) historiky a historiky umě-
ní, kteří se zabývali reprezentačními prak-
tikami a konstrukcí obrazu nejen fran-
couzských králů .21 Zajímavé místo v tomto 
ohledu zaujímá kniha Abby E . Zangerové 
o svatební fikci Ludvíka XIV . a španělské 
infantky Marie Terezy roku 1660, jež se 
soustředila na odhalení symbolické funkce 
politických metafor skrytých v dílech 
autorů poloviny 17 . století a porozumění 
jejich obsahu prostřednictvím klasicistní 
rétoriky .22 Profesorka francouzské litera-
tury na Harvardské univerzitě se zaměřila 
především na písemné a ikonografické 

prameny . Její postup důsledně kopíroval 
sémiotické čtení textů Louise Marina 
i obrazovou a textovou analýzu Jeana-Ma-
rie Apostolidèse . Současně však zdůrazňo-
vala nezastupitelný antropologický rozměr 
rituálu pro Francii i samotného krále . 
Navíc pod vlivem britského antropolo-
ga Victora Turnera studovala liminální 
a přechodovou vlastnost celé slavnostní 
události a její dopad na různé společenské 
vrstvy . Ve své práci tak obratně navázala 
na metodologická východiska obou směrů, 
které vycházely z díla Ernsta Hartwiga 
Kantorowicze, a pokusila se o určitý meto-
dologický synkretismus .23

Metodologickými východisky antropo-
logického i literárního směru se inspiroval 
také Peter Burke v paradigmatické práci 
The Fabrication of Louis XIV . z počátku 
devadesátých let 20 . století .24 Právě jeho 
dílo dalo tolik potřebný podnět k nebý-
valému rozkvětu dalšího bádání, jež se 
v současnosti pohybuje na pomezí historie, 
dějin umění a dějin politického myšlení . 
Anglický historik se s vynikající znalostí 
teoretických otázek dějin mentalit či his-

20 Jean-Marie Apostolidès, Le Prince sacrifié. Théâtre et politique au temps de Louis XIV., Paris 1981; 
týž, Le Roi-machine. Spectacle et politique au temps de Louis XIV., Paris 1985 .

21 David Lee Rubin (ed .), Sun King: The Ascendancy of French Culture during the Reign of Louis XIV, 
Washington 1992; Helène Merlin-Kajman, Public et littérature en France au XVIIe siècle, Paris 1994; 
táž, Ľ absolutisme dans les lettres et la théorie des deux corps: passions et politique, Paris 2001; Gérard Sa-
batier, Versailles ou la figure du roi, Paris 2000; Christian Jouhaud, Sauver le Grand-Siècle? Présence et 
transmission du passé, Paris 2007 .

22 Podrobněji k tomu Wilfried Barner, Barockrhetorik. Untersuchungen zu ihren geschichtlichen Grund-
lagen, Tübingen 20022 .

23 Abby E . Zanger, Scenes from the Marriage of Louis XIV: Nuptial Fictions and the Making of Absolutist 
Power, Stanford 1997 . Srov . Robert Descimon, Les fonction de la métaphore du marriage politique du 
roi et de la république. France XVe–XVIIe siècles, Annales ESC 47, 1992, s . 1127–1147; Margaret M . 
McGowan (ed .), Dynastic marriages 1612/1615: a celebration of the Habsburg and Bourbon unions, 
Farnham–Burlington 2013 .
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torické antropologie ve svých výzkumech 
soustředil především na konstrukci obrazu 
„krále slunce“ v kolektivních představách 
jeho současníků a nastínil vnitřní dějiny 
života jednoho mýtu, které daleko přesáhly 
hranice Francie . Vlastní knihu chápal jako 
příspěvek k dějinám komunikace, distri-
buce, přijímání a vnímání symbolických 
forem .25 Autor vykreslil v pestrých barvách 
zvláštní dvorskou racionalitu Versailles 
či Palais Royal ve druhé polovině 17 . a na 
počátku 18 . století . Historickopolitické 
události vlády „roi soleil“ kladl v chronolo-
gické řadě a všímal si proměny reprezen-
tačních praktik a strategií krále vůči svému 
blízkému i vzdálenému okolí . Základem 
výběru Burkeho metody byla interdisci-
plinární kritika médií, jimiž Ludvík XIV . 
vizualizoval svůj obraz . Mezi nimi nechy-
běly portréty a další ikonografické před-
měty, baletní, divadelní a operní produkce, 
ceremoniální předpisy, panegyrické básně, 

pamflety, skulptury, tištěné zpravodajství, 
medaile a mince .

Svým metodologickým i koncepčním 
pojetím výzkumu konstrukce obrazu fran-
couzského krále Peter Burke inspiroval 
další západoevropské a americké historiky 
a historičky .26 S příchodem nového tisíci-
letí se nedílnou součástí systematického 
výzkumu podoby raně novověkých vládců 
stalo také bádání o obrazech manželek 
evropských panovníků či samotných 
vládkyň . Optikou moderních genderových 
přístupů se především historičky začaly 
zabývat kategoriemi spojenými s mocí, 
vládnutím, patronátní (uměleckou) a po-
litickou činností, každodenním životem 
a dobovým obrazem těchto jedinců na 
prahu novověku . Nejvíce poznatků bylo 
prozatím dosaženo o anglických králov-
nách, zejména o Alžbětě I .,27 a manželce 
Ludvíka XVI . Marii Antoinettě .28 Stranou 
pozornosti však nezůstaly ani španělské 

24 Peter Burke, The Fabrication of Louis XIV., New Haven–London 1992; ders ., The Demise of Royal 
Mythologies, in: A . Ellenius (ed .), Iconography, Propaganda, and Legitimation, s . 245–254 . K jeho 
metodologickým východiskům také týž, Historians, Anthropologists and Symbol, in: Emiko Ohnuki 
Tierney (ed .), Culture Though Time, Stanford 1990, s . 268–323; týž, Silné a slabé stránky historie 
mentalit, in: týž (ed .), Variety kulturních dějin, Brno 2006, s . 169–189 .

25 Srov . týž, Städtische Kultur in Italien zwischen Hochrenaissance und Barock, Berlin 1987 .
26 Se shrnutím starší literatury Teofilo F . Ruiz, A King Travels: Festive Traditions in Late Medieval and 

Early Modern Spain, Princeton 2012; Kevin M . Sharpe, Reading Authority and Representing Rule in 
Early Modern England, London–New York 2013; Giora Sternberg, Status Interaction During the 
Reign of Louis XIV, Oxford 2014 .

27 Z nepřeberného množství odborné literatury pouze Ilona D . Bell, Elizabeth I: The Voice of a Mo-
narch, Palgrave 2010; Anna Riehl, The Face of Queenship: Early Modern Representations of Elisabeth I, 
New York 2010; Sarah Duncan, Mary I: Gender, Power, and Ceremony in the Reign of England’s First 
Queen, Palgrave 2012 . V těchto pracích je rovněž uvedena starší literatura .

28 S odkazy na další literaturu jen Fanny Cosandrey, La reine de France. Symbole et pouvoir, XVe–XVIIIe 
siècle, Paris 2000; Dena Goodman – Thomas E . Kaiser (edd .), Marie Antoinette: Writing on the Body 
of a Queen, New York–London 2003 . Srov . Elizabeth McCartney (ed .), Queens in the Cult of the 
French Renaissance Monarchy: Public Law, Royal Ceremonial, and Political Discourse in the History of 
Regency Government, Routledge 2005 .
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královny a jejich dcery .29 Teprve v po-
sledních několika letech se výzkumy raně 
novověkých panovnic staly předmětem 
širšího mezinárodního srovnávacího 
studia napříč jednotlivými evropskými 
státy a monarchiemi v časovém horizontu 
16 . až 18 . století .30

Metodologická inspirace petera 
Burkeho a konstrukce obrazu 
leopolda i .
Koncepční a metodologické vlivy Petera 
Burkeho lze spatřit také ve výzkumu ob-
razu rakouských Habsburků . Jeho žákyně 
Maria Goloubeva si zvolila za předmět 
svého výzkumu rekonstrukci „oficiálního“ 
obrazu Leopolda I .31 Ne náhodou upřela 
pozornost k současníkovi a mocenskému 
protivníkovi Ludvíka XIV . Nijak neza-
stírala, že jde o jakousi metodologickou 
a tematicky zaměřenou analogii ke knize 

svého učitele The Fabrication of Louis XIV . 
Tomu odpovídala také pramenná výcho-
diska a struktura práce, v nichž se inspiro-
vala právě Peterem Burkem . I když použila 
pestrou škálu písemných a ikonografic-
kých pramenů, ve svém výkladu propůjčila 
hlavní slovo operním libretům, divadelním 
hrám a panegyrické literatuře . Právě v nich 
spatřovala jeden z nejúčinnějších propa-
gandistických nástrojů reprezentace . Ve 
čtyřech obsáhlých kapitolách chronologic-
ky naznačila, jak se během vlády Leopol-
da I . postupně proměňovala estetika jeho 
moci (aesthetic of power), přičemž neustále 
zdůrazňovala mocenskou rivalitu s fran-
couzským králem .

Poněkud odlišný pohled na císařský 
dvůr a osobu Leopolda I . zvolil Rouven 
Pons, který se zaměřil na mnohovrstev-
natost forem reprezentace na sociokul-
turním pozadí vídeňského dvora ve druhé 

29 Ruth Betegón Díez, Isabel Clara Eugenia. Infanta de España y soberana de Flandres, Madrid 2004; 
Theresa Earenfight (ed .), Queenship and Political Power in Medieval and Early Modern Spain, 
Aldershot 2005; Laura Oliván Santaliestra, Mariana de Austria. Imagen, poder y diplomacia de 
una reina cortesana, Madrid 2006; táž, Isabel de Bourbon, Lisboa 2012; Cordula van Wyhe (ed .), 
Isabel Clara Eugenia: Female Sovereignity in the Courts of Madrid and Brussels, Madrid–London 
2011; Annemarie Jordan, A rainha colecionadora. Catarina de Austria, Lisbon 2012 . Nejnověji 
Anne J . Cruz – Maria Galli Stampino (Hgg .), Early Modern Habsbourg Women. Transnational 
Contexts, Cultural Conflicts, Dynastic Continuities, Farnham–Burlington 2013, kde je uvedena i další 
literatura .

30 Pouze výběrově Clarissa Campbell Orr (ed .), Queenship in Europe, 1660–1815: The Role of the Con-
sort, Cambridge 2004; Regina Schulte, The Body of the Queen: Gender and Rule in the Courtly World, 
1500–2000, Berghahn 2006; Sharon L . Jansen, The Monstrous Regiment of Women: Female Rulers 
in Early Modern Europe, Palgrave 2009; Jo Eldridge Carney, Fairy Tale Queens: Representations 
of Early Modern Queenship, New York 2012; William Monter, The Rise of Female Kings in Europe, 
1300–1800, Yale 2012; Elena Woodacre, Mediterranean Queenship: Negotiating the Role of the Queen 
in the Medieval and Early Modern Era, Basingstoke 2013 . Ke zhodnocení nepřeberného množství 
západoevropské a americké literatury o výzkumech obrazu raně novověkých vládkyň a manželek 
panovníků se autor vrátí ve zvláštní přehledové studii .

31 Maria Goloubeva, The Glorification of Emperor Leopold I. in Image, Spectacle and Text, Mainz 2000 . 
K tomu také táž, Hofrepräsentation Kaiser Leopolds I. und ihre Wirkung außerhalb von Wien, Morgen–
Glantz . Zeitschrift der Christian Knorr von Rosenroth-Gesellschaft 17, 2007, s . 209–216 .
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polovině 17 . století .32 Přestože použil 
podobná pramenná východiska jako 
Maria Goloubeva, své pojednání obohatil 
o zasvěcený výklad sebeprezentace panov-
níka prostřednictvím architektonických 
staveb, efemérní architektury a dvorského 
ceremoniálu . Správně si uvědomil, že 
jednotlivé podoby obrazu císaře nelze 
studovat izolovaně, bez přihlédnutí k dal-
ším osobám, jež se podílely na utváření 
obrazu Leopolda I ., zejména k dvorské 
šlechtě a zahraničním diplomatům . Právě 
oni představovali jeden z nejdůležitějších 
komunikačních kanálů, kterým se dvorská 
kultura a obraz panovníka šířily do jednot-
livých částí podunajské monarchie i celého 
evropského kontinentu . Nedílnou součást 
knihy proto tvoří kapitoly o reprezentaci 
urozených osob v metropoli habsburské-
ho soustátí .33 Dalším charakteristickým 
rysem práce Rouvena Ponse je snaha 
o komparativní přístup, neboť se pokusil 
srovnat formy reprezentace Leopolda I . 
s jeho syny Josefem I . a Karlem VI . i prin-
cem Evženem Savojským a zasadit je do 
kontextu kulturního, politického a spole-
čenského vývoje v 17 . a 18 . století .

Odlišný přístup než Maria Goloube-
va či Rouven Pons k obrazu Leopolda I . 
si vybrala ve své disertační práci Jutta 

Schumannová .34 Charakteristickým rysem 
výzkumů německé historičky byla pestrost 
archivních pramenů, s nimiž pracova-
la . Ačkoliv se zabývala korespondencí, 
osobními deníky a některými dalšími 
písemmnými, hmotnými i ikonografickými 
prameny, zvláštní důraz kladla na novinové 
zpravodajství ve druhé polovině 17 . století, 
pamfelty, letáky a (kramářské) písně .35 
Ne náhodou se zaměřila na tento typ 
pramenů, neboť se při konstrukci obrazu 
císaře snažila oprostit od jakékoliv idealiza-
ce Leopolda I ., kterou nabízela díla umělců 
snažících se vědomě vykreslit tohoto 
panovníka v příznivých barvách a vloudit 
se do jeho přízně . Na základě podrobného 
studia raně novověké publicistiky naznačila, 
jak se proměňovala „multiplizierende Image-
pflege“ Leopolda I . v letech 1658–1690 . 
Více než recepce obrazu císaře v očích 
vyšších sociálních vrstev, zejména šlechty, 
ji zajímaly představy neurozených součástí 
společnosti . Přesto byla nucena konstato-
vat, že novinové zprávy dokázaly ovlivnit 
imaginaci jen nepatrné části populace . Sou-
časně si uvědomila, že jednotlivé podoby 
obrazu panovníka silně omezovala média, 
prostřednictvím nichž se šířil . Díky tomu 
mohla nabídnout jednu z mnoha podob 
sebeprezentace  Leopolda I ., kterou sám 

32 Rouven Pons, „Wo der gekrönte Löw hat seinen Kayser-Sitz“. Herrschaftsrepräsentation am Wiener 
 Kaiserhof zur Zeit Leopolds I., Engelbach–Frankfurt am Main–München–New York 2001 .

33 Srov . Andreas Pečar, Die Ökonomie der Ehre. Höfischer Adel am Kaiserhof Karls VI ., Darmstadt 2003; 
týž, Zeichen aristokratischer Vortrefflichkeit. Hofzeremoniell und Selbstdarstellung des höfischen Adels am 
Kaiserhof (1648–1740), in: Marian Füssel – Thomas Weller (edd .), Ordnung und Distinktion . Prakti-
ken sozialer Repräsentation in der ständischen Gesellschaft, Münster 2005, s . 181–198 .

34 Jutta Schumann, Die andere Sonne. Kaiserbild und Medienstrategien im Zeitalter Kaiser Leopolds I., 
Berlin 2003 .

35 Srov . David Randall, Epistolary Rhetoric, the Newspaper, and the Public Sphere, Past and Present 198, 
2008, s . 3–32 .
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dokázal jen nepatrně ovlivnit, a porovnat ji 
s výpovědí dalších dostupných pramenů .

Koncepčně i metodologicky nesmír-
ně zajímavý pohled na sebeprezentaci 
habsburských panovníků a císařský dvůr 
ve Vídni nabídla edice dvorských ceremo-
niálních protokolů a instrukcí nejvyšším 
dvorským úředníkům z let 1652–1800 
vydaná kolektivem autorů pod vedením 
Irmgard Pangerlové, Martina Scheutze 
a Thomase Winkelbauera .36 Nedílnou 
součást obsáhlé edice tvoří dvanáct studií, 
v nichž se historici a historičky postupně 
věnovali interpretaci jednotlivých oblastí 
každodenní interakce, kterou tyto nor-
mativní prameny reglementovaly (audi-
ence, bohoslužby, náboženské i světské 
slavnosti, slavnosti Řádu zlatého rouna, 
polibek ruky) . Svá pojednání vystavěli, bez 
přihlédnutí k dalším archiváliím, výhradně 
na výpovědi ceremoniálních protokolů 
a instrukcí . Optikou antropologického 
pohledu tak velmi neotřele nastínili neob-
vykle velkou vypovídací hodnotu a rozličné 
interpretační možnosti konkrétního histo-
rického pramene . Zájmem o detailní popis 
a důkladnou interpretaci navíc ukázali, jak 
se jevy bytostně spojené s císařem a jeho 
rodinou, jimiž se přednostně zabývali, (ne)
proměňovaly v časovém horizontu téměř 
dvou století .

Právě v pracích Marie Goloubevy, Rou-
vena Ponse a Jutty Schumannové i histo-
riků kolem Irmgard Pangerlové, Martina 
Scheutze a Thomase Winkelbauera dosáh-
lo současné bádání o utváření a podobách 
obrazu Leopolda I . i dalších příslušníků 
habsburského rodu prozatím svého inter-
pretačního vrcholu . I když jde v podstatě 
o rozdílné koncepční a metodologické 
pohledy na „Imagepflege“ Leopolda I ., lze 
v nich najít společné paralely, které vedou 
k podobným závěrům . Jedním z nich je 
popření tradičního paradigmatického 
tvrzení, že císařský dvůr ve Vídni a jeho 
kultura stála ve druhé polovině 17 . a na 
počátku 18 . století zcela ve stínu Palais 
Royal a Versailles Ludvíka XIV .37 Vytvo-
řený prostor lze navíc využít ke kladení 
nových otázek a k formulování nových 
badatelských témat týkajících se panovnic-
ké propagandy .

Markéta tereza Španělská ve světle 
historické literatury
Nedílnou součást zmiňovaného vědeckého 
diskursu tvořila také konstrukce obrazu 
manželek Leopolda I . – Markéty Tere-
zy Španělské, Klaudie Felicitas Tyrolské 
a Eleonory Magdaleny Falcko-Neubur-
ské . Právě jim historická věda, na rozdíl 
od manželek a dcer španělských králů 

36 Irmgard Pangerl – Martin Scheutz – Thomas Winkelbauer (edd .), Der Wiener Hof im Spiegel 
der Zeremonialprotokolle (1652–1800). Eine Annäherung, Innsbruck–Wien–Bozen 2007 . Srov . Jakob 
Wührer – Martin Scheutz (edd .), Zu Diensten Ihrer Majestät. Hofordnungen und Instruktionsbücher 
am frühneuzeitlichen Wiener Hof, Wien–München 2011; Anita Hipfinger – Josef Löffler – Jan 
Paul Niederkorn – Martin Scheutz – Thomas Winkelbauer – Jakob Wührer (edd .), Ordnung 
durch Tinte und Feder? Genese und Wirkung von Instruktionen im zeitlichen Längsschnitt vom Mittelal-
ter bis zum 20. Jahrhundert, Wien–München 2012 .

37 Grete Klingenstein, Zwei Höfe im Vergleich: Wien und Versailles, Francia . Forschungen zur westeu-
ropäischen Geschichte 32, 2005, s . 169–179, zde s . 169–170 .



79Opera histOrica    • ročník 16 • 2015 • č. 1

ROSTISLAV SMíŠEK  / Vědecké projekty /

16 . a 17 . století, prozatím nevěnovala 
přílišnou pozornost .38 Toto konstatování 
se však jen částečně týká druhorozené dce-
ry španělského krále Filipa IV . Markéty 
Terezy, s níž se Leopold I . oženil 5 . pro-
since 1666 v augustiniánském kostele 
ve Vídni . Za jeden z hlavních důvodů 
takového zájmu je třeba považovat tíživou 
situaci, do níž se v polovině 17 . století obě 
linie potomků Rudolfa I . dostaly . Filip IV . 
i Leopold I . prozatím nedokázali zplodit 
legitimního mužského potomka, který 
by Habsburkům zaručil kontinuitu vlády 
v podunajské monarchii a Španělském 
království .39 Sňatek syna Ferdinanda III . 
s dcerou Filipa IV . měl proto zajistit 
zákonného dědice, jenž by v případě nut-
nosti opět po téměř 150 letech spojil dvě 
rodové větve v jedinou .40 Pokud by osobou 

Filipa IV . španělští Habsburkové skutečně 
vymřeli, získal by Leopold I . na úkor svého 
hlavního mocenského konkurenta na ev-
ropském kontinentě francouzského krále 
Ludvíka XIV ., který se roku 1660 oženil 
se starší dcerou Filipa IV . Marií  Terezou, 
ohromné dědictví . Sestra Markéty Terezy 
i její manžel se ve svatební smlouvě museli 
písemně zříct jakýchkoliv nároků na špa-
nělskou korunu .41

Na atraktivitě zmiňované historické 
postavy jako badatelského tématu se rov-
něž nemalou měrou podepsal dvorní malíř 
Filipa IV . Diego Velázquez a jeho slavný 
obraz Las Meninas z roku 1656 . Na malbě 
je vyobrazena v jednom z pokojů mad-
ridského královského paláce Alcázar ve 
společnosti dvorních dam právě pětiletá 
Markéta Tereza .42 Jak podotkla v jedné 

38 Friedrich Kryza-Gersch – Barbara Ruck, Ave Claudia imperatrix. Die Hochzeit Kaiser Leopolds I. 
mit Erzherzogin Claudia Felicitas von Tirol in Graz 1673. Schloß Eggenberg als Residenz der kaiser-
lichen Braut, Graz 1983; Susanne Rode-Breymann, Musiktheater eines Kaiserpaars. Wien 1677 bis 
1705, Hildesheim–Zürich–New York 2010 a práce Wolfganga Kapse, Eleonore Magdalena (Theresia) 
von Pfalz–Neuburg (1655–1720), přístupná na http://www .pfalzneuburg .de/wp–content/uplo-
ads/2010/03/EleonoreMagdalena1 .pdf .

39 Francisco C . Ceballos – Gonzalo Álvarez, La genética de los matrimonios consanguíneos, Dendra 
médica . Revista de humanidades 10, 2011, s . 160–176, zde s . 170–176 .

40 John Philip Spielman, Leopold I. Zur Macht nicht geboren, Graz–Wien–Köln 1981, s . 45–46; Jiří 
Louda – Michael MacLagan, Lines of Succession. Heraldry of the Royal Families of Europe, London 
1995, s . 99–107

41 Joseph Fiedler (ed .), Die Relationen der Botschafter Venedigs über Deutschland und Österreich im 17. 
Jahrhundert II, Wien 1867, s . 36–37 . O vývoji událostí po vymření španělských Habsburků více John 
Lynch, Bourbon Spain, 1700–1808, Oxford 1989; Friedrich Edelmayer – Virginia León Sanz – 
José Ignacio Ruiz Rodríguez (edd .), Hispania – Austria III. Der Spanische Erbfolgekrieg. La Guerra 
de Sucesión española, Wien 2008; Matthias Schnettger, Der Spanische Ebrfolgekrieg. 1701–1713/14, 
München 2014 .

42 Pouze výběrově, s odkazy na další četnou literaturu Caroline Kesser, Las Meninas von Velázquez. 
Eine Wirkungs- und Rezeptionsgeschichte, Berlin 1994; Thierry Greub (ed .), Las Meninas im Spiegel 
der Deutungen. Eine Einführung in die Methoden der Kunstgeschichte, Berlin 2001; Reinhard Liess, 
Im Spiegel der „Meninas“. Vélázquez über sich und Rubens, Göttingen 2003; Suzanne L . Stratton-
-Pruitt, Velázquez’s Las Meninas, Cambridge–New York 2003; Svetlana Leontief Alpers, The 
Vexations of Art: Velázquez and Others, New Haven–London 2005; Gertje R . Utley – Malén Gual, 
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ze svých studií americká historička umění 
Svetlana Alpersová, již od svého vzniku 
patřilo dílo díky své složité, nejednoznačné 
kompozici a symbolice k nejčastěji analy-
zovaným a reflektovaným malbám „in all 
of Western paitning .“43 Ne náhodou italský 
barokní malíř Luca Giordano o tomto ob-
raze neváhal poznamenat, že v očích dal-
ších generací malířů představoval jakousi 
„la Teologia della Pittura .“44 V podobném 
duchu se o více než století později vyjad-
řoval o Velázquezově díle slavný anglický 
portrétista Thomas Lawrence: „… it is 
the true philosophy of the art, the selection of 
essentials, of all which first and last strikes the 
eye and senses of the spectator .“45

O fascinaci Velázquezovými Las Me-
ninas a postavou malé infantky vypovídá 
také skutečnost, že nezaujaly pouze malíře 

či historiky umění,46 ale inspirovaly četné 
literáty, hudebníky, filozofy, psychology 
a odborníky z dalších vědních disciplín . 
Ne náhodou vycházeli z tohoto námětu 
při psaní svého poetického pohádkového 
příběhu The Birthday of the Infanta (1891) 
básník, dramatik a prozaik irského původu 
Oscar Wilde, sonetu La infanta Margarita 
(1938) španělský básník Manuel Machado, 
při práci na románu Pavane für eine ver-
storbene Infantin (1983) spisovatelka čes-
kého původu Libuše Moníková či anglická 
autorka příběhů pro děti Jane Johnsonová 
v díle The Princess and the Painter (1994) .47 
Podobnou inspiraci lze rovněž vysledo-
vat u francouzského impresionistického 
hudebního skladatele Josepha-Maurice 
Ravela a jeho klavírní skladby Pavane pour 
une infante défunte (1899) či v případě 

Olvidando a Velázquez: Las Meninas, Barcelona 2008; Xavier de Harlay, Les Ménines ou ľart con-
ceptuel de Diego Vélasquez, Montlouis-sur-Loire 2011 . Nejnověji Eva-Bettina Krems, Dynastische 
Identität und europäische Politik der spanischen Habsburger in den 1650er Jahren. Diego Velázquez’ Bild-
nisse als Teil einer höfisch-politischen Porträtkultur, in: Herbert Karner – Ingrid Ciulisová – Bernardo 
J . García García (edd .), The Habsburgs and their Courts in Europe, 1400–1700: Between Cosmopo-
litism and Regionalism, Vienna–Leuven 2014, s . 115–131; Sabine Haag (ed .), Velázquez, München 
2014; Martina Pippal, Mascha und Margarita: eine Reise ins Innere der Kunst. Zu „Las Meninas“ von 
Diego Velázquez, Wien 2014; Javier Portús Pérez (ed .), Velázquez. Las Meninas and the Late Royal 
Portraits, London 2014 .

43 Svetlana Alpers, Interpretation without Representation, or, The Viewing of Las Meninas, Representati-
ons 1, 1983, s . 31–42, zde s . 31 . Srov . Marian Ortuño, Reading Las Meninas. An Ekphrastic Approach 
to Teaching Don Quijote, Hispania 95, 2012, s . 681–697; Simon Altmann, The Illusion of Mirrors. 
Velázquez’s Las Meninas, European Review 21, 2013, s . 1–9 .

44 Antonio Palomino, El Museo pictórico y la Escala óptica, Madrid 1947, s . 920; Jon Manchip White, 
Diego Velázquez: Painter and Courtier, London 1969, s . 140–141 .

45 Ronald Sutherland Gower, Sir Thomas Lawrence, London–Paris–New York 1900, s . 83 .
46 Srov . například Jaime Sabartés, Picasso: Variationen über „Las Meninas“ von Velazquez, Wien–Mün-

chen 1960; Fernando Marías (ed .), Otras Meninas, Madrid 1995; Mary Anne Goley, The Influence of 
Velázquez on Modern Paitning: The American Experience, Washington 2000; Gertje R . Utley, Las Me-
ninas in Twentieth-Century Art, in: S . L . Stratton-Pruitt (ed .), Velázquez’s Las Meninas, s . 170–202 .

47 Oscar Wilde, A House of Pomegranates, London 1915, s . 31–72; Libuše Moníková, Pavane für eine 
verstorbene Infantin, Berlin 1983; Jane Johnson, The Princess and the Painter, New York 1994; Miguel 
d’Ors, Estudios sobre Manuel Machado. Los cuatro vientos, Sevilla 2000, s . 67–69 .



81Opera histOrica    • ročník 16 • 2015 • č. 1

ROSTISLAV SMíŠEK  / Vědecké projekty /

díla amerického hudebníka Erica Win-
tera Twelfe Days of the Infanta Margarita 
(2007) .48 Stranou pozornosti nelze nechat 
ani práci významného francouzského 
filozofa a psychologa Michela Foucaulta 
Les mots et les choses (1966), který v jedné 
z kapitol knihy ve výkladu o dějinách moci 
analyzoval zmiňovanou malbu jako symbol 
či dobře čitelný výraz určitých sociálních 
změn v uspořádání soudobé společnosti .49

Rovněž dějepisci začali od poloviny 
19 . století upínat zevrubnější pozornost ke 
španělské infantce . Jedním z prvních, který 
se detailněji dotknul osobnosti Markéty 
Terezy, byl rakouský historik Alfred Fran-
cis Pribram . Již v průběhu své práce na 
biografii významného císařského vyslance 
Františka Pavla Lisoly se pokusil naznačit 
nemalý podíl zmiňovaného ambasadora 
na uzavření sňatku Leopolda I . s Marké-

tou Terezou .50 Politické pozadí uzavření 
sňatkové aliance a mnohaletá složitá di-
plomatická jednání pak nastínil ve zvláštní 
analytické studii .51 Při koncipování svých 
prací vycházel především z důkladné zna-
losti diplomatických pramenů uložených 
v Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien 
a depeší benátských vyslanců ve Vídni .52 
Získané poznatky ještě podstatným způ-
sobem rozpracoval a doplnil při přípravě 
dvoudílné kritické edice korespondence 
Leopolda I . s císařským diplomatem 
v Madridu v letech 1662–1674 Františ-
kem Eusebiem z Pöttingu .53

Výhradně z prací Alfreda Francise 
Pribrama vycházel při koncepci svého 
díla o španělsko-rakouských vztazích 
v průběhu vlády císařovny Markéty Terezy 
španělský historik a politik Wenceslao 
Ramírez de Villa-Urrutia .54 S nimi se 

48 Gerald Larner, Maurice Ravel, London 1996, s . 59–60; Eric Winter, Twelfe Days of the Infanta 
Margarita: A Work for a Small Choral Group, s .l . 2007 .

49 Michel Foucault, Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines, Paris 1966 (česky týž, 
Slova a věci, Brno 2007) . K tomu velmi zajímavá interpretace Foucaultova díla u Ellen Harlizius–
Klückové, Der Platz des Königs. “Las Meniñas” als Tableau des klassischen Wissens bei Michel Foucault, 
Wien 1995 . Z dalších inspirativních prací Ana María Rabe, Das Netz der Welt. Ein philosophischer 
Essay zum Raum von Las Meninas, Paderborn 2008; Thomas Brockelman, The Other Side of the 
 Canvas. Lacan Flips Foucault Over Velázquez, Continental Philosophy Review 46, 2013, s . 271–290; 
Sigi Jöttkandt, The Cornered Object of the Psychoanalysis. Las Meninas, Jacques Lacan und Henry 
James, Continental Philosophy Review 46, 2013, s . 291–309 .

50 Alfred Francis Pribram, Franz Paul Freiherr von Lisola 1613–1674 und die Politik seiner Zeit, Leip-
zig 1894 . Srov . týž, Die Berichte des kaiserlichen Gesandten Franz von Lisola aus den Jahren 1655–1660, 
Wien 1887 .

51 týž, Die Heirat Kaiser Leopold I. mit Margaretha Theresia von Spanien, Archiv für österreichische 
Geschichte 56, 1899, s . 321–376 .

52 J . Fiedler (ed .), Die Relationen I–II . Srov . také Alfred Francis Pribram (ed .), Venetianische Depeschen 
vom Kaiserhofe (Dispacci di Germania) I. Band 1657, April – 1661, Juli, Wien 1901 .

53 Alfred Francis Pribram – Moriz Landwehr von Pragenau (edd .), Privatbriefe Kaiser Leopold I. an 
den Grafen F. E. Pötting 1662–1673 I–II, Wien 1903–1904 .

54 Wenceslao Ramírez de Villa–Urrutia, Relaciones entre España y Austria durante el reinado de la 
emperatriz doña Margarita, Infanta de España, esposa del emperador Leopoldo I, Madrid 1905 . K tomu 
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detailně seznámil, jak poznamenal v dedi-
kaci knihy adresované španělské královně 
Marii Christině, během své diplomatické 
mise ve Vídni v letech 1902–1905 .55 Dále 
využil některé starší syntetické publikace 
hispánských historiků o období vlády 
Filipa IV ., evropské politice v 17 . a na 
počátku 18 . století, případně cestopisy 
a paměti současníků Leopolda I . a Mar-
kéty Terezy . Je naopak zarážející, že nijak 
nepracoval s poznatky o mladé infantce, 
které v osmdesátých a devadesátých letech 
19 . století přinesli Cesáreo Fernández 
Duro a Antonio Rodríguez Villa . Zatím-
co prvně jmenovaný dějepisec se zabýval 
osobností Francisca Fernándeze de la 
Cueva, vévody z Alburquerque, a cestová-
ním členů královské rodiny po moři, druhý 
zevrubně analyzoval průběh putování 
Markéty Terezy do střední Evropy .56 
Kromě politického pozadí uzavření sňatku 
se Wenceslao Ramírez de Villa-Urrutia 
rovněž zaměřil na nástin konfliktního sou-
žití španělské části dvora infantky ve Vídni 
s osobami nehispánského původu, zdejší 
politickou činnost španělských vyslanců 
v letech 1666–1673 a okolnosti zakonče-

ní diplomatické mise Františka Eusebia 
z Pöttingu v Madridu roku 1674 .

První pokus o komplexnější zpraco-
vání životních osudů Markéty Terezy 
představuje až její biografie z pera Gladys 
Taylorové z roku 1960 .57 V tomto případě 
však nejde o vědeckou monografii v pra-
vém slova smyslu, ale spíše o populárně 
zaměřenou práci, která nese četné prvky 
historického románu, například smyšlené 
dialogy jednajících postav . Hlavním cílem 
autorky bylo nastínit na pozadí vyspělého 
kulturního prostředí madridského a vídeň-
ského dvora jednotlivé etapy života dcery 
Filipa IV . a pokusit se proniknout do jejího 
myšlenkového světa . Ačkoliv i v tom-
to případě Gladys Taylorová vycházela 
především z Pribramovy studie o sňatku 
Leopolda I . se španělskou infantkou z roku 
1899, běžně užívanou heuristickou zá-
kladnu rozšířila o dobové periodikum The 
London Gazette a vydané paměti anglic-
kých současníků Markéty Terezy .58

Za první vědeckou biografii druhoro-
zené dcery Filipa IV . lze proto považovat 
až práci Irmgard Smidt-Dörrenbergové 
z roku 1966 .59 Také ona chronologicky 

také výstižná recenze Antonia Rodrígueze Villy, kterou publikoval v Boletín de la Real Academia de 
la Historia 48, 1906, s . 215–225 .

55 W . R . de Villa–Urrutia, Relaciones, s . 6 . Srov . Vicente Castañeda, Necrología: el excelentísimo señor 
don Wenceslao Ramírez de Villa-Urrutia, marqués de Villa-Urrutia, Boletín de la Real Academia de la 
Historia 102, 1933, s . 263–278, zde s . 265 .

56 Cesáreo Fernández Duro, Don Francisco Fernández de la Cueva, Duque de Alburquerque, Madrid 
1884, s . 453–458; týž, Viajes regios por mar en el transcurso de quinientos años. Narración cronológica, 
Madrid 1893, s . 261–263; Antonio Rodríguez Villa, Dos viajes regios (1679 y 1666), Boletín de la 
Real Academia de la Historia 42, 1903, s . 250–278, 369–391 .

57 Gladys Taylor, The Little Infanta: The Story of a Tragic Life, London 1960 .
58 Tamtéž, s . 143–144 .
59 Irmgard Smidt-Dörrenberg, Margarita Maria, Infantin von Spanien, römisch-deutsche Kaiserin. Des 

Velazquez lieblichstes Modell, Wien 1966 .
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vylíčila životní osudy první manželky 
Leopolda I . od narození až po její úmrtí 
12 . března 1673 . Svůj výklad obohatila 
o obsahovou analýzu podobizen Marké-
ty Terezy, které se nacházejí ve sbírkách 
mnoha evropských galerií a dalších kul-
turních institucí, zejména však Velazque-
zových Las Meninas .60 Stranou pozornosti 
neponechala ani velmi stručné zhodno-
cení druhého života španělské infantky 
a zmínila některá díla, jež se inspirovala 
její postavou (Manuel Machado, Pablo 
Picasso, Oscar Wilde) . Přestože i ona 
vycházela především z vydané korespon-
dence Leopolda I . s Františkem Eusebiem 
z Pöttingu, heuristickou základnu oboha-
tila o další prameny uložené v Österrei-
chische Nationalbibliothek Wien a Öster-
reichisches Staatsarchiv Wien, vybrané 
soudobé biografie Leopoda I . a vydané 
relace zahraničních vyslanců u vídeňské-
ho dvora ze šedesátých a sedmdesátých 
let 17 . století . Kromě psychologizujícího 
portétu Markéty Terezy, založeném na 
uměleckohistorické analýze dochovaných 
podobizen dcery Filipa IV ., však ani ona 
nepřekonala tradiční historiografický 
pohled na dynastické a politické dějiny 
Habsburků v polovině 17 . věku .

Tuto skutečnost lze rovněž vysledovat 
v disertačních pracích Helgy Widornové 
a Claudie Hamové .61 Zatímco prvně zmi-
ňovaná autorka ve svém pokusu o kolek-
tivní biografii španělských manželek císařů 

Maxmiliána II ., Ferdinanda III . a Leopol-
da I . nijak výrazně nevybočila z tradičního 
popisu politického pozadí uzavření sňatku, 
cesty Markéty Terezy do střední Evropy 
a jejího každodenního života ve Vídni, 
Claudia Hamová ve svém srovnávacím 
pojednání o vzájemných sňatcích rakous-
kých a španělských Habsburků praco-
vala s novými, do té doby jen výjimečně 
využívanými prameny . Jednak upřela 
pozornost ke knihám dvorské pokladny 
vídeňského dvora či pramenům městské 
provenience, uloženým ve Wiener Stadt- 
und Landesarchivu . Současně dokázala 
jako první doplnit a propojit poznatky 
získané studiem ve vídeňských archivech 
a knihovnách s informacemi z Archivo 
General de Simancas a Biblioteca Nacio-
nal de España . Ačkoliv i jejímu pojednání 
dominuje popis událostí spojených se 
sňatkem infantky s Leopoldem I . a jejího 
následného všedního života v metropoli 
podunajské monarchie, lze zde spatřit 
určité zárodky interpretace získaných in-
formací z hlediska reprezentace císařského 
páru a habsburského rodu .

Prozatím nejnovější, po koncepční 
i metodologické stránce nejpropracova-
nější pohled na osobu Markéty Terezy 
nabídla ve svých analytických studiích 
španělská historička Laura Oliván San-
taliestra . Cestu k mladé infantce nalezla 
prostřednictvím dílčích studií o každoden-
ním životě císařských vyslanců u madrid-

60 Mimořádně cenný je především soupis těchto děl na s . 77–79 . Navíc reprodukce většiny zmiňova-
ných podobizen tvoří nedílnou součást práce .

61 Helga Widorn, Die spanischen Gemahlinnen der Kaiser Maximilian II., Ferdinand III. und Leopold I., 
Wien 1959, s . 128–190 (Disertační práce); Claudia Ham, Die verkauften Bräute. Die spanisch-österrei-
chischen Hochzeiten im 17. Jahrhundert, Wien 1996, s . 279–442 (Disertační práce) .
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ského dvora ve druhé polovině 17 . století62 
a při práci na biografii Marie Anny, matky 
Markéty Terezy .63 Ty založila na velmi 
dobré znalosti pestré škály písemných 
a ikonografických pramenů uložených 
ve vídeňských a španělských archivech, 
galeriích, knihovnách a muzeích . Od nich 
se odrazila ke studii o výchově a vzdě-
lávání Markéty Terezy a její starší sestry 
Marie Markéty .64 Za vrchol tvůrčí činnosti 
Laury Oliván Santaliestry lze ve vztahu 
k Markétě Tereze považovat více než 
sedmdesátistránkovou studii o pobytu 
mladé císařovny ve Vídni .65 Autorka se 
v ní neuchýlila pouze k prostému popisu 
politických jednání, která předcházela 
samotnému sňatku, španělského dvora 
infantky či denního a životního cyklu 
manželky Leopolda I . v metropoli habs-

burského soustátí . Pod vlivem postmo-
dernistického historickoantropologicky 
pojatého vědeckého diskursu ji zajímal 
obraz sociálního a symbolického prostoru, 
v němž dcera Filipa IV . trávila svůj všední 
život . Zde také využila moderní genderové 
přístupy, jež se v posledních letech uplat-
nily při studiu dějin příslušnic evropských 
vládnoucích rodů na prahu novověku .66 
Rovněž stručně naznačila reprezentační 
strategie císařského páru a jejich odraz 
v okázalých dvorských festivitách v letech 
1666–1673 . Stranou pozornosti nepone-
chala ani kulturní a politický vliv Markéty 
Terezy na vídeňský dvůr ve sledovaném 
období . Mimořádně cenná je především 
skutečnost, že Laura Oliván Santaliest-
ra ve zmiňované studii naznačila různé 
interpretační pohledy na osobu španělské 

62 Laura Oliván Santaliestra, Pinceladas políticas, marcos cortesanos: el diario del conde de Harrach, 
embajador imperial en la Corte de Madrid (1673–1677), Cultura escrita y sociedad 3, 2006, s . 113–132; 
táž, La dama, el aya y la camarera: Perfiles políticos de tres mujeres de la Casa de Mariana de Austria, in: 
José Martínez Millán – M . P . Marçal Lourenço (edd .), Las Relaciones Discretas entre las Mo-
narquías Hispana y Portuguesa: Las Casas de las reinas (siglos XV–XIX) II, Madrid 2008, s . 1301–
1357; táž, Escribir un diario y una hora de baño: vidas privadas en la corte de Madrid (1650–1680), 
Revista de Historia Moderna de la Universidad de Alicante 30, 2012, s . 141–158; táž, „La condesa ya 
se ha vestido a la española y de incógnito ha ido a visitar a la reina“: Johanna Theresia de Harrach, valida 
y „embajadora“ de Mariana de Austria, in: Gloria Franco Rubio – María de los Ángeles Pérez Samper 
(edd .), Herederas de Clío: Mujeres que han impulsado la historia, Sevilla 2014, s . 391–404 .

63 táž, Mariana de Austria: Imagen, poder y diplomacia de una reina soberana, Madrid 2006, která vychá-
zela z její disertační práce táž, Mariana de Austria en la encrucijada política del siglo XVII, Madrid 
2006 .

64 táž, „My sister is growing up very healthy and beautiful, she loves me“: Infancy of the Infantas María 
Teresa Austria and Margarita María at Court, in: Grace E . Coolidge (ed .), The Formation of the 
Child in Early Modern Spain, Farnham–Burlington 2014, s . 165–187 . Srov . Mercedes Llorente, 
Portraits of Children at the Court in the Seventeenth Century: The Infanta Margarita and the Young King 
Carlos II., Bulletin for Spanish and Portuguese Historical Studies 35, 2010, s . 30–47 .

65 táž, Giovanne d’anni ma vecchia di giudizio: la emperatriz Margarita en la Corte de Viena, in: José 
Martínez Millán – Rubén González Cuerva (edd .), La Dinastía de los Austria . Las relaciones entre 
la Monarquía Católica y el Imperio II, Madrid 2011, s . 837–908 .

66 A . J . Cruz – M . Suzuki (edd .), The Rule of Women; W . Monter, The Rise of Female Kings; 
A . J . Cruz – M . Galli Stampino (edd .), Early Modern Habsbourg Women .
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infantky, které však samy o sobě vyžadují 
mnohem hlubší nástin .

Nebyly to však pouze historikové 
a historičky, jež se ve svých analytických 
studiích dotkli osobnosti druhorozené 
dcery Filipa IV . Snad ještě větší zájem 
o osobu španělské infantky lze zazname-
nat u představitelů příbuzných vědních 
oborů, zejména muzikologů, historiků 
umění, teatrologů a literárních historiků . 
Ti se téměř výhradně zabývali svatebními 
slavnostmi Leopolda I . a Markéty Terezy, 
pokoušeli se zrekonstruovat průběh 
a podobu vybraných festivit, nebo nazna-
čit reprezentační strategie vládnoucího 
páru .67 V naprosté většině případů jejich 
pozornost poutaly dvě performance, které 

podle svědectví soudobých pozorova-
telů co do nákladnosti a lesku předčily 
veškeré veřejné produkce, jež do té doby 
bylo možné zaznamenat na evropském 
kontinentu .68 Jde o slavný koňský balet 
La contesa  dell ’Aria e dell ’Acqua, který se 
uskutečnil 24 . ledna 1667 na vnitřním ná-
dvoří Hofburgu .69 Svatební slavnosti pak 
završila holdovací opera Il Pomo d’oro, jež 
se vzhledem ke své délce musela konat po 
dva večery, a to 12 . a 14 . července 1668 .70 
Jen ve výjiměčných případech se dotkli 
i dalších performancí, jako byly svatební 
hostina, ohňostroj a jízdy na saních .71

Prozatím nejdále došel ve svých výzku-
mech rakouský muzikolog Herbert Seifert, 
který se pokusil nabídnout syntetický 

67 Ernst Leonardy, Les fêtes de cour baroques: „Les Plaisirs de ľIsle Enchantée“ (Versailles 1664) et les festivi-
tés à ľoccasion du mariage de Léopold Ier (Vienne 1666–1668), in: Alphonse Vermeylen (ed .), Question-
nement du Baroque . études réunies et présentées, Louvain-la-Neuve–Bruxelles 1986, s . 112–153 .

68 „Was nun vor denckwürdige mehrere Solemnitäten und Frewdenzeichen, auch schöne Raritäten bey diesem 
allen vorgelauffen […] ist nicht zubeschreiben, allermassen […] dergleichen weder zu Pariß noch ander-
wärtig jemahls gesehen worden .“ Srov . Wöchentliche Zeitung auß mehrerley örther č . 51, 1666 . Citováno 
podle J . Schumann, Die andere Sonne, s . 246 .

69 Výběrově Paul Nettl, Ein verschollenes Tournierballet von M. A. Cesti, Zeitschrift für Musikwissen-
schaft 8, 1926, s . 411–418; Heinz Biehn, Feste und Feiern im alten Europa, München 1962, s . 188–
195; Hilde Haider-Pregler, Das Roßballet im Inneren Burghof zu Wien, Maske und Kothurn 
15, 1969, s . 291–324; Petr Fidler, La contesa delľaria e delľacqua. Zum Zeit- und Raumbegriff einer 
Barockperformance, in: Václav Bůžek – Pavel Král (edd .), Slavnosti a zábavy na dvorech a v rezidenč-
ních městech raného novověku, České Budějovice 2000, s . 359–379 .

70 Pouze výběrově Diane Hahn Shock, Costuming for ‘Il pomo d’oro’, Gazette des beaux-arts 70, 1967, 
s . 251–256; Robert Arthur Griffin, Il Pomo d’Oro. A Production Analysis, in: týž (ed .), High Baroque 
Culture and Theatre in Vienna, New York 1972, s . 83–115; Jean-Marie Valentin, Il Pomo ďoro et le 
mythe impérial catholique à ľépoque de Leopold Ier, XVIIe Siècle 37, 1984, s . 17–31; Carl B . Schmidt, 
Antonio Cesti’s ‘Il pomo d’oro’: A Reexamination of a Famous Hapsburg Court Spectacle, Journal of the 
American Musicological Society 29, 1976, s . 381–412; Kristiaan P . Aercke, Gods of Play: Baroque 
Festive Performances as Rhetorical Discourse, Albany 1994, s . 221–252; Maria Goloubeva, Il Pomo 
ďoro and the problem of dynastic continuity in the reign of Leopold I, Majestas 5, 1997, s . 79–98; Esther 
Merino, Los diseños escenográficos de Burnacini para Il Pomo ď Oro de Cesti y Sbarra, en la Biblioteca 
Nacional de Madrid, Anales de Historia del Arte 18, 2008, s . 141–166 .

71 Beatrix Bastl – Gernot Heiss, Tafeln bei Hof: Die Hochzeitsbankette Kaiser Leopolds I., Wiener 
Geschichtsblätter 50, 1995, s . 181–206; Beatrix Bastl, Feuerwerk und Schlittenfahrt. Ordnungen 
zwischen Ritual und Zeremoniell, Wiener Geschichtsblätter 51, 1996, s . 197–229 .
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pohled na průběh svateb rakouských 
Habsburků v letech 1622–1699, iden-
tifikovat alegorické složky jednotlivých 
performancí a zasadit je do kontextu 
sebeprezentace císařského páru a celého 
habsburského rodu .72 Na druhou stranu je 
však třeba konstatovat, že práce nijak vý-
razně nepřekročila úroveň popisu obsaho-
vé náplně zkoumaných festivit, přičemž se 
autor nepustil do výkladu skryté symboli-
ky použitých metafor a alegorií . V případě 
Herberta Seiferta je však třeba upozornit 
na jeho syntetickou práci o dějinách opery 
na vídeňském dvoře v 17 . století .73 Za 
hlavní cíl knihy si autor vytknul komplet-
ně chronologicky zrekonstruovat repertoár 
hudebnědramatických představení na 
císařském dvoře do úmrtí Leopolda I . roku 
1705, včetně analýzy hudební a obsahové 

stránky těchto děl, dochovaných libret, 
scénické výpravy i významu míst, kde byly 
prováděny .74 Z heuristického hlediska je 
mimořádně cenná rozsáhlá edice excerpt 
z různých typů písemných pramenů 
soudobých pozorovatelů (deníky, osobní 
korespondence, relace, dobová periodika, 
soudobé životopisy Leopolda I .), které 
reflektují jednotlivé produkce .

Vedle Herberta Seiferta je nutné 
zmínit také rakouskou teatroložku Andreu 
Sommer-Mathisovou, jež se dlouhodobě 
zaměřuje na výzkum kulturních vazeb 
mezi oběma větvemi habsburského rodu 
v 16 . až 18 . století .75 V něm se zabývá 
recepcí španělských divadelních a hudeb-
ně dramatických produkcí na vídeňském 
dvoře a šířením děl císařských umělců na 
královském dvoře v Madridu .76 Rovněž se 

72 Herbert Seifert, Der Sig-prangende Hochzeit-Gott. Hochzeitsfeste am Wiener Hof der Habsburger und 
ihre Allegorik 1622–1699, Wien 1988, s . 28–40 . Z dalších prací pouze výběrově týž, Die Festlich-
keiten zur ersten Hochzeit Kaiser Leopolds I., Österreichische Musikzeitschrift 29, 1974, s . 6–16; týž, 
Kaiser Leopold I. im Spiegel seiner Hofoper, in: Pierre Béhar – Herbert Schneider (edd .), Der Fürst und 
sein Volk . Herrscherlob und Herrscherkritik in den habsburgischen Ländern der frühen Neuzeit, 
St . Ingbert 2004, s . 93–107; týž, Die Feste zu den drei Hochzeiten Kaiser Leopolds I ., Morgen–Glantz . 
Zeitschrift der Christian Knorr von Rosenroth–Gesellschaft 17, 2007, s . 165–186 .

73 týž, Die Oper am Wiener Kaiserhof im 17. Jahrhundert, Tutzing 1985; týž (ed . Matthias J . Perners-
torfer), Texte zur Musikdramatik im 17. und 18. Jahrhundert. Aufsätze und Vorträge, Wien 2014 .

74 V případě divadelních představení se o něco podobného pokusil Franz Hadamowsky, Barocktheater 
am Wiener Kaiserhof. Mit einem Spielplan (1625–1740), Wien 1955 .

75 Andrea Sommer-Mathis – Friedrich Polleross – Teresa Chaves Montoya, El teatro descubre 
América: fiestas y teatro en la Casa de Austria (1492–1700), Madrid 1992; Andrea Sommer-Mathis, 
Spanische Festkultur am Wiener Kaiserhof. Ein Beitrag zum europäischen Kulturtransfer im 17. Jahrhun-
dert, Frühneuzeit-Info 11, 2001, s . 7–15; táž, Kulturtransfer zwischen Wien und Madrid im 17. und 
18. Jahrhundert am Beispiel der höfischen Oper, in: Eva Šormová – Michaela Kuklová (edd .), Miscella-
nea theatralia . Sborník Adolfu Scherlovi k osmdesátinám, Praha 2005, s . 163–188; táž, Las relaciones 
dinásticas y culturales entre los dos linajes de la casa de Austria y su incidencia en la obra de Velázquez, in: 
Javier Portús Pérez (ed .), Velázquez y la familia de Felipe IV (1650–1680), Madrid 2013, s . 61–73 . 
K tomu také Alfred Noe, Die Rezeption spanischer Dramen am Wiener Kaiserhof des 17. Jahrhunderts. 
Versuch einer Bilanz, Daphnis 30, 2001, s . 159–219 .

76 Andrea Sommer-Mathis, Feste am Wiener Hof unter der Regierung von Kaiser Leopold I. und seiner 
ersten Frau Margarita Teresa (1666–1673), in: Fernando Checa Cremades (ed .), Arte Barroco e ideal 
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věnuje detailní obsahové analýze jednotli-
vých představení a významu vybraných di-
vadelních postav v myšlení raně novověké-
ho člověka a vývoji nazírání na ně v delším 
časovém horizontu .77 Stranou pozornosti 
neponechává ani zájem o dvorský ceremo-
niál rakouské linie Habsburků .78

habilitační práce
Na výše naznačené výzkumy hodlá navá-
zat také připravovaná habilitační práce . 
Jak trefně podotknul Pierre Bourdieu, psát 
životopis v tradičním chronologickém 
a kauzálním pojetí by znamenalo pod-
lehnout jakési „biografické iluzi“, jež pod 

záminkou celistvosti výkladu nutí autora 
hledat integritu jedince, jeho myšlení 
a jednání a vytvářet tak fiktivní historické 
postavy .79 Navíc nástin životních osudů 
druhorozené dcery Filipa IV ., složitých 
diplomatických jednání o infantčinu ruku, 
jejího následného pobytu u vídeňského 
dvora a kulturního vlivu Španělska na 
střední Evropu již zevrubně učinili jiní 
historikové a historičky, jak ostatně autor 
naznačil výše . Mnohem důležitější je ana-
lyzovat výpovědi o ní samotné jako prvku 
sociálních systémů a souboru představ 
prostředí, v nichž se pohybovala a vůči 
kterým se vymezovala .80 Inspirována 

clásico . Aspectos del arte cortesano e la segunda mitad del siglo XVII, Madrid 2004, s . 231–256; táž, 
Música y teatro en las cortes de Madrid, Barcelona y Viena durante el conflicto dinástico Habsburgo-Borbón. 
Pretensiones políticas y teatro cortesano, in: A . Álvarez-Ossorio – B . J . García García – V . León (edd .), 
La pérdida de Europa, s . 181–198; táž, Höfisches Fest zwischen Zentrum und Peripherie. Am Beispiel 
der spanisch-österreichischen Hochzeitsfestlichkeiten in der Frühen Neuzeit, in: Carlos Buján López – 
María José Domínguez Vázquez (edd .), Centros y periferias en España y Austria: aspectos literarios 
y culturales, Bern–Berlin–Bruxelles–Frankfurt am Main–New York–Oxford–Wien 2009, s . 193–221; 
táž, Calderón y el teatro imperial de Viena, in: J . Martínez Millán – R . González Cuerva (edd .), La 
Dinastía de los Austria III, s . 1965–1989 .

77 táž, „Achille in Sciro“ – eine europäische Oper? Drei Aufführungen von Metastasios dramma per musica in 
Wien, Neapel und Madrid, in: Andrea Sommer-Mathis – Elisabeth Theresia Hilscher (edd .), Pietro 
Metastasio (1698–1782) – uomo universale, Wien 2000, s . 221–250; táž, Momo und Truffaldino. 
Die komischen Personen in den beiden Versionen des Pomo d’oro am Wiener (1668) und am spanischen Hof 
(1703), in: Brigitte Marschall (ed .), Theater am Hof und für das Volk . Beiträge zur vergleichenden 
Theater- und Kulturgeschichte . Festschrift für Otto G . Schindler zum 60 . Geburtstag, Wien–Köln–
Weimar 2002, s . 215–231; táž, Antiker Mythos auf dem Wiener Theater. Der Wandel des Herakles-
-Bildes in den musikdramatischen Werken des 17. und 18. Jahrhunderts, in: Joachim Dalfen – Christine 
Harrauer (edd .), Antiker Mythos erzählt und angewandt bis in die Gegenwart, Wien 2004, s . 
237–263 .

78 táž, Theatrum und Ceremoniale. Rang- und Sitzordnungen bei theatralischen Veranstaltungen am Wiener 
Kaiserhof im 17. Jahrhundert, in: Jörg-Jochen Berns – Thomas Rahn (edd .), Zeremoniell als höfische 
Ästhetik in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Tübingen 1995, s . 91–148 .

79 Pierre Bourdieu, Die biographische Illusion, in: Erika M . Hoerning (ed .), Biographische Soziali-
sation, Stuttgart 2000, s . 51–60, zde s . 57–58 . Srov . Zdeněk Bezecný, Kníže v masce. K možnostem 
interpretace osobnosti Bedřicha ze Schwarzenberku. Teze habilitační práce, in: V . Bůžek (ed .), Šlechta 
raného novověku, s . 481–501 .

80 Rostislav Smíšek, Důvěra nebo nenávist? Obraz Španěla v korespondenci císaře Leopolda I. s knížetem 
Ferdinandem z Dietrichsteina, Časopis Matice moravské 123, 2004, s . 47–76; týž, „Quod genus hoc 
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hominum“: Margarita Teresa de Austria y su corte española en los ojos de los observadores contemporáneos, 
in: J . Martínez Millán – R . González Cuerva (edd .), La Dinastía de los Austria II, s . 909–952; týž, 
Střední Evropa a Španělsko v polovině 17. století. Markéta Tereza Španělská a její španělský hofštát očima 
soudobých pozorovatelů, Český časopis historický 109, 2011, s . 397–431 .

81 Mezi ně nelze počítat pouze divadelní, hudební a operní představení, ale také korunovace, nejrůznější 
karusely (turnaje), slavnostní vjezdy do měst a okázalá přivítání, ohňostroje, jízdy na saních, veřejné 
audience a stolování, slavnosti spojené s životními cykly císařské rodiny, náboženské poutě i slav-
nostní bohoslužby a mnohé další církevní i světské festivity . Srov . Pierre Béhar – Helen Watanabe 
O’Kelly (edd .), Spectaculum Europaeum. Theatre and Spectacle in Europe. Histoire du Spectacle en Euro-
pe (1580–1750), Wiesbaden 1999; Helen Watanabe O’Kelly – Anne Simon (edd .), Festivals and 
ceremonies: a bibliography of works relating to court, civic, and religious festivals in Europe 1500–1800, 
London–New York 2000; James R . Mulryne – Helen Watanabe O’Kelly – Margaret Shewring 
(edd .), Europa Triumphans. Court and Civic Festivals in Early Modern Europe I–II, Aldershot 2004 .

82 Z dalších metodologicky inspirativních prací výběrově Václav Bůžek, Ferdinand Tyrolský mezi Prahou 
a Innsbruckem. Šlechta z českých zemí na cestě ke dvorům prvních Habsburků, České Budějovice 2006; 
Štěpán Vácha, Der Herrscher auf dem Sakralbild zur Zeit der Gegenreformation und des Barock. Eine 
ikonologische Untersuchung zur herrscherlichen Repräsentation Kaiser Ferdinands II. in Böhmen, Praha 
2009; Štěpán Vácha – Irena Veselá – Vít Vlnas – Petra Vokáčová, Karel VI. a Alžběta Kristýna. 
Česká korunovace 1723, Praha 2009; Jiří Hrbek, České barokní korunovace, Praha 2010; S . Rode-
-Breymann, Musiktheater; Harriet Rudolph, Das Reich als Ereignis. Formen und Funktionen der 
Herrschaftsinszenierung bei Kaisereinzügen (1558–1618), Köln–Weimar–Wien 2011; Václav Bůžek – 
Pavel Marek, Smrt Rudolfa II ., Praha 2015 .

83 K významu symbolické komunikace blíže programové studie Gerda Althoffa – Ludwiga Siepa, 
Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme vom Mittelalter bis zur französischen 
Revolution. Der neue Münsteraner Sonderforschunggsbereich 496, Frühmittelalterliche Studien 34, 
2000, s . 393–412; Barbary Stollberg-Rilingerové, Symbolische Kommunikation in der Vormoderne. 
Begriffe – Thesen – Forschungsperspektiven, Zeitschrift für historische Forschung 31, 2004, s . 489–527 . 
Předchozí rozsáhlou evropskou diskuzi o návratu k politickým dějinám shrnuje sborník A . Ellenius 
(ed .), Iconography, Propaganda, and Legitimation .

koncepčními a metodologickými přístu-
py Petera Burkeho, jeho žákyně Marie 
Goloubevy a historiků kolem Irmgard 
Pangerlové, Martina Scheutze a Thoma-
se Winkelbauera se připravovaná práce 
pokusí sledovat a naznačit vývoj i promě-
nu alegorických složek multimediálního 
obrazu Markéty Terezy v symbolické řeči 
barokních performancí .81

V případě metologických vlivů je třeba 
ještě zmínit teoretický koncept sym-
bolické komunikace, který na sklonku 
devadesátých let 20 . století vypracovali 
Gerd Althoff a Barbara Stollberg-Rilin-

gerová z university v Münsteru .82 Ve svých 
teoreticky pojatých statích navázali na 
rozsáhlou evropskou diskusi, v níž jednot-
liví historici a historičky volali po návratu 
k novým politickým dějinám .83 Pod vlivem 
antropologizujících a sociologizujících 
tendencí na současnou historickou vědu 
kladli zvláštní důraz na to, aby se ze 
složitých dějinných procesů nevytratil 
konkrétní člověk . Optikou symbolických 
obsahů, v nichž se odráželo hierarchické 
uspořádaní raně novověké společnosti 
a sebeprezentace individua, upřeli svoji 
pozornost k správním orgánům Římsko-



89Opera histOrica    • ročník 16 • 2015 • č. 1

ROSTISLAV SMíŠEK  / Vědecké projekty /

-německé říše . V žádném případě jim však 
nešlo o poznání neosobní rigidní struktury 
těchto tradičních institucí, ale o reflexi 
distribuce symbolů, rituálů, myšlenkových 
konstrukcí i hodnotových měřítek v tomto 
komunikačním prostoru, jež sloužily 
k vyjádření mocenské autority, legitimity 
a pochopení uspořádání předmoderní 
společnosti .84

Zásadní úlohu při koncipování práce 
hraje vymezení mnohoznačného termínu 
performance,85 o němž britský jazykovědec 
a filozof John Langshaw Austin neváhal 
prohlásit: „Es ist ein neues Wort und ein 
garstiges Wort, und vielleicht hat es auch 
keine sonderlich großartige Bedeutung. Eines 
 spricht jedenfalls für dieses Wort, nämlich daß 
es nicht tief klingt .“86 Jeho původ se skrývá 
ve starofrancouzském slově „parfournir“, 
což znamená „kompletně provést“, „zcela 

dokončit“, „dosáhnout úplnosti“ .87 Právě 
etymologie francouzského výrazu „par-
fournir“ také dodává termínu performance 
mnohem širší význam, než některá mo-
derní teatrologická či kulturně historická 
vymezení tohoto pojmu jako „das insze-
nierende Aufführen“, která probíhala podle 
předem daného scénáře .88 Baletní, divadelní 
či operní představení a další spektakulární 
festivity však představovaly pouze závěreč-
ný úsek, jakési slavnostní vyvrcholení celé 
série na sebe bezprostředně navazujících 
událostí, jež tomu předcházely a nezadr-
žitelným způsobem směřovaly k lieto fine . 
Samotná slavnost nezačínala pronesením 
úvodního řádku prologu a nekončila závě-
rečnou větou epilogu dané produkce nebo 
jiné festivity . Vlastní performance v sobě 
zahrnovala již příčinu či důvod uspořádání 
slavnostní události, její přípravu, včetně 

84 Z nejnovějších prací například Brabara Stollberg-Rilinger – Thomas Weissbrich (edd .), 
Die Bildlichkeit symbolischer Akte, Münster 2010; Christina Brauner – Tim Neu – Barbara Stoll-
berg-Rilinger (edd .), Alles nur symbolisch? Erträge und Grenzen der Erforschung symbolischer Kom-
munikation, Köln–Weimar–Wien 2013; Barbara Stollberg-Rilinger, Rituale, Frankfurt am Main 
2013; Angelika Kemper, Hof und Macht im lateinischen Theater frühneuzeitlichen Residenzen, Münster 
2014 .

85 Richard Schechner, Performance Theory, London–New York 2004, s . 290–332 .
86 John Langshaw Austin, Performative Äußerungen, in: Joachim Schulte (ed .), Gesammelte philoso-

phische Aufsätze, Stuttgart 1986, s . 305; Uwe Wirth, Der Performanzbegriff im Spannungsfeld von 
Illokution, Iteration und Indexikalität, in: týž (ed .), Performanz: Zwischen Sprachphilosophie und 
Kulturwissenschaften, Frankfurt am Main 2002, s . 9–60, zde s . 9 .

87 Claude Marie Gattel, Nouveau dictionnaire portatif de la langue françoise II, Lyon 1797, s . 234; 
Pierre Claude Victor Boiste, Dictionnaire universel de la langue française, avec le latin et les étymologies 
I, Paris 1823, s . 1002 . K tomu také Victor Turner, From Ritual to Theater: The Human Seriousness of 
Play, New York 1982, s . 12–13, 91 .

88 O tom také Lexikon der Kunst, který definuje performanci jako „die prozessuale öffentliche bildneris-
che Tätigkeit, eine ephemere gestalterische Handlung, die von bildenden Künstlern ausgeführt wird unter 
Einbezug des eigenen Körpers oder der Körper anderer Mitagierender und auf die unterschiedliche Weise 
dokumentiert wird .“ Srov . Lexikon der Kunst V, München 1966, s . 504 . Srov . Erika Fischer-Lichte, 
Inszenierung und Theatralität, in: Herbert Willems – Martin Jurga (edd .), Inszenierungsgesellschaft, 
Opladen 1998, s . 81–90; R . Schechner, Performance Theory, s . 11–25 .
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materiálního a personálního zabezpečení, 
a vůbec všechny kroky a složky, které se s ní 
nějakým způsobem pojily .89

Optikou výše naznačeného kontextu 
nahlíží autor připravované habilitační 
práce také na samotnou performanci . Tu 
nelze studovat izolovaně, pouze na základě 
jednotlivých popisů (ideálního) průběhu 
konkrétních festivit, scénářů či operních 
libret, ale v kontextu celé řady na sebe 
navazujících kroků, jež byly vzájemně 
propojeny v určitém čase a prostoru .90 
Navíc stranou pozornosti nelze nechat 
ani osobní svědectví přímých účastní-
ků konkrétních produkcí, kteří často 
s určitým časovým odstupem písemně 
reflektovali, například na stránkách svých 
dopisů, osobních deníků, pamětí, případně 
prostřednictvím dalších literárních útvarů, 
onu slavnost . Nad to leckdy vyjádřili své 
subjektivně zabarvené soudy ohledně 
panující atmosféry a estetické dojmy 
z festivity . Toto konstatování se rovněž 
týká výzkumu dobových panegyrik, jejichž 
produkce tvořila nedílnou součást leckteré 
významné barokní performance .91

Vzhledem k naznačenému stavu výzku-
mu zmiňované problematiky si připravo-
vaná habilitační práce neklade za cíl na-
bídnout vyčerpávající syntetizující pohled 
na postavu první manželky Leopolda I . 
Chce být především důkladnou případo-
vou studií zkoumající myšlenkový obraz 
jedné konkrétní historické osobnosti, která 
bude vycházet z pestré škály hmotných, 
ikonografických a písemných pramenů .92 
V nich, jak ukázaly dosavadní poznatky, 
vystupují na půdorysu společně sdílených 
aspektů náboženské, politické a sociál-
ní identity Habsburků do popředí dílčí 
stránky individuální totožnosti španělské 
infantky . Habsburkové si již od Rudolfa I . 
systematicky vytvářeli charakteristickou 
symboliku, jež se časem stala jakousi 
apoteózou jejich nároků na moc a podílela 
se na utváření kolektivní rodové identity 
s vlastními zvyklostmi . Právě důraz na 
tradici patřil k nezastupitelným sebeiden-
tifikačním prvkům myšlenkového světa 
privilegovaných jedinců .93 Demonstrace 
zvláštní totožnosti se zrcadlila ve volbě 
symbolických výrazových prostředků, které 

89 K . P . Aercke, Gods of Play, s . 34–36; Bernhard Jahn, Lieto fine – Überlegungen zur Funktion der Hoch-
zeit in barocken Opern, Morgen–Glantz . Zeitschrift der Christian Knorr von Rosenroth-Gesellschaft 
17, 2007, s . 235–251, zde s . 235 .

90 Hans-Georg Gadamer, Truth and Method, New York 1989, s . 116, 130–131 .
91 K tomuto literárnímu žánru blíže Franz Römer – Elisabeth Klecker, Poetische Habsburg-Pa-

negyrik in lateinischer Sprache. Bestände der Österreichischen Nationalbibliothek als Grundlage eines 
Forschungsprojekts, Biblos 43, 1994, s . 183–198; Sonja Reisner, Die poetische Habsburg-Panegyrik in 
lateinischer Sprache als historische Quelle, in: J . Pauser – M . Scheutz – T . Winkelbauer (edd .), Quellen-
kunde, s . 898–915 .

92 Axel Schmitt, Inszenierte Geselligkeit. Öffentlichkeit und Kommunikationsstrukturen im höfischen Fest 
der Frühen Neuzeit, in: Wolfgang Adam (ed .), Geselligkeit und Gesellschaft im Barockzeitalter, 
Wiesbaden 1997, s . 713–734; Birgit Emich, Bildlichkeit und Intermedialität in der Frühen Neuzeit. 
Eine interdisziplinäre Spurensuche, Zeitschrift für historische Forschung 35, 2008, s . 31–56 .

93 Otto G . Oexle, Memoria als Kultur, in: týž (ed .), Memoria als Kultur, Göttingen 1995, s . 9–78 .
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používali při vědomé prezentaci k nazna-
čení svého výjimečného společenského 
postavení a jež současně v očích dobových 
pozorovatelů vyzařovaly srozumitelné 
poselství .

Rovněž je třeba počítat s tím, že ale-
gorický obraz Markéty Terezy nevznikal 
jako originál, ale jeho konstrukce mnohdy 
navazovala na předchozí rétorické figury, 
literární topoi a ikonografické žánry, které 
vycházely z antické, křesťanské a středo-
věké tradice .94 Autoři scénářů současně 
museli reagovat na aktuální soudobé dění 
v zemích ovládaných potomky Rudolfa I . 
i na leckdy složitou mezinárodní politic-
kou situaci . Jak již naznačila Maria Go-
loubeva, pevné podhoubí proječní plochy 
obrazu první manželky Leopolda I . tvořilo 
tradiční mocenské soupeření Habsburků 
s francouzskými panovníky o rozhodující 
politický vliv na evropském kontinentu na 
prahu novověku a především prezentace 
a legitimizace nároků mladého císaře na 

případné dědictví po španělských příbuz-
ných na úkor svého úhlavního nepřítele 
Ludvíka XIV .95 Syn Ferdinanda III . nijak 
v dopisech adresovaných císařskému 
vyslanci v Madridu Františku Eusebiovi 
z Pöttingu nezastíral, že velkolepé slavnos-
ti u příležitosti sňatku s Markétou Terezou 
na přelomu let 1666 a 1667 byly přímou 
reakcí na svatbu Ludvíka XIV . s Marií 
Terezou Španělskou roku 1660 . Co do 
lesku, pompéznosti i finančních nákladů 
ji měly jednoznačně překonat a zdůraz-
nit mocenský význam císaře jako nejvýše 
postaveného vládce křesťanské Evropy .96

Jak výstižně poznamenal americký 
sociolog kanadského původu Erving Goff-
man, každý jedinec hraje určitou, přesně 
vymezenou roli v divadle světa, přičemž se 
každý snaží promyšleně prezentovat sebe 
sama v co nejlepším světle jako dokonalou 
bytost bez sebemenších charakterových 
vad .97 Optikou různě propracované míry 
stylizace je také nutné přistupovat k histo-

94 Thomas Deveny, Poets and Patrons: Literary Adulation in the Epithalamium of the Spanish Golden Age, 
South Atlantic Review 53, 1988, č . 4, s . 21–37, zde s . 22, 26; Marc Bannister, Heroic Hierarchies: 
Classical Models for Panegyrics in Seventeenth-Century France, International Journal of the Classical 
Tradition 8, 2001, s . 38–59, zde s . 40 .

95 M . Goloubeva, The Glorification, s . 103–111, 143–154 . K tomu také Franz Bosbach, Der franzö-
sische Erbfeind. Zu einem deutschen Feindbild im Zeitalter Ludwigs XIV., in: týž (ed .), Feindbilder . Die 
Darstellung des Gegners in der politischen Publizistik des Mittelalters und der Neuzeit, Köln–Wei-
mar–Wien 1992, s . 117–139; Jeroen Duindam, Vienna and Versailles: The Courts of Europe’s Dynastic 
Rivals, 1550–1780, Cambridge 2003; Christoph Kampmann – Katharina Krause – Eva-Bettina 
Krems – Anuschka Tischer (edd .), Bourbon – Habsburg – Oranien. Konkurrierende Modelle im 
dynastischen Europa um 1700, Köln–Weimar–Wien 2008; Olivier Chaline, Ludwig XIV. und Kaiser 
Leopold I. als Herrscher. Mythos oder Wirklichkeit des absoluten Fürstentums?, in: Helmut Neuhaus (ed .), 
Die frühe Neuzeit als Epoche, München 2009, s . 35–50 .

96 A . F . Pribram – M . Landwehr von Pragenau (edd .), Privatbriefe I, s . 217, 220, 241; J . Schu-
mann, Die andere Sonne, s . 243–244 . Srov . Karl Möseneder, Zeremoniell und monumentale Poesie. 
Die „Entrée Solennelle“ Ludwigs XIV. 1660 in Paris, Berlin 1983; A . E . Zanger, Scenes from the 
Marriage .

97 Erving Goffman, Všichni hrajeme divadlo, Praha 1999 .
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rické postavě první ženy Leopolda I . a její 
úloze v barokních performancích . Je třeba 
mít na zřeteli, že autoři scénářů dobových 
performancí a panegyrik postupovali po-
dle určitého programu, jenž byl často úzce 
provázán s mocenskopolitickými záměry 
Habsburků, případně jednotlivých větví 
potomků Rudolfa I .98 Současně se do nich 
promítaly soudobé genderové představy 
o ženách (vládkyních), jejich životním 
poslání a místě ve společnosti .99 Proto jed-
ním z hlavních cílů práce je nastínit ale-
gorický obraz Markéty Terezy a jeho chro-
nologický vývoj na pozadí konkrétních 
životních rolí – jako španělské infantky 
a druhorozené dcery krále, nevěsty císaře 
a budoucí dědičky mimořádně rozsáhlého 
impéria, manželky Leopolda I . a milující 
matky a zesnulé císařovny – vzoru všech 
ctností – na cestě k věčnému spasení .100

Při hledání odpovědí na výše nastíněné 
otázky bude třeba využít pestrou škálu 
pramenů uložených v domácích a přede-
vším zahraničních archivech, knihovnách 

a dalších kulturních institucích . Na prv-
ním místě půjde o tištěné popisy rozlič-
ných performancí z per autorů různého 
sociálního postavení .101 V případě popisu 
se jedná o dílo, jež líčí a/nebo názorně 
ilustruje oficiální slavnostní událost, která 
byla pořádána nebo spojována s konkrét-
ním dvorem, městem či náboženským 
společenstvím .102 Vedle jeho komunikační 
funkce je třeba zdůraznit rovněž reprezen-
tační rozměr zmiňovaného média, neboť 
předkládalo budoucím čtenářům stylizo-
vaný, veskrze kladný a často zidealizova-
ný obraz hlavních aktérů performance . 
Z toho důvodu zde zcela chyběl prostor 
pro jakékoliv autentické svědectví přímých 
účastníků .103 Podobné rysy lze vysledo-
vat také u libret hudebně dramatických 
děl a scénářů divadelních představení .104 
Rozsáhlé popisy festivit je možné nalézt 
také v dobových periodikách (Einkommen-
de Ordinar- und Postzeitungen, The London 
Gazette, Nordischer Mercurius, Ordentli-
che Wochentliche Postzeitungen, Ordinari 

98 M . Goloubeva, The Glorification, s . 103–111; J . Schumann, Die andere Sonne, s . 243–255 .
99 Jana Ratajová – Lucie Storchová (edd .), Žádná ženská člověk není. Polarizace genderů v českojazyč-

né literatuře druhé poloviny 18. století, Praha 2010 .
100 Podobným způsobem postupovala například L . Oliván Santaliestra, Mariana de Austria .
101 Thomas Rahn, Festbeschreibung. Funktion und Topik einer Textsorte am Beispiel der Beschreibung höfi-

scher Hochzeiten (1568–1794), Tübingen 2006 .
102 H . Watanabe O’Kelly – A . Simon (Hgg .), Festivals and ceremonies, s . XIII .
103 Helen Watanabe O’Kelly, The Early Modern Festival Book: Funktion and Form, in: J . R . Mulryne – 

H . Watanabe O’Kelly – M . Shewring (edd .), Europa Triumphans I, s . 3–17; Jörn Steigerwald, So-
ziale und ästhetische Praxis der höfischen Fest-Kultur, in: Kirsten Dickhaut – Jörn Steigerwald – Birgit 
Wagner (edd .), Soziale und ästhetische Praxis der höfischen Festkultur im 16 . und 17 . Jahrhundert, 
Wiesbaden 2009, s . 17–30 .

104 Klaus Hortschansky (ed .), Opernheld und Opernheldin im 18. Jahrhundert. Aspekte der Libretto-For-
schung. Ein Tagungsbericht, Hamburg 1991; Bernhard Jahn, Die Sinne und die Oper: Sinnlichkeit und 
das Problem ihrer Versprachlichung, Tübingen 2005 .
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Zeitung), jež nehodnotila, ale často pouze 
přebírala a přetiskovala získané zprávy,105 
rozsáhlých historických sbornících Dia-
rium Europaeum, Theatrum Europaeum,106 
které den po dni mapovaly soudobé dění 
v celé Evropě, a dobových životopisech 
Leopolda I ., jež měly za úkol šířit výhrad-
ně příznivý obraz císaře .107

Prozatím zcela stranou badatelského 
zájmu naopak stála četná dobová pane-
gyrická literatura, která prostřednictvím 

rozličných alegorií a metafor oslavovala 
Leopolda I . s Markétou Terezou a také 
obě větve habsburského rodu .108 V růz-
ných evropských archivech a knihovnách 
se vedle více než desítky pohřebních 
kázání nad zesnulou Markétou Terezou109 
dochovalo množství epithalamií, většinou 
od umělců italského původu .110 Z hlediska 
literárního žánru jde o pestrou skladbu, od 
krátkých lyrických forem jako byly epigra-
my a ódy, přes emblémy, eklogy a epýlie, až 

105 Else Bogel – Elger Blühm – Brigitte Kolster – Helga Levin (edd .), Die deutschen Zeitungen des 
17. Jahrhunderts: ein Bestandsverzeichnis mit historischen und bibliographischen Angaben I–III, Bremen 
1971–1985 . Srov . J . Schumann, Die andere Sonne .

106 Diarium Europaeum I–XXVII, Frankfurt am Main 1659–1673; Theatrum Europaeum VII–XI, 
Frankfurt am Main 1663–1682 .

107 Galeazzo Gualdo Priorato, Historia di Leopoldo Cesare I–II, Wien 1670; Giovanni Baptista Co-
mazzi, Istoria di Leopoldo I. Imperadore, Wien 1689; Johann Burkhard Mencke, Leben und Thaten 
Sr. Majestät, des Römischen Käysers Leopold des Ersten, Leipzig 1707; Gottlieb Eucharius Rinck, 
Leopolds des Grossen Römischen Kaysers wunderwürdiges Leben und Thaten, Leipzig 1708; Carlo Maria 
Giuseppe Reina, Vita et imperio di Leopoldo I. Cesare sempre augusto, Milano 1710; Franz Wagner, 
Historia Leopoldi Magni Caesaris Augusti I–II, Augsburg 1719–1731; Constantino Roncaglia, 
Admirables efectos de la providencia sucedidos en la vida e imperio de Leopoldo primero I–III, Amberes 
1735 .

108 Výjimku představují M . Goloubeva, The Glorification, s . 103–120; Rostislav Smíšek, Deplua 
Charitum Aurora . Leopold I. a Markéta Tereza Španělská v symbolické řeči gratulačního spisu Sebastiana 
Glaviniće k jejich sňatku roku 1666, Listy filologické 137, 2014, s . 41–71 .

109 Pouze výběrově Aeviternum Monumentum Romanorum & Germanorum imperatricis & Reginae 
Margaritae Augustae, Vienna 1673; Alberto Caprara, La Donna forte oratione funebre per la morte di 
Margarita, ďAustria Imperatrice, Vienna 1673; Francisco de Herrera, Oracion funeral, en las exequias 
de la […] emperatriz Doña Margarita Maria de Austria, infante de España, celebròlas lanacion española, 
Viena 1673; Sigismund Madoscani, Mausoleum ex margaritis pretiosis Augustissimis manibus Mar-
garitae, Hispaniarum Infantis, Invictissimi ac Potentissimi Caesaris Leopoldi defunctae conjugis erectum, 
Graecii 1673; Pedro Rodriguez de Montforte, Sermon en las honrras que a Margarita Maria de 
Austria emperatriz de Alemania se celebraron en la capilla real del palacio de los reyes de Espana, Madrid 
1673; Christophorus Traut, Flos Austriacus candidus et rubicundus, In Lilio Innocentiae et Rosa Pie-
tatis repraesentatus, In triduanis Exequijs Augustissimae Romanorum Imperatricis Margaritae Mariae 
[…], Viennae 1673 .

110 Michael Richter, „Man sieht der Sternen König glantzen.“ Der Kaiserhof im barocken Wien als Zen-
trum deutsch-italienischer Literaturbestrebungen (1653 bis 1718) am besonderen Beispiel der Libretto-
-Dichtung, Wien 1999; Alfred Noe, Geschichte der italienischen Literatur in Österreich. Teil 1: Von 
den Anfängen bis 1797, Wien–Köln–Weimar 2011, případně starší práce Udo de Bin, Leopoldo 
imperatore I e la sua corte nella letteratura italiana, Trieste 1910 .
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po epopeje a poetické genealogie Habs-
burků .111

Výpovědi těchto pramenů bude nutné 
konfrontovat s mimořádně cennými 
osobními svědectvími přímých účastníků 
festivit, kteří na stránkách svých dopisů, 
deníků či pamětí písemně zaznamenali své 
subjektivní dojmy, pocity a postřehy . Mezi 
těmito osobami je možné nalézt vyso-
ké dvorské hodnostáře, kteří přicházeli 
téměř do každodenního styku s Markétou 
Terezou (Ferdinand Josef z Ditrichštej-
na, Ferdinand Bonaventura z Harrachu, 
Jan Maxmilián z Lamberka, Raimond 

Montecuccoli, Jan Adolf ze Schwarzen-
berku a další),112 vlivné duchovní  (Arnošt 
Vojtěch z Harrachu),113 zahraniční 
návštěvníky Vídně v letech 1666–1673 
(Andreas Julin)114 či přímé účastníky cesty 
Markéty Terezy do střední Evropy roku 
1666 (Giovanni Andrea Doria, Carlo 
Francesco Gorani) .115 Z toho důvodu je 
třeba upřít zevrubnou pozornost přede-
vším ke šlechtickým rodinným archivům 
výše uvedených urozenců v České repub-
lice a Rakousku .116 V jejich pozůstalosti 
se navíc často dochovaly další popisy 
performancí, kterých se účastnil císařský 

111 Pouze výběrově Aurelio Amalteo, Tributi delle quattro parti del mondo à gli Augustissimi Sposi 
spiegati in quattro sonetti, s .l, s .d . Österreichische Nationalbibliothek Wien, Cod . 9 .924; Henri-
cus Josephus Roen, Carmina in celebrandas Leopoldi I. imperatoris et Margarithae nuptias, s . l, s . d . 
Öster reichische Nationalbibliothek Wien, Cod . 9 .885; Genealogia Serenissimae Domus Austriacae          
a Philippo Primo, Rege Hispaniarum, altero Austriacae Magnitudinis Fundatore ad Augustissimos 
Caesares Leopoldum, et Margaretham deducta, Graecii 1666; Vincenzo Marescotti, Alla S. Cesarea 
Maesta di Leopoldo Ingatio ďAustria Imperatore […] Invito a gľincontri della Reale Augusta sua Sposa 
Margherita ďAustria […] Ode, Bologna 1666; Francesco Baeli, Epithalamio nelľAugustissime Nozze 
di Cesare Leopoldo Primo e D. Margherita ďAustria, Infanta di Spagna, Viennae 1667; Bartolo Par-
tivalla, Applauso epitalamico per le nozze di Leopoldo Inuitissimo Imperator de’Romani, e della reale 
infanta di Spagna […] Oda, Roma 1667 .

112 Alois Veltzé (ed .), Ausgewaehlte Schriften des Raimund Fürsten Montecuccoli III–IV, Wien 1900; 
Adriano Gimorri (ed .), Raimondo Montecuccoli, Viaggi, Modena 1924; Fabio Martelli, Le Leggi, 
Le Armi e Il Principe. Studi sul pensiero politico di Raimondo Montecuccoli I, Bologna 1992; Susanne 
Claudine Pils, Schreiben über Stadt. Das Wien der Johanna Theresia Harrach 1639–1716, Wien 2002 .

113 Katrin Keller – Alessandro Catalano (edd .), Die Diarien und Tagzettel des Kardinals Ernst Adal-
bert von Harrach (1598–1667) VII, Wien–Köln–Weimar 2010 .

114 Alfred Francis Pribram (ed .), Aus dem Berichte eines Französen über den Wiener Hof in den Jahren 
1671 und 1672, Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 12, 1891, 
s . 270–296; Petr Maťa, Praha a Vídeň v cestopisu Švéda Andrease Julina z roku 1666, in: Alena 
Pazderová (ed .), Pocta Josefu Kollmanovi . Sborník k životnímu jubileu, Praha 2002, s . 192–213, zde 
s . 207–208 .

115 „Passaggio dell ’Infanta di Spagna sposa dell ’imperator Leopoldo da Madrid in Italia Per quanto spetta alla 
Casa del Principe Doria .“ Archivio Doria Pamphilj Roma, Sc . 79 . 58 . „Libro secondo di memorie delle 
cose correnti degne ďosservazione seguita sotto il Governo delľEcc.mo Signor Don Luigi de Guzman Ponze 
de Leon Governatore di Milano (1666).“ Biblioteca Nacional di Madrid, ms . 2091 (srov . také Archivio 
Franco Arese Lucini) .

116 Moravský zemský archiv Brno, G 140 – Rodinný archiv Ditrichštejnů; Oberösterreichisches 
Landesarchiv Linz, Herrschaft Steyr, Familienarchiv Lamberg; Österreichisches Staatsarchiv Wien, 
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pár či pouze samotná Markéta Tereza .117 
Jiný neocenitelný pramen představuje roz-
sáhlá osobní korespondence Leopolda I . se 
svými důvěrníky .118

Vedle pramenů osobní povahy budou 
tvořit nedílnou součást výzkumu  rovněž 
písemnosti úřední povahy, zejména kores-

pondence, instrukce, zprávy a jiné písem-
nosti císařských vyslanců a diplomatů 
dalších evropských mocností v Madridu 
(Miláně)119 a zahraničních ambasadorů ve 
Vídni .120 Kromě rozsáhlých fondů Haus-, 
Hof- und Staatsarchivu Wien proto bude 
nutné upřít pozornost také k archiváliím 

Allgemeines Verwaltungsarchiv, Familienarchiv Harrach a tamtéž, Kriegsarchiv; Státní oblastní ar-
chiv Plzeň, pracoviště Klášter u Nepomuku, Rodinný archiv Windischgrätzů; Státní oblastní archiv 
Třeboň, pracoviště Český Krumlov, Rodinný archiv Schwarzenberků .

117 Srov . například „Bisogni del Cardinale ďHarrach per fare il viaggio, per incontrare la Maestà della Im-
peratrice alli confini delľItalia .“ Österreichisches Staatsarchiv Wien, Allgemeines Verwaltungsarchiv, 
Familienarchiv Harrach, kart . 133, Allgemeines, 1666 VII 12 . „Relation, wie der kayserliche Einzug 
den 5. decembris 1666, so wohl auch die Coeremonien in der kirchen und hernach der sie bey dem kayserli-
chen Hochzeitmahl sein worden“ z pera Ferdinanda Josefa z Ditrichštejna . Moravský zemský archiv 
Brno, G 140 – Rodinný archiv Ditrichštejnů, inv . č . 45, kart . 23 . Srov . Katalin Toma, Egy császári 
látogatás utóélete. I. Lipót Pottendorfban, 1668, Fons: forráskutatás és történeti segédtudományok 9, 
2002, s . 345–358; Rostislav Smíšek, Leopold I., Markéta Tereza Španělská a Ferdinand z Dietrichstei-
na. Návštěva císařské rodiny v Mikulově roku 1672 jako prostředek symbolické komunikace, in: Václav 
Bůžek – Jaroslav Dibelka (edd .), Člověk a sociální skupina ve společnosti raného novověku, České 
Budějovice 2007, s . 65–111 .

118 Max Dvořák (ed .), Briefe Kaiser Leopold I. an Wenzel Euseb Herzog in Schlesien zu Sagan, Fürsten 
von Lobkowitz 1657–1674, Wien 1894; Zdeněk Kalista (ed .), Korespondence císaře Leopolda I. 
s Humprechtem Janem Černínem z Chudenic. Díl I. (Duben 1660 – září 1663), Praha 1936; Helga 
Kirchberger (ed .), Briefe Leopolds I. an P. Emerich Sinelli 1668–1675, Wien 1953 (Disertační 
práce) . K tomu obecně Petr Maťa – Stefan Sienell, Die Privatkorespondenzen Kaiser Leopolds I., 
in: J . Pauser – M . Scheutz – T . Winkelbauer (edd .), Quellenkunde, s . 837–848 .

119 Nicolò Barozzi – Guglielmo Berchet (edd .), Relazioni degli stati europei lette al senato dagli ambas-
ciatori veneti nel secolo decimosettimo. Serie I – Spagna, volume II, Venezia 1860; Amedeo Pellegrini 
(ed .), Relazioni inedite di ambasciatori lucchesi alle corti di Firenze, Genova, Milano, Modena, Parma, 
Torino (sec. XVI–XVII), Lucca 1901; týž (ed .), Relazioni inedite di ambasciatori lucchesi alla corte di 
Madrid (sec. XVI–XVII), Lucca 1903 .

120 „Esaiae a Pufendorf Diarium Legationis Westfalicae et Viennensis .“ Österreichisches Staatsarchiv 
Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Handschriften Weiß 324; Karl Gustav Helbig (ed .), Esaias 
Pufendorfs, königl. schwedischen Gesandten in Wien, Bericht über Kaiser Leopold, seinen Hof und die 
österreichische Politik 1671–1674, Leipzig 1862; J . Fiedler (ed .), Die Relationen II; Albert Sorel    
(ed .), Recueil des Instructions données aux Ambassadeurs et Ministeurs de France depuis les Traités de 
Westphalie jusqu’à la Revolution Française I . Autriche, Paris 1884; A . F . Pribram (ed .), Venetianische 
Depeschen; Amedeo Pellegrini (ed .), Relazioni inedite di ambasciatori lucchesi alla corte di Viena 
(sec. XVII–XVIII), Lucca 1902; Artur Levinson (ed .), Nuntiaturberichte vom Kaiserhofe Leopolds I. 
(1657, Februar bis 1669, Dezember) I–II, Wien 1913; Oswald Redlich, Das Tagebuch Esaias 
Pufendorfs, schwedischen Residenten am Kaiserhofe von 1671 bis 1674, Mitteilungen des Instituts für 
österreichische Geschichtsforschung 37, 1917, s . 541–597; Geza von Antal – Jan C . H . de Pater 
(edd .), Weensche Gezantschapsberichten van 1670 tot 1720. Eerste deel, 1670–1697 I, ’s–Gravenhage 
1929 .
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121 Důležitou roli zde může sehrát rovněž studium opisů relací benátských vyslanců, uložených 
v Handschriftensammlung der Österreichischen Nationalbibliothek Wien . Srov . například „Dispacci 
di Vienna anno 1664 e 1665.“ Tamtéž, Cod . 6 .651 .

122 A . F . Pribram – M . Landwehr von Pragenau (edd .), Privatbriefe Kaiser Leopold I. I–II; Miguel 
Nieto Nuño (ed .), Diario del conde de Pötting, embajador del Sacro Imperio en Madrid (1664–1674) 
I–II, Madrid 1990 .

123 Mark Hengerer, Die Zeremonialprotokolle und weitere Quellen zum Zeremoniell des Kaiserhofes im 
Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchiv, in: J . Pauser – M . Scheutz – T . Winkelbauer (edd .), Quellen-
kunde der Habsburgermonarchie, s . 76–93, zde s . 80, pozn . 22 . Srov . Österreichisches Staatsarchiv 
Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Ältere Zeremonialakten 1663–1666, kart . 7; 1667–1673, kart . 
8; Obersthofmeisteramt – Zeremoniallprotokolle Bd . 2: 1660–1674 .

124 Bibliothek des Augustinerklosters Wien, Augustinerkonventsarchiv .
125 Landes- und Stadtarchiv Wien, Hauptarchivsakten 16/1666 a 7/1667 .
126 I . Smidt-Dörrenberg, Margarita Maria, s . 77–79; Hubert Winkler, Bildnis und Gebrauch. Zum 

Umgang mit dem fürstlichen Bildnis in der frühen Neuzeit. Vermählungen – Gesandtschaftswesen – Spa-
nischer Erbfolgkrieg, Wien 1993, zvláště s . 83–92 .

uloženým v Archivio Segreto Vaticano, 
Archivio di Stato di Milano, Archivo 
General de Simancas, Biblioteca Na-
cional Madrid či Biblioteca Apostolica 
Vaticana .121 V případě císařského vyslance 
v Madridu v letech 1664–1674 Františka 
Eusebia z Pöttingu představuje nenahra-
ditelnou studnici informací jeho španělsky 
psaný deník a osobní korespospondence 
s Leopoldem I . a dalšími vysokými hod-
nostáři císařského dvora (Ferdinand Josef 
z Ditrichštejna, Jan Ferdinand Portia, 
Václav Eusebius z Lobkovic či Jan Adolf 
ze Schwarzenberku) .122

Pramenem zásadního významu pro 
studium (ne)každodenního života Mar-
kéty Terezy u císařského dvora a průběhu 
různých slavnostních příležitostí jsou 
ceremoniální akta a protokoly, jež se 
nacházejí ve vídeňském Haus-, Hof- und 
Staatsarchivu .123 Mimořádnou vypoví-
dací hodnotu o pravidelném využívání 
dvorního kostela svatého Augustina 
a slavnostních bohoslužbách, kterých 

se pravidelně účastnili příslušníci vlád-
noucího rodu, nabízí rovněž Protocollum 
Ecclesiae Aulico-Caesareae & Conventus FF. 
Eremitarum Discalc: S.P.N. Augustini .124 
Rozličné písemnosti městské provenience, 
které se týkají příjezdu Markéty Terezy do 
metropole habsburského soustátí, příprav 
jejího uvítaní včetně popisu průběhu slav-
nostního vjezdu (instrukcí, řádů), efemérní 
architektury a dalších doprovodných festi-
vit, je možné studovat také v Landes- und 
Stadtarchivu ve Vídni .125

Důležitou složku heuristické fáze tvoří 
výzkum ikonografických pramenů, jichž 
se k výše naznačenému tématu habilitační 
práce dochovalo nepřeberné množství . 
V žádném případě však nejde výhradně 
o podobizny Markéty Terezy, často od 
věhlasných umělců, umístěné v mnoha ev-
ropských galeriích a muzeích .126 Nedílnou 
součástí oficiálních popisů, scénářů a libret 
jednotlivých performancí rovněž byly 
četné rytiny a vyobrazení . K ovlivňování 
veřejného mínění však sloužila také roz-
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ličná letáková literatura, která obsahovala 
vedle obrazového materiálu i doprovodný 
vysvětlující text .127

Stranou pozornosti nelze nechat ani 
památky hmotné kultury spojené s osobou 
mladé infantky, kterých se na rozdíl od 
efemérní architektury dochovalo do sou-
časnosti nezanedbatelné množství .128 Zde 
je možné uvést například velký triumfální 
oblouk na pobřeží Finale Ligure, jenž byl 
vystavěn podle nákresu místního architek-
ta a sochaře Sebastiana Bocciarda právě 
u příležitosti příjezdu Markéty Terezy 
na Apeninský poloostrov .129 Odtud pak 

infantka pokračovala kočárem po Strada 
Beretta (Via dell ’Imperatrice), jež se táhla 
směrem k Milánu, až do Alessandrie . Tuto 
komunikaci vybudoval roku 1666 vojenský 
inženýr ve španělských službách Gaspare 
Beretta .130 Jiný mimořádně cenný pramen 
představuje alegoricky zdobený sarkofág 
s ostatky první manželky Leopolda I ., 
umístěný v Císařské hrobce pod kostelem 
kapucínů na Neuer Marktu ve Vídni131 
či jediná dochovaná medaile s portrétem 
Markéty Terezy, která byla vyhotovena 
u příležitosti sňatku s Leopoldem I . roku 
1666 .132

127 Wolfgang Harms (ed .), Deutsche illustrierte Flugblätter des 16. und 17. Jahrhunderts. Kommentierte 
Ausgabe I–IV, München–Tübingen 1980–1989; John Roger Paas, The German Political Broad-
sheet 1600–1700 IX–X, Wiesbaden 2007–2010 . Z jednotlivých letáků například Johann Heinrich 
Fitzing von Fitzingsheimb, Epithalamisches Emblemata, das ist, Hochzeitlicher Applausus und 
Sinnen-Gedicht denen glorwürdigst hochbeglücken kayserlichen beylagerb Festivitäten, Wien 1666; Frohes 
Teütschland auf!, [Nürnberg 1666]; Käyserliches Vermählungs-Fest, geschehen zu Wien den 5. Decemb. 
A. 1666, [Nürnberg 1666] .

128 Srov . například Rotraud Bauer (ed .), Barocke Tapisserien aus dem Besitz des Kunsthistorischen Muse-
ums Wien. Ausstellung in Schloss Halbthurn 14. Mai bis 26. Oktober 1975, Halbturn 1975, s . 34–54; 
Rudolf Dröschel – Jürgen Evers – Hans Ottomeyer, The Wittelsbach Blue, Gems and Gemology 
44, 2008, s . 348–363 .

129 Nino Lamboglia – Giovanni Andrea Silla, I Monumenti del Finale, Bordighera 1951, s . 20, 30 .
130 Stefano Ticineto, Il Marchesato di Finale con Carcare, Calizzano, Pallare, Bormida, Osiglia sotto 

la dominazione spagnola nel XVII secolo. La strada Beretta ed il viaggio della Regina nell ’anno 1666, 
 Rocchetta di Cairo 1999; Giuseppe Testa, La strada Beretta 1666. Una via per l ’imperatrice, Finale 
Ligure 2002 . Srov . také Grazia Colmuto Zanella – Luciano Roncai, I rapporti tra Gaspare 
 Beretta e la realtà del Finale (1644–1703), in: La Spagna, Milano ed il Finale: il ruolo del Marchesa-
to finalese tra Medioevo ed età moderna I, Finale Ligure 1994, s . 64–142 .

131 Magdalena Hawlik-van de Water, Die Kaisergruft in Wien und ihre Geschichte. Die Sarkophage 
unter besonderer Berücksichtigung des 17. und 18. Jahrhunderts, sowie über die in ihnen beigesetzten 
Persönlichkeiten, Wien 1986, s . 89–92 (Diplomová práce); táž, Die Kapuzinergruft, Wien 19932 . 
K tomu také zevrubně Cölestin Wolfsgruber, Die Kaisergruft bei den Kapuzinern in Wien, Wien 
1887, s . 126–128 .

132 Karl Domanig, Die deutsche Medaille in kunst- und kulturhistorischer Hinsicht, Wien 1907, s . 62, 
č . 400; I . Smidt-Dörrenberg, Margarita Maria, s . 27 .
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Rostislav Smíšek
Margaretha Theresa von spanien in der symbolischen sprache 
der Barockperformanzen
Thesen der habilitationsschrift

Die vorzubereitende Habilitationsschrift nimmt sich vor, in Anlehnung an die konzeptio-
nellen und methodologischen Herangehensweisen Peter Burkes, seiner Schülerin Maria 
Goloubeva und der Historiker um Irmgard Pangerl, Martin Scheutz und Thomas Win-
kelbauer die Entwicklung und Veränderung der allegorischen Elemente des multimedia-
len Bildes von Margaretha Theresia in der symbolischen Sprache der Barockperforman-
zen zu verfolgen und zu skizzieren . Es handelt sich nicht nur um Theater-, Musik- und 
Opernaufführungen, sondern auch um Krönungen, verschiedene Karussells (Turniere), 
feierliche Einzüge in die Städte, pompöse Empfänge, Feuerwerke, Schlittenfahrten, öf-
fentliche Audienzen und Gastmähler wie auch Festivitäten, die mit den Lebenszyklen 
der kaiserlichen Familien eng verbunden waren, Wallfahrten und feierliche Gottesdienste 
und viele weitere kirchliche wie auch profane Feste und feierliche Anlässe .

Wie bereits der amerikanische Soziologe kanadischer Herkunft Erving Goffmann 
ganz prägnant bemerkte, spielt jedes Individuum auf der Weltbühne eine bestimmte, ihm 
genau zugewiesene Rolle, dabei bemüht sich jeder darum, sich selber in bestem Licht 
als vollkommenes Wesen, das frei von etwaigen Makeln ist, zu zeigen . Durch die Op-
tik der unterschiedlich starken Stilisierung muss auch die historische Figur der ersten 
Ehefrau Leopolds I . und ihre Aufgabe in den Barockperformanzen betrachtet werden . 
Es ist zu berücksichtigen, dass die Autoren der Dramaturgie der zeitgenössischen Per-
formanzen und Panegyriken sich an ein bestimmtes Programm gehalten hatten, das eng 
mit den machtpolitischen Interessen der Habsburger, eventuell der einzelnen Linien der 
Nachkommen Rudolfs I ., verwoben war . Gleichzeitig spiegelten sie die zeitgenössischen 
genderbezogenen Vorstellungen über die Frauen (Herrscherinnen), ihre Lebensaufgaben 
und Position in der Gesellschaft wider . Daher ist eines der Hauptziele dieser Arbeit, das 
allegorische Bild von Margaretha Theresa und seine Genese vor dem Hintergrund kon-
kreter Lebensrollen – als spanische Infantin und zweitgeborene Tochter des Königs von 
Spanien, als Braut des Kaisers und potentielle Erbin eines ausgedehnten Imperiums, als 
Gemahlin Leopolds I . und liebende Mutter und verstorbene Kaiserin – ein Vorbild aller 
Tugenden – auf ihrem Weg zum Seelenheil anzudeuten .

In Hinblick auf den angedeuteten Forschungsstand der behandelten Problematik zielt 
die vorzubereitende Habilitationsschrift keinesfalls darauf ab, eine erschöpfende synthe-
tische Betrachtung der Figur der ersten Ehefrau Leopolds I . vorzulegen . Es soll sich vor 
allem um eine ausführliche Fallstudie handeln, die das Gedankenbild einer konkreten 
historischen Figur zu erfassen versucht, wobei sie aus einem bunten Spektrum von mate-
riellen, ikonographischen und schriftlichen Quellen hervorgehen wird . In diesen Quellen, 
wie bereits die bisherigen Erkenntnisse zeigten, treten auf der Plattform der gemeinsam 



99Opera histOrica    • ročník 16 • 2015 • č. 1

resuMé / Vědecké projekty /

geteilten Aspekte der religiösen, politischen und sozialen Identität der Habsburger die 
einzelnen Facetten der individuellen Identität der spanischen Infantin in den Vorder-
grund . Beginnend mit Rudolf I . formten die Habsburger die charakteristische Symbo-
lik, die nach und nach zu einer Art Apotheose ihrer Machtansprüche wurde und sich 
an der Gestaltung der kollektiven Identität des Herrscherhauses mit eigenen Sitten und 
Gewohnheiten beteiligte . Gerade die Akzentuierung der Tradition gehörte zu den unab-
dingbaren selbstidentifizierenden Elementen der Gedankenwelt privilegierter Individu-
en . Die Demonstration der besonderen Identität spiegelte sich in der Wahl symbolischer 
Ausdrucksformen wider, derer sie sich bei der bewussten Präsentation zur Verdeutlichung 
ihrer außergewöhnlichen gesellschaftlichen Stellung bedienten und die gleichzeitig in 
den Augen der zeitgenössischen Beobachter eine klar verständliche Botschaft übermit-
telten .

KEY WORDS: 
the Habsburgs; Margaret Theresa of Spain; Baroque Performances; symbolic communication; 
allegoric image .
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Po celé období raného novověku před-
stavovala šlechta společensky výlučnou 
skupinu, která své jedinečné postavení 
zakládala na starobylém původu, mo-
cenském vlivu, bohatství a svébytném 
životním stylu .1 Hlubší poznání těchto 
hodnot a jejich vnímání očima urozených 
jedinců patří k nejvyhledávanějším a nej-
rozšířenějším tématům na poli současného 
bádání o dějinách šlechty v české i zápa-
doevropské historické vědě .2 Pronikání ke 
způsobům jejího smýšlení, chování a jed-
nání se neobejde bez využívání pramenů 
osobní povahy . Zvláštní místo mezi nimi 

zaujímají i badatelsky nevyužité rodinné 
paměti nižší šlechty dochované v genealo-
gicko-heraldické sbírce svobodného pána 
Gottfrieda Daniela Wunschwitze, které 
otevírají jedinečný pohled do myšlenko-
vých světů příslušníků předbělohorského 
i pobělohorského rytířstva .3

Dosavadní zájem o nižší šlechtu se 
rozvíjel ruku v ruce se široce pojímanými 
dějinami urozených osob a po strán-
ce koncepční, metodické i heuristické 
procházel výraznými proměnami .4 Do 
konce 19 . století se soustředil takřka 
výlučně na genealogické a heraldické 

Moc, válka a spoleãensk˘ vzestup v dûjinách 
rodu RobmhápÛ ze Suché od 16. do 18. století 
a jejich rodinné pamûti

FRANTIŠEK KOREŠ

1 O těchto základních kategoriích myšlenkového světa šlechtice blíže Václav Bůžek, Urozenec, in: 
Václav Bůžek – Pavel Král (edd .), Člověk českého raného novověku, Praha 2007, s . 79–110, zde s . 79; 
Jaroslav Pánek, Šlechta v raně novověké Evropě z pohledu českého a evropského bádání, in: Václav Bůžek 
(ed .), Život na dvorech barokní šlechty (1600–1750), České Budějovice 1996 (= Opera historica 5), s . 
19–45, zde s . 24–27 .

2 Badatelské tendence uplatňované od devadesátých let 20 . století při studiu dějin šlechty představil 
Václav Bůžek, Šlechta raného novověku v českém dějepisectví devadesátých let, in: Václav Bůžek – Pavel 
Král (edd .), Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku, České Budějovice 1999 (= OH 7), s . 
5–28, zde zejména s . 18–20 .

3 Na dochované opisy pamětí již dříve upozornili Jiří Wolf, P. Vincent a S. Guilelmo a česká barokní 
genealogie. Studie z dějin pomocných věd historických, Praha 1999 (Diplomová práce), s . 71–81, zde 
především s . 73; Klára Woitschová, Gottfried Daniel Wunschwitz. Sběratel, heraldik a genealog, Praha 
2011, s . 127–130; Martina Hrdinová, Erby ctihodné šlechty slavného Království českého. Edice a analýza 
dvou erbovníků české šlechty z 80. let 17. století, Praha 2013, s . 93 .

4 O životě urozených jedinců jako velkém tématu české a evropské historiografie přehledným 
 způsobem pojednali J . Pánek, Šlechta, s . 19–24; V . Bůžek, Šlechta, s . 5–20; obdobně s důrazem na 
předbělohorskou nižší šlechtu a se shrnutím klíčové literatury týž, Nižší šlechta v předbělohorských 
 Čechách (Prameny, metody, stav a perspektivy bádání), Český časopis historický (dále jen ČČH) 91, 
1993, s . 37–54; týž, Nižší šlechta v politickém systému a kultuře předbělohorských Čech, Praha 1996, 
s . 8–9, 12–13 .
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souvislosti .5 Až zásluhou velkolepého díla 
Augusta Sedláčka došlo k jejich rozšíře-
ní o výsledky důkladného místopisného 
výzkumu českých šlechtických sídel .6 
Rozličné studie první poloviny 20 . století 
pak v popisném duchu a s oporou v nově 
dosažených poznatcích směřovaly k vybra-
ným otázkám kulturních a hospodářských 
dějin privilegovaných sociálních skupin .7 
Znatelný vývojový zlom v dosavadním 
vědeckém přístupu nastal až v období 
marxistické historiografie . S důrazem 
na správu a jednotlivá výrobní odvětví 

šlechtického velkostatku se začaly výraz-
něji rozvíjet hospodářské a sociální dějiny 
šlechty . V nich nacházely uplatnění i dříve 
opomíjené prameny typu berních rejstří-
ků či urbářů, k jejichž studiu přispělo již 
meziválečné dějepisectví .8 Od rozsáhlých 
dominií předních velmožů se badatelský 
zřetel postupně obracel i k drobným rytíř-
ským statkům .9

Předpoklady k proměně dosavadního 
výzkumu dějin nižší šlechty však nastaly 
teprve v osmdesátých letech 20 . století, 
kdy byly výrazným způsobem prohloubeny 

5 Z řady starších genealogicky pojatých prací například šlechtická hesla v Ottově slovníku naučném 
(dále jen OSN) I–XXVIII, Praha 1888–1909; František Vlasák, Staročeská šlechta a její potomstvo 
po třicetileté válce. Příspěvky rodopisné, Památky archeologické a místopisné (dále jen PAM) 4, 1856, 
s . 49–58, 97–117; 5, 1857, s . 280 . Rozvíjení šlechtické genealogie a heraldiky dodnes vytváří nezbytný 
předpoklad zevrubného výzkumu elitních společenských vrstev, což kromě hodnotných pramenných 
edic potvrzuje i řada příspěvků vycházejících na stránkách specializovaných časopisů (z nich například 
Genealogické a heraldické listy) .

6 August Sedláček, Hrady, zámky a tvrze Království českého I–XV, Praha 1882–1927 .
7 Zájem o předbělohorskou nižší šlechtu předznamenal Vladimír Klecanda, Přijímání do rytířského 

stavu v zemích českých a rakouských na počátku novověku, Časopis Archivní školy 6, 1928, s . 1–125 . 
Z mnoha drobnějších příspěvků například Karel Režný, Zanikání vladyckých statků v Budějovicku, 
Hradecku a Táborsku, Časopis Společnosti přátel starožitností českých (dále jen ČSPSČ) 35, 1927, 
s . 64–69, 112–115; Josef Vítězslav Šimák, Inventář jihočeského vládyctví r. 1599: popis svrškův a nábyt-
kův po panu Joachymovi Voyřovi z Protivce pozůstalých léta 1599, Jihočeský sborník historický (dále jen 
JSH) 6, 1933, s . 116–119 .

8 Zcela zásadní vklad do tradice hospodářských a sociálních dějin šlechty vnesli vyzdvižením okrajově 
využívaných pramenů zvláště Josef Pekař, Kniha o Kosti I–II . Kus české historie, Praha 1909–1911; 
Václav Pešák, Panství rodu Smiřických v letech 1609–1618. Hospodářská skladba českého velkostatku za-
čátkem 17. století, Praha 1940 . Z pozdějších prací alespoň výběrově Alois Míka, Majetkové rozvrstvení 
české šlechty v předbělohorském období, Sborník historický 15, 1967, s . 45–73; týž, Osud slavného domu. 
Rozkvět a pád rožmberského dominia, České Budějovice 1970; Josef Křivka, Roudnický velkostatek na 
sklonku 16. století, Historie a muzejnictví 1, 1956, s . 117–136, 195–204, 237–248 .

9 Od způsobů hospodaření ke každodennímu životu nižší šlechty směřoval Rudolf Anděl, jehož práce 
se geograficky soustředily na oblast severních Čech . Rudolf Anděl, Lenní statek Ves na Frýdlantsku 
v první polovině XVII. století, Sborník Severočeského muzea, společenské vědy – historie 5, 1966, 
s . 107–121; týž, Hospodářská situace drobných šlechtických statků na česko-lužickém pomezí v XVII. století, 
Sborník Pedagogické fakulty v Ústní nad Labem, řada historická, 1971, s . 61–134; týž, Příspěvek 
k problematice životní a kulturní úrovně drobné šlechty na Frýdlantsku v 17. století, Z minulosti Děčínska 
a Českolipska 3, 1977, s . 101–119; týž, Frýdlantská lenní šlechta a obraz její existence v uměleckohis-
torických památkách, Sborník Severočeského muzea (dále jen SSM), Historia 8, 1986, s . 23–44; týž, 
Rybníkářství na statcích frýdlantské lenní šlechty v 16. a 17. století, SSM, Historia 9, 1988, s . 33–52 .
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stávající znalosti o vývoji českého stavov-
ství .10 Ve stejné době pronikaly do popředí 
zájmu českých historiků také souvislé řady 
účetních pramenů, které odhalily význam 
úvěru poskytovaného zadluženým velmo-
žům méně urozenými jedinci a ukázaly 
novou cestu k dějinám předbělohorského 
rytířského stavu .11

Pomyslný badatelský vrchol přinesla 
zejména devadesátá léta 20 . století, kdy se 
podařilo zhodnotit politickou a kulturní 
úlohu nižší šlechty Království českého 
v 16 . a na počátku 17 . století .12 Strukturál-
ní přístupy směřující k postižení kolek-
tivní mentality předbělohorských rytířů 
byly v souvislosti s rozvojem historické 
antropologie od poloviny devadesátých 
let doprovázeny také snahou o přiblížení 
životních příběhů urozených osob .13 Právě 

na jejich pozadí se zejména v posledních 
letech uplatňují moderní koncepty politic-
kých dějin v podobě symbolické komuni-
kace a intelektuálních dějin .14

Obtížné sociální vymezení, ztráta 
politického vlivu i náročná heuristika 
naopak způsobily, že dějiny nižší šlechty 
v pobělohorském období nadále zůstávají 
badatelsky spíše nenaplněným tématem .15 
Dosavadní výzkum se omezil na otáz-
ky související s rozpadem majetkového 
zázemí předbělohorských rytířů v 17 . sto-
letí .16 Značné mocenské a hospodářské 
oslabení nižší šlechty po roce 1620 se 
tak v podstatě stalo součástí výkladu 
o důsledcích konfiskačních a restitučních 
procesů zahájených po porážce českého 
stavovského povstání .17 Ne náhodou se 
ve snaze o vyzdvižení předbělohorských 

10 Jaroslav Pánek, Stavovství v předbělohorské době, Folia historica bohemica (dále jen FHB) 6, 1984, 
s . 163–219; týž, Politický systém předbělohorského českého státu, FHB 11, 1987, s . 41–101 .

11 Heuristicky a metodicky objevnou se v tomto směru stala práce Václav Ledvinka, Úvěr a zadlužení 
feudálního velkostatku v předbělohorských Čechách (Finanční hospodaření pánů z Hradce 1560–1596), 
Praha 1985 . Na jejím základě rozvinul své bádání věnované předbělohorské nižší šlechtě Václav 
 Bůžek, Pozadí majetkového úpadku Diviše Malovce z Libějovic v letech 1555–1561 (Příspěvek k poznání 
kultury každodenního života nižší šlechty), JSH 56, 1987, s . 13–23; týž, Úvěrové podnikání nižší šlechty 
v předbělohorských Čechách, Praha 1989; týž, Úvěrové podnikání rytířů Malovců v předbělohorské době, 
FHB 14, 1990, s . 135–194 .

12 Týž, Nižší šlechta v politickém systému .
13 Týž, Rytíři renesančních Čech, Praha 1995 .
14 Miroslav Žitný, Ideál křesťanského rytířství v paměti rytířského rodu Pětipeských z Chýš a Egrberku, in: 

Václav Bůžek – Jaroslav Dibelka (edd .), Utváření identity ve vrstvách paměti, České Budějovice 2011 
(= OH 15), s . 183–217 .

15 V souvislosti s dějinami Markrabství moravského upozornil na problematiku politického, sociálního 
a hospodářského postavení „tradiční“ nižší šlechty po roce 1620 Tomáš Krejčík, Nová a nižší šlechta 
na Moravě v 16.–19. století, in: Tomáš Knoz – Jan Dvořák (edd .), Šlechta v proměnách věků, Brno 
2011, s . 152–171, zde zejména s . 152–157; k otázce pramenné základny srov . poznámka č . 23 .

16 Na základě důsledného rozboru údajů berní ruly zejména Ondřej Felcman, Majetkové poměry feu-
dální třídy v druhé polovině 17. století, Acta Universitatis Carolinae (dále jen AUC) – Philosophica et 
historica 1, Studia historica 14, 1976, s . 195–228 .

17 Faktograficky dosud nepřekonaný přehled důsledků pobělohorských konfiskací vytvořil Tomáš Vác-
lav Bílek, Dějiny konfiskací v Čechách po roce 1618 I–II, Praha 1882–1883 . Strukturální přístup zvolil 
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i pobělohorských rytířů z anonymity dějin 
uplatňují také narativní přístupy .18

Vyprávění ucelených příběhů patří 
k přirozeným formám historického výkla-
du . Rozličné oblasti politických, kultur-
ních či sociálních dějin lze s úspěchem 
přiblížit ve vztahu k osudům konkrétních 
jednotlivců .19 Využívání biografické meto-
dy je však podmíněno dostupností vhod-
ných pramenů osobní povahy zahrnujících 
dlouhou řadu písemností od deníků až 
po tematicky různorodou korespondenci . 

Historickoantropologické metodologické 
přístupy výrazně podnítily zájem o jejich 
kritické zpřístupňování,20 a proto mohlo 
během posledních dvou desetiletí vznik-
nout hned několik edic osobních pramenů 
z prostředí vyšší šlechty 16 . a 17 . století .21 
Obdobnou cestou se však nemohl vydat 
výzkum dějin nižší šlechty . Většina rytířů 
až na několik výjimek nevytvořila pro své 
rodinné a úřední písemnosti ani vlast-
ní archiv .22 S ohledem na své politické, 
sociální či kulturní zájmy navíc nepociťo-

Petr Čornej, Vliv pobělohorských konfiskací na skladbu feudální třídy, AUC – Philosophica et historica 
1, Studia historica 14, 1976, s . 165–194 . Nejnovější zpracování problematiky postupující od morav-
ských případů k obecnějším závěrům přinesl Tomáš Knoz, Pobělohorské konfiskace. Moravský průběh, 
středoevropské souvislosti, obecné aspekty, Brno 2006 . K restitučním strategiím nižší šlechty se nejnověji 
vyjádřil Ondřej Tikovský, S údělem prosebníka. Restituční úsilí šlechty českého severovýchodu potrestané 
pobělohorskými konfiskacemi, České Budějovice–Hradec Králové 2013 .

18 Rozmanitost životních cest předbělohorských nižších šlechticů objevil V . Bůžek, Rytíři; pro období po 
roce 1620 zvolil v nedávné době podobný způsob uchopení například O . Tikovský, S údělem prosebníka .

19 Z biograficky pojatých prací zejména Noemi Rejchrtová, Václav Budovec z Budova, Praha 1984; 
Jaroslav Pánek, Poslední Rožmberkové. Velmoži české renesance, Praha 1989; Marie Koldinská, Kryštof 
Harant z Polžic a Bezdružic. Cesta intelektuála k popravišti, Praha–Litomyšl 2004; Tomáš Knoz, Karel 
starší ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa, Praha 2008 .

20 Seznam edic rozmanitých typů raně novověkých pramenů, které byly v nedávné době vydány, 
sestavila Ivana Ebelová, Edice raně novověkých a novověkých písemných pramenů vydaných v letech 
2000–2008, Sborník archivních prací (dále jen SAP) 59, 2009, s . 584–618 .

21 Na vypovídací hodnotu konkrétních šlechtických deníků upozornil Petr Maťa, Nejstarší české a mo-
ravské deníky (Kultura každodenního života v raném novověku a některé nové perspektivní prameny), 
FHB 18, 1997, s . 99–120 . Z nejzajímavějších deníků vyšší šlechty srov . Marie Koldinská – Petr 
Maťa (edd .), Deník rudolfinského dvořana. Adam mladší z Valdštejna 1602–1633, Praha 1997; 
Miroslava Durajová – Rostislav Smíšek (edd .), Hieronymus der Ältere Schlick: Das Tagebuch. Eine 
Selbstdarstellung aus den Jahren 1580–1582, České Budějovice 2008 (= Prameny k českým dějinám 
16 .–18 . století, B/II) . Badatelsky cenné edice epistolografických pramenů k dějinám vyšší šlechty 
připravili zejména Petr Vorel (ed .), Česká a moravská aristokracie v polovině 16. století. Edice register 
listů bratří z Pernštejna z let 1550–1551, Pardubice 1997; Pavel Marek (ed .), Svědectví o ztrátě starého 
světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovicové z Pernštejna, 
České Budějovice 2005 (= Prameny k českým dějinám 16 .–18 . století, B/I) .

22 Výjimku představují výjimečně ucelené a bohaté soubory rodinné a úřední korespondence Pěti-
peských z Chýš a Myšků ze Žlunic, které se již dočkaly částečného zpřístupnění – Petr Mareš (ed .), 
Karel Častovec Myška ze Žlunic. Život předbělohorského rytíře ve světle rodinné korespondence, Ústní nad 
Labem 2000 . V rámci řešení grantového projektu „Svět mužskosti . Nižší šlechta z českých zemí ve 
válkách počátkem novověku“ (GA ČR P405/13/17978 S) pracují Petr Mareš a Miroslav Žitný na 
kritickém vydání korespondence rytířského rodu Pětipeských z Chýš .
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vala potřebu zachycovat své zážitky „pro 
budoucí paměť“ .23

Jistou protiváhu k písemně nečinné 
části příslušníků rytířského stavu tvořila 
hrstka nižších šlechticů, kteří po sobě 
kromě nepočetné korespondence zanechali 
i jiné významné prameny osobní povahy .24 
Zvláštní zmínku si zaslouží zejména zlo-
mek deníku „krýksmana“ císařského vojska 
Šťastného Václava Pětipeského z Chýš 
a Egrberku25 a jedinečné autobiografie 
dalších dvou českých válečníků Jindřicha 
Michala Hýzrleho z Chodů26 a Pavla 
Korky z Korkyně .27 Deník mladého rytíře 
Dvoreckého z Dvorců z roku 1559 pro 
změnu podal jedinečné svědectví o ži-
votě u císařského dvora ve Vídni .28 Jiné 
nižší šlechtice k psaní nepřiměla veřejná 

činnost, ale vzpomínky na složité životní 
období po vydání rekatolizačního patentu 
v roce 1627 a existenčně náročný život 
v náboženském vyhnanství ohrožující 
vlastní podstatu rodové cti . Typickými 
představiteli této skupiny rytířů se stali 
pobělohorští exulanti Jan Jiří Harant 
z Polžic a Bezdružic, Stanislav Bořek 
Dohalský z Dohalic, Bořek Mateřovský 
z Mateřova a Karel Pfefferkorn z Otto-
pachu .29 Osobní výpovědi o prožívání 
veřejné i soukromé každodennosti nebyly 
ničím výjimečným ani v prostředí nobili-
tovaného úřednictva, což potvrdily zvláště 
autobiografie Jana Nikodéma Mařana 
Bohdaneckého z Hodkova30 či Jakuba 
Krčína z Jelčan a Sedlčan .31 Stranou zájmu 
by však neměly zůstávat ani ojediněle do-

23 O stavu dochování pramenů k dějinám nižší šlechty a dílčích heuristických úskalích V . Bůžek, Nižší 
šlechta v předbělohorských Čechách, s . 39–42; týž, Nižší šlechta v politickém systému, s . 12–13 .

24 Užitečný přehled vybraných edic deníků, autobiografií a pamětí nižší šlechty přinesl Josef Hrdlička 
(ed .), Autobiografie Jana Nikodéma Mařana Bohdaneckého z Hodkova, České Budějovice 2003 (= Mo-
nographia historica 3), s . 18–21 .

25 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 Budějovi-
ce 2009 (= OH 13), s . 187–262 .

26 Věra Petráčková – Jan Vogeltanz (edd .), Příběhy Jindřicha Hýzrla z Chodů, Praha 1979 .
27 František Palacký (ed .), Paměti Pavla Korky z Korkyně, znamenitého vůdce českého v XVI. století, 

Časopis českého musea 3, 1829, s . 29–32; 4, 1830, s . 433–442 . Moderní kritickou edici Korkových 
pamětí nově připravil Zdeněk Vybíral (ed .), Paměti Pavla Korky z Korkyně. Zápisky křesťanského rytíře 
z počátku novověku, České Budějovice 2014 (= Prameny k českým dějinám 16 .–18 . století, B/IV) .

28 Petr Vorel (ed .), Vídeňský deník rytíře Dvoreckého z roku 1559, FHB 19, 1998, s . 7–36 .
29 Ferdinand Menčík (ed .), Paměti Jana Jiřího Haranta z Polžic a z Bezdružic od roku 1624 do roku 

1648, Praha 1897; Jan Pavel Hille (ed .), Paměť Stanislava Bořka Dohalského z Dohalic o vlastním 
rodu z r. 1681. Ze starého listáře, ČSPSČ 11, 1903, s . 128–133; 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; Josef 
Volf, Genealogické příspěvky k rodu Pfefferkornů z Ottopachu, PAM 23, 1909, s . 333–340, 587–590 .

30 J . Hrdlička (ed .), Autobiografie .
31 Václav Březan ji pojal do svého kronikářského díla Jaroslav Pánek (ed .), Václav Březan, Životy posled-

ních Rožmberků I, Praha 1985, s . 244–256 .
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chované ženské paměti spojené s osobnos-
tí české šlechtičny Alžběty Lidmily z Li-
sova .32 Na tematickém a sociálním pomezí 
výše představených typů pramenů osobní 
povahy stojí také rodinné paměti předbě-
lohorského rytířského rodu Robmhápů ze 
Suché, který se v období třicetileté války 
posunul do panského stavu Království 
českého .33

Na prvním místě je nutné objasnit, co si 
lze pod pojmem paměti představit . Nejen 
příslušníci urozených vrstev společnosti 
zpravidla označovali svá svědectví o proži-
tých událostech slovem „paměti“ . Pod da-
ným označením se však skrývala formálně 
i obsahově rozmanitá skupina písemností 
tvořená nejen autobiografiemi, deníky či 
rodinnými kronikami, ale také literárními 
útvary neosobního charakteru . Jejich bližší 
určení je i pro vzájemnou prostupnost 

a nevyhraněnost složitým úkolem . Urču-
jícím znakem rozhodujícím o začlenění 
písemného svědectví mezi osobní pra-
meny se proto z pohledu západoevropské 
historiografie stala výpověď, kterou podává 
o myšlenkovém světě a způsobech uvažo-
vání svého pisatele .34

Záměrem předkládané studie se stalo 
kritické ediční zpřístupnění rodinných 
pamětí šlechtického rodu Robmhápů ze 
Suché, které se nacházejí spolu s dalšími 
prameny obdobného typu ve Wunschwi-
tzově genealogicko-heraldické sbírce .35 
Dosavadní výzkum zaměřený na dějiny 
nižší šlechty prozatím nevěnoval tomuto 
zajímavému rukopisnému souboru shro-
mážděnému zásluhou svobodného pána 
Gottfrieda Daniela Wunschwitze přimě-
řenou pozornost . Studie by proto měla 
být současně jedním z prvních pokusů 

32 Jana Ratajová (ed .), Alžběta Lidmila z Lisova, 1639–1698. Rodinné paměti, Praha 2002 (= Manu 
propria 1) .

33 Do panského stavu byl spolu se svými potomky 29 . února 1644 povýšen Ferdinand František 
Robmháp ze Suché, 24 . února 1673 jeho bratr Karel a 17 . června 1680 také vzdálený příbuzný Jan 
Ferdinand – August von Doerr, Der Adel der böhmischen Kronländer. Ein Verzeichniss derjenigen 
Wappenbriefe und Adelsdiplome, Prag 1900, s . 125, 158, 164; původní doklady povýšení jsou uložené 
v Národní archiv Praha (dále jen NA Praha), Česká dvorská kancelář (dále jen ČDK), inv . č . 752, 
sign . IV D 1, kart . č . 478 .

34 Významem výpovědi, možnostmi využití a vymezením pramenů osobní povahy se v prostředí němec-
ké historiografie zabývali především Benigna von Krusenstjern, Was sind Selbstzeugnisse? Begriffs-
kritische und quellenkundliche Überlegungen anhand von Beispielen aus dem 17. Jahrhundert, Historische 
Anthropologie . Kultur – Gesellschaft – Alltag 2, 1994, s . 462–471; Winfried Schulze (ed .), Ego-
-Dokumente. Annäherung an den Menschen in der Geschichte, Berlin 1996 . O ego-pramenech a široce 
rozšířeném označení „paměti“ z českých historiků nejvýstižněji J . Hrdlička, Autobiografie, s . 15–22 .

35 Rodinné paměti Robmhápů ze Suché jsou uložené v NA Praha, Sbírka genealogicko-heraldická 
Wunschwitzova (dále jen Wunschwitz), inv . č . 951, kart . č . 29 (dále pouze odkazy na editovaný 
rukopis: příloha – zápis č . 1–77); ve sbírce se dále nacházejí například rodinné paměti a kroniky 
nižších šlechtických rodů z Bubna a Litic, Budkovských z Budkova, Cílů ze Svojšic, Čejků z Ol-
bramovic a Nebílovských z Drahobuze (součástí nebílovského rukopisu jsou i paměti příbuzensky 
spřízněných Hájků z Robčic, Kokořovců z Kokořova a Varlejchů z Bubna) – tamtéž, inv . č . 20, 122, 
157, 185, 791 . Autor připravuje srovnávací studii věnovanou celému souboru pamětí dochovaných ve 
Wunschwitzově genealogicko-heraldické sbírce .
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o prověření jeho vypovídací hodnoty . Již 
první letmé seznámení s dochovanými 
opisy rodinných pamětí jednotlivých rodů 
prokázalo, že jen zřídka překračují rámec 
formálně neměnných a strohých zpráv 
o narozeních, sňatcích a úmrtích přísluš-
níků šlechtické rodiny . Výjimky z pravidla 
však mají ve vztahu k životu rytířů zásadní 
význam . Zvláště příležitostné zmínky 
o zahájení duchovní či vojenské kariéry 
nebo o blízkosti tureckého nebezpečí 
dokládají, jaké hodnoty spoluutváře-
ly myšlenkový svět nižšího šlechtice .36 
Přehlížet však nelze ani převažující zápisy 
věnované průběhu přechodových rituálů 
prostupujících život urozeného jedince 
od narození až do smrti .37 Jejich pečlivý 
rozbor by mohl rozkrýt personální skladbu 
sociálních sítí předbělohorské i pobělo-
horské nižší šlechty, a tím rozšířit stávající 
poznání způsobů navazování a udržování 
neformálních vztahů „dobrého přátelství“ .

Vydání rodinných pamětí Robmhápů 
ze Suché má své jednoznačné opodstatně-
ní . Zvolený pramen se po chronologické 
a především obsahové stránce vymyká výše 

uvedeným příkladům . Jedinečným způso-
bem dává nahlédnout do dějin konkrétní-
ho šlechtického rodu, a to v nebývale dlou-
hém časovém horizontu . Přitom neopomíjí 
žádnou klíčovou událost stojící za sociál-
ním, politickým či majetkovým vzestupem 
rytířů a pozdějších svobodných pánů 
Robmhápů ze Suché . Pořízené záznamy 
navíc poskytují vítaný pohled na pěstování 
a váhu rodové tradice, která prostřednic-
tvím výpovědi rodinných pamětí v myšlení 
urozenců po generace přežívala .38

Svědectví kriticky zpřístupněného 
pramene vybízelo ke kladení nových 
otázek směřujících k nástrojům sociální 
reprezentace rytířského a posléze panské-
ho rodu . Pro zahrnutí širšího vývojového 
a společenského kontextu bylo na několika 
místech doplněno o výpověď dochované 
soukromé i úřední korespondence, testa-
mentů a nobilitačních listin .39 Právě účinná 
kombinace nejrůznějších druhů dostup-
ných pramenů by mohla odhalit netradiční 
cesty k uchopení sociálních, politických 
a náboženských proměn nižší šlechty, a to 
zvláště v pobělohorském období .

36 Výjimečné zápisy o účasti nižších šlechticů ve válečných kampaních 17 . století nebo o vstupu do 
jezuitského řádu se objevují v pamětech Budkovských z Budkova a Varlejchů z Bubna – tamtéž, 
inv . č . 122, 791; o hrdinské smrti mladého rytíře v boji s Turky v pamětech pánů z Bubna a Litic – 
tamtéž, inv . č . 20 .

37 Vzorovým příkladem sledu sňatků, úmrtí a zejména křtů rodinných příslušníků doprovázených 
hojnou účastí „pánů a přátel“ jsou paměti Cílů ze Svojšic – tamtéž, inv . č . 157 .

38 Blíže edice rodinných pamětí Robmhápů ze Suché v příloze přítomné studie .
39 Osobní a úřední korespondence Robmhápů ze Suché je uložena v NA Praha, Stará manipulace (dále 

jen SM), inv . č . 2903, sign . R 3/1–48, kart . č . 1918–1919; Státní oblastní archiv Třeboň (dále jen 
SOA Třeboň), Cizí rody – registratura (dále jen CR – registratura), Robmháp ze Suché, inv . č . 1–11 . 
Testament Zikmunda Robmhápa ze Suché († 1551) se nachází v NA Praha, Desky zemské větší 
(dále jen DZV) 9, fol . J 13; testament posledního mužského příslušníka rodu Jana Josefa Robmhápa 
ze Suché pak tamtéž, Úřad desek zemských (dále jen ÚDZ), Deskové listiny, inv . č . 3380, kart . č . 88 . 
Nobilitační listiny povyšující Ferdinanda Františka, Karla a Jana Ferdinanda Robmhápy ze Suché do 
panského stavu jsou uložené tamtéž, ČDK, inv . č . 752, sign . IV D 1, kart . č . 478 .
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Před zahájením studia rodinných 
pamětí Robmhápů ze Suché je nezbytné 
blíže poznat osobnost zakladatele a tvůrce 
výše zmíněné genealogicko-heraldické 
sbírky . Svobodný pán Gottfried Daniel 
Wunschwitz patřil k nejvýznamnějším 
představitelům české barokní genealogie .40 
Během svého života vytvořil rozsáhlou 
sbírku pramenů pestrého charakteru do-
kládající původ a stáří více jak 1400 šlech-
tických rodů .41 O jejím významu byli čeští 
stavové přesvědčeni natolik, že ji po Wun-
schwitzově smrti zakoupili pro své účely .42 
Wunschwitzova práce již byla založena na 
kritickém přístupu ke studovanému ma-
teriálu, který se stal zárukou věrohodnosti 
výpisů a opisů pořízených z dnes již často 
nedochovaných pramenů .43 Své podklady 

dokonce označoval Wunschwitz latinský-
mi poznámkami, v nichž objasňoval jejich 
původ a způsob získání .44 Stejně postupo-
val i v případě jedinečné písemné památky 
rodu Robmhápů ze Suché .

Jejich rodinné paměti se dochovaly 
do dnešní doby pouze ve výtahu z roku 
1737, který vytvořil na základě původních 
pamětních zápisů ze staré rodinné knihy 
svobodný pán Jan Josef Robmháp ze 
Suché .45 Opis tohoto výtahu pořídila pro 
genealoga Wunschwitze jeho druhá man-
želka Marie Anna hraběnka Hartmannová 
z Klarštejna . Gottfried Daniel Wunschwi-
tz opis zkontroloval a následně začlenil do 
své obsáhlé sbírky .46 Dochovaný rukopis 
o rozsahu šesti folií tvoří převážně české 
záznamy psané ve třetí osobě jednotného 

40 Blíže k životu a dílu svobodného pána Gottfrieda Daniela Wunschwitze K . Woitschová, Gottfried 
Daniel Wunschwitz; Valentin Urfus, Bohumír Daniel Wunschwitz, genealog české šlechty v prvé polovině 
18. století (K psychosociálnímu profilu barokní společnosti), in: Bronislav Chocholáč – Jiří Malíř (edd .), 
Pocta Janu Janákovi . Předsedovi Matice moravské, profesoru Masarykovy univerzity věnují k sedm-
desátinám jeho přátelé a žáci, Brno 2000, s . 405–412 . O nejstarším vývoji genealogie pojednal Tomáš 
Krejčík, Z dějin českých genealogických a heraldických zájmů do poloviny 19. století, SAP 22, 1982, 
s . 480–505 .

41 K obecné charakteristice sbírky K . Woitschová, Gottfried Daniel Wunschwitz, s . 53–60; ve sbírce se 
mimo jiné nacházejí listy z památníků a pohřební štíty, které zpřístupnila táž (ed .), Listy z památní-
ků ve Wunschwitzově sbírce. Soupis a edice, Paginae historiae (dále jen PH) 15, 2007, s . 265–334; táž 
(ed .), Pohřební štíty ve Wunschwitzově genealogické a heraldické sbírce (Edice), PH 12, 2004, s . 147–208 .

42 O zakoupení sbírky českými stavy táž, Gottfried Daniel Wunschwitz, s . 50; V . Urfus, Bohumír Daniel 
Wunschwitz, s . 407 .

43 Wunschwitzovy pracovní metody jsou popsané tamtéž, s . 407–408 .
44 K . Woitschová, Gottfried Daniel Wunschwitz, s . 127–128 .
45 V úvodní části dvanáctistránkového rukopisu formátu A4 se nachází nápis: „EXTRAKT jisté knihy 

starý, vlastní rukou několik[a] Romháptů tak, jak jeden po druhým byl, sepsané. Vytažené od[e] mě, Jana 
Josefa Rabenhaubta, svobodného pána z Suché. Léta 1737.“ – příloha – zápis č . 1 .

46 O okolnostech vzniku opisu výtahu z rodinných pamětí Robmhápů ze Suché se Wunschwitz 
zmiňuje v latinské poznámce zapsané na posledních dvou stranách rukopisu dochovaného v jeho 
genealogicko-heraldické sbírce: „Notitias has ex authographo Rabenhauptiano â charissima conjuge mea 
secunda, domina Maria Anna baronissa de Wunschwitz, nata Hartmanin comitissa de Clarstein 6. et 7. 
Decembris anno 1738 descriptas collationavi et omnimode consonas reperi. Pragae 7. Decembris anno 1738. 
Godefridus Daniel liber baro de Wunschwitz“ – příloha – zápis č . 77 .
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čísla a zasazené do pevného chronologic-
kého rámce . Jednotlivé zápisy zachycují 
události soukromého i veřejného významu 
v časovém rozmezí od roku 1305 až do 
roku 1737 .

Autory útvaru stojícího na pomezí 
rodové kroniky, rodinných pamětí a genea-
logických poznámek byli vedle svobodné-
ho pána Jana Josefa Robmhápa ze Suché 
i někteří starší příslušníci rodu . Jména 
většiny z nich však nebylo možné ani po 
provedení podrobného rozboru rukopisu 
blíže určit . Jedinou výjimku v řadě nezná-
mých přispěvatelů představoval původce 
zápisu z roku 1520, který sám sebe označil 
za mladšího bratra rytíře Jiříka Robmhápa 
ze Suché .47

Rukopisný výtah z rodinných pamětí 
Robmhápů ze Suché se na první pohled 
tváří jako pečlivě vedená rodová kroni-
ka nevalné stylistické a literární úrovně .  
Řada obsahově zajímavých svědectví se 
v něm ukryla do krátkých a stručných 
slovních spojení symbolického významu, 
která byla pro příslušníky šlechtického 
rodu i další soudobé čtenáře jednoznačně 
srozumitelná, aniž by vyžadovala obšírněj-
ší vysvětlení . Potřebný osobní charakter 
však pramenu dodává jeho jedinečný 
vztah k dějinám původem rytířského rodu 
Robm hápů ze Suché, jehož příslušníci 
se na vzniku pamětí po několik generací 
přímo podíleli .

Klíčem k porozumění poselství zahrnu-
tého do rodinných pamětí Robmhápů ze 
Suché se stala odpověď na otázku, s jakým 
záměrem byly pořízeny . Účel a funkce 
rukopisu se v čase ustavičně proměňovaly . 
Posouzení významu pramene je proto 
možné pouze s přihlédnutím ke spole-
čenskému kontextu doby jeho utváření . 
V předbělohorském období pravděpodob-
ně putovaly paměti v rodu Robmhápů ze 
Suché od jednoho mužského příslušníka 
ke druhému . V symbolické rovině byly 
chápány jako trvalý doklad urozeného pů-
vodu rytířského rodu a přehlídka význam-
ných předků zakládajících jeho budoucí 
slávu . V souvislosti s hlubokou proměnou 
podoby obou šlechtických stavů Království 
českého po roce 1620 byla původní funkce 
rukopisu rozšířena o nové prvky . Výrazné 
společenské změny pobělohorské doby se 
totiž dotkly nemalou měrou i Robmhá-
pů ze Suché, kteří se postupně ve dvou 
rodových liniích dočkali povýšení mezi 
svobodné pány . Nově dosažené postavení 
s sebou neslo i nové nároky na způsob 
vytváření, uchovávání a předávání paměti 
urozenosti .

Nejen v 16 . a na počátku 17 . století 
přispívaly k šíření povědomí o původu 
šlechtických rodů a jejich dědičných znaků 
erbovní pověsti, které se vyskytovaly 
v Kronice české Václava Hájka z Libočan48 
a především v dílech Bartoloměje Paproc-

47 Jeden z autorů rodinných pamětí v souvislosti s úmrtím příbuzného uvedl: „ ... a pochován jest v kláš-
teře u svatého Klementa vprostřed kostela, v kterýmž hrobě Alexander, strejc můj, syn Jiříka Rabenhaubta 
z Suché, bratra mýho nejstaršího, odpočívá, jakož kámen na tom hrobě světší“ – příloha – zápis č . 11 .

48 Nejnověji v úplném kritickém vydání Jan Linka – Petr Voit (edd .), Václav Hájek z Libočan, Kronika 
česká, Praha 2013; starší vydání ve výboru Jaroslav Kolár (ed .), Václav Hájek z Libočan, Kronika česká. 
Výbor historického čtení, Praha 1981 .
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kého z Hlohol .49 Robmhápové ze Suché 
se však žádnými mýtickými kořeny pyšnit 
nemohli . Paprocký dokonce ani neznal 
podobu jejich erbu . Ve třetí knize svého 
Diadochu v zásadě zařadil Robmhápy ze 
Suché po bok bezejmenných rytířských 
rodů a jako u většiny z nich se i v jejich 
případě spokojil s vyjmenováním několika 
významnějších rodových představitelů 
na základě starých titulářů z let 1556 až 
1589 .50 Z pohledu šlechty nenahraditelná 
ztráta povědomí o původu vlastního rodu 
a jeho urozenosti mohla být také jedním 
z hlavních důvodů vedoucích nejstarší 
Robmhápy k sepisování rodinných pamětí .

Robmhápové ze Suché byli přísluš-
níky rytířského rodu, jehož nejvzdále-
nější dějiny sahaly až do první poloviny 
14 . století .51 Z jejich erbovního znaku 
zřetelně vystupovaly tři černé havraní 
hlavy umístěné v šikmém zlatém břevně 
na modrém poli .52 Nejstarší předci rytířů 

Rombmhápů však pocházeli z městského 
prostředí a tvořili součást českobudějovic-
kého patriciátu . Mezi prvními postavami 
rodové historie se objevila jistá Hedvika 
mající „věnné právo své v Suché“ .53 Právě 
tvrz Suchá ležící nedaleko královského 
hradu Hluboké nad Vltavou byla až do 
roku 1502 základem rodového majetku 
Robmhápů .54

Od počátku 16 . století se nižší šlech-
tický rod Robmhápů ze Suché značným 
způsobem rozvětvil . Na významném roz-
rodu se podílel zejména Kašpar Robmháp 
ze Suché . Se svou manželkou Voršilou, 
rozenou Haugvicovou z Biskupic, přivedl 
na svět dohromady jedenáct synů, při-
čemž pět z nich založilo vlastní rodovou 
linii .55 V čele nejzámožnější mužské 
posloupnosti prolínající celým obsahem 
rodinných pamětí stál místopísař Králov-
ství českého Václav Robmháp ze Suché . 
S Václavovými bratry Jiříkem, Valešem, 

49 Obecně o fenoménu erbovních pověstí Petr Vorel, Rodové heraldické pověsti jako prostředek mezige-
neračního přenosu informace ve šlechtickém prostředí českých zemí v 16. století, in: Václav Bůžek – Pavel 
Král (edd .), Paměť urozenosti, Praha 2007, s . 61–67 . Jednotlivými erbovními pověstmi v díle Barto-
loměje Paprockého z Hlohol se zabývala zejména Irena Hrabětová, Erbovní pověsti v českých spisech 
Bartoloměje Paprockého z Hlohol, Brno 1992 .

50 Jen stručné údaje o Robmhápech ze Suché shromáždil Bartoloměj Paprocký z Glogol, Diado-
chos id est Successio. O stavu rytířském a rozmnožení jeho, jak dávno a odkud který rod a erb do tohoto 
Království přišel. Knihy třetí, Praha 1602, s . 308 . Srov . podrobné líčení o bájných počátcích Kaplířů 
ze Sulevic či Malovců z Malovic tamtéž, s . 95–100, 123–126 .

51 Genealogické, místopisné a jiné faktografické údaje o Robmhápech ze Suché August Sedláček, 
Robmháp ze Suché, in: OSN XXI, Praha 1904, s . 864–865 . Stručně dějiny rodu zachytil rovněž Jan 
Pelant, Erby české, moravské a slezské šlechty. Vývoj erbů a stručné dějiny 610 rodů, Praha 2013, s . 371 .

52 S poukazem na podobu erbu po povýšení Ferdinanda Františka Robmhápa ze Suché do panského 
stavu August Sedláček, Českomoravská heraldika II . Část zvláštní, Praha 1997, s . 231–232; J . Pe-
lant, Erby, s . 371 .

53 Příloha – zápis č . 2 .
54 O rytířské tvrzi Suchá podrobněji Karel Pletzer, Zaniklá osada Suchá u Hluboké nad Vltavou, Výběr 

20, 1983, č . 2, s . 96–100 .
55 Příloha – zápis č . 4 a 5 .
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Ondřejem a Mikulášem byly spjaté osudy 
ostatních větví rodu Robmhápů ze Suché . 
Nejmladší Mikuláš se dokonce ve dva-
cátých letech 16 . století natrvalo usadil 
v Dolních Rakousích, kde budoval nejen 
mocenskou kariéru v habsburských služ-
bách, ale také první panskou linii svého 
rodu .56 Pokolení odvozující svůj původ od 
Václava Robmhápa ze Suché vybudovala 
rozsáhlou pozemkovou základnu, která 
se po prodeji jihočeského panství Pacov 
v polovině 16 . století přenesla na pome-
zí středních a východních Čech . Mezi 
hradem Lichnice a městečkem Ronov nad 
Doubravou na Čáslavsku se pak potomci 
vzpomínaného místopísaře usadili natrva-
lo .57 Právě úctyhodné majetkové zázemí 
bylo Robmhápům oporou ve chvílích, kdy 
usilovali o obsazení nejrůznějších politic-
kých úřadů .

Naplňování mocenských zájmů patřilo 
již od středověku k určujícím znakům 

šlechtické výlučnosti .58 Spolu s vydáním 
Vladislavského zřízení zemského v roce 
1500 získali příslušníci rytířského stavu 
právní záruku podílu na výkonu moci 
v zemi po boku vyšší šlechty a v průbě-
hu předbělohorského období pravidelně 
pronikali do zemské, regionální i lokální 
roviny politického systému Království 
českého .59 Výjimku nepředstavovali ani 
Robmhápové ze Suché . Mezi rodovými 
větvemi však vznikaly značné rozdíly 
spočívající v možnostech a předpokladech 
uplatnění ve veřejném životě společnosti .

Zvolení Ferdinanda I . českým králem 
v roce 1526 znamenalo milník v budování 
vztahů panovníka s českými stavy . V zá-
jmu habsburské dynastie bylo od samého 
počátku promyšlené prosazování centrální 
vlády zasahující do starobylých stavovských 
privilegií . Kromě zakládání ústředních 
hospodářských, soudních a vojenských in-
stitucí hodlali Habsburkové svůj politický 

56 Podrobný biogram Mikuláše Robmhápa ze Suché sestavil Tomáš Sterneck (ed .), Historica Třeboň 
1526–1547. Listy, listiny a jiné prameny k politickým dějinám období zrodu habsburské monarchie  I . 
 Písemnosti z let 1526–1535, Praha 2010 (= Documenta res gestas Bohemicas saeculorum  
XVI .–XVIII . illustrantia, series A, volumen II–1), s . 425 .

57 S ohledem na složité členění rodu budou v další části studie jeho příslušníci přiřazováni k jednotli-
vým větvím, pro něž byly na základě sídelního vymezení vytvořeny následující pracovní názvy – lich-
nická, ohebská, kopidlanská, těchobuzská a pražská (s rozrodem se lze přehledně seznámit v pří-
lohách na konci studie) . Lokalizace všech statků v držení lichnické linie se stala předmětem edice 
jejích rodinných pamětí . Poznatky o vývoji významnějších rodových sídel poskytuje monumentální 
dílo Augusta Sedláčka – o Kopidlně A . Sedláček, Hrady X, Praha 1895, s . 308–309; o Lichtenburce 
(Lichnici) tamtéž XII, Praha 1900, s . 38–43; o Mysletíně tamtéž III, Praha 1884, s . 200; o Ohebu 
a Vildštejně tamtéž I, Praha 1882, s . 154–155, 157; o Pacově tamtéž IV, Praha 1885, s . 207;  
o Ronově nad Doubravou, Moravanech a Suchotlescích tamtéž XII, Praha 1900, s . 44–47;  
o Sudoměři tamtéž VII, Praha 1890, s . 261; o Suché tamtéž, s . 173–174; o Těchobuzi tamtéž IV, 
Praha 1885, s . 216–217 .

58 Na klíčové hodnoty v myšlení české středověké šlechty a jejich symbolické projevy se ve své inspira-
tivní práci zaměřil Robert Šimůnek, Reprezentace české středověké šlechty, Praha 2013, s . 9–14 .

59 O dopadech vydání Vladislavského zřízení zemského na politickou hierarchii Království českého 
například Václav Bůžek – Josef Hrdlička – Pavel Král – Zdeněk Vybíral, Věk urozených. Šlechta 
v českých zemích na prahu novověku, Praha–Litomyšl 2002, s . 46–47 .
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program naplnit i za pomoci postupné 
a dlouhotrvající integrace šlechty z českých 
zemí u panovnického dvora ve Vídni .60

Přímým svědkem a výrazným stou-
pencem jejich záměrů se stal syn Kašpara 
Robmhápa ze Suché – Mikuláš . Již v první 
polovině dvacátých let 16 . století byl pev-
nou součástí mocenského okruhu králov-
ny Marie Habsburské, kterou si vzal na 
základě vídeňských smluv z roku 1515 za 
manželku český král Ludvík Jagellonský .61 
Po jeho smrti v bitvě u Moháče patřil Mi-
kuláš Robmháp k nejpřednějším podporo-
vatelům habsburské volební kandidatury .62 
Oddanost zájmům prvních Habsburků 
se Mikulášovi vyplácela a podepsala se na 
jeho strmé politické kariéře, kterou ozdo-
bil působením v úřadu kancléře dolnora-
kouské zemské vlády . Nebývalý společen-
ský vzestup završil v roce 1532 povýšením 
do zdejšího panského stavu jako svobodný 
pán na Ottensheimu .63

Svými postoji v počátcích budování 
podunajské monarchie vyšlapal Mikuláš 
Robmháp cestu k habsburským dvorům 

i vlastním potomkům . Jeho syn Kryštof 
patřil mezi služebníky a dvořany arcikní-
žete Ferdinanda . V blízkosti mladšího 
bratra budoucího českého krále Maxmi-
liána II . s jistotou pobýval v roce 1560, 
kdy u místodržitelského dvora v Praze 
působil jako obsluha u jídelní tabule .64 
Příchod arciknížete Ferdinanda do Prahy 
v říjnu 1547 byl zřejmě jednou z hlavních 
okolností vedoucích Kryštofa k opuštění 
Dolních Rakous a k zakoupení zámku 
v Kopidlně, kde se trvale usadil .65 Služba 
u dvorů prvních Habsburků však obnášela 
i náročné cestování . Kryštof Robmháp se 
o tom přesvědčil právě v roce 1560, když 
doprovázel místodržitele Ferdinanda na 
rytířské turnajové slavnosti do Vídně .66 
Mladý nižší šlechtic se tak postupně 
seznamoval se silnými podněty dvorské 
kultury .

Zkušenosti nabyté v habsburských služ-
bách dokázal Kryštof Robmháp ze Suché 
obratně využívat po zbytek svého života . 
Do politického dění v Království českém 
mohl alespoň částečně zasahovat od roku 

60 J . Pánek, Politický systém, s . 62–64 .
61 O značném vlivu Marie Habsburské na rozhodování jejího manžela Ludvíka Jagellonského blíže 

Václav Bůžek, Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Innsbruckem. Šlechta z českých zemí na cestě ke dvorům 
prvních Habsburků, České Budějovice 2006 (= Monographia historica 7), s . 42 .

62 Kromě Mikuláše Robmhápa se v okolí královny Marie vyskytovali také čeští páni Adam I . z Hradce, 
Jan z Vartenberka či Zdislav Berka z Dubé . Blíže Václav Bůžek – Géza Pálffy, Integrace šlechty 
z českých a uherských zemí ke dvoru Ferdinanda I., ČČH 101, 2003, s . 542–581, zde s . 543–544 .

63 T . Sterneck (ed .), Historica, s . 425 . V archivní sbírce Historica Třeboň se dochoval list Ferdinanda I . 
z 19 . února 1529 zakazující v Dolních Rakousích placení mincemi raženými uherským vzdorokrálem 
Janem Zápolským, na konci listu se objevil podpis dolnorakouského kancléře Mikuláše Robmhápa 
ze Suché tamtéž, s . 135–138, č . 36 .

64 Personální skladbu Ferdinandova místodržitelského dvora s důrazem na šlechtu z českých zemí 
rekonstruoval V . Bůžek, Ferdinand Tyrolský, s . 84–85 .

65 A . Sedláček, Hrady X, s . 308 .
66 K bližší podobě a dramaturgii vídeňských slavností z roku 1560 V . Bůžek, Ferdinand Tyrolský, 

s . 184–187 .
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1567, kdy se stal rytířským přísedícím ko-
morního soudu .67 Instituce na pomezí krá-
lovské a stavovské moci svým významem 
sice zaostávala za zemským soudem, ale 
každý její člen se těšil z titulu královského 
rady a přiměřené společenské prestiže .68 
Kromě Kryštofa, sídlícího do své smrti 
v roce 1592 na Kopidlně, se však mezi 
přísedícími komorního soudu objevili také 
potomci Ondřeje Robmhápa ze Suché, 
který založil pražskou větev rodu . Ondře-
jova syna Jana staršího sice nelze dohledat 
v dochovaných pramenech odrážejících 
personální obsazení komorního soudu, ale 
podle Bartoloměje Paprockého z Hlo-
hol byl v roce 1572 „Jeho Milosti Císařské 
rada“ .69 Jan starší Robmháp ze Suché by 
se tak teoreticky zařadil po bok příslušní-
ků širší či užší královské rady . Pravdivost 
Paprockého zjištění podpořila skutečnost, 
že se v otcových šlépějích vydal i Vilém 
Robmháp ze Suché . Od roku 1596 zasedal 
mezi přísedícími komorního soudu,70 ale 
vrcholem politických ambicí pro něj byla 
úplně jiná hodnost . V osmdesátých letech 

16 . století totiž náležel do osmičlenné 
skupiny rytířských přísedících vyššího 
zemského soudu, který představoval po 
celé předbělohorské období ztělesnění 
nedotknutelnosti svobod a moci českých 
stavů .71

Pro část nižší šlechty zajišťoval nej-
schůdnější cestu k prosazení vlivu na 
dění v příslušném regionu úřad krajského 
hejtmana za rytířský stav .72 Krajští hejt-
mané přitom podobně jako krajští berníci 
nepobírali za svou službu žádný plat, 
a proto se pro ně nemohla stát zdrojem 
viditelnějšího obohacení . Od samotných 
uchazečů o pravidelný výkon krajského 
hejtmanství se naproti tomu očekávalo, 
že budou patřit k zámožnějším rytířům .73 
Skutečnost se však od předpokladů mohla 
výrazně lišit . Některé šlechtické rody totiž 
splňovaly veškeré podmínky pro zahájení 
dlouhodobějších kariér v krajských služ-
bách, ale přesto do nich vstupovaly spíše 
výjimečně . Právě to byl případ příslušníků 
kopidlanské větve Robmhápů ze Suché 
na Hradecku, která se svým postojem 

67 Petr Mareš, Soupis přísedících komorního soudu Českého království v letech 1527–1620, Praha 2013, s . 138 .
68 Nejnovější výklad o působnosti komorního soudu tamtéž, s . 7–12 .
69 B . Paprocký z Glogol, Diadochos… Kn. třetí, s . 308 .
70 P . Mareš, Soupis, s . 138 . K přísedícím komorního soudu patřil z rodu Robmhápů ze Suché od roku 

1545 ještě představitel lichnické větve Zikmund († 1551) tamtéž .
71 Vilém Robmháp ze Suché se objevil v personální rekonstrukci rytířských přísedících vyššího zem-

ského soudu, kterou vytvořil pro období let 1583 až 1604 V . Bůžek, Nižší šlechta v politickém systému, 
s . 96–97 .

72 Rozmanitým vrstvám nižší šlechty se nabízel příhodný prostor k rozvíjení veřejného života v regi-
onální rovině politického systému až do roku 1528, kdy zakázal Ferdinand I . pořádání krajských 
sjezdů a svým rozhodnutím potlačil mocenské zájmy řady drobných rytířů, pro které byla setkání 
na úrovni kraje jedinou možností k formulování politických názorů . Blíže v širších souvislostech  
J . Pánek, Politický systém, s . 44 .

73 K povinnostem a postavení krajských hejtmanů v předbělohorských Čechách V . Bůžek, Nižší šlechta 
v politickém systému, s . 63–70 .
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k regionální politice značně rozcházela 
s lichnickou linií rodu . Kryštof Robmháp 
ze Suché sídlící na Kopidlně přijal krajské 
hejtmanství za rytířský stav poprvé v ži-
votě až krátce před svou smrtí na přelomu 
let 1590 a 1591 .74 Větší zájem o úřad 
neprojevoval ani jeho syn Baltazar, který se 
stal hejtmanem Hradeckého kraje rovněž 
pouze jednou, a to v roce 1615 .75

Řada Robmhápů se vzdala mocenských 
ambicí úplně a budovala rozmanité soci-
ální a pracovní vazby v okolí rozsáhlých 
dominií Rožmberků, Švamberků a pánů 
z Hradce . Ideál vrchnostenské služby se 
nejzřetelněji projevil u potomků těchobuz-
ské větve . Její zakladatel Valeš Robmháp 
ze Suché pečlivě udržoval příznivé vztahy 
s velmoži z bezprostředního sousedství 
svého sídla . Podle kronikáře Václava 
Březana se v roce 1554 postavil spolu 
se synem Petrem na stranu Rožmberků 

v jejich sporu o přednostní postavení 
s knížaty z Plavna .76 O tři roky dříve zval 
pro změnu Jindřicha staršího ze Švam-
berka k účasti na svatebním veselí .77 Oba 
Valešovi synové Jiřík a Petr se stali vysoce 
postavenými vrchnostenskými úředníky . 
Jiřík Robmháp ze Suché byl v padesátých 
letech 16 . století třeboňským hejtma-
nem a z pověření Viléma z Rožmberka 
se podílel na vytváření rybniční soustavy 
na Třeboňsku .78 Jiříkův bratr Petr stál 
na přelomu šedesátých a sedmdesátých 
let 16 . století naopak v čele hlubockého 
panství pánů z Hradce .79 Po úmrtí Petra 
Robmhápa ze Suché spoléhala i jeho 
ovdovělá manželka Alžběta Robmhápová 
z Bejšova v nejrůznějších záležitostech 
na ochranu a projevy „dobrého přátelství“ 
ze strany posledních Rožmberků, s nimiž 
spojovala potomky Valeše Robmhápa ze 
Suché pevná klientelní pouta .80

74 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, s . 143 .

75 Tamtéž, s . 148 .
76 J . Pánek (ed .), V. Březan, Životy I, s . 92 .
77 List od Valeše Robmhápa ze Suché adresovaný Jindřichovi staršímu ze Švamberka z roku 1551 je 

uložený v SOA Třeboň, CR – registratura, Robmháp ze Suché, inv . č . 2 .
78 O Jiříku Robmhápovi ze Suché blíže Václav Bůžek a kolektiv, Světy posledních Rožmberků, Praha 

2011, s . 314–315, 468 . Řadu událostí spojených s Jiříkovou správou třeboňského panství zachytil 
rožmberský kronikář Václav Březan (příprava stavby mostu přes řeku Lužnici, vyměřování hráze 
rybníka, požáry ve vesnicích Horusice a Dunajovice) J . Pánek (ed .), V. Březan, Životy I, s . 76, 82–83, 
160 .

79 Mnoho postřehů o každodenním životě hlubockého hejtmana Petra Robmhápa ze Suché a jeho 
syna Petra mladšího (hlubockého polesného) shromáždil František Teplý, Příspěvky k dějinám českého 
zemědělství, Praha 1926, s . 25, 28, 78, 91, 96, 116, 117, 139–140 .

80 V roce 1585 například prosila Alžběta Robmhápová z Bejšova Petra Voka z Rožmberka o zapůj-
čení koní, aby se mohla vydat na cestu za svými dcerami na sídlo Albrechta Robmhápa ze Suché 
v Ronově nad Doubravou – „A tak jestliže mi jich půjčiti ráčíte, toho mi račte věřiti, že koní ani kočí 
opuštění nebudú, nebo v týmže dni zase doma budú. Tu bych já na Bechyni na noc, den nového léta, k Vaší 
Milosti přijela, otud bych k svejm cerám na Ronov k panu Romhápovi jela.“ – listy od Alžběty Robmhá-
pové z Bejšova adresované oběma posledním Rožmberkům a Kateřině z Ludanic v rozmezí let 1576 
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Na rozdíl od předchozího výkladu bylo 
možné s oporou v rodinných pamětech 
lichnické a ohebské větve rodu Robmhápů 
výrazněji postihnout, jakým způsobem 
vnímali nejprve rytíři a posléze svobod-
ní páni politické úspěchy svých předků . 
Potomci místopísaře Království českého 
Václava Robmhápa ze Suché se postup-
ně dokázali prosadit ve všech rovinách 
politického systému země . Přitom velice 
dbali o udržování dosaženého mocenské-
ho a společenského postavení, které zvláště 
na úrovni kraje upevňovali za pomoci 
promyšlených sňatkových strategií .

Připomínání význačných předků 
a jejich činů patřilo k obvyklým způso-
bům utváření kolektivní paměti rodu . Po 
vzoru výjimečných postav rodových dějin 
měli jejich přímí pokračovatelé volit svou 
politickou kariéru .81 Obdobné vážnosti 
se v rodinných pamětech těšil místopísař 
Království českého Václav Robmháp ze 
Suché . Od jím založené linie se vinula 
dlouhá a nepřetržitá tradice urozenos-
ti končící až v roce 1761 u posledního 
mužského příslušníka rodu Robmhápů ze 
Suché, svobodného pána Jana Josefa .

Václav Robmháp vynikal nad svými 
potomky z lichnické a vildštejnské větve 

už jen váhou vykonávaného úřadu . Kromě 
Václavova syna Zikmunda zasedajícího 
od roku 1545 v komorním soudu totiž 
nedokázal žádný z nich vystoupat až do 
zemské sféry politického systému Králov-
ství českého .82 Během své úřední dráhy 
probíhající s krátkou čtyřletou přestávkou 
od roku 1513 do roku 1530 poznal Václav 
Robmháp ze Suché hned tři české krále – 
Vladislava II ., Ludvíka I . a Ferdinanda I .83 
Jako místopísař Království českého se stával 
účastníkem mnoha politických jednání . 
Vyloženě klíčové podstoupil v roce 1523, 
kdy se vydal s poselstvím od českých stavů 
na cestu za mladším bratrem císaře Karla V . 
do Lince . Z hlediska rodové reprezentace 
byla událost nesmírně významná, neboť 
v sobě snoubila dvě významové roviny . 
V první řadě byl Václav Robmháp vyzna-
menán důvěrou předních představitelů 
české stavovské obce, kterou v Linci osobně 
zastupoval . Současně měl jako jeden z prv-
ních domácích šlechticů příležitost vyjed-
návat s budoucím panovníkem . V očích 
svých potomků prokázal službu nejen čes-
kým stavům, ale také vládnoucí habsburské 
dynastii a zejména svému rodu .84

Jak citlivě vnímali Robmhápové ze 
Suché působení svého předka v menším 

až 1585 (listy z let 1576 a 1577 již částečně edičně zpřístupnil V . Bůžek, Nižší šlechta v politickém 
systému, s . 35, 173–174) jsou uložené v SOA Třeboň, CR – registratura, Robmháp ze Suché, inv . č . 4, 
6, 8–10 .

81 Na příkladech vyšší šlechty doložili sepětí ideálu služby, tradice a rodové paměti Pavel Marek, Úloha 
rodové paměti v životě prvních lobkovických knížat, in: V . Bůžek – P . Král (edd .), Paměť, s . 134–156; 
Rostislav Smíšek, Služba a paměť. Dvorská kariéra barokních Ditrichštejnů jako nadgenerační ideál, in: 
tamtéž, s . 157–170 .

82 P . Mareš, Soupis, s . 138 .
83 František Palacký, Přehled současný nejvyšších důstojníků a úředníků, in: Jaroslav Charvát (ed .), Dílo 

Františka Palackého I, Praha 1941, s . 321–417, zde s . 364–365, 369 .
84 Příloha – zápis č . 13 .



115Opera histOrica    • ročník 16 • 2015 • č. 1

FRANTIŠEK KOREŠ / Materiály /

zemském úřadu, svědčil pamětní záznam 
z roku 1529 obsahující zprávu o ukončení 
Václavovy činnosti v místopísařství Krá-
lovství českého .85 Sám Václav Robmháp 
se přitom nerozpakoval využít jakýchkoliv 
prostředků k povznesení společenské 
prestiže svého rodu . V roce 1524 se proto 
zemský soud musel zabývat žalobou 
královského sekretáře Procka Malého 
z Cetně . Podle něj porušil Robmháp zaži-
tou praxi úřadu desk zemských spočívající 
v označování jednotlivých kvaternů inici-
álami místopísaře, který funkci v přísluš-
ném období vykonával . Václav Robmháp 
údajně zneužil špatného stavu jednoho 
z kvaternů a po jeho převázání na nové 
desky svévolně umístil vlastní jméno . Soud 
však nakonec shledal, že místopísař svým 
jednáním nikomu neublížil, a celý spor 
ukončil, aniž by ho potrestal .86

Časově náročná práce místopísaře ovliv-
ňovala každodenní život Václava Robm-
hápa ze Suché natolik, že musel natrvalo 
přesídlit do Prahy . Na vlastní kůži tak po-
cítil dopady procesu rané urbanizace, který 
se ruku v ruce s postupující byrokratizací 
zemských úřadů začal postupně dotýkat 

většiny politicky angažovaných šlechticů .87 
Pobyt v hlavním městě Království českého 
byl pro Václava Robmhápa ze Suché psy-
chicky nelehkou zkouškou . Každé ze svých 
dětí pochoval v jiném pražském kostele . 
Na počátku 16 . století si přitom konzerva-
tivně smýšlející urozenec dovedl jen stěží 
představit vhodnější místo posledního 
odpočinku než rodinnou hrobku v blízkos-
ti svého venkovského sídla .88 V roce 1520 
byl však Václav Robmháp ze Suché nucen 
Prahu opustit, aby se vyhnul postupující 
morové nákaze . Právě tehdy se na čas 
usadil na Žebráku, kde se mu narodil třetí 
syn Jindřich .89 Pomyslné vysvobození 
z neosobně vyhlížejícího pražského pro-
středí přineslo Václavu Robmhápovi teprve 
převzetí rodového statku v Sudoměři .90 
Ani na něm však nepobýval dlouho a brzy 
jej vyměnil s Kryštofem ze Švamberka 
za Rataje, které se pro něj staly vítaným 
útočištěm během krátké přestávky ve vyko-
návání místopísařského úřadu .91

Mocenský vklad Václava Robmhápa ze 
Suché do pomyslné pokladnice společen-
ské prestiže rodu podpořený v roce 1528 
zakoupením výnosného panství Pacov se 

85 Příloha – zápis č . 15 .
86 Zmíněný případ podrobně popsala Pavla Burdová, Úřad desek zemských, SAP 36, 1986, s . 273–381, 

zde s . 307–308 .
87 Vztah české šlechty k procesu urbanizace přiblížil například Petr Maťa, Soumrak venkovských 

rezidencí. „Urbanizace“ české aristokracie mezi stavovstvím a absolutismem, in: V . Bůžek – P . Král (edd .), 
Aristokratické rezidence, s . 139–162 .

88 Příloha – zápis č . 9, 10, 11, 12 .
89 Příloha – zápis č . 11 .
90 Ještě na počátku 17 . století neváhal nejvyšší komorník Království českého Volf Novohradský z Ko-

lovrat označit neoblíbenou Prahu za mučírnu – J . Pánek, Politický systém, s . 55, 80–81 . O získání 
Sudoměře Václavem Robmhápem ze Suché a její výměně za Rataje v roce 1524 A . Sedláček, Hrady 
VII, s . 261 .

91 Příloha – zápis č . 14a, 14b .
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brzy začal odrážet i ve sňatkových strate-
giích . Již na konci dvacátých let 16 . století 
vyhlížel Václav Robmháp ze Suché pro 
své mužské potomky patřičně zajištěné 
nevěsty . Do oka mu padla osiřelá dcera 
„urozeného někdy pana Petra Berana, jinak 
Hronka“ . Na základě dohody uzavřené s je-
jími poručníky Janem a Václavem Špulíři 
z Jiter se měla stát manželkou některého 
ze dvou Václavových nejstarších synů .92 Pr-
vorozený Zikmund však spojil v roce 1536 
své životní cesty s jinou urozenou ženou . 
Za svou choť pojal Magdalenu, která byla 
dcerou „tehdáž hejtmana hradu Pražského 
a potom podkomoří Království českého“93 
a především oddaného stoupence habsbur-
ských zájmů Jiříka Gerštorfa z Gerštorfu 
na Žirči a Cholticích .94 Vlivný tchán svého 
zetě dokonce přežil a jako jeden z poruční-
ků jeho nezletilých dětí spravoval od roku 
1551 rodový majetek Robmhápů ze Suché . 
Zikmund jen krátce před svou smrtí prodal 
pacovské panství, a proto dobře věděl, že 
„statek můj na samých hotových penězích 
a klenotech jest“ . Ve své závěti si z toho 
důvodu nepřál nic jiného, než aby poruč-
níci „dědicům mým na zemi statek koupili, 

aneb na statek půjčili k jich dobrému a užiteč-
nému“ .95 Jiřík Gerštorf jeho poslední vůli 
bezezbytku naplnil a v roce 1551 odrazil 
žádosti Jaroslava z Pernštejna o  půjčku 
několika tisíc zlatých z ochraňované 
pozůstalosti, které měly být použity jedině 
k získání pozemkového majetku .96

Klíčovým prvkem v politickém uvažo-
vání potomků Václava Robmhápa ze Suché 
se nestalo uplatnění v menších zemských 
úřadech, ale soustředěný zájem o krajské 
hejtmanství . Nižší šlechta přiznávající při 
berním šetření více jak padesát osedlých 
se jej na rozdíl od méně majetných rytířů 
většinou ujímala pravidelně a své výlučné 
postavení v příslušném kraji si před ostat-
ními bedlivě střežila .97 Danému modelu 
zcela odpovídalo i počínání příslušníků 
rytířského rodu Robmhápů ze Suché na 
Čáslavsku . Krajská služba se pro ně stala 
výrazem naplňování rodové cti i nástrojem 
uspokojování osobních politických ambicí . 
Ze soupisů dochovaných pro Čáslavský 
kraj vyplynulo, že se rytíři Robmhápové 
ze Suché stali krajskými hejtmany mezi 
lety 1573 až 1616 hned osmkrát .98 Vůbec 
prvním, pocházejícím z lichnické větve, byl 

92 Ke smlouvě patřila i podmínka svěření budoucí nevěsty do péče Václava Robmhápa ze Suché a jeho 
manželky – „než týž páni bratři mají téhož sirotka v moc dáti panu Václavovi Robmhápovi a panně 
Lidmile, manželce jeho, aby jej u sebe chovali a opatrovali jakožto nevěstu svou a budúcí manželku syna 
jejich až do let jejích spravedlivých“ – smlouva mezi Václavem Robmhápem ze Suché a bratry Janem 
a Václavem Špulíři z Jiter je uložená v SOA Třeboň, CR – registratura, Robmháp ze Suché, inv . č . 1 .

93 Příloha – zápis č . 16 .
94 O rodu Gerštorfů z Gerštorfu podrobněji pojednal Petr Vorel, Gerštorfové na Cholticku, Heraldika 

a Genealogie 19, 1986, s . 175–186 .
95 Závěť Zikmunda Robmhápa ze Suché († 1551) je uložená v NA Praha, DZV 9, fol . J 13 .
96 Vztahy mezi Robmhápy ze Suché, Pernštejny a Jiříkem Gerštorfem z Gerštorfu objasnil Petr Vorel, 

Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy, Praha 2012,2 s . 197–198; 
související korespondenci vydal týž (ed .), Česká a moravská aristokracie, s . 122, 123, 153–154, 
239–241, 243–244 .
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však již Václavův syn Zikmund Robmháp 
ze Suché na Pacově, který do úřadu pronikl 
dvakrát na Bechyňsku, a to již v první po-
lovině 16 . století .99 Po Zikmundově smrti 
a získání nových rodových sídel Lichnice, 
Ohebu a Vildštejna v roce 1555 se záslu-
hou poručníků v čele s ovdovělou Marií 
Annou Robmhápovou ze Soutic osudy 
rodu pevně spojily s Čáslavskem .100

Robmhápové ze Suché nepohrdali kraj-
ským hejtmanstvím ani po svém prvním 
povýšení do panského stavu v roce 1644 .101 
I po udělení titulu svobodného pána se 
Ferdinand František vyjímal v rodinných 

pamětech jako „kraje Čáslavského hejtman“ 
a své postavení dokázal využívat k navazo-
vání hodnotných společenských kontaktů 
s místními i nově příchozími šlechtici .102 
Důvodů pro zachování věrnosti jediné-
mu a nadto nehonorovanému krajskému 
úřadu bylo nepochybně více . Do popředí 
vystoupila zvláště skutečnost, že Robm-
hápům ze Suché zůstala po roce 1620 
uzavřena cesta na vrcholnou politickou 
scénu Království českého . Klíčové posta-
vení si v zemské vládě setrvale udržovali 
příslušníci několika předních knížecích 
a hraběcích rodů .103 Případně uvolněná 

97 Typologii zastoupení nižší šlechty na místech krajských hejtmanů za rytířský stav podle výše berní-
ho přiznání sestavil V . Bůžek, Nižší šlechta v politickém systému, s . 67 .

98 P . Mareš, Obsazování úřadu krajského hejtmana v předbělohorském období, s . 133–135, 137–139 .
99 Týž, Obsazování úřadu krajského hejtmana v Čechách za vlády Ferdinanda I. a soupis krajských hejtmanů 

z let 1537/1538 – 1560/1561 podle register české královské kanceláře, PH 19, 2011, s . 7–93, zde s . 83 .
100 A . Sedláček, Hrady XII, s . 38–40 . Někdejší královský hrad Lichnice získaný teprve v sedmdesátých 

letech 16 . století do dědičné držby Robmhápů ze Suché byl pro rytířský rod skutečnou chloubou . 
V roce 1610 se však nevyhnul živelné katastrofě, kterou popsal 7 . července téhož roku Zikmund star-
ší Robmháp ze Suché barvitým způsobem císaři Rudolfovi II .: „…oznamuji, že léta tohoto přítomného 
v pátek po svatém Vítě okolo nešporů povětří nevelké se zdvihlo, z něhož přepuštěním Božím hrom k zámku 
mému Lichtmburku udeřil a ihned z toho (neb náramné sucho bylo) oheň téměř po všech krovích rychle 
se zjal, takže jsem s dítkami malými sotva s hrdlem z toho ohně utéci mohl. Z kteréhožto tak nenadálého 
a rychlého ohně dokonce nic jsem vynésti ani ničehož pro prudkost obhájit dáti nemohl. Takže v témž zámku 
mně i manželce mé všecko… shořelo a zdi dosti pevné a tlusté se rozpukaly a na větším díle již rozválely…“ 
NA Praha, SM, inv . č . 2903, sign . R 3/44, kart . č . 1919 . Událost zaujala i Mikuláše Dačického z Hes-
lova, který si ve svých pamětech k roku 1610 poznamenal: „Zámek Lichumburk v kraji Čáslavském vy-
hořal, od čehož tak pustý zůstal a zůstává až posavad.“ Antonín Rezek (ed .), Mikuláš Dačický z Heslova, 
Paměti II, Praha 1880, s . 116 . Blíže rovněž A . Sedláček, Hrady XII, s . 42 .

101 Ferdinand František Robmháp ze Suché na Lichtenburce a Třemošnici byl povýšený 29 . úno-
ra 1644 do panského stavu s právem užívat titulu svobodného pána NA Praha, ČDK, inv . č . 752, 
sign . IV D 1, kart . č . 478; A . von Doerr, Der Adel, s . 125 .

102 Příloha – zápis č . 57; svobodný pán Ferdinand František Robmháp ze Suché budoval na Čáslav-
sku sousedské vztahy například s rodinou císařského generála Martina Maxmiliána z Golče – Jan 
 Kilián, Martin Maxmilián z Golče (kolem 1593–1653). Císařský generál ve víru třicetileté války, 
České Budějovice 2010, s . 166–167, 221–226 .

103 Podle rozboru provedeného Petrem Maťou bylo obsazení zemských úřadů vyhrazených panskému 
stavu v pobělohorské době poměrně stabilní a jen pět vyšších šlechticů opustilo v období let 1627 
až 1705 zemskou vládu ještě před svou smrtí Petr Maťa, Svět české aristokracie (1500–1700), Praha 
2004, s . 350–351, 356–358, zde zejména s . 350 .
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místa si naopak rozdělili zámožní a vlivní 
Černínové z Chudenic či Vratislavové 
z Mitrovic, kteří svůj společenský vzestup 
proměnili ve vytoužené povýšení .104 Posun 
do početné skupiny novožitných pánů 
se rytířům od třetího desetiletí 17 . sto-
letí jevil jako nezbytný krok už jen kvůli 
ochotě, s jakou panovník rozdával svým 
věrným šlechtické tituly .105 Jeho stinnou 
stránkou však bývala ztráta vlivu, kterému 
se nižší šlechta těšila ve svém někdejším 
stavu . Právě uvedené okolnosti nutily ještě 
v předbělohorském období bohatý rytířský 
rod Trčků z Lípy k odkládání očekávaného 
vstupu do společenství nejurozenějších 
osob Království českého .106 Po porážce 
českého stavovského povstání již také ne-
mohla většina šlechticů dávat na odiv své 
bohatství přítomností na zemském sněmu . 
Jeho nepříliš časté konání způsobilo, že se 
zasedání začala účastnit i řada nových tvá-
ří .107 Politická vážnost vrcholného orgánu 
stavovské moci tím značně utrpěla .

Druhý a závažnější důvod ovlivňující 
volbu kariéry ve prospěch kraje spočíval 
v síle rodové tradice, která Robmhápy 
nutila vstupovat do úřadu zastávaného 

odedávna jejich předky . Váha krajského 
hejtmanství se navíc ani v pobělohorské 
době příliš nesnížila . Podle ustanovení 
Obnoveného zřízení zemského vydané-
ho pro Čechy v roce 1627 byli hejtmané 
královskými úředníky . Ve skutečnosti však 
plnili také úlohu posledních reprezentantů 
slábnoucí stavovské moci v jednotlivých 
regionech, což vyplývalo i ze zachování 
obvyklého způsobu jejich obsazování nebo 
šíře svěřených pravomocí . Služba rodnému 
kraji se tak stávala pro šlechtice zajímavou 
příležitostí k veřejnému uplatnění .108

Hodnotu připisovanou hejtmanství 
potvrzovaly na první pohled neviditelné, 
ale o to závažnější kroky, k nimž patřila 
i volba životního partnera . Hlubší roz-
bor sňatkových strategií mužských členů 
rytířského rodu Robmhápů ze Suché 
provedený na základě pamětních záznamů 
z let 1513 až 1596 přinesl pozoruhodná 
zjištění .109 V šesti z osmi doložených pří-
padů pocházely nevěsty mladých Robm-
hápů z rodů, jejichž představitelé alespoň 
na krátký čas vykonávali hejtmanský úřad 
v Chrudimsku či Čáslavsku .110 K rozložení 
sil na regionální úrovni přihlíželi svobodní 

104 Za vlády císaře Ferdinanda III . vystřídal hrabě Heřman Černín z Chudenic úřady nejvyššího dvor-
ského sudího, nejvyššího zemského sudího, nejvyššího komorníka a nejvyššího hofmistra Království 
českého F . Palacký, Přehled, s . 387–388; nejvyšším zemským sudím se stal za vlády císaře Leopol-
da I . například hrabě Jan Václav Vratislav z Mitrovic tamtéž, s . 392 .

105 T . Krejčík, Nová a nižší šlechta, s . 156–158 .
106 Václav Bůžek, Šlechta v předbělohorských Čechách, in: T . Knoz – J . Dvořák (edd .), Šlechta, s . 95–121, 

zde s . 102 .
107 T . Krejčík, Nová a nižší šlechta, s . 154, 156–157 .
108 O podobě krajské správy po roce 1627 šířeji Zdeňka Hledíková – Jan Janák – Jan Dobeš, Dějiny 

správy v českých zemích od počátků státu po současnost, Praha 2007, s . 133 .
109 Příloha – zápis č . 6, 16, 20, 28, 37, 39, 43, 47 .
110 Krajskými hejtmany za panský nebo rytířský stav se v Čáslavském či Chrudimském kraji ve sle-

dovaném období stávali příslušníci rodů Bryknarů z Brukštejna, z Donína, Gerštorfů z Gerštorfu, 
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páni Robmhápové ze Suché při hledání 
urozené nevěsty i v pobělohorském období . 
V pamětním zápisu z roku 1681 proto ne-
opomněli připomenout ve výčtu hodností 
budoucího tchána Bernarda Františka 
Ignáce Věžníka z Věžník i titul čáslavského 
hejtmana .111 Stejné úlohy se však během 
své kariéry chopil také Isidor Václav Oby-
tecký z Obytec na Chvalovicích a Klukách, 
který byl od roku 1709 manželem Marie 
Františky Obytecké ze Suché .112

Důvody vedoucí ke spojení dvou „hejt-
manských“ rodů byly od 16 . do 18 . století 
stále stejné a nic na nich nezměnily ani 
důsledky bělohorské porážky . Úřad mohli 
obsazovat pouze majetnější rytíři a páni, 
kteří vlastnili své statky v příslušném kraji . 
Nově utvářenými příbuzenskými vazbami 
dávali svému sociálnímu okolí zřetelně 
najevo, s jakou vervou budou ochotní 
bránit dlouhodobě sdílené politické zájmy . 
Zapomínat nelze ani na široké okruhy 
„pánů a přátel“, které kolem sebe krajští 
hejtmané sdružovali . Právě jejich podpory 
účinně využívali jako pověstné prodlouže-
né ruky při prosazování svých mocenských 

záměrů .113 S výše uvedenými okolnostmi 
ostatně souvisí také otázky vnitřního soci-
álního členění nižší šlechty v podmínkách 
regionu po roce 1620, které zůstávají dosud 
otevřené a čekají na budoucí zodpovězení .

Po bitvě na Bílé hoře Robmhápové 
ze Suché nedosáhli úspěchů v zemské 
politice . Svůj zrak však podobně jako 
řada jiných šlechticů obraceli k císařské-
mu dvoru . Hned dva příslušníci rodu se 
podle výpovědi rodinných pamětí úspěšně 
ucházeli o získání komornické hodnosti . 
Titul komorníka císaře Leopolda I . získal 
již jednou zmiňovaný Ferdinand František 
Robmháp ze Suché .114 Pyšnit se jím mohl 
i jeho starší bratr Karel, který byl v roce 
1673 za neobyčejné vojenské zásluhy 
uveden mezi svobodné pány .115 Nelze 
nezmínit, že výskyt jména urozeného 
jedince ve dvorských seznamech měl od 
dvacátých let 17 . století spíše společensky 
prestižní než mocenský význam . Počet 
císařových komorníků a tajných radů 
totiž postupem času neúměrně narůstal . 
Jen zlomek z nich přitom fyzicky působil 
u císařského dvora .116 Sebemenší politické 

Chuchelských z Nestajova, Janovských ze Soutic či Salavů z Lípy – blíže P . Mareš, Obsazování 
úřadu krajského hejtmana v předbělohorském období .

111 Příloha – zápis č . 63 .
112 Příloha – zápis č . 64 .
113 Blíže o způsobu politické manipulace na úrovni kraje Václav Bůžek, „Páni a přátelé“ v myšlení a kaž-

dodenním životě české a moravské šlechty na prahu novověku, ČČH 100, 2002, s . 229–264, zde s . 259 .
114 Příloha – zápis č . 57 .
115 Příloha – zápis č . 57 . Karel Robmháp ze Suché byl za své zásluhy o obranu nizozemského města 

Groningen povýšený 24 . února 1673 do panského stavu s právem užívat titulu svobodného pána 
NA Praha, ČDK, inv . č . 752, sign . IV D 1, kart . č . 478; A . von Doerr, Der Adel, s . 158 .

116 O vytváření tzv . virtuálního dvora a titulárním významu hodnosti komorníka v pobělohorském 
období inspirativním způsobem pojednal Mark Hengerer, Adelsintegration am Kaiserhof (1618–
1665). Zeremoniell, Personal, Finanzen, Netzwerke, Frühneuzeit-Info 9, 1998, s . 274–279; v české 
historiografii pak například P . Maťa, Svět, s . 365, 371 .
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sepětí s vládnoucí habsburskou dynastií 
však mělo v paměti Robmhápů ze Suché 
nezaměnitelné místo a podporovalo 
vytváření obrazu loajálního katolického 
panského rodu .

Spíše než bojem o formální vyzna-
menání mohl šlechtic upoutat císařovu po-
zornost chrabrou účastí ve válečné vřavě, 
o kterou rozhodně nebyla v raně novověké 
Evropě nouze . Ještě během 15 . století 
nacházela nižší šlechta z českých zemí se 
zbraní v ruce přirozené uplatnění na vá-
lečném poli nebo při obraně středověkých 
hradů . Husitská revoluce však přinesla 
podnět k složitým změnám v organizaci 
vojenství, s nimiž se privilegovaná vrst-
va společnosti spoléhající na osvědčené 
válečné postupy vyrovnávala jen velmi 
obtížně . Hluboká proměna životního stylu 
a zvýšené civilizační nároky kladené na 
šlechtu od počátku 16 . století se pozvolna 
dotýkaly i českých rytířů a ve svém důsled-
ku přispívaly k oslabení tradičního ideálu 
středověkého válečníka .117 K jeho částeč-
nému oživení došlo až o několik desetiletí 
později v souvislosti s humanistickým 

důrazem na sepětí tělesných a duševních 
kvalit projevovaných při obraně křesťanské 
víry proti jinověrcům .118 V proměnli-
vém organismu vojska se navíc na prahu 
novověku výrazně prosazovali neurození 
žoldnéři, kteří podporovali profesionalizaci 
vojenského řemesla . Přes všechny klíčové 
změny měli rytíři k bitevnímu prostředí 
stále bližší vztah než vyšší šlechta . Nebez-
pečí ztráty života a nepohodlí dočasných 
ležení v jejich očích vyvažovala vidina vá-
lečných ostruh a společenského vzestupu . 
Nezanedbatelnou roli sehrávala v uva-
žování příslušníků vybraných rytířských 
rodů také po generace udržovaná rodová 
tradice oslavující hrdinské skutky uroze-
ných předků .119 O její šíření a vnášení do 
obecného povědomí se v 17 . století staral 
například jezuitský historik a barokní pat-
riot Bohuslav Balbín . A ne náhodou se ve 
výčtu bojovně laděných rodů sestaveném 
pro jedno z jeho nejznámějších děl objevili 
na předním místě také Robmhápové .120

Robmhápové ze Suché se však nejsil-
něji rozvzpomínali na své vojenské zásluhy 
o slávu habsburského domu ve chvílích, 

117 O dopadech civilizačních procesů na nižší šlechtu a složitých okolnostech jejího přizpůsobování 
nově nastoleným společenským podmínkám blíže V . Bůžek – J . Hrdlička – P . Král – Z . Vybíral, 
Věk, s . 49–51 .

118 K tomu nejnověji Václav Bůžek, Ideály křesťanského rytířství v chování urozeného muže předbělohorské 
doby, in: Radmila Švaříčková-Slabáková – Jitka Kohoutová – Radmila Pavlíčková – Jiří Hutečka 
a kolektiv (edd .), Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti . Koncepty, metody, 
perspektivy, Praha 2012, s . 47–60 .

119 Obraz vojenství a života válečníků od pozdního středověku až po raný novověk přiblížil Zdeněk 
Vybíral, Války a válečníci v české společnosti na počátku novověku, in: Miloš Drda – Zdeněk Vybíral 
(edd .), Jan Žižka z Trocnova a husitské vojenství v evropských dějinách, Tábor 2006 (= Husitský 
Tábor, Supplementum 3), s . 555–569; k psychologickým aspektům vnímání války týž, Člověk ve 
válce, in: V . Bůžek – P . Král (edd .), Člověk, s . 433–473 .

120 Balbín připomněl vojenskou službu Robmhápů „u Hessenských“ a současně je uvedl mezi těmi, „kteří 
buď veleli armádám, nebo zastávali nejvyšší vojenské úřady (tzv. generaláty)“ Milan Kopecký (ed .), 
Bohuslav Balbín, Rozprava krátká, ale pravdivá, Praha 1988, s . 101 .
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kdy bývala bezprostředně ohrožena křehká 
rodová čest . Podobné situace se stávaly 
zkouškou soudržnosti jednotlivých členů 
rodu .121 Když Valeš Baltazar Robmháp ze 
Suché zavraždil v městečku Habr jistého 
vojáka sloužícího u hraběte Buriana Ladi-
slava z Valdštejna a po delší době strávené 
ve vězení toužil po propuštění, musel 
spoléhat kromě finančních záruk i na 
všeobecnou vážnost připisovanou válečné-
mu řemeslu .122 „Ubohý zarmoucený rytířský 
člověk“ se císaři Ferdinandovi III . v srd-
ceryvném listu z 24 . září 1638 zavázal, že 
bude podobně jako dva další bratři podle 
„povinné poddanosti Vaší Císařské Milosti 
ve vojenských službách… věrně poslušně 
sloužiti“ .123 Vítězný souboj svedený s pro-
fesionálním mušketýrem ho k odvážnému 
příslibu jistě opravňoval . Ještě důležitější 

byl však ohlas pečlivě budované rodové 
paměti, která se v kritických chvílích 
proměňovala v nejsilnější zbraň a oporu 
urozených .

Prohřešku proti zemskému zřízení se 
však v první polovině 17 . století dopustil 
také Jindřich Jaroslav Robmháp ze Suché . 
Otec budoucího dědice většiny rodových 
statků Jana Ferdinanda byl v roce 1647 
souzen za zabití Viléma Balbína z Vorlič-
né . Na rozdíl od předchozího případu se 
však dopustil výrazně závažnějšího přeči-
nu, neboť sprovodil ze světa jiného nižšího 
šlechtice . Přesto nepřestával doufat v pod-
poru svých „pánů a přátel“, jakými byli 
kromě pokrevních příbuzných například 
také Václav Věžník z Věžník na Zdechovi-
cích a Albrecht Beneš Klusák z Kostelce . 
Za velkou životní jistotu však považoval 

121 Význam tzv . rodové solidarity založené na zájmu pokrevních „pánů a přátel“ o zachování poctivosti 
vlastního rodu vyzdvihl V . Bůžek, „Páni a přátelé“, s . 239–240 .

122 Ze zprávy sepsané Valešem Baltazarem Robmhápem ze Suché pro účely královského prokurátora 
Adama Oldřicha Smyslovského z Radvanova lze blíže poznat příčiny a průběh střetu s Valdštej-
novým služebníkem z roku 1638: „Nechtějíc se dále spokojiti, nýbrž mě vždycky na poctivosti mé haněl 
a pobízel, abych se s ním rval. Nejsouce on mně jak v rodu a poctivosti mé rytířské roven. Jedna věc, 
[kterou jsem zvažoval], jako bych s mušketýrem činit měl. A druhý, rozvažujíc toho, jaká těžká zápověď 
vyzšímu a nižšímu stavu strany handlu a rvaní od Jeho Milosti císařské těžce zapověděna jest. Nemohouce 
téhož násilníka mého zbíti, kterejž o mé bezhrdlí stál, mušel sem se brániti chtěj, neb nechtěj. Jeho sem z ka-
rabiny svý, kteráž tu blízko na stěně byla, jsouce broky nabitá, udeřil. Kterejž třetí den umřel. Na druhý 
den, mušelší já po své potřebě pryč odjeti, mně od téhož n[ebožtíka] vzkázáno bylo, že mi to odpouští, že se 
k tomu zná, že svývolně k svému ourazu přišel. Nemohouce pro mé zaneprázdnění s ním mluviti. Třetí den 
umřel.“ NA Praha, SM, inv . č . 2903, sign . K 3/30, kart . č . 1919; o Valdštejnově zavražděném vojákovi 
prohlásil Valeš Baltazar Robmháp ze Suché: „Týž jistý fírer… pod rekymentem Jeho Milosti pána, pana 
hraběte Ladislava z Valdštejna byl a když rekyment Jeho Milosti pána, pana hraběte reformírován byl, 
na salvakvardii [stráži] zatím zůstával, ale [k] rekementu nebyl již víc obligírován [smluvně vázáný].“ 
Tamtéž .

123 List od Valeše Baltazara Robmhápa ze Suché císaři Ferdinandovi III . z 24 . září 1638: „…Pročež 
Vaší Císařskou Milost pro Boha pokorně a poníženě s pláčem žádám, že Vaše Císařská Milost nade mnou 
se slitovati, mě z téhož arrestu milostivě propustiti a milostivým decretem panu hejtmanu staroměstskýmu 
o tom naříditi ráčí. Já podle mé povinné poddanosti Vaší Císařské Milosti ve vojenských službách, jako 
i moji dva bratři Vaší Císařské Milosti ve vojenských službách sloužíc, věrně poslušně sloužiti připovídám. 
Druzí pak bratři moji také, kteří v duchovenství zůstávají, jeden v řádu svatého Františka kapucínův 
a druhý v řádu Societatis Jesu, ti se budou za Vaší Císařskou Milost pánu Bohu modliti…“ Tamtéž .
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především svou manželku Evu Marii 
Robmhápovou z Lehner, která musela 
o celé roztržce vypovídat před přísedícími 
zemského soudu . Podle jejích slov se mezi 
oběma muži odehrála „nešťastná příhoda“, 
při níž „dotčený Balvín od něho, Robmhápa, 
smrtedlně proboden byl a od té rány ihned 
život svůj dokonal“ .124

Obě „nešťastné“ události se nesporně 
podepsaly i na pověsti ostatních Robmhá-
pů ze Suché . Příslušníci rodu opírajícího 
své dosavadní společenské postavení o vý-
kon spravedlnosti v rodném kraji se ocitli 
ve zcela nezvyklé úloze . Obraz strážců 
veřejného pořádku náhle narušili pachatelé 
trestných činů . Čáslavští hejtmané proto 
získali v roce 1650 svolení „třebas i moci 
militární užívati“ za účelem zadržení obvi-
něného Jindřicha Jaroslava Robmhápa ze 
Suché, kterého měli nechat podle rozkazu 

„co nejdříveji, dobře opatřeného, sem na hrad 
Pražský dodati“ . Smrt Viléma Balbína 
z Vorličné rozhodně nebyla chápána jako 
běžný přestupek, a proto museli během 
Robmhápova zatýkání zachovávat „tejnost 
a opatrnost náležitou“ a „s ním se dostatečně 
ujistiti“ .125 Za svého vzdáleného příbuz-
ného se po jeho uvěznění v pražské Černé 
věži u císaře Ferdinanda III . ochotně při-
mlouval také Ferdinand František Robm-
háp ze Suché, který měl jako dlouholetý 
čáslavský hejtman s podobnými zásahy 
bohaté zkušenosti . Nyní se však musel 
soustředit na náročnější úkol . Nebylo jím 
nic menšího než toužebná snaha o očištění 
poskvrněného rodového jména .126

Mnozí Robmhápové na sebe upozorňo-
vali o poznání chvályhodnějším způsobem 
než Valeš Baltazar a Jindřich Jaroslav . Své 
životní osudy spojovali s vojenskou kari-

124 Ve výpisu z desk zemských byl zachycen rozsudek nad Jindřichem Jaroslavem Robmhápem ze 
Suché spolu s výpovědí jeho manželky Evy Marie, kterou doprovázeli 28 . května 1647 k zemskému 
soudu také Václav Věžník z Věžník na Zdechovicích a Albrecht Beneš Klusák z Kostelce: „Eva 
Marie Robmhápová rozená Lehnerová z Lehneru… přiznala… že jest se 4. dne přítomného měsíce 
Máje [4 . 5 . 1647] mezi někdy Vilímem Balvínem z Vorličné a týmž Jindřichem Jaroslavem Robmhápem 
ze Suché jistá nešťastná příhoda stala, takže dotčený Balvín od něho, Robmhápa, smrtedlně proboden byl 
a od té rány ihned život svůj dokonal. Z kteréhožto skutku podle práva a zřízení zemského obviněn. A co se 
ujištění osoby jeho dotejče, od Jich Milostí sobě to, když vedle přednešení jeho ona, Eva Marie Robmhápová 
rozená Lehnárová z Lehneru, manželka jeho, do sumy 5000 kop grošův českých dskami zemskými za něho 
zaručí, že arrestu osvobozen bude, oznámeno má.“ Tamtéž, inv . č . 2903, sign . K 3/28, kart . č . 1919 .

125 Instrukce hejtmanům Čáslavského kraje vydaná 13 . října 1650 v souvislosti se znovuotevřením 
případu Jindřicha Jaroslava Robmhápa ze Suché – „…abyste ihned, jakž psaní toto přečtete, Jindřicha 
Jaroslava Robmhápa ze Suché etc., zachovajíce v tom tejnost a opatrnost náležitou, kde se ho koliv uptati 
moci budete, jakýmkoli nejučinlivějším způsobem arrestýrovati, s ním se dostatečně ujistiti, k tomu, bylo-
-li by zapotřebí, třebas i moci militární užívati a potom jej co nejdříveji, dobře opatřeného, sem na hrad 
Pražský dodati, naříditi hleděli. A jak to vyřídíte, hned po tomto poslu, kteréhož dotud, až by týž Robmháp 
z[a]jištěn byl, u sebe zdržeti můžete, od vás zprávy očekávati budeme.“ Tamtéž . O rychlosti zatčení 
Jindřicha Jaroslava Robmhápa svědčila poznámka na konci instrukce zachycující přesné datum 
odchodu i návratu vypraveného posla – „Jan Kouřimský, posel, vypraven z rendthauzu v půl jedný 
německý 13. Octobris 1650, 18. vrátil se.“ Tamtéž .

126 List od svobodného pána Ferdinanda Františka Robmhápa ze Suché císaři Ferdinandovi III . 
z 26 . října 1650 „in Sache meines, im schwartzen Thurm zue Prag sitzenden, Vetters Heinrich Jaroslavs 
Rabenhaupts von Suché“ Tamtéž .
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érou a prověřenému řemeslu zůstali věrni 
i po bitvě na Bílé hoře . Právě službou ve 
zbrani se mohli alespoň částečně podílet na 
válečných kampaních habsburské monar-
chie . Ze stejného důvodu se již v předbě-
lohorském období sbližovali s rytířskými 
rody nacházejícími vojenské uplatnění 
v císařských službách .127 Dcera Jindřicha 
Robmhápa ze Suché Lidmila byla v roce 
1573 provdána za Kryštofa Hýzrleho 
z Chodů . Již o dva roky později přivedla na 
svět slavného českého válečníka Jindřicha 
Michala Hýzrleho z Chodů .128 Avšak i po 
roce 1620 dokázali Robmhápové vlastní 
vojenské úspěchy podpořit sňatky s přísluš-
níky typicky „krýksmanských“ rodů, jimiž 
byli potomci císařského generála Erazima 
Lehnera z Lehneru nebo již zmínění 
Hýzr lové z Chodů .129

Do válečnické minulosti rodu se 
výrazněji zapsal Albrecht, druhoroze-
ný syn místopísaře Království českého 
Václava Robmhápa ze Suché . Mladý rytíř 
se zapojil do dlouhotrvajících válek mezi 
španělskými Habsburky a francouzskými 

králi, v nichž obě soupeřící strany usilovaly 
především o prosazení mocenského vlivu 
na území Apeninského poloostrova .130 
V roce 1536 zemřel, „když táhl při Karli, 
císaři římském, do země krále franckého“ .131 
Statečná smrt přímo uprostřed vojenské-
ho tažení vyvolávala v očích současníků 
nemalou míru uznání věnovanou nejen 
urozenému jedinci, ale i budoucím pokole-
ním rodu .132

Dva Robmhápové ze Suché se vyzna-
menali během první poloviny 17 . století 
při bojích v severním Nizozemí, kde 
habsburská vojska narážela na odhodlání 
místních protestantských stavů . Karel 
a Jan Ferdinand osvědčili své schopnosti 
natolik, že dosáhli vysokých vojenských 
hodností generál-poručíka či velitele pě-
ších oddílů .133 Druhý jmenovaný dokonce 
položil na válečném poli příslovečný zá-
kladní kámen pro povýšení ohebské linie 
rodu do panského stavu, k němuž došlo 
v roce 1680 .134

S Janem Ferdinandem Robmhápem ze 
Suché souvisela významná událost určující 

127 Hned tři ženy pocházející z rodu Robmhápů ze Suché ( Johanka, Markéta a Eufemie) vstoupily 
do manželství s rytíři z rodu Myšků ze Žlunic, který se v předbělohorské době zapsal například po 
boku Hýzrlů z Chodů mezi typicky „krýksmanské“ – P . Mareš (ed .), Karel Častovec Myška, s . 166 .

128 O sňatku Lidmily Robmhápové ze Suché s Kryštofem Hýzrlem z Chodů se zmínil ve svých pamě-
tech sám Jindřich Michal Hýzrle z Chodů V . Petráčková – J . Vogeltanz (edd .), Příběhy, s . 30 .

129 Příloha – zápis č . 59d, 60 .
130 K podstatě a průběhu konfliktu blíže Marie Koldinská – Ivan Šedivý, Válka a armáda v českých 

dějinách. Sociohistorické črty, Praha 2008, s . 15–19, 23 .
131 Příloha – zápis č . 8 .
132 Způsoby šíření ohlasu „dobré a slavné smrti“ na bitevním poli odhalil na příkladu válečníka Albrechta 

Pětipeského z Chýš M . Žitný, Ideál .
133 Příloha – zápis č . 57, 59d .
134 Jan Ferdinand Robmháp ze Suché byl po vzoru svého příbuzného Karla Robmhápa ze Suché 

povýšený 17 . června 1680 pro příkladné vojenské služby mezi svobodné pány NA Praha, ČDK, 
inv . č . 752, sign . IV D 1, kart . č . 478; A . von Doerr, Der Adel, s . 164 .
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další dějiny rodu až do jeho vymření po 
meči v roce 1761 .135 Jako pokračovatele 
lichnické rodové tradice si ho totiž vyhlédl 
Ferdinand František Robmháp ze Suché . 
Univerzálním dědicem rozsáhlého majetku 
zahrnujícího celé panství Lichnice spolu 
s novým sídlem v Třemošnici však nejprve 
ustanovil svého bratra Karla, který tou do-
bou vojensky působil v Nizozemí . Katolic-
ky smýšlející Ferdinand František se však 
současně pohoršoval nad jeho evangelic-
kým vyznáním . Naplnění své poslední vůle 
proto podmiňoval Karlovou konverzí ke 
katolictví a návratem do Čech .136 „Kdyby 
ale naši katolickou víru přijmouti nechtěl“, 
měl se do čela rodu neprodleně postavit 
právě vzdálený příbuzný obou mužů .137 
Obavy o osudy rodového jmění však byly 
předčasné . Bratři totiž shodně zemřeli 
v roce 1675, aniž by po sobě zanechali 
přímé potomky . Jan Ferdinand pocházející 
z ohebské větve Robmhápů ze Suché se 
tak od stejné chvíle ujal otěží nad stat-

ky i mocí celého rodu, který po dalších 
bezmála devadesáti letech nedobrovolně 
ukončil svou cestu českými dějinami .138

I vlivem nepřízně osudu tak nepřibyl 
po úmrtí vícekrát zmíněného Jana Josefa 
v roce 1761 žádný další zápis do pečlivě 
vedených rodinných pamětí . Ještě před 
svou smrtí však stihl poslední Robmháp 
pořídit výtah z původního rukopisu . Ten 
možná ochudil pramen o jeho autentic-
kou podobu, ale současně podal jedinečné 
svědectví o uvažování barokního šlechtice, 
v jehož myšlenkovém světě se zrcadlila po 
generace utvářená paměť urozenosti . Výbě-
rem jednotlivých záznamů a jmen směřoval 
jediný mužský příslušník vymírajícího 
rodu k oslavě svých předků i císaře, v jehož 
službách politicky či vojensky působili .

Zpřístupnění opomíjeného pramene 
a objevení jeho hodnoty patřilo k význam-
ným, ale jistě ne nejdůležitějším úkolům 
přítomné studie . Rodinné paměti totiž 
posloužily především jako klíč vedoucí 

135 Smrtí Jana Josefa Robmhápa ze Suché 25 . února 1761 přišel rod o svého posledního mužského pří-
slušníka . I po odchodu fyzického těla šlechtice měl však nadále přežívat nadgenerační odkaz Robm-
hápů ze Suché, o což se Jan Josef postaral 15 . února 1761 sepsáním své poslední vůle . V duchu 
jejího znění přenesl rodový majetek, erbovní znamení a jméno na svého bratrance Václava Františka 
Obyteckého z Obytec – NA Praha, ÚDZ, Deskové listiny, inv . č . 3380, kart . č . 88 . K vymření rodu 
podrobněji také A . Sedláček, Robmháp, in: OSN XXI, s . 865; J . Pelant, Erby, s . 371 .

136 V jedné z částí své závěti Ferdinand František Robmháp ze Suché pamatoval na zbožný odkaz 
krchlebskému kostelu a napomínal místního faráře k pečlivé duchovní péči o poddané – „K chrámu 
Páně svatého Václava krchlebskému odkazuji a poroučím, aby každoročně z týchž statkův jedno sto zlatých 
rejnských dáváno bylo tak, aby se tu farář chovati mohl. A týž farář aby povinej byl předně v nyní jmeno-
vaném chrámu Páně krchlebském, zbejšovským a dobrovítovským služby Boží pilně vykonávati. Neméně 
také on by, kteří z poddaných nemocní byli, k nim dojížděti a jim svátostmi spasitedlnými posluhovati.“ – 
výpis ze zemských desek s částí závěti Ferdinanda Františka Robmhápa ze Suché pochází z roku 
1690 a je uložený v SOA Třeboň, Velkostatek Sedlec u Kutné Hory, sign . 233 .

137 Příloha – zápis č . 59d .
138 První zástupce ohebské rodové větve povýšený do panského stavu a dědic veškerého lichnického 

jmění Jan Ferdinand Robmháp ze Suché vedl mezi lety 1691 až 1694 otevřený spor s purkmistrem 
a konšely královského města Čáslavi „za příčinou jistého kontribučního restu, též vynaložených krimi-
nálních outrat“ – NA Praha, SM, inv . č . 2903, sign . R 3/3, kart . č . 1918 .
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k propojení nepříliš ucelené výpovědi roz-
manitých typů písemných pramenů, které 
bylo možné začít vnímat v novém světle 
a v podstatně širších souvislostech . Namís-
to útržkovitých svědectví se tak badateli 
naskytla příležitost pronikat v dlouhém 
časovém horizontu k dějinám původem 
nižšího šlechtického rodu a poznat barvitý 
obraz minulosti posuzovaný očima jeho 
členů . Nalézání odpovědí na otázky vní-
mání moci a války jednotlivými Robmhápy 
navíc přispělo k citlivějšímu porozumění 
způsobům chování a uvažování předbělo-
horských i pobělohorských rytířů .

I s odstupem více jak dvou století 
byl pro Robmhápy ze Suché v politické 
oblasti trvalým vzorem místopísařský úřad, 
v němž se objevoval jeden z jejich nejstar-
ších předků, Václav . Většina z nich se však 
nevydala v jeho šlépějích a po roce 1550 
začala budovat své mocenské útočiště 
na území Čáslavska . Od té doby hledali 
potomci Václava Robmhápa pravidelně 
uplatnění v krajském zřízení, které se z je-
jich pohledu stalo zárukou potřebné jistoty 
i zdrojem společenského sebevědomí . 
Nově založená politická tradice byla s ob-
divuhodnou pevností rozvíjena hluboko 
do 17 . století a ovlivňovala počínání rodu 
například v oblasti sňatkových strategií 
nebo při budování sousedských vztahů 
„dobrého přátelství“ . Obzvlášť pozoruhod-
ným se stalo zjištění, že období následující 
po bitvě na Bílé hoře nepřispělo zásadním 
způsobem k proměně zažitých pořád-
ků na úrovni regionu . Robmhápové ze 
Suché dali naopak dlouhodobým zájmem 
o krajské hejtmanství na Čáslavsku jasně 
najevo, že se nehodlají po generace budo-

vaných hodnot vzdát v neklidných časech 
třicetileté války ani bezprostředně po jejím 
skončení .

Spíše první nesmělé kroky přivedly 
Robmhápy ze Suché v 16 . století na válečná 
kolbiště . O to zářnějších úspěchů na bitev-
ním poli však dosahovali o sto let později . 
Už v předbělohorském období si rod mohl 
připomínat smrt Albrechta Robmhápa 
při příkladném plnění vojenských úkolů 
ve službách císaře Karla V . Do 17 . stole-
tí proto potomci nejstarších Robmhápů 
vstupovali s vědomím, že mohou zkuše-
nosti svých předků zúročit . Od počátku 
třicetileté války začal Karel a po něm i Jan 
Ferdinand Robmhápové ze Suché budovat 
profesionální vojenské kariéry ověnčené 
vysokými hodnostmi . Jimi si vysloužili 
nejen povýšení do panského stavu, ale také 
přiznání zásluh o válečné úspěchy středoev-
ropské monarchie . V „krýksmanské“ i krajské 
tradici navíc objevili účinný nástroj sloužící 
k obhajobě rodové cti ve chvílích, kdy byla 
vystavena nečekaným zkouškám .

Prvořadým cílem stojícím na poza-
dí vzniku celé studie bylo představení 
jen okrajově využívaného typu pramene 
osobní povahy, který byl až donedávna 
považován za obsahově málo zajímavý 
doklad genealogických zájmů rozvíjených 
v 17 . a 18 . století . Jeho hlubší interpretace 
však otevřela cestu k nadgeneračním hod-
notám trvale utvářejícím mentalitu nižší 
šlechty po roce 1620 . Hojnější využívání 
pramenů obdobné povahy proto vytváří 
jeden z mnoha badatelských předpokladů 
k nacházení nových možností studia této 
nesourodé sociální vrstvy v pobělohorském 
období .
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Edice rodinných pamětí Robmhápů ze 
Suché vznikla transkripcí obsahu dochova-
ného rukopisného výtahu .1 Touto cestou se 
podařilo srozumitelně zpřístupnit pozoru-
hodný historický pramen pro další vědecké 
účely . Přitom však nedocházelo k opomí-
jení jeho jazykové kvality, která byla na 
základě promyšlených transkripčních zásad 
v co největší možné míře zachována .2

Pro snazší porozumění obsahu edice 
je potřeba upozornit na funkci používa-
ných editorských značek . Veškeré zásahy 
a doplňky editora do původního textu 
vyznačují hranaté závorky [ ] . Úpravy tex-
tu samotným autorem prostřednictvím 
marginálních či interlineárních poznámek 
se objevují ve složených závorkách { } . 
Autorem přeškrtnutý text byl umístěn 
do špičatých závorek < > . Na obsahově 

nesrozumitelnou či nesmyslnou část textu 
upozornil editor vykřičníkem v hranatých 
závorkách [!] . Při nejistotě o správnosti 
provedené transkripce užíval otazníku vlo-
ženého do hranatých závorek [?] . Záměrně 
či omylem vynechaná slova pak označoval 
následujícím symbolem […] .

Zvolená struktura edice respektuje 
původní chronologické členění záznamů, 
které byly pro usnadnění orientace a rych-
lejší vyhledávání editorem dodatečně 
očíslované . Oproti rukopisné předloze 
došlo k přizpůsobení textu podmínkám 
současného českého pravopisu a užívané 
interpunkce . Nejzávažnější změny se dotý-
kaly psaní jednotlivých hlásek .3 Úpravami 
prošlo také používání velkých písmen, 
která se v edici vyskytují na začátku vět, 
v nadpisech, u osobních jmen a názvů míst 

Edice rodinných pamětí Robmhápů ze Suché

1 Při formulování transkripčních zásad bylo přihlíženo k obecným postupům voleným při zpřístup-
ňování raně novověkých pramenů 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, s . 50–57 . Jako vhodná inspirace posloužily další edice pramenů 
osobní povahy Josef Hrdlička (ed .), Autobiografie Jana Nikodéma Mařana Bohdaneckého z Hodkova, 
České Budějovice 2003 (= Monographia historica 3), s . 249–251; Petr Mareš (ed .), Karel Častovec 
Myška ze Žlunic. Život předbělohorského rytíře ve světle rodinné korespondence, Ústní nad Labem 2000, 
s . 42–45 .

2 Editor si byl vědom jazykových zvláštností zpřístupňovaného pramene, které by byly důslednou 
transkripcí nežádoucím způsobem potlačeny . Kromě níže stanovených transkripčních zásad proto 
formuloval také výjimky z pravidla směřující k alespoň částečnému zachování autentické podoby 
původního textu . U některých slov proto zůstalo beze změny původní psaní b místo p (Rabenhaubt), č 
místo š (větčího), dt místo t (lejtnandt), g místo k (purgrabínka), š místo č (štvrtá) i nejrůznější dobové 
tvary slov (oblehel = oblehnul; světší = svědčí) . Ponechány byly rovněž protetické v (voženil), původní 
tvary slovesa být (sou) i obvyklé germanismy (zejména sch vyslovované jako š) .

3 Současné pravopisné normě bylo při transkripci přizpůsobeno psaní hlásek i/y (brzi → brzy; spojyl → 
spojil), u/v (čáslauského → čáslavského; Evfemia → Eufemia), v/w (církwi → církvi; w kapli → v kapli) 
a s/z (splodil → zplodil; z poselstvím → s poselstvím) . Dvojhláska au byla přeměněna na ou (auřad → 
ouřad; přijmauti → přijmouti) . Všechny dobově rozšířené spřežky cz, rz, ss nahradily souhlásky č, ř a š 
(slecznu → slečnu; umrzel → umřel; nejstarssího → nejstaršího) . Transkripcí souhláskové skupiny cz spo-
lu s tz a tcz však vznikala také hláska c (dczera → dcera; červentze → července; měsítcze → měsíce) . Podle 
významu jednotlivých slov bylo upraveno psaní g/j/i/y (gegich → jejich; Iakuba → Jakuba; Meynuš → 
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i měsíců, ale také v projevech úcty k bohu, 
císařskému majestátu či urozeným jedin-
cům . Zkrácené názvy měsíců (např . Octob. 
či 8b.) a všeobecně rozšířené zkratky st. 
(svatého), J.C.M. (Jeho Císařská Milost), an. 
(anno) byly rozepisovány bez dalších upo-
zornění . U řadových číslovek s nadepsanou 
českou či latinskou koncovkou docházelo 
rovněž k úplnému slovnímu přepisu (např . 
4tý → čtvrtý) . Ponechány naopak zůstaly 
často se vyskytující a srozumitelné značky 
(†) . Péčí editora byly současně odstraněny 
jednoznačné písařské omyly, které mohly 
vzniknout při vytváření rukopisného vý-
tahu pamětí nebo během jeho opisování . 
V souladu se současnými stylistickými 
zvyklostmi byly upraveny hranice jednotli-
vých slov (např . místo písař → místopísař) .

Cizojazyčné části textu (např . slovo 
gouverneur) a křestní jména cizího původu 
(např . Sigismundus) byly důsledně transli-
terovány . Psaní zdomácnělých variant 
latinských či německých slov naopak pod-

léhalo stanoveným transkripčním zásadám 
(např . catholický → katolický; leith nandt 
→ lejtnandt) . Zvláště u tradičních čes-
kých jmen došlo k záměrnému potlačení 
vlivu cizích grafických prvků (např . Carel 
→ Karel; Joseph → Josef) . Rodová jména 
a místní názvy byly transkribovány s dů-
razem na zachování všech jazykových 
zvláštností . S jejich ustálenou a srozumi-
telnou podobou odpovídající současnému 
pravopisu se lze seznámit prostřednictvím 
poznámkového aparátu .4

Mezi základní úkoly spojené s kritickým 
vydáním rodinných pamětí Robmhápů ze 
Suché patřilo bližší určení všech osob a lo-
kalit, které se v nich vyskytovaly . Za daným 
účelem využil editor všeobecně známé 
encyklopedie, místopisné a soupisové práce 
i nevydané genealogické prameny .5 Pro 
snazší orientaci v poznámkovém aparátu 
byly rozšiřující údaje o jednotlivcích a mís-
tech uváděny vždy pouze jednou, a to při 
jejich prvním výskytu v editovaném rukopi-

Mejnuš) . Na místě digrafů ge a ie se uplatnilo používání ě (mgela → měla; niekolik → několik) . Koncové 
ij se přepisovalo jako zdvojené ii (Marij → Marii; Januarij → Januarii) . Zachováno zůstalo psaní 
diftongizovaného ej (zemskejch; druhej) . Nevyslovované zdvojené souhlásky dd, ll, nn, tt a další byly 
redukovány na jednoduché (raddy → rady; alle → ale; sepsanné → sepsané; ryttíře → rytíře) . Skupiny 
hlásek ni, ti vyskytující se před samohláskami byly modernizovány do podoby ň, ť (Kába z Rybnian 
→ Kába z Rybňan; Štiastný → Šťastný) . Grafém c byl s přihlédnutím k výslovnosti místy změněn na 
k (catolický → katolický) podobně jako ph na f (Joseph → Josef) . Aspirované th nahradila po zjednoduše-
ní souhláska t (létha → léta) . Německé ostré ß bylo v českých slovech transkribováno jako jednoduché 
s (zaße → zase), ale u jmen bylo ponechané zdvojené ss (Hamßa ze Zábědovic → Hamssa ze Zábědo-
vic) . Opravy se dočkalo také kolísavé užívání f/v (Malofcová → Malovcová), ch/h (techdy → tehdy) a š/ž 
(neš → než) .

4 Například zvláštní dobové tvary známých rodových jmen – z Donna (z Donína); stejně tak i neobvyk-
lé názvy lokalit – Žehutschice (Žehušice) .

5 Ottův slovník naučný I–XXVIII, Praha 1888–1909; Ernst Heinrich Kneschke, Neues allgemeines 
deutsches Adels-lexicon I–IX, Leipzig 1859–1870; August Sedláček, Hrady, zámky a tvrze Království 
českého I–XV, Praha 1882–1927; týž, Místopisný slovník historický království českého, Praha 1908; 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, Soupis přísedících komorní-
ho soudu Českého království v letech 1527–1620, Praha 2013; František Palacký, Přehled současný 
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su .6 Některé příslušníky šlechtických rodů 
se přes vynaložené úsilí prozatím nepoda-
řilo identifikovat, na což bylo v daných pří-
padech náležitým způsobem upozorněno .

1)
EXTRAKT jisté knihy starý, vlastní rukou 
několik[a] Romháptů tak, jak jeden po 
druhým byl, sepsané .
Vytažené od[e] mě,
Jana Josefa Rabenhaubta,7 svobodného 
pána z Suché .
Léta 1737 .

2)
{léta} 1305
V prvních Zdislavových8 a[nnis] 17 Hed-
viga z Suché Rabenhaubtová9 dala věnné 

právo své v Suché .10 V prvních Václavo-
vých11 a[nnis] 8 a a[nnis] 5 16 Mejnuš Ra-
benhaubt z Suché12 spojil se s Mejnušem 
z Suché .13 [!]

3)
1410
{I .} Matyáš Rabenhaubt z Suché,14 děd 
Václava Rabenhaubta z Suché,15 narodil se 
léta Páně 1410 a umřel 1484 . Pohřben jest 
v církvi svatého Mikuláše16 v městě Budě-
jovicích,17 jak kámen mramorový ukazuje .

4)
1447
{II .} Caspar Rabenhaubt z Suché,18 syn 
Matyáše,19 otec Václava Rabenhaub-
ta z Suché,20 narodil se léta Páně 1447 

 nejvyšších důstojníků a úředníků, in: Jaroslav Charvát (ed .), Dílo Františka Palackého I, Praha 1941, 
s . 321–417; Národní archiv Praha, Genealogická sbírka Dobřenského, inv . č . 113, 156, 175, 192, 196, 
244, 271, 282, 312, 324, 394, 397, 404, 413, 432, 552, 611, 639, 721, 878, 908, 916, 945, 1000, 1186, 
1223, 1228, 1231, 1273 .

  6 Například Václav Robmháp ze Suché (z. 1530–1532), místopísař Království českého v letech 1513–1523 
a 1528–1530 (první zmínka) → Václav Robmháp ze Suché (z. 1530–1532) (každá další zmínka) . 
Obdobný postup se uplatnil při opakovaném výskytu určovaných lokalit (Ronov nad Doubravou – 
městečko u Čáslavi ve východních Čechách → Ronov nad Doubravou) .

  7 Jan Josef Robmháp ze Suché (n . 1712, z . 1761), poslední mužský příslušník rodu Robmhápů    
ze Suché .

  8 Blíže neurčená osoba .
  9 Hedvika ze Suché, do roku 1335 držitelka věnného práva na tvrzi Suchá .
10 Suchá – tvrz poblíž Hluboké nad Vltavou v jižních Čechách .
11 Blíže neurčená osoba .
12 Majnuš Robmháp ze Suché, od roku 1384 společný vlastník tvrze Suchá s Majnušem ze Suché .
13 Majnuš ze Suché, od roku 1384 společný vlastník tvrze Suchá s Majnušem Robmhápem ze Suché .
14 Matyáš Robmháp ze Suché (n . 1410, z . 1484) .
15 Václav Robmháp ze Suché (z . 1530–1532), místopísař Království českého v letech 1513–1523 

a 1528–1530 .
16 Chrám svatého Mikuláše v Českých Budějovicích .
17 České Budějovice – české královské město .
18 Kašpar Robmháp ze Suché (n . 1447, z . 1523–1524) .
19 Matyáš Robmháp ze Suché (n . 1410, z . 1484) .
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a umřel 1524 a pohřben jest v Budějovi-
cích21 v klášteře bratrů kazatelův v kapli 
české,22 jak kámen mramorový ukazuje, 
a Voršila,23 manželka jeho a matka naše, 
vedle něho pochována jest .

5)
1506
Však prve umřela [Voršila Robmhápová 
z Biskupic] než otec,24 léta 1506 . Caspar 
Rabenhaubt25 zplodil 11 synů, primo 
Urbanum,26 secundo Georgium,27 tertio 
Ioannem,28 quarto Wenceslaum,29 quinto 

Valentinum,30 sexto Ambrosium,31 septi-
mo Petrum,32 octavo Catharinam,33 dceru, 
nono Kundrata,34 decimo Ioannem,35 
undecimo Andream,36 duodecimo Nico-
laum .37 Matka jejich byla Ursula .38

6)
1513
{III .} V outerej po svatém Jiří [26 . 4 .] 
Václav Rabenhaubt z Suché39 pojal sobě 
za manželku Ludmilu,40 dceru Ondřeje 
Bryknara z Bryksteinu,41 která prve měla 
za manžela Ducha Kábu z Rybňan .42

20 Václav Robmháp ze Suché (z . 1530–1532) .
21 České Budějovice .
22 Bývalý dominikánský klášter s kostelem Obětování P . Marie v Českých Budějovicích .
23 Voršila Robmhápová, rozená Haugvicová z Biskupic (z . 1506), manželka Kašpara Robmhápa   

ze Suché (n . 1447, z . 1523–1524) .
24 Kašpar Robmháp ze Suché (n . 1447, z . 1523–1524) .
25 Kašpar Robmháp ze Suché (n . 1447, z . 1523–1524) .
26 Urban Robmháp ze Suché .
27 Jiří Robmháp ze Suché, v roce 1522 purkrabí na Rožmberku .
28 Jan Robmháp ze Suché, pobývající pravděpodobně na Netvořicích .
29 Václav Robmháp ze Suché (z . 1530–1532) .
30 Valeš Robmháp ze Suché (z . asi 1556), pobývající nejpozději od roku 1534 na Těchobuzi .
31 Ambrož Robmháp ze Suché .
32 Blíže neurčená osoba .
33 Kateřina Robmhápová ze Suché .
34 Konrád Robmháp ze Suché .
35 Blíže neurčená osoba .
36 Ondřej Robmháp ze Suché, otec Jana staršího Robmhápa ze Suché (z . po 1581) .
37 Mikuláš Robmháp ze Suché (z . 1538), od roku 1527 kancléř dolnorakouské vlády, od roku 1532 

svobodný pán na Ottensheimu .
38 Voršila Robmhápová, rozená Haugvicová z Biskupic (z . 1506) .
39 Václav Robmháp ze Suché (z . 1530–1532) .
40 Ludmila Kábová, později Robmhápová, rozená Bryknarová z Brukštejna, manželka Václava 

 Robmhápa ze Suché (z . 1530–1532) .
41 Ondřej Bryknar z Brukštejna .
42 Duchek Kába z Rybňan (z . po 1510), první manžel Ludmily Bryknarové z Brukštejna, druhý dolože-

ný člen rytířského rodu Kábů z Rybňan .
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7)
1514
Narodil se témuž Václavovi43 prima Maji 
syn Sigmund44 v Praze .45

8)
1516
Narodil se mu syn druhej jménem Al-
brecht46 a umřel léta Páně 1536, když táhl 
při Karli,47 {císaři} římském, do země 
krále franckého,48 a jest pochován v městě 
Fürst .49

9)
1517
Narodila se Václavovi50 dcera Agnes .51 
24 . Decembris umřela a leží u svatého Jaku-
ba v klášteře na Starým Městě52 v Praze .53

10)
1519
Narodila se mu druhá dcera Markýta54 
a umřela 1530 a leží u svatého Jiří na hra-
dě Pražském,55 jak kámen světší . 6 . Au-
gusti . [!]

43 Václav Robmháp ze Suché (z . 1530–1532) .
44 Zikmund Robmháp ze Suché na Pacově (n . 1514, z . 1551), od roku 1545 přísedící komorního soudu, 

v letech 1537/1538 a 1548/1549 hejtman Bechyňského kraje .
45 Praha – hlavní město Království českého .
46 Albrecht Robmháp ze Suché (n . 1516, z . 1536) .
47 Karel V . (n . 1500, z . 1558), římsko-německý císař a španělský král (jako Karel I .) .
48 František I . (n . 1494, z . 1547), francouzský král .
49 Pravděpodobně Fürth – německé město nedaleko Norimberku v Bavorsku .
50 Václav Robmháp ze Suché (z . 1530–1532) .
51 Anežka Robmhápová ze Suché (n . 1517) .
52 Kostel svatého Jakuba v areálu nejstaršího českého kláštera řádu minoritů na Starém Městě v Praze .
53 Praha .
54 Markéta Robmhápová ze Suché (n . 1519, z . 1530) .
55 Kostel svatého Jiří na Pražském hradě v Praze .
56 Václav Robmháp ze Suché (z . 1530–1532) .
57 Jindřich Robmháp ze Suché (n . 1520, z . 1521) .
58 Žebrák – hrad u Berouna ve středních Čechách .
59 Praha .
60 Praha .
61 Kostel svatého Klementa v areálu dominikánského kláštera na Starém Městě v Praze, od roku 1556 

součást nově založené jezuitské koleje .
62 Alexandr Robmháp ze Suché, syn Jiřího Robmhápa ze Suché, purkrabího na Rožmberku v roce 

1522 .
63 Jiří Robmháp ze Suché .
64 Václav Robmháp ze Suché (z . 1530–1532) .
65 Petr Robmháp ze Suché (n . 1522, z . 1522) .
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11)
1520
15 . Augusti narodil se Václavovi,56 místo-
písařovi Království českého, třetí syn Jin-
dřich57 na zámku Žebrák58 řečeném, kam 
před morem z Prahy59 ujel, a umřel ten syn 
léta 1521 sedmého Decembris v Praze60 
a pochován jest v klášteře u svatého Kle-
menta vprostřed kostela,61 v kterýmž hrobě 
Alexander,62 strejc můj, syn Jiříka Raben-
haubta z Suché,63 bratra mýho nejstaršího, 
odpočívá, jakož kámen na tom hrobě světší .

12)
1522
Dne 22 . Februarii narodil se Václavovi64 
spolu syn Petrus65 a dcera Anna66 a voba 
brzy nato umřeli a sou pohřbeni u svatého 
Tomáše,67 jak kámen ukazuje .

13)
1523
Byl Václav Rabenhaubt68 s poselstvím 
k arciknížeti Ferdinandovi69 od stavů zem-

skejch poslanej do Lince70 dne 14 . No-
vembris léta 1523 .

14 a)
1524
Narodil se Václavovi71 pátej syn Jindřich72 
na Ratajích73

14 b)
1525
a léta 1525 šestej Constantinus .74

15)
1529
12 . Junii rezignýroval svůj ouřad místo-
písařství . 29 . Septembris oblehel císař 
turecký 75 město Vídeň .76 Mělť jest tehdy 
6 synů a 3 dcery V[áclav] R[obmháp] 
v[on] S[uchá] .77

16)
1536
{IV} Sigismundus Rabenhaubt von Su-
ché,78 pán na Pacově,79 syn jmenované-
ho Václava Rabenhaubta80 vzal sobě za 

66 Anna Robmhápová ze Suché (n . 1522, z . 1522) .
67 Kostel svatého Tomáše na Novém Městě v Praze .
68 Václav Robmháp ze Suché (z . 1530–1532) .
69 Ferdinand I . (n . 1503, z . 1564), římsko-německý císař a český i uherský král .
70 Linz (Linec) – město v Horním Rakousku .
71 Václav Robmháp ze Suché (z . 1530–1532) .
72 Jindřich Robmháp ze Suché na Bohdanči (n . 1524, z . 1588), mladší bratr Zikmunda Robmhápa 

ze Suché na Pacově (n . 1514, z . 1551) .
73 Rataje nad Sázavou (původně Rataje hrazené) – zámek a městečko u Benešova u Prahy ve středních 

Čechách .
74 Konstantin Robmháp ze Suché (n . 1525) .
75 Süleyman I . (n . 1494 nebo 1495, z . 1566), od roku 1520 osmanský sultán .
76 Vídeň – rakouské hlavní město, sídlo habsburských panovníků .
77 Václav Robmháp ze Suché (z . 1530–1532) .
78 Zikmund Robmháp ze Suché na Pacově (n . 1514, z . 1551) .
79 Pacov – zámek a městečko mezi Táborem a Pelhřimovem na Vysočině .
80 Václav Robmháp ze Suché (z . 1530–1532) .
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manželku Magdalenu,81 dceru urozeného 
a statečného rytíře, pana Jiříka z Gerstor-
fu,82 tehdáž hejtmana hradu Pražského 
a potom podkomoří Království českého .
17)
1537
Dne 12 . Decembris narodila se mu dcera 
jménem Anyška .83

18)
1538
24 . Octobris narodil se mu syn první 
 Albrecht .84

19)
1542
Dne 6 . Januarii umřela na Cholticích85 ta paní 
Magdalena rozená Gerstorfka86 a pocho va-
ná jest v Svinčanech,87 jak kámen ukazuje .

20)
1542
Dne osmého […] Zigmund Rabenhaubt88 
pojal sobě druhou manželku, pannu Marii 
Annu,89 dceru urozeného a statečného 
rytíře, pana Petra Janovskýho z Soutic90 
a na Zaječicích .91

21)
1544
Narodil se mu syn druhý Václav92 na zám-
ku Pacově .93

22)
1546
Dne osmnáctého Martii narodila se mu 
dcera Ludmila94 na Pacově95 a umřela brzy 
po křtu svatým .

81 Magdalena Robmhápová, rozená Gerštorfová z Gerštorfu (z . 1542), manželka Zikmunda Robmhápa 
ze Suché na Pacově (n . 1514, z . 1551) .

82 Jiří Gerštorf z Gerštorfu a z Malšvic na Žirči a Cholticích (z . 1558), otec Magdaleny Robmhápové 
z Gerštorfu, v roce 1532 hejtman Hradeckého kraje, v letech 1532 až 1547 rada české komory, v le-
tech 1534 až 1537 hejtman hradu Pražského, v letech 1541 až 1558 podkomoří Království českého .

83 Anežka Hlaváčová, rozená Robmhápová ze Suché (n . 1537, z . 1591) .
84 Albrecht Robmháp ze Suché na Lichtenburce (Lichnici) a Ronově nad Doubravou (n . 1538, 

z . 1595), v letech 1573/1574, 1574/1575, 1583/1584 a 1593/1594 hejtman Čáslavského kraje .
85 Choltice – zámek a městečko u Přelouče ve východních Čechách, až do roku 1623 v držení Gerš-

torfů z Gerštorfu .
86 Magdalena Robmhápová, rozená Gerštorfová z Gerštorfu (z . 1542) .
87 Svinčany – vesnice u Přelouče ve východních Čechách .
88 Zikmund Robmháp ze Suché na Pacově (n . 1514, z . 1551) .
89 Marie Anna (popř . Marjana) Robmhápová, rozená Janovská ze Soutic (z . 1580), manželka Zikmun-

da Robmhápa ze Suché na Pacově (n . 1514, z . 1551) .
90 Petr Janovský ze Soutic na Zaječicích (z . po 1552), otec Marie Anny (popř . Marjany) Robmhápové 

ze Soutic (z . 1580) .
91 Zaječice – někdejší tvrze a vesnice u Chrudimi ve východních Čechách .
92 Václav Robmháp ze Suché na Vildštejně (n . 1544, z . 1598) .
93 Pacov .
94 Ludmila Robmhápová ze Suché (n . 1546, z . 1546) .
95 Pacov .
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23)
1547
Dne 30 . Maji narodil se mu {syn} třetí 
Sigmund96 na zámku Pacově97 a umřel 
toho roku 10 . Julii a pochován jest vedle 
svého děda .98

24)
1548
Dne 16 . Octobris narodila se mu třetí dce-
ra Margaretha99 na zámku Pacově .100

25)
1550
Narodila se mu {dcera} štvrtá Eufemia101 
na Zaječicích102 po prodaje Pacova .103

26)
1551
Urozený a statečný rytíř, pan Sigmund 

Rabenhaubt z Suché104 dokonal život svůj, 
a to na Moraschicích105 u pana Hamssy,106 
a pochován v Svinčanech107 v kůru108 po 
levé ruce .

27)
1551
Po smrti toho Sigmunda Rabenhaub-
ta109 narodil se mu syn čtvrtý Sigmund110 
a umřel, pochován jest v Svinčanech111 na 
pravé ruce svého pána otce .112

28)
1559
{V .} Dne 20 . Aprilis Albrecht Rabenhaubt 
z Suché,113 syn Sigmunda Romhápa114 
a Magdaleny z Gerstorfu,115 oženil se [v] 
stáří 21 roků a pojal sobě za manželku 
pannu Julianu,116 ceru urozeného rytíře 

  96 Zikmund Robmháp ze Suché (n . 1547, z . 1547) .
  97 Pacov .
  98 Pravděpodobně pohřben po boku Václava Robmhápa ze Suché (z . 1530–1532) .
  99 Markéta Myšková, rozená Robmhápová ze Suché (n . 1548) .
100 Pacov .
101 Eufemie Myšková, rozená Robmhápová ze Suché (n . 1550, z . 1589) .
102 Zaječice .
103 Pacov .
104 Zikmund Robmháp ze Suché na Pacově (n . 1514, z . 1551) .
105 Morašice – někdejší tvrz a vesnice u Chrudimi ve východních Čechách .
106 Petr Hamza ze Zábědovic na Morašicích (z . 1557), pernštejnský vrchnostenský úředník .
107 Svinčany .
108 Kostel svatého Vavřince ve Svinčanech u Přelouče ve východních Čechách .
109 Zikmund Robmháp ze Suché na Pacově (n . 1514, z . 1551) .
110 Zikmund Robmháp ze Suché (n . 1551, z . 1551) .
111 Svinčany .
112 Pohřben po boku Zikmunda Robmhápa ze Suché na Pacově (n . 1514, z . 1551) .
113 Albrecht Robmháp ze Suché na Lichtenburce (Lichnici) a Ronově nad Doubravou (n . 1538, z . 1595) .
114 Zikmund Robmháp ze Suché na Pacově (n . 1514, z . 1551) .
115 Magdalena Robmhápová, rozená Gerštorfová z Gerštorfu (z . 1542) .
116 Juliana Robmhápová, rozená Zahrádecká ze Zahrádek (z . 1571), manželka Albrechta Robmhápa 

ze Suché na Lichtenburce (Lichnici) a Ronově nad Doubravou (n . 1538, z . 1595) .
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Jana Zahrádeckého z Zahrádky117 na Čer-
veným Hrádku .118

29 a)
1560
Narodila se mu cera Magdalen<a>119 na 
zámku Lichtenburku120

29 b)
1562
a umřela roku 1562 dne 27 . Augusti . Po-
chována jest v kůru u svatého Kříže,121 jak 
kámen ukazuje . Albrecht122 ale umřel 1595 .
30)
1563
Dne 6 . Februarii narodil se mu syn Sig-
mund123 a ten pan Sigmund124 na Tře-
moschnici125 umřel léta 1624 dne 29 . mě-
síce července [v] stáří 61 let .

31)
1564
Dne 25 . Aprilis narodil se Albrechtovi126 
syn druhý Jiřík127 a umřel [v roce] 1567 na 
zámku Lichtenburce128 a {1567} pochován 
jest u svatého Kříže v kůru,129 jak kámen 
ukazuje .

32)
1565
Dne 15 . Julii narodila se mu dcera 
Crescentia130 na zámku Lichtenburce131 
a umřela [v roce] 1567 a pochována u sva-
tého Kříže,132 jak kámen ukazuje .

33)
1567
Narodil se mu syn třetí Arnošt133 na Lich-
tenburce .134

117 Jan Zahrádecký ze Zahrádek na Červeném Hrádku (z . okolo 1580), otec Juliany Robmhápové ze 
Zahrádek (z . 1571), účastník bojů s Turky – František Roubík (ed .), Regesta fondu Militare Archivu 
ministerstva vnitra Republiky československé v Praze I, Praha 1937, s . 213–214 .

118 Červený Hrádek – městečko u Dačic na pomezí jižních Čech a jižní Moravy .
119 Magdalena Robmhápová ze Suché (n . 1560, z . 1562) .
120 Lichnice – hrad u Čáslavi ve východních Čechách .
121 Kostel svatého Kříže ležící jihovýchodně od Ronova nad Doubravou .
122 Albrecht Robmháp ze Suché na Lichtenburce (Lichnici) a Ronově nad Doubravou (n . 1538, z . 1595) .
123 Zikmund starší Robmháp ze Suché na Lichtenburce (Lichnici) a Třemošnici (n . 1563, z . 1624), 

v letech 1609/1610 hejtman Čáslavského kraje .
124 Zikmund starší Robmháp ze Suché na Lichtenburce (Lichnici) a Třemošnici (n . 1563, z . 1624) .
125 Třemošnice – panský dvůr a vesnice v sousedství Ronova nad Doubravou u Čáslavi ve východních 

Čechách .
126 Albrecht Robmháp ze Suché na Lichtenburce (Lichnici) a Ronově nad Doubravou (n . 1538, z . 1595) .
127 Jiří Robmháp ze Suché (n . 1564, z . 1567) .
128 Lichnice .
129 Kostel svatého Kříže .
130 Krescencie Robmhápová ze Suché (n . 1565, z . 1567) .
131 Lichnice .
132 Kostel svatého Kříže .
133 Arnošt starší Robmháp ze Suché na Ronově nad Doubravou (n . 1567, z . 1627), v letech 1604/1605, 

1610/1611 a 1615/1616 hejtman Čáslavského kraje, v letech 1622–1624 komisař císařského vojska .
134 Lichnice .
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34)
1568
Dne osmnáctého Septembris narodila se 
mu dcera,135 nedohůdšátko .136 Pochována 
jest u svatého Kříže .137

35)
1569
Dne 6 . Septembris narodila se mu dcera 
Anna138 a brzy nato umřela a pochována 
jest u svatého Kříže .139

36)
1571
Dne pátého Januarii umřela mu <dcera> 
[!] Juliana z Zahrádek,140 žena jeho, na 
zámku Lichtenburce141 při porodu syna142 
a pochováni sou oba u svatého Kříže,143 
jak kámen ukazuje .

37)
1572
Po památce Jana Husa [po 6 . 7 . ] pojal 
sobě Albrecht Rabenhaubt z Suché144 
druhou manželku, pannu, pannu Annu 
purgrabínku z Donna,145 ceru urozeného 
pana Bořivoje purgraběte z Donna146 a na 
Žehutschicích,147 která jest umřela léta 
1578 .

38)
1573
Dne 13 . Augusti narodila se mu cera Eliš-
ka .148

39)
1579
Dne 14 . Novembris vzal sobě třetí man-
želku, pannu Barboru z Chlumu,149 ceru 

135 Blíže neurčená osoba (z . 1568) .
136 Nedochůdče/nedochůdčátko – předčasně narozené dítě .
137 Kostel svatého Kříže .
138 Anna Robmhápová ze Suché (n . 1569, z . 1569) .
139 Kostel svatého Kříže .
140 Juliana Robmhápová, rozená Zahrádecká ze Zahrádek (z . 1571) .
141 Lichnice .
142 Blíže neurčená osoba (z . 1571) .
143 Kostel svatého Kříže .
144 Albrecht Robmháp ze Suché na Lichtenburce (Lichnici) a Ronově nad Doubravou (n . 1538, 

z . 1595) .
145 Anna Robmhápová, rozená z Donína (z . 1578), manželka Albrechta Robmhápa ze Suché na Lich-

tenburce (Lichnici) a Ronově nad Doubravou (n . 1538, z . 1595) .
146 Bořivoj purkrabí z Donína na Žehušicích (z . 1571), otec Anny Robmhápové z Donína (z . 1578), 

v letech 1567/1568 hejtman Čáslavského kraje za panský stav .
147 Žehušice – zámek a vesnice u Čáslavi ve východních Čechách .
148 Eliška Robmhápová ze Suché (n . 1573) .
149 Barbora Robmhápová, rozená Chlumková z Chlumu (z . 1586), manželka Albrechta Robmhápa 

ze Suché na Lichtenburce (Lichnici) a Ronově nad Doubravou (n . 1538, z . 1595) .
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urozeného a statečného rytíře, pana Zig-
munda z Chlumu .150 S ní měl tyto děti:

40)
1581
Ceru Anyšku .151 Léta 1583 prvního Maji 
Markýtu .152

41)
1584
Syna Šťastnýho153 na Ronově .154 Ten ro-
k[u] 1587 umřel .
42)
1586
Syna Sebastiana155 na Ronově .156 Umřel 
ten rok a pochován jest u svatého Kříže .157

43)
1587
Dne čtrnáctého Novembris vzal sobě 

štvrtou manželku, pannu Annu Salavku 
z Lípy,158 ceru po urozeném rytíři, panu 
Janovi Salavovi159 a na Oumoníně,160 
v Ronově nad Doubravou161 a umřeli jed-
nu noc spolu roku 1595 .

44 a)
1588
Dne prima Octobris narodila se mu dcera 
Catharina162 na Ronově163 z jeho štvrtý 
manželky164

44 b)
1589
a † [v roce] 1589 .

45)
1590
Narodila se mu zase cera Eva165 na Rono-
vě .166 Po svatém křtu hned umřela .

150 Zikmund Chlumek z Chlumu, otec Barbory Robmhápové z Chlumu (z . 1586) .
151 Anežka Kapounová, později Hýzrlová, rozená Robmhápová ze Suché (n . 1581, z . 1637) .
152 Markéta Robmhápová ze Suché (n . 1583, z . 1583) .
153 Šťastný Robmháp ze Suché (n . 1584, z . 1587) .
154 Ronov nad Doubravou – městečko u Čáslavi ve východních Čechách .
155 Sebastián Robmháp ze Suché (n . 1586, z . 1586) .
156 Ronov nad Doubravou .
157 Kostel svatého Kříže .
158 Anna Robmhápová, rozená Salavová z Lípy (z . 1595), manželka Albrechta Robmhápa ze Suché na 

Lichtenburce (Lichnici) a Ronově nad Doubravou (n . 1538, z . 1595) .
159 Jan mladší Salava z Lípy na Úmoníně (z . 1587), otec Anny Robmhápové z Lípy (z . 1595), v letech 

1577/1578 pravděpodobně hejtman Čáslavského kraje (podle Dobřenského; původní seznam kraj-
ských hejtmanů z let 1577/1578 se nedochoval) .

160 Úmonín – zámek a vesnice u Kutné Hory ve středních Čechách .
161 Ronov nad Doubravou .
162 Kateřina Robmhápová ze Suché (n . 1588, z . 1589) .
163 Ronov nad Doubravou .
164 Anna Robmhápová, rozená Salavová z Lípy (z . 1595) .
165 Eva Robmhápová ze Suché (n . 1590, z . 1590) .
166 Ronov nad Doubravou .
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46)
1592
Dne 21 . Julii narodil se mu syn Václav167 
na Ronově .168 † [v roce] 1594 .

47)
1596
{VI .} Sigmund Rabenhaubt z Suché169 [v] 
stáří 33 let pojal sobě za manželku pannu 
Kateřinu Chuchelský z Nestajova,170 dceru 
urozeného rytíře Jana Chuchelskýho171 na 
Chuchli,172 hejtmana krajského, po smrti 
svého otce173 a měli spolu:

48)
1598
Dne 24 . Decembris syna Jana174 a umřel 
[v roce] 1600 . Pochován u svatého Kříže .175

49)
1599
Druhýho syna Albrechta .176

50)
1600
Třetího syna Arnošta .177

51)
1602
Štvrtýho syna Jana .178

52)
1604
Třetího Januarii pátýho syna Karla .179

53)
1605
22 . Martii šestýho syna Ferdinanda .180

167 Václav Robmháp ze Suché (n . 1592, z . 1594) .
168 Ronov nad Doubravou .
169 Zikmund starší Robmháp ze Suché na Lichtenburce (Lichnici) a Třemošnici (n . 1563, z . 1624) .
170 Kateřina Robmhápová, rozená Chuchelská z Nestajova (z . po 1632), manželka Zikmunda staršího 

Robmhápa ze Suché na Lichtenburce (Lichnici) a Třemošnici (n . 1563, z . 1624) .
171 Jan Chuchelský z Nestajova na Chuchli (z . 1618), otec Kateřiny Robmhápové z Nestajova (z . po 

1632), v blíže neurčených letech pravděpodobně hejtman Čáslavského kraje (podle Dobřenského) .
172 Chuchel – někdejší tvrz a vesnice u Golčova Jeníkova na Vysočině .
173 Albrecht Robmháp ze Suché na Lichtenburce (Lichnici) a Ronově nad Doubravou (n . 1538, z . 1595) .
174 Jan Robmháp ze Suché (n . 1598, z . 1600) .
175 Kostel svatého Kříže .
176 Albrecht mladší Robmháp ze Suché (n . 1599, z . asi 1637), pobývající pro svou nekatolickou víru 

nejpozději od roku 1629 v Drážďanech a posléze po roce 1631 v Pirně . K jeho osobě blíže Lenka 
Bobková, Exulanti z Prahy a severozápadních Čech v Pirně v letech 1621–1639, Praha 1999, s . 176 .

177 Arnošt mladší Robmháp ze Suché (n . 1600, z . po 1637), v roce 1632 působící ve švédských vojen-
ských službách .

178 Jan Robmháp ze Suché (n . 1602) .
179 Karel Robmháp ze Suché (n . 1604, z . 1675), císařský komorník, zástupce generála císařského vojska 

během bojů v Nizozemí a správce nizozemského města Groningen, od 24 . února 1673 povýšený pro 
vojenské zásluhy do panského stavu .

180 Ferdinand František Robmháp ze Suché (n . 1605, z . 1675), císařský komorník, dlouholetý hejtman 
Čáslavského kraje, za třicetileté války vrchní vojenský komisař na Čáslavsku, vizitační komisař praž-
ské ruly, od 29 . února 1644 povýšený do panského stavu .
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181 Kašpar Robmháp ze Suché (n . 1606), v roce 1636 působící ve švédských vojenských službách .
182 Juliana Robmhápová ze Suché (n . 1609) .
183 Veronika Robmhápová ze Suché (n . 1610) .
184 Lichnice .
185 Blíže neurčená osoba . Ve stejné době žilo v rytířském rodě Gerštorfů z Gerštorfu více nositelů 

jména Mikuláš .
186 Vzájemný vztah Veroniky Robmhápové ze Suché (n . 1610) a Mikuláše Gerštorfa z Gerštorfu se 

nepodařilo jednoznačným způsobem objasnit . Dobřenský si ve své genealogické sbírce původně po-
znamenal, že byli manželé, ale později záznam přeškrtl a za manželku Mikuláše Gerštorfa z Gerštorfu 
označil Evu Veroniku Robmhápovou ze Suché, sestru Jana Ferdinanda Robmhápa ze Suché (z . 1695) .

187 Anna Estera Robmhápová ze Suché (n . 1615, z . 1681 v Drážďanech) .
188 Drážďany – hlavní město Saska, jedno z útočišť českých náboženských exulantů .
189 Zikmund starší Robmháp ze Suché na Lichtenburce (Lichnici) a Třemošnici (n . 1563, z . 1624) .
190 Karel Robmháp ze Suché (n . 1604, z . 1675) .
191 Generál lajtnant/lejtnant – generál-poručík .
192 Holland – Nizozemí, západoevropská země .
193 Gouverneur – místodržící .
194 Groningen – město a stejnojmenná provincie v severním Nizozemí .
195 Blíže neurčená příslušnice původem vestfálského a značně rozvětveného šlechtického rodu říšských 

hrabat a svobodných pánů z Reck (popř . Recke) .
196 Blíže neurčená osoba .
197 Ferdinand František Robmháp ze Suché (n . 1605, z . 1675) .
198 Lichnice .
199 Třemošnice .
200 Moravany – zámek a vesnice u Čáslavi ve východních Čechách .

54)
1606
Sedmýho syna Caspara .181

55)
1609
První dcera Juliana .182

56)
1610
Druhá dcera Veronika183 na Lichtenbur-
ku184 Mikuláše z Geršdorfu .185 [!]186

57)
1615
Třetí dcera Anna Estera187 umřela svobod-
ná v Drážďanech .188 

Mělť jest tehdy 7 synů a 3 dcery Sigmund 
R[obmháp] .189 Z nich pátý, Carolus190, byl 
Jeho Císařský Milosti komorník a generál 
lejtnandt191 v Hollandu192 a gouverneur193 
v Groningu .194 Vzal sobě [za] první man-
želku slečnu von Reck195 a [za] druhou 
hraběnku z Mersfeld .196 Umřel bez dědice 
a udělal svou ženu ex asse haeredem . Šestý 
syn Ferdinand Rabenhaubt, svobodný pán 
z Suché,197 pán byl na Lichtenburku,198 
Třemoschnici,199 Moravanech,200 Kyrchle-
bých,201 Dobrovítově,202 Chlumu,203 Šebest-
nicích204 a Šintlochách,205 Leopolda pri-
mo206, císaře, komorník a kraje Čáslavského 
hejtman . Měl první manželku Ioannu Mě-
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201 Krchleby – zámek a vesnice u Čáslavi na pomezí východních a středních Čech .
202 Dobrovítov – tvrz a vesnice u Golčova Jeníkova na Čáslavsku ve středních Čechách .
203 Chlum – hrad a vesnice u Golčova Jeníkova na Čáslavsku ve středních Čechách .
204 Šebestěnice – vesnice u Golčova Jeníkova na Čáslavsku ve středních Čechách .
205 Filipov (někdejší Šintlochy) – vesnice u Čáslavi na pomezí východních a středních Čechách přejme-

novaná podle svého pozdějšího šlechtického majitele Filipa Krakovského z Kolovrat .
206 Leopold I . (n . 1640, z . 1705), římsko-německý císař a český i uherský král .
207 Johana Robmhápová, rozená Měnická z Červeněvsi, manželka Ferdinanda Františka Robmhápa ze 

Suché (n . 1605, z . 1675) .
208 Kateřina Robmhápová, rozená Dobřenská z Dobřenic, manželka Ferdinanda Františka Robmhápa 

ze Suché (n . 1605, z . 1675), pravděpodobně dcera Mareše Dobřenského z Dobřenic (z . okolo 1614) 
a Anny Chuchelské z Nestajova (z . 1622) .

209 Salomena Robmhápová, rozená Lažanská z Bukové (z . 1656), manželka Ferdinanda Františka 
Robmhápa ze Suché (n . 1605, z . 1675) .

210 Jan Rudolf (František) Robmháp ze Suché (n . 1646, z . 1647) .
211 Pravděpodobně Rudolf Colloredo (n . 1585, z . 1657), císařský generál, velkopřevor řádu maltézských 

rytířů .
212 Ferdinand Rudolf Lažanský z Bukové (n . asi 1590, z . 1657), otec Salomeny Robmhápové z Bukové 

(z . 1656), ve třicátých letech 17 . století povýšený do stavu říšských hrabat .
213 Bernard Hýzrle z Chodů na Želibořicích (z . 1652), manžel Anežky Robmhápové ze Suché (n . 1581, 

z . 1637), bratr Jindřicha Michala Hýzrla z Chodů (n . 1575, z . 1665), v letech 1625 až 1628 místo-
komorník Království českého, rada české komory .

214 Blíže neurčená příslušnice rodu Černínů z Chudenic povýšeného od roku 1627 do hraběcího stavu .
215 Blíže neurčená příslušnice rodu pánů z Vrtby povýšeného od roku 1624 do hraběcího stavu .
216 Kostel svatého Kříže .
217 Jan Pavel (Ferdinand) Robmháp ze Suché (n . 1649, z . 1649) .
218 Magdalena Kateřina Robmhápová, rozená Smrčková ze Mnichu, manželka Ferdinanda Františka 

Robmhápa ze Suché (n . 1605, z . 1675) .

nickou z Červený Vsi,207 druhou Catharinu 
Dobřenskou z Dobřenic,208 třetí Salomenu, 
hraběnku Lažanskou z Bukové .209

58 a)
1646
Měl s ní v neděli na den svatého Jana 24 . 
Junii v 6 hodin ráno syna Jana Rudolfa 
Františka .210 Kmotrové byli hrabě Co-
lloredo,211 hrabě Lažanskej,212 její otec, 
a Bernard Hiesserle, svobodný pán z Cho-
dou,213 hraběnka Černínová,214 hraběnka 
z Vrtby .215 I ten

58 b)
1647 {†}
syn umřel 1647 5 . Martii a pochován 
u svatého Kříže .216

59 a)
1649
Druhýho syna Paula Ferdinanda .217

59 b)
Štvrtá byla manželka jeho Magdalena 
Smrčková z Mnichu .218
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59 c)
Umřel […] 15 . Máje a pochován jest 
v Krchlebých .219

59 d)
V svým testamentě učinil universalem 
haeredem jmenovaného Karla,220 bratra 
svýho, {generála} lejtnanta221 . Kdyby ale 
naši katolickou víru přijmouti nechtěl, 
Jana Ferdinanda, svobodného pána z Su-
ché,222 hejtmana223 a generála adjutanta224 
v Hollandu,225 strejce svýho a syna Henrici 
Jaroslai Rab[enhaupta] z S[uché]226 a Evae 
Franciscae rozený baronky z Lehner,227 

jejížto otec byl Erasmus, svobodný pán 
z Lehner,228 Jeho Císařské Milosti generál 
a nejvyšší nad jednom regmentu229 pěchoty, 
a matka Eufemia Dobřenská z Dobřenic .230

60)
1676
Dne 17 . Maji oženil se jmenovaný Jan 
Ferdinandus Rabenhaubt, svobodný pán 
z Suché .231 Vzal sobě slečnu Ludmilu 
Ioannu Hýsrlovú z Chodou,232 dceru 
Jeho Excellenci pana Ernesta Ferdinanda 
Hiesserle, svobodného pána z Chodou,233 
Jeho Milosti Císařské Leopolda prvního234 

219 Krchleby .
220 Karel Robmháp ze Suché (n . 1604, z . 1675) .
221 Generál lajtnant/lejtnant – generál-poručík .
222 Jan Ferdinand Robmháp ze Suché (z . 1695), vzdálený příbuzný Ferdinanda Františka Robmhápa 

ze Suché (n . 1605, z . 1675) pocházející z ohebské rodové větve, velitel pěšího oddílu císařského 
vojska během bojů v Nizozemí, od 17 . června 1680 povýšený do panského stavu .

223 Hejtman (vojenský) – velitel pěšího oddílu vojska .
224 Generál adjutant – zřejmě ve významu pomocný generál; od latinského adiutare – pomáhat, podpo-

rovat .
225 Holland .
226 Jindřich Jaroslav Robmháp ze Suché, otec Jana Ferdinanda Robmhápa ze Suché (z . 1695) . Podle 

Augusta Sedláčka byl vnukem Václava Robmhápa ze Suché na Vildštejně (n . 1544, z . 1598) . Wun-
schwitz a Dobřenský však naznačili, že mohl být také synem Arnošta staršího Robmhápa ze Suché 
na Ronově nad Doubravou (n . 1567, z . 1627) .

227 Eva Marie Františka Robmhápová, později Kordulová, rozená Lehnerová z Lehner (z . po 1660), 
manželka Jindřicha Jaroslava Robmhápa ze Suché .

228 Erazim Lehner (popř . Lehnar) z Lehner (z . před 1641), otec Evy Marie Františky Robmhápové, 
později Kordulové z Lehner (z . po 1660), císařský generál, příslušník původem rakouského šlechtic-
kého rodu .

229 Regment/regiment – vojenský pluk .
230 Eufemie Lehnerová, rozená Dobřenská z Dobřenic (z . 1642), manželka Erazima Lehnera z Lehner 

(z . před 1641), držitelka statků Kluky, Nová Ves a Třebešice .
231 Jan Ferdinand Robmháp ze Suché (z . 1695) .
232 Ludmila Johana Robmhápová, rozená Hýzrlová z Chodů (n . 1660, z . 1725), manželka Jana Ferdi-

nanda Robmhápa ze Suché (z . 1695), od roku 1706 dominikánka při klášteře svaté Anny na Starém 
Městě v Praze .

233 Ferdinand Arnošt Hýzrle z Chodů (n . okolo 1622, z . 1692), otec Ludmily Johany Robmhápové 
z Chodů (n . 1660, z . 1725), v roce 1692 prezident České komory .
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komorníka, větčího soudu zemskýho asses-
sora,235 královskýho místodržícího a komo-
ry praesidenta v Království českým a paní 
Elisabethae Eusebiae rozený Malovcový 
z Chejnova a Vinterberga .236 Zplodili spolu 
tyto děti: {Fuit professa 1706 regulae sancti 
Dominici Pragae237 ad sanctam Annam238 
accepit nomen Gaenovera [?] Cordula .239}
61)
1677
Prvního syna Jana Josefa .240 Byl živ 2 neděle .
62)
1678
Druhýho Jana Vencla Antonína .241 † 1682 
24 . Januarii .

63)
1681
Třetího 28 . Januarii Jana Ferdinanda {An-
tonína} Adama .242 Vzal sobě za manželku 
1701 d[ne] 26 . Aprilis slečnu Eleonoru, 
hraběnku z Věžníku,243 dceru pana Ber-
narda Františka, hraběte z Věžníku,244 
Jeho Milosti Císařské rady, komorníka, 
soudu komorního a lehního245 assessora246 
a král[ovského] hejtmana kraje Čáslavské-
ho, pána na Novejch Dvořích,247 Třebe-
šicích248 a Zdechovic[ích]249 a paní The-
resiae rozený hraběnky z Arco .250 Která 
[Eleonora Cecílie Robmhápová z Věžník] 
roku 1702 17 . Maji † při porodu dcery 

234 Leopold I . (n . 1640, z . 1705) .
235 Assessor – přísedící .
236 Alžběta Eusebie Hýzrlová, rozená Malovcová z Chýnova a Vimberka (z . 1681), manželka Ferdinan-

da Arnošta Hýzrla z Chodů (n . okolo 1622, z . 1692) .
237 Praha .
238 Kostel svaté Anny v areálu bývalého kláštera dominikánek na Starém Městě v Praze .
239 Řádové jméno přijaté Ludmilou Johanou Robmhápovou z Chodů (n . 1660, z . 1725) po vstupu 

do řádu dominikánek .
240 Jan Josef Robmháp ze Suché (n . 1677, z . 1677) .
241 Jan Václav (Antonín) Robmháp ze Suché (n . 1678, z . 1682) .
242 Jan Ferdinand (Adam) Robmháp ze Suché (n . 1681, z . 1714) .
243 Eleonora Cecílie Robmhápová, rozená Věžníková z Věžník (z . 1702), manželka Jana Ferdinanda 

(Adama) Robmhápa ze Suché (n . 1681, z . 1714) .
244 Bernard František Ignác Věžník z Věžník na Nových Dvorech (z . 1714), otec Eleonory Cecílie 

Robm hápové z Věžník (z . 1702), přísedící komorního soudu, v roce 1679 hejtman Čáslavského 
kraje, od roku 1694 povýšený do hraběcího stavu .

245 Lenní/lehní soud – dvorský soud, řešící mj . záležitosti spojené s vlastnictvím a správou královských 
statků .

246 Assessor – přísedící .
247 Nové Dvory – zámek a městečko u Kutné Hory ve středních Čechách .
248 Třebešice – tvrz a vesnice mezi Kutnou Horou a Čáslaví ve středních Čechách .
249 Zdechovice – zámek a vesnice u Přelouče ve východních Čechách .
250 (Kateřina) Terezie Věžníková, rozená z Arco (popř . z Archu) (z . do 1693), manželka Bernarda Fran-

tiška Ignáce Věžníka z Věžník na Nových Dvorech (z . 1714), příslušnice původem jihotyrolského 
šlechtického rodu hrabat z Arco .
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Eleonory .251 Jest profess252 [Eleonory 
Robmhápové ze Suché] na Račanech [!]253 
u uršulinek,254 má jméno Anna Alojsia .255

64)
1682
Dne čtvrtého Februarii dceru Marii Fran-
tišku .256 Měla urozenýho a statečnýho ry-
tíře Isidora Obyteckýho z Obytec .257

65)
1684
Druhou dceru Annu Catherinu .258 † 
[v roce] 1686 .

66)
1689
Štvrtýho syna Jana Frantz Karla Antonína 

Adama259 dne 19 . Maji . Voženil se 1709 
s slečnou Theresií Helenou Obyteckou,260 
dcerou pana Václava Obyteckýho,261 pod-
komořího v Království českým, a Elisabe-
thy rozené Vratislavový .262

67)
1710
Narodila se jim první cera263 a umřela brzy 
po porodu .

68)
1711
D[ne] 1 . Junii druhá Maria Franciska Xa-
veria Teresia Josefa .264 Ta jeho manželka 
[Terezie Helena Robmhápová z Obytec] 
umřela 1714 d[ne] 4 . Maji v stáří 33 let .

251 Eleonora Robmhápová ze Suché (n . 1702), od roku 1719 příslušnice ženského řeholního řádu 
voršilek .

252 Profese/profess – řádový slib .
253 Hradčany – městská část Prahy; klášter voršilek s kostelem svaté Voršily se však nachází na Novém 

Městě v Praze .
254 Voršilky (popř . uršulinky) – ženský řeholní řád vyznávající svatou Voršilu, zaměřený na vzdělávání 

dívek a péči o potřebné .
255 Řádové jméno přijaté Eleonorou Robmhápovou ze Suché (n . 1702) po vstupu do řádu voršilek .
256 (Marie) Františka Obytecká, rozená Robmhápová ze Suché (n . 1682, z . 1732) .
257 Isidor Václav Obytecký z Obytec na Chvalovicích a Klukách (n . 1682, z . 1734), manžel (Marie) 

Františky Obytecké ze Suché (n . 1682, z . 1732), zemský soudce, hejtman Čáslavského kraje (podle 
Dobřenského) .

258 Anna Kateřina Robmhápová ze Suché (n . 1684, z . 1686) .
259 ( Jan) František Karel (Antonín Adam) Robmháp ze Suché (n . 1689, z . 1743) .
260 Terezie Helena Robmhápová, rozená Obytecká z Obytec (n . 1681, z . 1714), manželka ( Jana) Fran-

tiška Karla (Antonína Adama) Robmhápa ze Suché (n . 1689, z . 1743) .
261 Jan Václav (Ferdinand) Obytecký z Obytec (n . 1639, z . 1707), otec Isidora Václava Obyteckého 

z Obytec na Chvalovicích a Klukách (n . 1682, z . 1734) a Terezie Heleny Robmhápové z Obytec 
(n . 1681, z . 1714), v letech 1699 až 1707 podkomoří Království českého, zemský soudce .

262 Alžběta Obytecká, rozená Vratislavová z Mitrovic (n . 1648, z . 1713), manželka Jana Václava (Ferdi-
nanda) Obyteckého z Obytec (n . 1639, z . 1707) .

263 Blíže neurčená osoba (n . 1710) .
264 Marie Františka (Xaverie Terezie Josefa) Bojakovská, rozená Robmhápová ze Suché (n . 1711, 

z . 1792) .
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69)
1714
23 . Octobris vzal sobě druhou manželku 
Annu Ludmilu rozenou Schaffmanku 
z Hemmerless,265 dceru ur[ozeného] rytí-
ře, pana Alexandra Schaffmana z Hemer-
less266 a Magdaleny z Říčan .267

70)
1690
19 . Januarii pátýho syna Jan[a] Antoní-
na,268 pána na Lichtenburku269 a Třemoš-
nicích270 a Moravanech,271 který sobě vzal 
1711 Annu Francisku, slečnu z Franken-
feldu .272 Měli spolu 2 syny a 2 dcery:

71)
1712
18 . Februarii Jana Josefa .273

72)
1713
30 . Julii Jana Ignatia .274

73)
Anna Theresia .275

74)
Anna Maria,276 která byla kopulírována277 
s panem Frantz Karlem Goltshem278 1737 
dne 25 . Novembris .

75)
1735
První syn [Jan] Josef279 vzal sobě za man-
želku třetího Octobris 1735 Annu Marii 
Schaffmanku z Hemmerless,280 posled-
ní z linie český rodu toho, dceru Josefa 
Schaffmanna z Hemmerless281 a Anny 
z Löwenkron .282 Zplodili spolu:

265 Anna Ludmila Robmhápová, rozená Šofmanová z Hemrlesu (z . 1749), manželka ( Jana) Františka 
Karla (Antonína Adama) Robmhápa ze Suché (n . 1689, z . 1743) .

266 Alexandr Mikuláš Šofman z Hemrlesu (z . 1695), otec Anny Ludmily Robmhápové z Hemrlesu 
(z . 1749) .

267 Magdaléna Maximiliána Šofmanová, rozená z Říčan, manželka Alexandra Mikuláše Šofmana  
z Hemrlesu (z . 1695) .

268 Jan Antonín (Karel) Robmháp ze Suché (n . 1690, z . 1755) .
269 Lichnice .
270 Třemošnice .
271 Moravany .
272 Anna Františka Robmhápová, rozená Franchimontová z Frankenfeldu (z . 1769), manželka Jana 

Antonína (Karla) Robmhápa ze Suché (n . 1690, z . 1755) .
273 Jan Josef Robmháp ze Suché (n . 1712, z . 1761) .
274 Jan Ignác Robmháp ze Suché (n . 1713, z . 1751) .
275 Anna (Marie) Terezie Robmhápová ze Suché .
276 Marie Anna ( Johana) Golčová, podruhé pravděpodobně provdaná za Eustacha z Widern, rozená 

Robmhápová ze Suché (z . 1782) .
277 Kopulírovat – provdat; od latinského copulare – provdat, spojit .
278 ( Jan) František Karel z Golče (n . 1717, z . 1740), manžel Marie Anny ( Johany) Golčové ze Suché 

(z . 1782) .
279 Jan Josef Robmháp ze Suché (n . 1712, z . 1761) .
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76)
1737
D[ne] 21 . Julii syna Jana Emmanuela 
 Maria .283

77)
Notitias has ex authographo Rabenhaup-
tiano â charissima conjuge mea secunda, 
domina Maria Anna baronissa de Wun-
schwitz, nata Hartmanin comitissa de Clar-
stein284 6 . et 7 . Decembris anno 1738 de-
scriptas collationavi et omnimode consonas 
reperi . Pragae285 7 . Decembris anno 1738 .
Godefridus Daniel liber baro de Wun-
schwitz286

280 Marie Anna Robmhápová, rozená Šofmanová z Hemrlesu (n . 1715, z . 1748), manželka Jana Josefa 
Robmhápa ze Suché (n . 1712, z . 1761) .

281 Josef Jan Vilém Šofman z Hemrlesu (n . 1679, z . 1716), otec Marie Anny Robmhápové z Hemrlesu 
(n . 1715, z . 1748) .

282 Anna Kateřina Šofmanová, rozená Böhmová z Löwenkronu (z . 1715), manželka Josefa Jana Viléma 
Šofmana z Hemrlesu (n . 1679, z . 1716) .

283 Jan Emanuel (Mario) Robmháp ze Suché (n . 1737, z . 1740) .
284 Marie Anna Wunschwitzová, rozená Hartmannová z Klarštejna (n . 1705, z . 1775), manželka Gott-

frieda Daniela Wunschwitze (n . 1678, z . 1741) .
285 Praha .
286 Gottfried Daniel Wunschwitz (n . 1678, z . 1741), významný český barokní genealog a heraldik .

Hmotným dokladem způsobu prezentace výlučné-
ho společenského postavení Albrechta Robmhápa 
ze Suché (z. 1595) se stal jeho dodnes dochovaný 

náhrobek. Rytíř se na něm nechal zpodobnit v plné 
válečné zbroji po boku své manželky 

(August Sedláček, Hrady, zámky a tvrze 
Království českého XII, Praha 1900, s . 49 .) .
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rozrod robmhápů ze suché – mužská linie
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lichnická a ohebská větev robmhápů ze suché*

* S ohledem na neúměrný rozsah příbuzenských vazeb byli do zjednodušeného rozrodu zahrnuti pouze 
vybraní mužští příslušníci z obou větví .
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František Koreš
Macht, krieg und der gesellschaftliche aufstieg in der Geschichte 
des adelsgeschlechts robmháp von suchá seit dem 16 . bis zum 18 . jahrhundert 
und seine Familienmemoria

Der Autor der vorliegenden Studie fokussiert die Geschichte des Rittergeschlechts der 
Robmháps von Suchá im Zeitraum vom 16 . bis zum 18 . Jahrhundert und bemüht sich 
durch seine Herangehensweise, unter verschiedenen Blickwinkeln einen Beitrag zur Ver-
tiefung der Erkenntnisse über das Leben des niederen Adels im Königreich Böhmen vor 
und nach der Schlacht am Weißen Berg zu leisten . Einen wichtigen Bestandteil des Bei-
trags stellt die kritische Edition eines Auszugs aus der Familienmemoria der Robmháps 
von Suchá dar, deren zeitgenössische Abschrift in der genealogisch-heraldischen Wun-
schwitz-Sammlung im Nationalarchiv in Prag aufbewahrt wird . Das wertvolle, jedoch 
von den Forschern kaum beachtete und genutzte Ego-Dokument, das die Einträge zu 
den Ereignissen aus den Jahren 1305 bis 1737 umfasst, bietet in der Kombination mit den 
Aussagen der privaten wie auch amtlichen Korrespondenz, der Testamente und Nobili-
tationsurkunden einen einzigartigen Einblick in die Lebensschicksale der Angehörigen 
dieses Adelsgeschlechts . Vor ihrem Hintergrund war es dann möglich, wenigstens einige 
Ursachen der sozialen, politischen und konfessionellen Wandlungen des niederen Adels, 
zu denen es besonders nach der Niederlage des böhmischen Ständeaufstands im Jahre 
1620 gekommen war, zu enthüllen .

In Anlehnung an die historisch-anthropologischen Zugangsweisen bemüht sich der 
Autor um eine gründlichere Erfassung der Werte in der Gedankenwelt der Ritter wie 
auch der kürzlich in den Adelsstand aufgenommenen Herren . Der gewählte Blickwinkel 
ermöglicht ihm dann, in die Handlungsweisen und Verhaltensmuster der adligen Indivi-
duen einzudringen . Der Autor widmet auch der Enthüllung der personalen Struktur der 
sozialen Netzwerke der Adelsfamilie Robmháp von Suchá wie auch den Instrumenten 
ihrer durchdachten Repräsentation seine Aufmerksamkeit .

Zur Beantwortung der gestellten Fragen verfolgt der Autor die politischen und mili-
tärischen Karrieren der männlichen Nachkommen des Vizeschreibers von Böhmen Wen-
zel Robmháp von Suchá, der zu den Zentralfiguren in der edierten Handschrift gehört . 
Nicht unbeachtet bleiben die bunten Schicksale und die Karrieren der Angehörigen an-
derer Zweige des Adelsgeschlechts . Alle erworbenen Erkenntnisse betrachtet der Autor 
im Kontext mit den Ausdrucksformen verschiedener sozialer Strategien und ihrem Ein-
fluss auf die gesellschaftliche Stellung des Individuums, der Familie wie auch des ganzen 
Adelsgeschlechts .

Durch die Veröffentlichung der Familienmemoria der Robmháps von Suchá bemüht 
sich der Autor der Studie in erster Linie, einen Beitrag zum Wiederbeleben des For-
schungsinteresses an der Geschichte des niederen Adels, und dies dann besonders in 
Hinblick auf die Zeit nach der Schlacht am Weißen Berg, zu leisten . Einen der Wege 



148 Opera histOrica    • ročník 16 • 2015 • č. 1

/ Materiály / RESUMé

zum Hervorheben der einzelnen Vertreter dieser sozial vielfältigen Schicht und ihrer Le-
bensschicksale stellen die Selbstzeugnisse, die in der genealogisch-heraldischen Wun-
schwitz-Sammlung aufbewahrt werden, dar . Sie beinhalten nicht nur ungewöhnliche 
Alltagserlebnisse, sondern auch die generationenüberschreitenden Kategorien der Ge-
dankenwelt der Vertreter des niederen Adels, unter denen das Gedächtnis der vornehmen 
Herkunft, der Militärdienst oder die Beziehung zu einer konkreten Region eine beson-
dere Stellung einnehmen .

KEY WORDS: 
Bohemian lower nobility; careers, ego-sources; Robmháp of Suchá; Gottfried Daniel Wunschwitz .
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zdeněk Šimeček – jiří Trávníček, 
Knihy kupovati… Dějiny knižního trhu 
v českých zemích, Praha, Academia, 2014 . 
499 s ., ISBN 978-80-200-2404-6 .

Publikace je výsledkem ambiciózní snahy 
postihnout vývoj četby a produkce knih 
v českých zemích od konce 9 . do začátku 
21 . století . Zdeněk Šimeček a Jiří Trávní-
ček k tématu přistupovali z různých úhlů 
pohledu . Zohledňovali nejen statistické 
údaje o počtu nakladatelství či vydaných 
knih, nýbrž sledovali celkovou oblibu čtení 
ve společnosti . Zajímali se o to, které kni-
hy přitahovaly čtenáře, jakým způsobem 
k nim pronikaly a s jakými podněty i ome-
zeními se musel knižní trh vyrovnávat .

Ačkoliv usilovali o plnohodnotné 
postižení všech jedenácti staletí, v jejichž 
průběhu se v českých zemích knižní 
kultura rozvíjela, položili hlavní důraz 
na období posledních 150 let . Fascinace 
20 . stoletím má svou kladnou i zápornou 
stránku . Nespornou výhodou je, že díky 
ní nabízí publikace Knihy kupovati… 
potřebný a srozumitelný přehled hlavních 
tendencí, které se v knižní kultuře v tomto 
století plném zvratů a překotného rozvoje 
projevily . Sleduje nejen oficiální státem 
podporovanou literaturu, ale rovněž „šedou 
zónu“ a samizdat . Zásadním způsobem 
přispívá ke zmapování posledně jmenova-
ných oblastí, přičemž se snaží určit, která 
nakladatelství, osobnosti i jednotlivé knihy 
hrály klíčovou roli .

Tento pohled zaměřený na vyrovnávání 
se s ideologií a vytváření alternativních 
zdrojů poznání vrcholí zdařilým popisem 
proměn, které přinesla Sametová revoluce . 
Autoři se nezastavili pouze u politických 

změn, nýbrž se nevyhýbali ani klíčovému 
tématu současnosti, jímž jsou elektronické 
knihy a možnost sdílení textů prostřed-
nictvím internetu . Na základě kvalitních 
statistických údajů dále provedli srovnání 
mezi čtenáři v České republice a jiných ev-
ropských státech . Zdůraznili nadstandard-
ní zájem Čechů o literaturu i roztříštěnost 
českého knižního trhu, jež vede ke značné 
nepřehlednosti, avšak poskytuje příležitost 
i malým a začínajícím nakladatelstvím .

S barvitým a podnětným způsobem, 
jímž je uchopena historie 20 . století, 
kontrastují výrazně zhuštěné kapitoly 
věnované starším obdobím . Zvláště knižní 
kultuře středověku je vyhrazen jen velmi 
omezený prostor . Vzniká tak nesprávný 
dojem, že v tomto období stály české 
země na okraji kulturního vývoje a knihy 
jejich obyvatele prakticky neovlivňovaly . 
Konkrétním příkladem přílišné stručnosti 
je například zajímavá zmínka o tom, že 
převážná část prvotisků byla v poslední 
třetině 15 . století vydána v Plzni . Podle 
autorů odsud pocházela i úplně první 
tištěná kniha, jež se na území Českého 
království objevila . Její název ale chybí .

Podstatně lépe se autorům podařilo 
zpracovat dějiny knihy v raném novověku . 
Jde ostatně o dobu, jíž se Zdeněk Šimeček 
dlouhodobě zabývá . Zvláště podnětné jsou 
doklady o prvních reklamách na knihy, cen-
zurních nařízeních a jejich obcházení i po-
tížích nakladatelů s neprodejnými tituly . 
Bez povšimnutí by však neměly zůstat ani 
pasáže věnované židovské literatuře a jejím 
kontaktům s křesťanským prostředím .

Kromě přílišného zhuštění některých 
pasáží věnovaných starším obdobím náleží 
ke slabinám této syntézy také jistá územní 
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nevyhraněnost . Protože určité části pub-
likace psal Zdeněk Šimeček ještě v době, 
kdy Češi a Slováci žili v jednom státě, 
věnoval se také slovenské literatuře . Avšak 
zatímco v části zaměřené na 20 . století 
působí výklad o situaci na Slovensku 
vyrovnaně a napomáhá k utvoření celkové 
představy o literatuře bývalého Českoslo-
venska, v oddílech zaměřených na kulturu 
18 . a 19 . století vyznívá spíše jako vynuce-
ný přívažek . Existence knižní kultury na 
Slovensku je ostatně zmíněna poprvé až 
při kontaktech mezi Václavem Matějem 
Krameriem a slovenskými buditeli .

I přes zmíněné nedostatky považuji 
publikaci Knihy kupovati… za přínos-
nou . Jejím prostřednictvím se může širší 
veřejnost seznámit s mnoha poznatky, jež 
byly dosud rozšířené pouze mezi odbor-
níky . Získat je bylo totiž dosud možné 
pouze četbou většího počtu odborných 
článků a specializovaných monografií . 
Nyní je Zdeněk Šimeček a Jiří Trávníček 
zpřístupnili v přehledné publikaci, která 
je přitažlivá jasným uspořádáním, zají-
mavými tématy i bohatými obrazovými 
přílohami .

Kateřina Pražáková

peter kónya a kol ., Dejiny Uhorska 
(1000–1918), Prešov, Vydavateľstvo 
Prešovskej univerzity v Prešově 2013, 
787 s . + 48 s . barevných příloh, 
ISBN 978-80-555-0921-1 .

Shrnující pohled na dějiny Uher je dílem 
kolektivu slovenských autorů pod edičním 
vedením medievisty a historika raného 
novověku Petera Kónyi, jenž působí na 

Prešovské univerzitě . Syntéza si vytkla za 
cíl pojmout dějiny historické svatoštěpán-
ské země . Již v úvodu se editor vymezil 
oproti zažitému konstruktivistickému 
přístupu ke studiu slovenských dějin 
uměle vytržených z uherského kontextu, 
který měl evokovat představu jakého-
si autonomního postavení budoucího 
slovenského území již před rokem 1918 
(s . 7) . Tento zavádějící koncept přežíval 
ve slovenské historiografii hluboko do 
devadesátých let 20 . století a byl opakova-
ně kritizován zejména ze strany moderní 
maďarské historiografie .

Publikace byla pojata jako vysokoškol-
ská učebnice přístupná zároveň odborné 
veřejnosti . Pokouší se podat dějiny Uher 
jako standardní evropské země, bez 
archaické a stereotypní nálepky zaostalosti 
či tisíciletého utlačování nemaďarských 
etnik . Autoři proklamují výklad dějin 
oproštěný od národnostní, konfesní či 
politické orientace . Omezený rozsah 
jim však neumožnil pojmout řadu témat 
dostatečně podrobně . Přes avizovanou 
snahu o moderní pohled na dějiny uher-
ského prostoru zůstal výklad často závislý 
na pozitivistických dílech předválečných 
historiků a nepřekročil popis politických 
dějin . Celý text využívá slovenské podoby 
personálií a toponym, zatímco maďarské 
tvary uvádí pouze v případech, kdy jejich 
slovenská obdoba nevznikla . Zde je možné 
vznést první námitku, jelikož takové pojetí 
protiřečí snaze o „nadnárodní“ výklad 
dějin Uher . Alespoň řada historicky 
a etnicky čistě maďarských lokalit mohla 
být uvedena v textu v původní podobě, 
popřípadě shrnuta v dvoj- či více jazyčné 
tabulce přiložené k textu knihy .
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První kapitola přesahuje stanovený 
chronologický rámec a předkládá čtenáři 
geografickou a geopolitickou charakteristi-
ku Karpatské kotliny v době od stěhování 
národů do usazení Maďarů a vzniku jejich 
kmenového svazu před koncem 10 . století . 
Zde je potřeba vyzdvihnout využití ar-
cheologického výzkumu a upřesnění dříve 
nepřesné lokalizace germánských, slovan-
ských i příchozích ugrofinských etnik, jež je 
přehledně podáno také graficky . Z pohledu 
českého čtenáře však působí příliš spoře 
zmínky o sousedství a zániku Velkomorav-
ské říše . V seznamu literatury ostatně není 
citována žádná z moderních českých prací 
k tomuto tématu . Zeširoka jsou naopak vy-
zdviženy zásluhy arpádovského velkokníže-
te Gejzy, který schopnou politikou připravil 
půdu pro vzestup syna Štěpána .

Druhá kapitola práce zaměřená na stře-
dověké Uherské království (1000–1526) 
přináší dosud nepříliš známou interpretaci 
Zlaté buly krále Ondřeje II . z roku 1222, 
jež je zajímavou paralelou k výzkumům 
Zlaté buly sicilské Martina Wihody . 
Uherský dokument je konečně analyzován 
nejen v kontextu panovnické centralistic-
ké politiky, ale zároveň jako východisko 
stratifikace uherské šlechty, jež si svěřené 
výsady následně udržela až do konce 
uherského feudalismu v letech 1848–1849 
(s . 76–78) . Na dalších stránkách opět 
následuje prostý popis politických dějin, 
který neuspokojí informovaného badatele 
znalého české, rakouské i maďarské histo-
riografické produkce zejména k tématům 
jako jsou bitva u Kressenbrunu (s . 81), 
krátké, přesto neopominutelné uherské 
vlády posledních Přemyslovců Václava II . 
a jeho syna (s . 91–92) či období jagellon-

ské . O poznání rozsáhlejší pozornosti se 
dočkala uherská vláda Zikmunda Lucem-
burského . V seznamu literatury – jakkoli je 
jeho pojetí zřetelně stručné a zaměřené na 
syntetizující přehledové publikace – chybí 
citace prací k tématům v přímé souvis-
losti s českými a rakouskými dějinami . 
Z aktuálních badatelských témat výklad 
neobsáhl kupříkladu problematiku sym-
boliky svatoštěpánské koruny . Chybějící 
recepce zahraničních výzkumů je nejpatr-
nější při výkladu bitvy u Moháče (1526), 
která sehrála v dějinách Uher i střední 
Evropy zásadní roli . Stručný popis střetu 
očividně nereflektoval pokročilé výsled-
ky bádání mimo slovenskou historickou 
vědu (především práce Zdeňka Vybírala, 
Gézy Pálffyho), což je patrné v absenci 
ozřejmení ideologického pozadí osmanské 
expanze i obrany Uher využívající záštity 
v konceptech sarmatismu či dědictví stále 
živých křesťansko-rytířských ideálů . Stejně 
tak kusá zmínka o palbě osmanského 
dělostřelectva nevystihuje souvislost s po-
stupující modernizací válečnictví, jež právě 
v prostoru Uher značně podnítila nastupu-
jící vojenskou revoluci 16 . a 17 . století (s . 
182) . Stať o středověkých dějinách Uher 
uzavírá apendix, který shrnuje „politické 
a spoločenské štruktúry, demografický 
vývoj, rozvoj miest a dedín“ a naposledy 
„kultúrny vývoj a počiatky písomností 
v domácich jazykoch“, jež strukturou, 
zařazením i obsahem bohužel nepřesahuje 
pojetí popisné příručky .

Třetí a nejrozsáhlejší část práce se věnu-
je období, kdy se Uhry proměnily ve válči-
ště křesťanské a islámské civilizace a ocitly 
se mezi příslovečnými mlýnskými kameny 
habsburských obranných a centralizačních 
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snah ohrožovaných sílící osmanskou ex-
panzí, a to až do sklonku 18 . století, které 
je následně ve stejné kapitole pojato jako 
doba konsolidace . Vnitřní členění tohoto 
oddílu bylo zvoleno funkčně a v kontextu 
nejnovějších zahraničních syntetických 
podání, předložených především maďar-
skou historiografií, jež pojala ukončení 
období prvního velkého náporu Osmanů 
(1526–1606) vídeňským mírem jako 
klíčový mezník uherských dějin raného 
novověku nahrazující starší marxistické 
chronologické členění založené na vývoji 
feudálních vztahů . Zasloužené pozornosti 
se dostává vzpouře Štěpána Bočkaje, jež 
je v závěru stati zhodnocena jako první 
z celé řady protihabsburských uherských 
povstání, která určila politický vývoj ce-
lého následujícího století (s . 251) . Dějiny 
uherského 17 . století autorský kolektiv 
podává opět se zřetelem na politický vývoj 
určený protihabsburským odporem pře-
vážně sedmihradských magnátů a nových 
protitureckých válek . Výklad sleduje zlatý 
věk Sedmihradska, povstání Bethlena, 
Rákócziho, Thökolyho kuruckého hnutí 
a porážku osmanské expanze u Vídně 
(1683), jež vyústila v „súmrak polmesia-
ca“ stvrzený karlovickým mírem (1699) . 
Toto období bylo prodchnuto otázkami 
o novém uspořádání území, z něhož byla 
vytlačována osmanská moc, což paradoxně 
vedlo k odporu všech vrstev uherské spo-
lečnosti k centralizačním snahám Leopol-
da I . (s . 341) . Cennými zpestřeními výčtu 
politických dějin jsou navazující kapitoly 
o životě na pozadí válek a povstání, stejně 
jako o konfesním, etnickém a kulturním 
vývoji společnosti, jež tentokrát využily 
bohatších sekundárních i primárních 

pramenů . Nahodile a stručně je zmíněno 
aktuálně bádané téma vnímání „cizího“ 
v souvislosti s usazováním židovského 
a cikánského obyvatelstva zejména v po-
slední třetině 17 . století (s . 366) . Poslední 
část třetího oddílu popisuje období „krát-
kého“ 18 . století (1699–1790) jako nástup 
habsburské normalizace Uher po porážce 
posledního velkého kuruckého povstání 
Františka II . Rákócziho (1703–1711) . 
Rozsáhlejší výklad pojímá střet zavádě ných 
tereziánských reforem se zájmy uherských 
stavů . Rovněž pokus o prosazení josefín-
ského „germanizačného patentu“ a jeho 
následný krach byly zpracovány v širších 
souvislostech a vystihly především roli 
odporu šlechtických a církevních stavů 
společnosti k opatřením vídeňského cen-
tralismu (s . 438–440) . Závěrečné pasáže 
statisticky popisují podíl Uher na hospo-
dářství habsburské monarchie, přičemž po-
užívají polarizovaných příměrů „zaostalého 
prívesku a prvej kolónie monarchie“ . První 
z těchto přirovnání vyvrací především 
rychlá obnova zemědělské produkce a vze-
stup důlní těžby, dostatečně prokázaný již 
dříve analyzovanými početnými prameny 
hospodářské evidence, což souviselo s vl-
nou přistěhovalců, kteří v průběhu 18 . sto-
letí vtiskli uherské společnosti multietnický 
i multikonfesní ráz (s . 465 an .) .

Také poslední čtvrtá kapitola syntézy 
se přidržela moderního pojetí a chrono-
logického vymezení výkladu v kontextu 
středoevropských dějin . Koncept dlouhého 
19 . století (1790–1918) je vyplněn popisem 
absolutistické politiky Františka I ., rozvoje 
uherského nacionálního hnutí v předrevo-
luční době, revolučních událostí let 1848–
1849, jež jsou vylíčeny v dostačujících 
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kulturních i hospodářských souvislostech . 
Uherská revoluce odstranila poddanství, 
stavovská privilegia a přinesla občanskou 
společnost, zároveň však „konflikt s pred-
staviteľmi niektorých nemaďarských národ-
ností ukázal nereálnosť koncepcie uhorské-
ho národa s jediným maďarským jazykom 
i nedostatočný národnostný program 
revolúcie“ (s . 585) . Nastupující neoabso-
lutismus přinesl nemaďarským etnikům 
velké zklamání, což vyústilo v počátky 
etnické, kulturní i politické emancipace 
nejen Slováků . V tomto momentu práce 
svou kritikou překračuje staré konstruk-
tivistické a zavádějící snahy o etnickou 
definici slovenského národa před polovi-
nou 19 . století (srov . s . 598–599) . Poslední 
podkapitola knihy je věnována období 
dualismu (1867–1918) . Výklad opět sleduje 
sled „velkých“ dějin prodchnutý přehledem 
vzniku a vývoje politických frakcí všech 
národnostních skupin .

Překvapivě stručný je závěrečný přehled 
účasti Uher v první světové válce, kde 
dobře známý a v kontextu omezeného 
rozsahu publikace snad i nadbytečný popis 
obecného vývoje světového konfliktu na 
všech frontách ubral prostor kýžené stati 
o válečných letech v Uhrách, shrnuté na-
vzdory využitelným poznatkům maďarské 
historiografie na pouhých necelých čtyřech 
stranách (s . 739–742) . Také zde převážil 
popis politických souvislostí nad zajíma-
vými a aktuálními tématy militarizace 
hospodářství, projevů maskulinity, gende-
rové optiky, emancipace žen či podrobnější 
analýzy postoje obyvatel uherské země 
k zapojení do konfliktu . Podobně stručně 
jsou pojednány závěrečné fáze emancipace 
slovenského národa na pozadí konceptu 

čechoslovakismu i autonomistická hnutí 
jižních Slovanů . Jako procesy, jež vedly 
k zániku „velkých“ historických Uher, by si 
zasloužily i přes omezený rozsah syntézy 
větší pozornost (pouze s . 743–744) . Konec 
integrity svatoštěpánské země je alespoň 
vhodně zasazen do kontextu rozpadu 
habsburské monarchie, čímž je výklad 
symbolicky uzavřen .

Typografické zpracování knihy je kva-
litní, ačkoli by podrobné zhodnocení úrov-
ně slovenského textu příslušelo lingvistovi . 
Úvodní obsah podává přehled o struktuře 
jednotlivých kapitol, v závěru knihy jsou 
uvedeny chronologické tabulky dynastií 
a vládců, uherských palatínů a předsedů 
vlád . Následuje topografický rejstřík, nikoli 
však rejstřík jmenný, což je u syntetic-
kého díla zásadním nedostatkem . Také 
seznam použitých pramenů a literatury je 
překvapivě stručný a kupříkladu z české 
historiografické produkce obsahuje pouze 
práce Miroslava Hrocha (1999), Richar-
da Pražáka a kol . (1993) a Josefa Šusty 
(1924–1931) . Kniha není vybavena po-
známkovým aparátem, a to ani v případě 
citací z pramenů, jež na několika místech 
prokládají výklad . Popisný styl osvěžu-
je velký počet černobílých i barevných 
ilustrací, jež však mohly být podrobněji 
interpretovány . Téma vývoje uherského 
výtvarného umění a architektury ostatně 
zůstalo zcela stranou pozornosti . Několika 
desítkám vložených barevných map lze 
vytknout příliš malé popisky (legendy), jež 
mohly být v mnoha případech umístěny 
ve sloupci vlevo při nižším, často prázd-
ném okraji stránky, čímž by byla zvýšena 
čitelnost těchto jinak graficky zdařilých 
schémat .
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Recenzovaná kniha splňuje avizované 
zaměření vysokoškolské učebnice . Z hle-
diska standardů středoevropských historio-
grafií ovšem při této ambici postrádá po-
třebné interdisciplinární zapojení kulturně 
historických, historickoantropologických 
a uměleckohistorických přístupů . Popisný 
výklad dějin Uherského království zůstal 
často závislý na předválečných pozitivis-
tických dílech, přesto podává základní fak-
tografický přehled o problematice, jež byla 
dosud líčena převážně izolovanými pohle-
dy (česko)slovenské či maďarské historické 
vědy při snaze vyvarovat se nacionálně 
motivovaného konstruktivismu . Publikace 
proto poslouží jako úvod do studia dějin 
Uher v celém jejich chronologickém rozsa-
hu . Zároveň vybízí ke zpracování kritické 
vědecké syntézy s hlubšími tematicky 
i metodologicky lépe ukotvenými výklady 
klíčových dějinných událostí, podloženými 
nezbytným poznámkovým aparátem .

Miroslav Žitný

james r . PalmiTessa (ed .), Between 
Lipany and White Mountain. Essays 
in Late Medieval and Early Modern 
Bohemian History in Modern Czech 
Scholarship (= Studies in Central 
European Histories 58), Leiden–Boston, 
Brill 2014, 365 s . + xix stran úvodu, 
ISBN 1547-1217 .

Předkládaný sborník vydalo prestižní na-
kladatelství Brill jako padesátý osmý sva-
zek ediční řady Studies in Central European 
Histories (hlavní editoři David M . Luebke, 
University of Oregon a Celia Applega-
te, Vanderbilt University), do níž dosud 

přispívaly především americká a německá 
historiografie a již roku 1985 otevřel Peter 
Blickle vydáním knihy The Communal Re-
formation, anglické syntézy jeho výzkumů 
průběhu reformace venkovských i měst-
ských oblastí na pomezí jižního Německa, 
Švýcarska a Rakouska . Ukázka českého 
moderního bádání pronikla mezi tuto 
edici anglický tištěných monografií teprve 
v loňském roce, proto si jistě zaslouží 
pozornost nejen autora tohoto recenzního 
příspěvku .

Soubor dvanácti esejů vybraných čes-
kých a moravských historiků a historiček 
pokrývá klíčová i případová témata bádaná 
moderní domácí historiografií od poloviny 
15 . do poloviny 17 . století . Editor v úvo-
du přiznává, že jde o anglické překlady 
upravených textů, které již byly publiková-
ny formou samostatných studií či kapitol 
monografií . Zdánlivě nahodilé tematické 
rozhraní textů sahajících od politických, 
náboženských a demografických charak-
teristik sledovaného období a prostoru 
k tématům každodennosti, kriminality 
a švu venkovského a městského prostředí 
předkládá čtenáři především rozsáhlou 
ukázku funkčně využitých moderních 
metodologických nástrojů při studiu 
zásadních společenských, náboženských 
i politických procesů probíhajících v ze-
mích Koruny české mezi symbolickými 
mezníky lipanské a bělohorské bitvy, a to 
v kontextu pozdně středověkého soustátí 
a rodící se habsburské monarchie . Kniha 
je ostatně zaměřena na anglicky mluvící 
studenty amerických univerzit se zájmem 
o dané téma, jenž se objevil již od počátku 
devadesátých let 20 . století . Vzhledem 
k tomu, že dosud existuje pohříchu velmi 
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málo anglických překladů klíčových 
českých prací (shrnuty v úvodu na s . viii) 
či původních syntetizujících pohledů, sta-
ne se moderně koncipovaný sborník jistě 
vítaným úvodem do již známých i aktuál-
ně bádaných témat .

Předmluva knihy kromě nezbytných 
děkovných pasáží vhodně poukazuje na 
období diskontinuity v české historio-
grafii druhé poloviny 20 . století a shrnuje 
stručně také vývoj zájmu anglosaského 
publika o české dějiny pozdního středo-
věku a raného novověku, včetně vesměs 
amerických vědeckých institucí . Následuje 
základní technický aparát, který je vzhle-
dem k pojetí knihy vhodně zařazen ještě 
před jednotlivými texty . Seznamy tabulek 
a zkratek jsou následovány užitečným glo-
sářem českých, německých a polských to-
ponym a ediční, respektive překladatelskou 
poznámkou . V ní je nutné vyzdvihnout 
pečlivé vymezení formy překladů vlastních 
jmen, které vyznělo ve prospěch anglizo-
vaných původních českých tvarů namísto 
německých podob příjmení, které často 
anglické texty volně přejímaly (např . Wil-
liam of Rožmberk či Vratislav of Pernštejn 
namísto William of Rosenberg či Vratislav 
of Pernstein – srov . s . xiv) . Ve zvláštním 
odstavci bylo rovněž vymezeno užívání 
jmen českých archivních institucí, jejichž 
české názvy obsahuje ostatně i tabulka 
zkratek . To vše při pečlivém zachování 
diakritických znamének . Neposlední cen-
nou součástí ediční poznámky je ukázkový 
výčet pečlivě zvolených překladů historic-
ké terminologie (např . Basel Compactats, 
Calixtine, Councilor, Land Ordinance, Privy 
councilor, Supreme Equerry, atd ., s . xv .), 
v jejímž přesném užívání při překladech 

nejrůznějších resumé a abstraktů vykazuje 
domácí bádání dosud značnou nedůsled-
nost . Krátké navazující biogramy obou 
překladatelů textů (Barbara Day a Chris-
topher Hopkinson) ostatně poukazují na 
jejich dlouhodobou zkušenost s českými 
historiografickými texty . Úvod doplňuje 
ještě chronologická tabulka, opět termi-
nologicky velmi hodnotná, a jednoduchá 
mapka prostoru českých korunních zemí 
založená na Historickém atlasu českých 
zemí od Evy Semotanové a kolektivu .

Samotným příspěvkům předchází také 
úvodní shrnutí dějin prostoru českých 
korunních zemí od raného středověku 
k hornímu mezníku práce, tedy k polovi-
ně 17 . století . Zhruba dvanácti stránkový 
přehled se opírá o práce Františka Šma-
hela, Jaroslava Pánka či Josefa Grulicha 
a shrnuje sledované období zcela v souladu 
s koncepty konfesionalizace, centralizace 
habsburské monarchie jako protipólu 
stavovské politiky, vývoje habsburského 
dvora i kulturních a poddanských pomě-
rů . Navazuje pojednání o nejvýraznějších 
dějepiseckých přístupech ke sledované-
mu období od Palackého romanticko-
-nacionální koncepce českých dějin přes 
pozitivistické přehodnocení Gollovy školy 
k rozdílným pojetím Pekařovým a Krofto-
vým . Zde prokázal editor James R . Palmi-
tessa sympaticky hluboký přehled o vý-
voji dějepiseckých koncepcí, jež je i pro 
českého čtenáře vítaným připomenutím 
nejvýraznějších historiografických posunů, 
nemluvě opět o terminologické hodnotě 
kvalitního překladu textu . Další kapitola 
úvodu s příslovečným názvem White Spots 
and Black Holes in Czech Historiography, 
1945–1989 (s . 24–30) představuje cenný 
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pohled amerického historika na období 
sevřenosti domácího bádání marxistickou 
metodologií i komunistickou ideologií, bě-
hem něhož však přesto vznikly hodnotné 
práce Josefa Polišenského, Josefa Petráně, 
Josefa Války, Josefa Janáčka, Františka 
Šmahela a dalších . Mezi nimi editor vy-
zdvihl kupříkladu analýzu právního života 
v Kutné Hoře od Jiřího Kejře z konce 
padesátých let (s . 27) . Nové směry a téma-
ta české historiografie od roku 1989 jsou 
shrnuty v závěrečné stati úvodu . Z pohle-
du editora odrážejí především obrovský 
zájem o dějiny šlechty, každodennosti, 
kriminality, přehodnocení reformace 
a protireformace s využitím moderního 
konceptu konfesionalizace (zde editor 
prokazuje znalost i nejnovějšího bádání, 
např . v případě habilitační práce Josefa 
Hrdličky z roku 2009, vydané již tiskem), 
nového kritického pohledu na husitství, 
gender studies a dějin žen, včetně ukotvení 
výzkumu v klíčových institucích a perio-
dicích při prohlubující se spolupráci české 
a zejména německé historiografie .

Dvanáct vybraných textů o dějinném 
vývoji Království českého (editor správně 
vymezuje, že z korunních zemí nebyly za-
hrnuty příspěvky k dějinám slezských kní-
žectví ani obou Lužic) záměrně pokrývá 
chronologické rozpětí čtyř dekád . Každý 
z esejů je v úvodu doplněn vhodným bada-
telským profilem autora původních textů, 
někdy jde o kompilaci z více kapitol či 
článků, což je vždy pečlivě vymezeno . Prv-
ní dva příspěvky Roberta Kalivody (1961) 
a Františka Šmahela (1971) představují 
dva odlišné názory na odkaz husitství 
v českých dějinách . Zatímco Robert Kali-
voda prosazoval kontinuitu pohusitského 

uspořádání společenských struktur až do 
konce předbělohorské doby, František 
Šmahel zaměřil pozornost na formování 
a projevy politických i národních idejí 
v husitském programu . Třetí příspěvek 
z pera Petra Hlaváčka (2002) navazuje 
analýzou národnostně-jazykové situace 
na přelomu 15 . a 16 . století na příkladu 
českého dominikánského vikariátu ve 
srovnávacím kontextu situace dominikán-
ského řádu v Polsku, Slezsku a Rakousku . 
Moderní historiografická analýza budová-
ní panovnického dvora a integrace české 
šlechty k němu reprezentuje práce Václava 
Bůžka (2006) věnovaná arciknížeti Ferdi-
nandu Tyrolskému a jeho místodržitelské-
mu působení v Království českém . Dalším 
vybraným textem se stala třetí kapitola 
známé knihy Husitský epilog na konci-
lu tridentském Františka Kavky a Anny 
Skýbové (1969) zaměřená na „postavení 
české otázky v 16 . století“, jež může pro 
zahraničního čtenáře představovat cenný 
studijní materiál nejen k faktografickému 
pozadí obnovy pražského arcibiskup-
ství jako jednoho z nástrojů habsburské 
protireformace, jelikož moderní anglický 
překlad právě v případě této stati snad 
nejvýrazněji oživil domácímu bádání 
samozřejmě důvěrně známou problemati-
ku . Překlad Janáčkova portrétu Polyxeny 
z Lobkovic v roli „první dámy království“ 
(1977) byl následně zařazen jako zástupce 
počínajícího zájmu české historiografie 
o místo urozených žen v českých dě-
jinách renesanční doby, a to na pozadí 
vlivu a protireformační role jezuitského 
řádu v katolickém šlechtickém prostředí . 
Sedmý text představuje hluboká analýza 
podoby a soužití konfesijních táborů v čes-
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kých zemích od 15 . do 17 . století z pera 
Josefa Války (1988), pro domácí bádání 
dosud zásadní stať Tolerance či koexistence . 
Nechybí ani pohled do právních dějin za-
stoupený případovou studií Petra Kreuze 
(2007) k problematice „deliktu pohlavního 
zneužití a znásilnění dítěte před městským 
soudem v předbělohorských Čechách“ . 
Intelektuální a kulturní dějiny šlechty 
podané vzorovým biografickým pohledem 
Tomáše Knoze (2008) na základě analýzy 
knihovny Karla staršího ze Žerotína před-
kládá zahraničnímu čtenáři devátá stať . 
Zde se vyjma širokých horizontů morav-
ského velmože a významného dějinného 
aktéra otevírá pohled do náboženských, 
kulturních i politických poměrů šlechtic-
kého prostředí Markrabství moravského, 
jelikož text anglicky zpřístupnil také 
kapitolu „Právo a politika“ z Knozovy mo-
nografie . Příkladem moderního kritického 
přístupu nezatíženého konfesijními zřeteli 
je srovnávací analýza proměn katolických 
i utrakvistických náboženských bratrstev 
na pozadí náboženských a kulturních 
dějin počátku 17 . století z pera Jiřího 
Mikulce (2005) . Dalším z nejnověji 
bádaných témat jsou migrace, jejichž 
strategie v dlouhé časové perspektivě před 
a po třicetileté válce pojednali na příkladu 
jihočeského prostoru Josef Grulich a Her-
mann Zeitlhofer (1998) . Jejich srovnávací 
analýza výrazně přehodnotila interpretaci 
proměn poddanských poměrů, do nichž 
marxistická historiografie opakovaně 
projektovala jednu z fází vývoje třídních 
konfliktů „předměstské“ společnosti . 
Poslední z překladů předložil text Lenky 
Bobkové (2007) věnovaný pobělohorské-
mu exilu, v němž se čtenář může seznámit 

s historicko-antropologickým portrétem 
exulanta . Obraz jeho myšlenkového světa 
odrážejícího konfesijní identitu, životní 
úroveň v saských exilových centrech, stejně 
jako případové kariéry exulantů jsou pro 
zahraničního čtenáře dostatečně faktogra-
ficky ukotveny, a proto přestavuje i posled-
ní příspěvek vhodně zvolený vzorek co do 
tematického i metodologického rozvržení .

Celé práci, kterou uzavírá ještě sou-
pis výběrové bibliografie členěný podle 
jednotlivých kapitol a rejstřík zeměpisných 
a vlastních jmen, by bylo samozřejmě 
možné vytknout určitou nahodilost výběru 
vzorových textů, pochopitelně však pouze 
při vědomí nutné subjektivity takového 
hodnocení . Skutečným jednotícím měřít-
kem výběru textů se totiž stala snaha podat 
nejen stručný přehled klíčových badatel-
ských témat, ale i základní obraz vývoje 
české, respektive i československé historické 
vědy od šedesátých let 20 . století . Všechny 
zvolené texty totiž vždy dokládají meto-
dický výzkum problematiky dostatečnými 
faktografickými souvislostmi ve středoev-
ropském kontextu, neboť právě toto krité-
rium je pro zahraničního čtenáře nezbytné . 
Po technické stránce je nutné vyzdvihnout 
velmi kvalitní grafické provedení knihy . 
Již zmíněnou terminologickou hodnotu 
anglického překladu nesnižují ani drobné, 
nejčastěji jen tiskové chyby, jež se nakonec 
objevují převážně v transliteraci originál-
ních českých názvů publikací . Ze závažněj-
ších je nutno poukázat na chybu v přepisu 
jednoho z titulů příspěvku Petra Kreuze 
(„…působnost komního soudi ., na s . 197) .

Recenzovaná práce jistě splňuje svůj 
editorem jednoznačně vymezený cíl – 
představit anglofonnímu odbornému 
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i studentskému publiku kolekci tematicky 
i metodologicky příkladových prací novější 
a moderní české historiografie . Nezbývá 
než vyjádřit přání, aby ji v budoucnu násle-
dovaly další i šířeji koncipované knihy, jež 
zahraničním čtenářům při stejně kvalitně 
zvládnuté oborové terminologii předloží 
další z výsledků domácí historické vědy .

Miroslav Žitný

Michal Šroněk, De sacris imaginibus. 
Patroni, malíři a obrazy předbělohorské 
Prahy, Praha, Ústav dějin umění AV ČR 
2013 (= Opera minora historae artium 5), 
175 s ., ISBN 978-80-86890-63-0 .

Jeden z podnětných interdisciplinárních 
přístupů k tematice vícekonfesního soužití 
v českých zemích v 16 . a počátkem 17 . 
století představují příspěvky některých 
historiků umění, kteří se pokoušejí výtvar-
ná díla vzniklá v prostředí jednotlivých 
konfesí chápat a interpretovat jako důležitý 
prostředek konfesní (sebe)prezentace, 
propagandy, polemiky, výchovy či discipli-
nace . Drobná monografie Michala Šroňka 
si všímá problematiky konfesionality 
uměleckých děl vzniklých v prostředí ka-
tolické církve, které v dosavadním českém 
bádání – na rozdíl od prostředí moravské-
ho – stálo spíše na okraji zájmu . Autor svůj 
výzkum zasadil do pražských měst v ob-
dobí poslední čtvrtiny 16 . a první čtvrtiny 
17 . věku, tedy nejen do doby intenzivního 
soupeření jednotlivých konfesí, mezi nimiž 
zaujímalo důležité místo potridentské ka-
tolictví, ale současně i do období, kdy Pra-
ha byla načas rezidencí císaře i jeho dvora 
a hrála důležitou roli v plánech papežského 

stolce na obnovu katolické víry ve střední 
Evropě . Šroňkův zájem se soustředí na 
čtyři okruhy otázek, jež souvisí s objedna-
vateli obrazů využívaných v mezikonfes-
ním soupeření, charakterem katolického 
náboženského obrazu i s ikonografickými 
typy katolického výtvarného umění a jejich 
vztahem k dobové zbožnosti . Stranou 
autorova zájmu nezůstal ani zápas katolíků 
s nekatolickou výtvarnou kulturou po Bílé 
hoře . Hledání odpovědi na tyto otázky jsou 
vyčleněny dva oddíly, přičemž první a ob-
sáhlejší se věnuje letům před propuknutím 
stavovského povstání, druhý pak vztahu 
pobělohorské rekatolizace a nekatolické 
výtvarné kultury .

Zmiňovaný první oddíl sestává z pěti 
kapitol věnovaných vybraným tématům 
v souvislosti s katolickou výtvarnou kultu-
rou . První příspěvek se zaobírá konfesně 
podmíněným mecenátem Rudolfa II . 
a jeho dvora . V kontextu výtvarné kultury 
kapucínů se v něm Šroněk zabýval osobou 
dvorního rady Johanna Antona Barvitia, 
významného podporovatele řádu uvedené-
ho do Prahy na sklonku roku 1599, a jeho 
podílem na výtvarných dílech, která vzni-
kala v prostředí jejich kláštera na hradčan-
ském Pohořelci . Barvitiova osoba propojuje 
první kapitolku s druhou, v níž se autor 
zaměřil na jezuitský řád . V souvislosti s té-
maty nové katolické zbožnosti reprezento-
vanými právě Tovaryšstvem zdůraznil roli 
některých katolických šlechticů, které se 
jezuitům dařilo získávat pro své umělecké 
podniky . Třetí kapitola se věnuje fundacím 
pražských katolických elit, k nimž kromě 
členů Rudolfova dvora a katolické vyšší 
šlechty náleželi rovněž vysocí církevní 
hodnostáři či členové diplomatických mi-
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sií . Jejich donátorské aktivity autor sledoval 
na příkladu strahovského kláštera, kláštera 
augustiniánů na Malé Straně, minoritské-
ho kláštera na Starém Městě pražském, 
františkánského kláštera u kostela Panny 
Marie Sněžné na Novém Městě pražském 
a Emauzského kláštera . Studované doná-
torské aktivity opor katolické strany slou-
žily podle autora k posilování jejich vnitřní 
soudržnosti a sebeidentifikace v převážně 
nekatolickém prostředí . Spolu s tím bylo 
jejich úkolem prezentovat katolickou 
věrouku a její dogmata, nové světce i formy 
zbožnosti navenek . Poslední dvě kapitoly 
prvního oddílu se zaměřily na mimořádně 
důležité objekty a jejich roli v reprezentaci 
katolické výtvarné kultury . Nejprve Šroněk 
věnoval pozornost Vyšehradu, který se 
stal místem reprezentace některých členů 
Rudolfova dvora . V závěrečném pojednání 
dostává prostor katedrála svatého Víta . 
Na příkladu známé obrazoborecké akce 
z prosince 1619 se autor zabýval postojem 
reformačních konfesí k výtvarnému umění, 
aby následně věnoval pozornost novému, 
již katolickému programu výzdoby kated-
rály, který v pobělohorském období navázal 
na mariánskou tradici výzdoby chrámu .

V následujícím oddíle se Michal Šroněk 
podrobně zabýval pobělohorskou výtvar-
nou kulturou . Kromě případů „katolického 
ikonoklasmu“ spočívajícího v odstraňování 
a likvidaci některých děl se do centra jeho 
pozornosti dostaly předměty využívané 
i v nové době . Na několika příkladech 
z Prahy i dalších českých a moravských 
královských i vrchnostenských měst v něm 
vymezil tři možné přístupy zacházení 
s uměleckými díly poražených konfesí . 
Šlo o jejich transformaci, tedy adaptaci 

pro potřeby nového užívání, reinterpretaci 
znamenající úpravu a překrytí původního 
významu díla, a konečně o apropriaci, tedy 
přivlastnění původně nekatolických děl .

Drobná Šroňkova rozprava představuje 
inspirativní příspěvek do diskuse o povaze 
vícekonfesního soužití v Praze a českých 
městech v době intenzivního konfesního 
soupeření na sklonku 16 . a prvních dvou 
desetiletích 17 . století . Tuto problematiku, 
doplněnou o pohled do pobělohorské re-
katolizace, nazírá optikou uměleckého me-
cenátu katolických elit a utváření katolické 
výtvarné kultury, kterou sleduje v souvislos-
ti s jejími zahraničními vzory i v kontextu 
aktuální náboženské situace v zemi .

Josef Hrdlička

ondřej Tikovský, S údělem prosebníka. 
Restituční úsilí šlechty českého 
severovýchodu potrestané pobělohorskými 
konfiskacemi, České Budějovice–Hradec 
Králové, Veduta–Univerzita Hradec 
Králové 2013, 344 s . + 8 s . barevných 
příloh, ISBN 978-80-86829-83-8 .

Výrazným projevem hluboké proměny 
stavovské společnosti zemí Koruny české 
po bitvě na Bílé hoře se staly panovníkovy 
zásahy do struktury šlechtického majetku . 
Zájem o jejich důsledky vyvolala v českém 
dějepisectví dnes již klasická práce Tomáše 
Václava Bílka, na níž v poslední době na-
vázal podnětným výzkumem moravských 
podmínek konfiskačních procesů Tomáš 
Knoz . Nejnovější příspěvek ke zdánlivě 
známému tématu přináší monografie On-
dřeje Tikovského, která se pokouší před-
stavit pobělohorské konfiskace v novém 
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světle, pohledem potrestaných příslušníků 
šlechty českého severovýchodu .

Autor svou knižně vydanou disertační 
práci, nesoucí v názvu příznačně „úděl 
prosebníka“, opřel o zjištění, že rozsáhlé 
majetkové postihy stály na samém počátku 
zdlouhavých restitučních případů skýtají-
cích pokutovaným šlechticům příležitost 
k alespoň částečnému uplatnění právních 
nároků na ztracený majetek . Svou pozor-
nost proto soustředil na to, jaké strategie 
jednání volili urození žadatelé při komu-
nikaci s ústředními složkami úředního 
aparátu a čeho byli schopni svým snaže-
ním reálně dosáhnout . Prováděný výzkum 
autor modelově omezil na historický 
region severovýchodních Čech . Při hledá-
ní odpovědí na své otázky využíval domácí 
i zahraniční prameny úřední provenience 
zahrnující typově pestrou škálu písemností 
od žádostí postižených a stanovisek komi-
sí přes doporučení, svědectví a přímluvy 
až po četné doklady v podobě dluhopisů 
či smluv .

V úvodní části práce vymezil Ondřej 
Tikovský několika základními otázkami 
předmět svého badatelského zájmu . Po 
kritickém zhodnocení domácí literatury, 
zaměřené zvláště na politické, sociální 
a hospodářské aspekty vývoje české pobě-
lohorské společnosti, neopomněl přiblížit 
klíčové pojmy a časové milníky konfiskač-
ních procesů nezbytné pro porozumění 
obsahu celého pojednání . Jeho skutečným 
jádrem se stalo šest hlavních kapitol 
zahrnujících příběhy příslušníků několika 
převážně rytířských rodů, kteří se zapo-
jovali do průběhu restitučních procesů 
v severovýchodních Čechách . Na příkladu 
Dobřenských z Dobřenic, Dohalských 

z Dohalic, Kordulů ze Sloupna, Pecingarů 
z Bydžína, Vančurů z Řehnic a dalších 
dokázal postihnout zvláštní i obecné 
aspekty ovlivňující podobu a konečný 
výsledek jednotlivých případů . V auto-
rově zorném poli se postupně ocitaly 
snahy šlechticů o úplnou nebo alespoň 
částečnou záchranu ztraceného dědictví, 
podepřené společenskou váhou jejich 
vojenských kariér, dále rozmanité spory 
zažehnuté pozdními či příležitostnými 
konfiskacemi, ale také odlišné vyjednávací 
pozice vyšší a nižší šlechty doprováze-
né nadějemi vkládanými do přímluv 
mocných osobností své doby . Stranou 
pozornosti nezůstávaly ani dílčí úspěchy 
některých urozených jedinců dosažené na 
úkor nepotrestaných příslušníků šlech-
tické obce nebo složité konce rytířských 
rodů ztrácejících někdejší životní jistoty . 
Všechny získané poznatky Tikovskému 
následně umožnily, aby se v závěrečné 
kapitole pokusil o nastínění určujících 
rysů restitučních procesů souvisejících 
s územím severovýchodních Čech .

Na samém konci přehledně uspořádané 
knihy se nacházejí jmenné a místní rejs-
tříky, ale také cizojazyčná shrnutí obsahu 
práce . Vyzdvihnout je nutné rovněž ob-
sáhlou obrazovou přílohu, která v autorově 
výkladu neplní pouze ilustrativní funkci, 
což potvrzují především zjednodušená 
genealogická schémata zlepšující orientaci 
ve spletitých sítích příbuzenských vztahů .

Práce Ondřeje Tikovského se vyznačuje 
snahou o uplatnění nového přístupu ke 
zdánlivě zpracovanému tématu . Pomy-
slným překročením hranice oddělující 
vítěze a poražené se v ní autor přenesl 
do prostředí pobělohorské nižší šlechty 
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usilující o záchranu svých drobných statků, 
na nichž byla existenčně závislá . Bohatí 
kondotiéři v jeho výkladu naopak zaujali 
netradičně „pouze“ roli vlivných vedlejších 
postav prostupujících příběhy méně uroze-
ných rodů, jejichž příslušníci vystupovali 
v pozici restituentů . S oporou v pestré 
pramenné základně tak Ondřej Tikovský 
nabídl jednu z možných cest k uchopení 
dějin pobělohorské nižší šlechty .

František Koreš

Marek Ďurčanský, Česká města a jejich 
správa za třicetileté války. Zemský 
a lokální kontext, Praha, Karolinum 2013, 
411 s ., ISBN 978-80-246-2255-2 .

Knižně vydaná disertace Marka Ďurčan-
ského, obhájená roku 2007, zdařile završu-
je autorovy předchozí výzkumy věnované 
problematice (středo)českých měst a jejich 
správy v období třicetileté války, jež pro 
česká města znamenala významný předěl 
v jejich konfesním, hospodářském i poli-
tickém vývoji . Podepsaly se na tom nejen 
důsledky poraženého stavovského povstá-
ní, ale také dlouhá léta jejich bezprostřed-
ního vojenského ohrožení . Objemný sva-
zek vznikl na základě širokého rozhledu 
po české i středoevropské literatuře, která 
se zabývá dějinami raně novověkých měst, 
jejich správy i městských kanceláří v první 
polovině 17 . století . Autor ho prokázal 
již v první kapitole věnované přehledu 
dosavadního bádání o vymezeném tématu . 
Spolu s pracemi o dějinách českých měst 
v raném novověku se podrobně zabýval 
díly, která věnovala pozornost městské 
správě, vztahu měst a centrálních zem-

ských úřadů, institucím městské správy 
a jejím jednotlivým představitelům, nižším 
správním orgánům, královským rychtářům 
stejně jako městskému hospodaření, diplo-
matické produkci, soudnictví, meziměstské 
komunikaci, cechům, městským kance-
lářím a v neposlední řadě i vzdělanosti 
a kultuře . Ďurčanský v této kapitole nabídl 
široký pohled na problematiku městské 
správy a prokázal mimořádný přehled po 
domácí i zahraniční historické produkci 
ke zvolenému tématu, ale také se dobře 
připravil na další dvě kapitoly, v nichž se 
pokoušel propojit dva odlišné přístupy 
zmíněné v titulu knihy a vysvětlené v jejím 
úvodu, totiž pohled syntetický a na druhé 
straně analytický .

Prvnímu z nich věnoval následující ka-
pitolu, v níž představil česká města a jejich 
správu za třicetileté války . V jejím úvodu 
stručně shrnul roli českých královských 
měst v českém stavovském povstání . Další 
část věnovaná proměnám počtu králov-
ských měst v pobělohorské době upozor-
nila na proměny právního postavení řady 
českých královských měst a jejich příčiny, 
které zpravidla souvisely s postojem 
jejich reprezentací za české války . Stranou 
autorova zájmu nezůstaly ani další dů-
sledky nezdařeného politického angažmá 
většiny českých královských měst, ať již šlo 
o konfiskace jejich majetku, rekatolizaci, 
konfirmace privilegií či obnovené půso-
bení královských rychtářů . Na základě 
analýzy personální skladby městských rad 
se autor následně detailně zabýval dalším 
z důsledků odboje měst, jímž byla částečná 
obměna politických elit královských měst . 
Následující texty autor věnoval dvěma 
dílčím problémům spjatým s vývojem 
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královských měst za třicetileté války . Šlo 
o vztah podkomořích k jim podřízeným 
městům, psaný na základě dochovaných 
podkomořských register ze čtyřicátých let 
17 . století, a o využívání pramenů diplo-
matické povahy v některých narativních 
písemnostech městské provenience .

Zatímco druhá kapitola knihy se věno-
vala změnám, které královským městům 
přinesla třicetiletá válka, zkoumá třetí 
kapitola dopady válečného konfliktu pro 
tři zvolené městské lokality ve středních 
Čechách . Vedle královského Nymburka si 
autor zvolil komorní město Brandýs nad 
Labem a Čelákovice jako příklad městeč-
ka v majetku české komory . Po přehledu 
literatury a pramenů k dějinám vybraných 
urbánních sídel ve zkoumaném období 
podal přehled jejich dějin v první polovině 
17 . věku, aby se následně zaměřil na vývoj 
jejich správy a městské kanceláře mezi léty 
1618 až 1648 .

Ďurčanského kniha věnuje pozornost 
epoše vývoje českých královských měst, 
která se sice pravidelně objevovala v mo-
nografiích jednotlivých lokalit, systematic-
ké pozornosti ale dosud unikala, ačkoli šlo 
o mimořádně důležitou etapu jejich dějin . 
Zdařile přitom upozorňuje na potřebu 
brát při psaní historie měst zřetel na oba 
vzájemně se doplňující přístupy, analytický 
a syntetický . Přestože autorovi je, zdá se, 
bližší první ze zmíněných metod, jež se 
zakládá na důkladné znalosti literatury 
i práci s dochovanými prameny, prokázal 
v knize, že takový přístup může důleži-
tým způsobem obohatit dosud neúplný 
obraz vývoje českých královských měst za 
třicetileté války .

Josef Hrdlička

jan Dvořák, Vrchnostenské město 
v raném novověku. Vztahy k vrchnosti 
a venkovskému zázemí na příkladu Svitav 
v 17. století, Matice moravská, Brno 2013, 
248 s . ISBN 978-80-87709-03-0 .

Knižní podoba disertace Jana Dvořáka 
se řadí do badatelského okruhu, který se 
zaměřuje na problematiku vztahů v raně 
novověkých městech . V tomto konkrétním 
případě jde o město Svitavy, jehož vrch-
nost ve sledovaném období představovalo 
olomoucké biskupství . Vlastní práce se 
skládá ze čtyř částí . V první autor definu-
je zvolené téma, metodologický přístup 
a použité zdroje, na což navazuje přehled 
svitavských dějin do 16 . století . Také další 
dvě části lze vymezit chronologicky – 
představují zkoumanou problematiku 
v první a druhé polovině 17 . století . Klí-
čové poznatky znovu připomíná stručný, 
rekapitulující závěr .

V úvodních pasážích se autor vyrovnává 
s metodologickými přístupy k fenoménu 
města . Sám volí strukturalistický přístup, 
který zdůrazňuje funkce a jejich promě-
ny v rámci určité struktury . Tu v daném 
případě představuje zmiňované vrchnos-
tenské město a jeho vztahy s venkov-
ským zázemím a současně s nadřazenou 
vrchností . Heuristicky se Jan Dvořák opírá 
především o prameny městské a vrchnos-
tenské provenience .

Obě následující kapitoly mají téměř 
shodnou strukturu, liší se pouze časovým 
zařazením . Nejprve autor charakterizu-
je olomoucké biskupství jako vrchnost 
a objasňuje postavení svitavského panství 
v rámci dominia . Poté následuje uchopení 
města Svitav jako centra ze tří aspektů – 
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demografického, správního i právního 
a nakonec hospodářského . Na základě 
dochovaných pramenů se autor pokouší 
rekonstruovat podobu města z hlediska 
počtu obyvatel, jeho vztahu k vrchnosti 
a vlastním poddaným nebo ekonomickou 
prosperitu městské obce i jednotlivých ce-
chovních organizací . Za tímto účelem text 
doplňuje řada grafů a tabulek . Ty mohly 
být využity i ve větší míře pro zaznamenání 
údajů, jež ve vlastním textu působí příliš 
nahuštěně . Jde například o časové zachy-
cení funkčních období městských radních 
či o výčet a typy odměn konkrétních osob 
za vykonávání funkcí ve vrchnostenském či 
městském aparátu . Nechybí ani snaha o re-
flexi bezprostředního i dlouhodobějšího 
dopadu třicetileté války na město a panství . 
Do textu jsou rovněž včleněny pasáže spíše 
exkurzního rázu, z nichž některé zvolené 
téma práce vhodně doplňují (například 
biografické črty věnované osobnostem 
olomouckých biskupů nebo některých 
vrchnostenských či městských představite-
lů), avšak jiné působí spíše nadbytečně .

Také chronologické vymezení obou 
stěžejních kapitol a jejich vnitřní členění 
má sice svou logiku, ale současně vede 
k určité fragmentarizaci celé práce . Tomu 
napomáhá i poznámkový aparát číslova-
ný samostatně pro každou kapitolu, což 
vzhledem k jejich malému počtu vyvo-
lává spíše dojem dohromady sdružených 
celků než jednoho souvislého pojednání . 
Nabízí se otázka, zda by vhodnější způsob 
strukturování textu nepředstavovaly 
kapitoly zaměřené problémově pro celé 
sledované období, jež by umožnily snáze 
zachytit kontinuitu či změny v delší časové 
epoše . Díky tomu by se rovněž bylo možné 

vyhnout například opakování odkazů na 
některé metodologické přístupy, k nimž 
vybízí zvolené chronologické členění . 
Vzhledem k strukturální orientaci práce 
může rovněž vzniknout dojem, že se v ní 
vytrácí konkrétní člověk . Řada vztahů 
mezi městem, jeho vrchností či poddaný-
mi je popisována na základě právních či 
normativních pramenů, jakými byly napří-
klad městská privilegia, urbáře, instrukce 
a další opatření vrchnostenského charakte-
ru, ale jejich konkrétní prosazování v praxi 
nebývá mnohdy blíže rozvedeno . Přes-
tože si autor tohoto aspektu byl vědom 
například u možného vlivu příbuzenských 
vazeb na členy svitavských městských rad, 
nedokázal se s problémem lépe vyrovnat .

I přes uvedené výhrady přináší práce 
Jana Dvořáka řadu zajímavých poznat-
ků . Zmínku si určitě zaslouží zachycení 
vrchnostenské strategie na poli ekonomiky, 
která se během zvolených sta let proměni-
la od praktické rezignace na hospodaření 
ve vlastní režii z důvodu získání finanční 
hotovosti (projevující se pronajímáním 
panství) až po vznik vrchnostenských 
provozů . Neméně zajímavá byla i strategie 
poddaných, kteří se snažili zabraňovat 
jejich vzniku souhlasem se zvýšením svých 
dávek odváděných vrchnosti . Každopádně 
takto koncipovaná studie může slou-
žit v budoucnu jako inspirační zdroj či 
základ pro další badatele, ať už ve stejném 
geografickém horizontu s použitím dalších 
metodologických východisek, nebo pří-
padně jako materiál sloužící ke komparaci 
pro další strukturalisticky pojaté bádání, 
které se bude věnovat jiné, ale typově 
podobné lokalitě .

Václav Pražák
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eckhard leuschner – Thomas 
Wünsch (edd .), Das Bild des Feindes. 
Konstruktion von Antagonismen 
und Kulturtransfer im Zeitalter der 
Türkenkriege. Ostmitteleuropa, Italien 
und Osmanisches Reich, Berlin, Gebr . 
Mann Verlag 2013, 512 s ., 
ISBN 978-9-7861-2684-3 .

Sborník sestavený historikem umění 
Eckhardem Leuschnerem a odborníkem 
na dějiny středovýchodní Evropy Tho-
masem Wünschem se zabývá konstrukcí 
obrazu Turka jako nepřítele i fenoménem 
kulturně historické výměny mezi křesťan-
skou a osmanskou civilizací v pozdním 
středověku a raném novověku . Přestože 
sborník vyšel s delším časovým odstupem 
od stejnojmenné konference uspořádané 
střídavě na Universität Passau a římské 
Bibliotheca Hertziana již závěrem roku 
2009, podnítily příspěvky historiků i bada-
telů v oborech dějin umění nově metodo-
logicky pojaté diskuse o mechanismech 
vytváření a šíření stereotypů ve vnímání 
Osmanů během válečných i kulturních 
střetů, a to na pozadí konceptu orientalis-
mu prohlubovaného zejména rozvíjející se 
německou osmanistikou .

První část příspěvků sleduje klasický 
pohled na osmanský svět optikou vymezu-
jící nepřítele křesťanstva . Příspěvek Mar-
tina Wredeho věnovaný tureckým válkám 
vedoucím po triumfech u Vídně a Zenty 
k vítězství nad Turky stvrzeném karlovic-
kým mírem (1663–1699) analyzuje instru-
mentalizaci „tureckých vítězství“ v říšské 
politice Leopolda I . Postupná vítězství 
křesťanstva nad jeho „dědičným nepříte-
lem“ chápe jako katalyzátor vzkypělých 

národních i konfesních identit . Císař, 
jeho dynastie i jeho „německý národ“ byli 
v ikonografických i písemných pramenech 
stylizováni do role triumfujících zachrán-
ců křesťanské Evropy, přičemž úspěchy 
dalších armád překryla úloha solidárních 
křesťanských spojenců, kterou jim vtiskla 
dobová propaganda .

Navazující stati první části sledují 
konstrukci obrazů Turka jako dědičné-
ho nepřítele formou případových studií 
zaměřených na nově metodologicky 
ukotvené rozbory narativních, cestopis-
ných a ikonografických pramenů . Podle 
záhřebského historika Nenada Moačanina 
přispěla přítomnost „vojenské hrani-
ce“ a „dědičného nepřítele křesťanstva“ 
v 17 . a 18 . století v chorvatsko-uherském 
prostoru k základům formování identity 
budoucího chorvatského národa . Příkla-
dem metodologicky inovativního čtení 
uměleckých památek je stať Eckerharda 
Leuschnera sledující dobový i později 
utvářený obraz mongolského vpádu (1241) 
v polském a východoněmeckém prostře-
dí . Řezenský badatel Walter Hartinger 
předložil rozbor pramenů z církevní-
ho prostředí počínající kontextuálním 
čtením „tureckých madon“, čímž ozřejmil 
instrumentalizaci vítězství nad Turky jako 
projevu pomoci Panny Marie podmíněné 
mariánskou úctou . České uměleckohisto-
rické bádání zastupuje příspěvek Martina 
Mádla, jenž do středoevropského kontextu 
zasadil barokní stropní výmalby s turecký-
mi motivy z českých zemí . Na podkladu 
literárně historického rozboru stereotypů 
ve vnímání Turka poskytnutého Tomášem 
Ratajem došel k závěru, že ještě v polovině 
18 . století jednoznačně převažoval ve vý-
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malbách stereotyp Turka-nepřítele, jakkoli 
se v jiných oblastech zájmu šlechtických 
patronů objevoval rovněž obdiv k exotič-
nosti tureckého světa .

Jednotícím prvkem příspěvků druhého 
oddílu je diplomatický a politický rámec 
turecké hrozby a polsko-ruského konfliktu 
ve středovýchodní a východní Evropě . 
Příspěvky sledují proměnu „cizího“ Turka 
v „nepřátelského“ a konečně „přátelského“ 
podle tehdejších vrtkavých mocenských 
zájmů ruské a polsko-litevské země . Vy-
užívají přitom průniku analýzy textových 
a ikonografických pramenů z církevního, 
diplomatického i literárního prostředí . 
Podrobně ozřejmují především proměňu-
jící se konfesní a národní identity sledova-
ného prostoru . Nechybí zde ani kulturně 
historický rozbor utváření paměti na dvojí 
obležení Vídně (1529, 1683) v městské 
i lidové kultuře a její podíl na ukotvení 
identity obyvatel vídeňského prostoru 
v 16 . až 18 . století z pera Ferdinanda 
Oplla .

Třetí část přináší obrácenou perspek-
tivu, a sice osmanský pohled na středový-
chodní a východní Evropu a Itálii . Přední 
odborníci současné osmanistiky raného 
novověku Suraiya Faroghi, Mustafa 
Soykutt a další zde studují vrstvy obrazu 
obyvatel křesťanských zemí i konfesně 
složitých dobytých území, média i prota-
gonisty kulturní výměny mezi oběma civi-
lizacemi v oblasti jejich pomyslného švu .

Metodologii uměleckohistoricky ukot-
vené analýzy antagonismů křesťanského 
a osmanského světa se věnuje poslední 
část práce . Zde vyniká studie „tureckých 
mumrajů“ ve východní Evropě 16 . až 
17 . století od Mariny Dmitrievové, jež 

i s využitím českých pramenů a literatu-
ry sleduje klíčové koncepty sarmatismu 
a orientalismu, bez nichž nelze současné 
bádání o dějinách křesťansko-osmanských 
střetů v daném prostoru pojmout . Rozma-
nitost raně novověkého orientalismu v díle 
Petera Paula Rubense pojednal v minu-
ciózní analýze tureckých motivů Ulrich 
Heinen . Jeho příspěvek lze považovat za 
příkladnou interdisciplinární a kontex-
tuální analýzu ikonografických pramenů 
k tématu .

Miroslav Žitný

anne j . cruz – Maria Galli sTamPino 
(edd .), Early Modern Habsburg Women. 
Transnational Contexts, Cultural Conflicts, 
Dynastic Continuities, Farnham–
Burlington, Ashgate Publishing Limited 
2013 (= Women and Gender in the Early 
Modern World), 294 s ., 
ISBN 978-1-4724-1164-8 .
 
Výzkum manželek a dcer raně novově-
kých panovníků zaznamenal v posledním 
desetiletí především v americké a anglické 
historiografii nebývalý rozmach . Toto kon-
statování lze také vztáhnout na příslušnice 
španělské větve Habsburků . Nejnovější 
příspěvek ke zmiňované problematice 
představuje rovněž výše uvedená kolek-
tivní monografie, jejíž autorky a autoři si 
vytkli mimořádně ambiciózní cíl – nabíd-
nout první celistvý interdisciplinární 
pohled na dějiny příslušnic obou rodových 
linií potomků Rudolfa I . v 16 . a 17 . století . 
Již letmý pohled do obsahu však naznačí, 
že se zamýšlený záměr nepodařilo ani 
zdaleka naplnit . Žádný z přispěvatelů totiž 
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neupřel svoji pozornost k manželkám 
císařů Římsko-německé říše . V případě 
jejich ženských potomků se zabývali pouze 
nemanželskou dcerou Rudolfa II . Annou 
Dorotou, dcerou Ferdinanda III . Marií 
Annou a dcerou Karla II . Štýrského Marií 
Magdalenou . Jádro jednotlivých studií 
naopak tvoří analýza vybraných údobí 
života dcer a vnuček Filipa II . a manželek 
Filipa IV .

Všech jedenáct příspěvků publikace 
editoři rozdělili do čtyř tematických bloků, 
jimž předchází úvodní studie Anne J . Cruz 
o tematickém, koncepčním a metodologic-
kém zaměření práce . První skupinu tvoří 
tři statě, v nichž se jednotliví autoři dotkli 
nadnárodního politického a kulturního 
významu příslušnic habsburského rodu . 
Joseph Patrouch se na reprezentativním 
vzorku 66 ženských potomků Rudolfa I . 
zabýval geografickými a mocenskými 
aspekty sňatkové politiky Habsburků 
od 13 . do konce 18 . století . Maria Galli 
Stampino nastínila pestrý obraz slavností 
arcikněžny Marie Magdaleny, velkovévod-
kyně toskánské, na jejím dvoře ve Flo-
rencii v průběhu regentské vlády po smrti 
manžela Cosima II . Medici roku 1621 . 
Blythe Alice Raviola postupně představila 
na pozadí tří životních etap – jako manžel-
ku vévody Františka IV . Gonzagy, vdovu 
a pozdější místokrálovnu v Portugalsku – 
osudy Markéty Savojské, vnučky Filipa II .

Stejný počet příspěvků lze zaznamenat 
také ve druhém tematickém bloku, který se 
zamýšlel nad vypovídací hodnotou osobní 
korespondence příslušnic habsburského 
rodu a jejich dvory . Magdalena S . Sánchez 
se ve svém pojednání zaměřila na politický 
obsah vzájemných dopisů Kateřiny Micha-

ely Savojské a Filipa II . Do centra zájmu 
Vanessy de Cruz Medina se dostala neman-
želská dcera Rudolfa II . Anna Dorota, kte-
rá trávila svůj život v madridském klášteře 
Descalzas Reales, rekonstrukce její komu-
nikační sítě a nástin nemalého politického 
vlivu řeholnice na mezinárodní dění . Félix 
Labrador Arroyo naopak sledoval vývoj 
uspořádání ženské části dvora španělských 
králů v 16 . století . Po tomto tematickém 
bloku dále následovaly dvě studie, jejichž 
společným jmenovatelem bylo mateřství . 
Zatímco María Cruz de Carlos Varona se 
zabývala hmotnou kulturou porodů v Al-
cázaru a jejich ztvárněním na soudobých 
malbách, Silvia Z . Mitchell analyzovala 
složitý vztah mezi politickou činností a rolí 
matky během regentské vlády Marie Anny 
po smrti Filipa IV . roku 1665 .

Předmětem zájmu poslední skupiny 
příspěvků se staly vizualizační a módní 
strategie manželek španělských Habsbur-
ků . Mercedes Llorente provedla obsa-
hovou analýzů portrétů matky Karla II . 
Marie Anny od Juana Carreño de Miran-
da a Claudia Coella a nastínila rozličné 
způsoby sebeprezentace zmiňované dámy . 
Její předchůdkyni a první manželce Fili-
pa IV . – Izabele Bourbonské – se naopak 
věnovala Laura Oliván Santaliestra . Ta se 
zaměřila na přechodovou fázi dcery Jin-
dřicha IV . z kulturně odlišného prostředí 
francouzského královského dvora do 
Madridu, proces přizpůsobování se novým 
společenským podmínkám, pravidlům 
a zvykům a proměnu stylu oblékání nové 
španělské královny . Vývojem a vnímáním 
řeholního roucha jako tradičního oděvu 
vdov po zesnulých španělských panovní-
cích se zabývala Cordula van Wyhe .
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Práce odráží směřování současné his-
torické vědy, jehož nedílnou součást tvoří 
moderně pojímaný mezioborový přístup 
ke společnému tématu . Ne náhodou lze 
mezi jednotlivými autory nalézt histori-
ky, filology, historiky umění a literatury . 
S interdisciplinaritou se také úzce pojí 
pestrost metodologických konceptů, které 
jednotliví přispěvatelé využili . Rozdílným 
způsobem práce se stejnými (podobnými) 
prameny nabídli různé úhly pohledu na 
manželky, dcery a vnučky španělských 
králů . Takové pojetí výzkumu předsta-
vuje vítanou inspiraci nejen pro české 
dějepisectví . Na druhou stranu je třeba 
říci, že anotovaná kolektivní monografie 
opět poukázala na jazykovou bariéru, jež 
panuje mezi středoevropským dějepisec-
tvím na jedné straně a západoevropským 
a americkým na straně druhé . Jednotliví 
autoři totiž při přípravě svých příspěvků 
pracovali – s výjimkou Josepha Patroucha, 
Corduly van Wyhe – téměř výhradně 
s anglicky a španělsky psanou literaturou . 
Zcela stranou pozornosti naopak nechali 
cenné poznatky, kterých například dosáhli 
němečtí či rakouští badatelé .

Rostislav Smíšek

corina BasTian, Verhandeln in Briefen. 
Frauen in der höfischen Diplomatie des 
frühen 18. Jahrhunderts, Köln, Böhlau 
2013, 497 s ., ISBN 978-3-412-21042-7 .

Výzkumy dvorského prostředí využí-
vají různých perspektiv a různorodých 
pramenů a přístupů, které ve výsledku 
představují složité struktury jednotlivých 
dvorů včetně jejich kulturní a politické 

pestrosti . Bádání se zaměřuje na jednotlivé 
aktéry dvorského každodenního života 
a jejich vzájemné vazby . Po dlouhou dobu 
byla pozornost věnována spíše mužské 
části dvora, zatímco ženská část bývala 
upozaděna . Tento přístup se v posledních 
letech výrazně proměnil díky výzkumům 
Ronalda G . Asche, Beatrix Bastlové, 
Katrin Kellerové a mnoha dalších, kteří 
uvedli ženy do centra dvorského dění . 
Badatelé dokázali, že i ženy byly důležitou 
a nedílnou částí kulturního a společenské-
ho života dvora, leckdy i politického, jak 
představila Corina Bastianová ve své knize 
Verhandeln in Briefen . Kniha zpracovává 
korespondenci mezi Françoise d’Aubigné, 
Madame de Maintenon, morganatickou 
manželkou Ludvíka XIV ., a Marií-Anne 
de la Trémoille, princeznou des Ursins, 
první komornou španělské královny Marie 
Luisy Savojské a francouzské agentky 
na madridském dvoře . Jejich vzájemná 
korespondence probíhala bezmála jedenáct 
let v době války o dědictví španělské a je 
unikátní nejen svou délkou a obsahem, ale 
i téměř každodenní pravidelností a přede-
vším dochováním, byť v kopiářích .

Corina Bastianová se v knize zabývala 
otázkou, zda korespondence Madame de 
Maintenon a princezny des Ursins měla 
politický vliv na francouzsko-španělské 
vztahy během válek o dědictví španělské 
a jakou politickou roli tak obě ženy ve 
skutečnosti hrály . Stranou pozornosti 
nezůstaly ani vztahy mezi pařížským 
a madridským dvorem všeobecně . Autorka 
vycházela ze široké škály pramenů, které 
prostudovala v britských, francouzských, 
italských, německých a španělských 
archivech a knihovnách . Korespondenci 
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obou žen dala C . Bastian do kontextu 
s korespondencí mezi francouzskými 
vyslanci v Madridu a Ludvíkem XIV . a též 
s korespondencí Madame de Maintenon 
a princezny des Ursins s dvořany, členy 
panovnických rodiny, církevními předsta-
viteli a dalšími osobami, které tvořily jejich 
komunikační sítě . Vedle korespondence 
využila instrukce směřované vyslancům, 
diplomatické relace a dobové traktáty, 
které vytvářely ucelený pohled na dobovou 
diplomacii .

Autorka knihu rozčlenila do tří částí, 
které se vzájemně prolínají a vytvářejí 
kompaktní pohled na dobovou společnost 
evropských panovnických dvorů, kte-
rou spojovaly informační sítě především 
princezny des Ursins . První část knihy se 
věnuje biografii obou aktérek a celkovým 
vztahům mezi madridským a pařížským 
dvorem v době jejich života . Detailnější 
pozornost se zaměřuje na život princezny 
des Ursins, která nejprve působila v Římě 
jako prostředník mezi papežským státem 
a francouzským králem, později jako fran-
couzská agentka na madridském dvoře .

Ve druhé části se Bastianová věnova-
la komunikačním strategiím obou žen, 
budování a propracování komunikačních 
sítí a tématům jejich korespondence . 
Dámy se navzájem informovaly o životě 
a především aférách na madridském či 
pařížském dvoře, o úmrtích dvorských 
úředníků a možných náhradnících jejich 
uvolněných úřadů . Stranou pozornosti 
nezůstaly ani válečné a politické události, 
které komentovaly a doplňovaly získaný-
mi informacemi . Autorka se v této často 
zaměřila na stylizaci Madame de Mainte-
non a princezny des Ursins, která se lišila 

podle témat dopisů . Pracovala též s do-
bovými genderovými rolemi a dokázala, 
že důležitější než příslušnost k ženskému 
či mužskému pohlaví bylo společenské 
postavení a blízkost k panovníkovi . Tato 
teze byla opět podpořena především 
aktivitou princezny des Ursins na mad-
ridském dvoře . Poslední část knihy tvořila 
konkrétní politická témata korespondence, 
která dokázala politický vliv obou aktérek 
a jejich propracované komunikační sítě .

Kniha Coriny Bastianové přináší 
ucelený pohled na diplomatické pozadí 
války o dědictví španělské a na roli, kterou 
v dobové diplomacii sehrály Madame 
de Maintenon a princezna des Ursins . 
Autorka na základě dochované korespon-
dence představila ženy jako pozorovatelky, 
komentátorky a někdy i iniciátorky dobové 
politiky . Vytvořila tak nový pohled nejen na 
raně novověký dvůr a jeho struktury, ženské 
komunikační sítě, ale především na dobo-
vou diplomacii, na které se ženy v rámci 
svého společenského postavení podílely .

Veronika Mezerová

jeanpaul BleD, Marie Terezie. 
Zakladatelka moderního státu, Praha, 
Slovart 2013, 349 s ., 
ISBN 978-80-7391-733-3 .

Psaní biografií známých historických 
osobností budí vždy otázku, jaký jiný 
pohled další kniha na stejné téma přine-
se . Francouzský historik Jean-Paul Bled, 
jehož dílo Marie-Thérèse d’Austriche z roku 
2001 se po slovenském vydání (2007) 
dočkalo i českého překladu, považuje 
Marii Terezii za „zakladatelku novodo-
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bého Rakouska“ a její osobnost chápe 
ve třech rovinách . Vidí ji především jako 
ženu energickou, ženu tradice a konečně 
moderní ženu . Naznačené pojetí práce 
potvrdil i výběrem pramenů a literatury . 
Mezi využitými archiváliemi pařížského 
Archivu ministerstva zahraničních věcí 
a vídeňského Domácího, dvorského a stát-
ního archivu, stejně tak mezi vydanými 
prameny je zastoupena téměř výhradně 
osobní korespondence . V soupise sekun-
dární literatury převážily biografické práce 
o osobách z okolí panovnice, ať už jde 
o členy rodiny či úředníky . V menší míře 
byly využity přehledové práce k sociálním 
či politickým dějinám .

První ze čtrnácti kapitol chronologic-
kého líčení života Marie Terezie začal 
autor datem jejího narození . Přes zmínky 
o Pragmatické sankci a o problémech 
s nástupnictvím se dostal k jednotlivým 
členům habsburského domu, jejich sídlům, 
výchově budoucí panovnice a sňatkové 
politice rodu . V kapitole s víceznačným 
názvem Dědictví plasticky představil 
monarchii na konci vlády Karla VI . Kromě 
územních držav rakouského soustátí pou-
kázal na nevyřešené problémy, které Marie 
Terezie zdědila po svém otci, připomněl 
vnitropolitickou i zahraničně politickou 
situaci, systém státní a vrchnostenské sprá-
vy, ekonomickou a náboženskou situaci 
kolem roku 1740 .

Pro kapitoly věnované období vlády 
Marie Terezie se autorovi staly hlavními 
periodizačními mezníky válečné konflikty . 
Spíše než na popisy vojenských střetů se 
autor zaměřil na reflexe dobové situace 
u zainteresovaných osob i samotné pa-
novnice, na hledání motivů jejich jednání 

a diplomacii . Reflexe výsledků bitev, dojed-
naných mírů a opětovných konfliktů válek 
o rakouské dědictví v textu přerušil jen 
okolnostmi volby Františka Štěpána Lot-
rinského císařem Svaté říše římské . Posléze 
obrátil pozornost k vnitřním problémům 
monarchie . Většího prostoru se dostalo 
Haugwitzovým reformám státní správy, 
stranou pozornosti nezůstala ani zlepšující 
se hospodářská situace země, problémy 
venkova a vztah státu a církve . Za jednu 
z klíčových osobností z okolí Marie Terezie 
autor považuje Václava Antonína z Kou-
nic-Rietbergu, jehož kariéře od člena tajné 
rady přes velvyslance až po státního kanc-
léře věnoval šestou kapitolu . Sedmiletou 
válku interpretoval jako logické vyústění 
zahraničně politických vztahů Rakouska 
a Pruska . Po válce zařadil opět pasáže 
o správních reformách, zhodnocení hospo-
dářského stavu země a o situaci v Uhrách 
a Polsku . Jednu z podkapitol věnoval volbě 
arciknížete Josefa římským králem .

Po kapitolách o politických a správních 
záležitostech prvního čtvrtstoletí vlády 
Marie Terezie se Bledova pozornost pře-
sunula k soukromému životu panovnice, 
jejím rodinným vazbám a vztahu ke dvoru . 
Stejně jako na začátku knihy přiblížil 
sídla, ve kterých panovnice trávila čas 
(věnoval se zejména přestavbě Schönbrun-
nu), nastínil dvorskou hierarchii a pokusil 
se rekonstruovat jeden den v životě Marie 
Terezie . Neopominul její záliby či vztah 
s manželem a dětmi . Samostatnou kapito-
lu věnoval smrti císaře Františka Štěpána 
a vzdělání syna Josefa i jeho neshodám 
s matkou . V jedenácté kapitole se autor 
obrátil zpět k problémům monarchie, 
blíže tematizoval otázku nevolnictví, 
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vztah k náboženství a reformy školství . 
Ze zahraničně politických záležitostí 
zmínil alespoň dělení Polska . Tématem 
dvou předposledních kapitol práce se stala 
demografická, stavební i kulturní promě-
na Vídně a situace v jiných evropských 
zemích a teritoriích s bližším vztahem 
k rakouské monarchii . V závěrečné části 
s opět víceznačným názvem Poslední ta-
žení pojednal o válce o bavorské dědictví 
i o posledních dnech Marie Terezie .

Kniha Jeana-Paula Bleda může díky 
jazykovému stylu oslovit čtenáře z širší 
veřejnosti, i když lze namítnout, že nejen 
ti budou postrádat v publikaci obrazový 
doprovod . Odborníci jistě ocení pohled 
na vládu Marie Terezie optikou pramenů 
osobní povahy, díky nimž si čtenář může 
připadat, jako by stál v klíčových okamži-
cích přímo vedle panovnice .

Michal Morawetz

josef Grulich, Migrace městského 
a vesnického obyvatelstva. Farnost České 
Budějovice 1750–1824, České Budějovice, 
Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích 2013, 391 S ., 
ISBN 978-80-7394-374-5 .

Beim vorliegenden Buch von Josef Gru-
lich handelt es sich um die publizierte 
Fassung seiner im Jahr 2009 fertigge-
stellten Habilitation . Grulich untersucht 
exemplarisch anhand der relativ großen 
Pfarre České Budějovice/Budweis die 
ländliche und städtische Zuwanderung in 
einer Periode des politischen, ökonomi-
schen und demographischen Wandels im 
Detail .

Für seine Studie wählte er einen 
empirisch-methodischen Zugang, der 
eng verknüpft mit historisch-demogra-
phischen Ansätzen ist . Auf der Basis der 
Kirchenbücher der Pfarre hat er eine sehr 
umfangreiche Datenbank mit über 30 000 
Einträgen erstellt, die ihm umfangreiche 
quantitative Analysen aber auch qualita-
tive Aussagen ermöglichen . Die Studie 
beinhaltet 78 Tabellen, 30 Graphiken und 
16 Karten .

Das Buch beginnt mit einer Ausein-
andersetzung mit den gängigen sozio-
logischen Migrationstheorien und mit 
dem Forschungsstand zur historischen 
Migrationsforschung in Tschechien . 
Grulich betont, dass trotz Vorliegens einer 
Vielzahl an Einzelstudien in der tschechi-
schen Migrationsgeschichte bisher keine 
systematischen Analysen auf Basis dieser 
theoretischen Ansätze erfolgten . Im nächs-
ten Kapitel stellt er seinen methodischen 
Zugang sowie die Datenbank vor . Als zen-
traler Indikator für Migration dient dabei 
die Differenz/Entfernung von Geburtsort 
und Wohnort (beziehungsweise Arbeits-
stätte) . Die weiteren zentralen Basisdaten 
der erfassten Migranten bilden Geschlecht, 
Familienstand, sozialer Status und (falls 
angegeben) auch Alter und Beruf .

Sehr detailliert wird danach die Unter-
suchungsregion vorgestellt . Die demo-
graphische Entwicklung der Pfarre České 
Budějovice und die erkennbaren Urbani-
sierungstendenzen im Untersuchungszeit-
raum werden in einem eigenen Kapitel 
nachgezeichnet, wobei die Ergebnisse 
grundlegend in Stadt, Vorstädte und um-
liegende Dörfer aufgeschlüsselt werden . 
Das breit und differenziert gezeichnete 
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Bild der Bevölkerungsentwicklung bildet 
den Hintergrund und den Rahmen der 
Darstellung des Migrationsgeschehens .

Die folgenden Kapitel 4 (zur Arbeits-
migration) und 5 (zur Heiratsmigration) 
bilden den eigentlichen Kern der Studie . 
Grulich unterscheidet prinzipiell zwischen 
„regionaler Migration“, „Binnenmigration 
innerhalb eines Landes“ und „grenzüber-
schreitender Migration“ . Budweis war in 
erster Linie das Ziel von Zuwanderern 
aus der umgebenden Region sowie aus 
benachbarten Gebieten – zu letzteren 
zählten aber auch Ober- und Nieder-
österreich und Bayern . Deutlich geringer 
waren die Verbindungen mit Mähren, 
Österreichisch-Schlesien, den alpinen 
Gebieten, Ungarn und Sachsen . Zuwan-
derung aus anderen Gebieten Europas 
oder aus Übersee war ungewöhnlich, kam 
in Einzelfällen aber vor . Während Zu-
wanderer aus entfernteren Städten sich 
vorwiegend in der Stadt selbst niederlie-

ßen, siedelten sich ländliche Migranten 
eher am Stadtrand an . Die Zuwanderer 
waren mehrheitlich unverheiratete oder 
verwitwete Männer . Heiratsmigration 
war oft die Folge einer vorhergehenden 
Arbeitsmigration . Vor allem Frauen, aber 
auch Männer, folgten mit der Heirat 
ihrem zuvor zugewanderten Ehepartner . 
Andererseits fanden viele als Dienstmäd-
chen zugewanderte Frauen ihren Ehepart-
ner in der Stadt . Ein weiteres Ergebnis der 
Studie von Grulich ist, dass die ländliche 
Zuwanderung in die Stadt lange Zeit vor 
allem die durch Mortalitätskrisen aufge-
rissenen demographischen Lücken füllte . 
Erst mit dem Beginn des 19 . Jahrhunderts 
trug die Zuwanderung spürbar zum Be-
völkerungswachstum bei .

Ich halte die Studie vor allem wegen 
der Verknüpfung von Historischer Demo-
graphie und Historischer Migrationsfor-
schung für sehr wichtig .

Hermann Zeitlhofer
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Univerzita ve Štýrském Hradci ve spolu-
práci s Rakouskou společností pro výzkum 
18 . století organizovala ve dnech 1 . až 
3 . května 2014 mezinárodní kolokvium 
Varia mixta zum 18 . jahrhundert pro 
posluchačky a posluchače doktorských 
studijních oborů, kteří se badatelsky 
zaměřují na dějiny a kulturu 18 . století . 
Představeno a komentováno bylo patnáct 
prací mladých badatelů z České republiky 
a Rakouska . Univerzita v Tübingen hos-
tila 20 . až 21 . června 2014 mezinárodní 
workshop Bedrohliche aufklärung? kir
che und adel im josephinismus . Desítka 
historiček a historiků z České republiky, 
Kanady, Maďarska, Německa a Rakouska 
představila svá témata, která se věno-
vala osvícenství v katolických oblastech 
Římsko-německé říše a vztahu šlechty 
a církví k josefinismu . Ve spolupráci 
s dalšími vědeckými institucemi uspořádal 
Historický ústav Akademie věd České 
republiky v Praze 5 . až 7 . listopadu 2014 
mezinárodní konferenci náboženské 
střety a konfesní násilí ve střední evropě 
v 15 . až 18 . století . Vzhledem k hojné 
účasti mnoha českých i zahraničních ba-
datelů byla problematika násilí v konfes-
ních střetech představena z různých úhlů 
pohledu . Převážná část příspěvků se zamě-
řila na rekatolizační postupy v habsburské 
monarchii, avšak nechyběl ani výzkum 
z území dnešní Itálie, Polska a severního 
Německa . Seminář ceremonial as a key 
to understand early Modern diplomacy 
proběhl pod záštitou Univerzity Pardu-
bice a Ústavu dějin umění Akademie 
věd České republiky 14 . listopadu 2014 
v Praze . Tohoto semináře se zúčastnili 
čeští i zahraniční badatelé, kteří přednesli 

referáty přispívající k poznání diploma-
tického ceremoniálu v různých zemích 
raně novověké Evropy . Ve dnech 18 . až 
20 . listopadu 2014 se konala v Budapeští 
mezinárodní konference crossing Bor
ders na počest 350 . výročí úmrtí Mikuláše 
Zrinského . Přednesené referáty se zaobí-
raly jeho životem a zvláště významem, a to 
na pozadí politického, vojenského a kul-
turního vývoje Uher v 17 . století . Slezská 
univerzita v Katovicích byla organizá-
torkou mezinárodní konference Wokół 
wolnych elekcji w państwie polskoli
tewskim XVi–XViii w . o znaczeniu idei 
wyboru – między teoria a praktyka, která 
se konala 27 . až 28 . listopadu v Ustroni . 
Prvořadé téma jednání představovaly 
volby polských králů v raném novověku . 
Univerzita v Augšpurku byla hlavním po-
řadatelem mezinárodní konference adel 
im östlichen europa – zwischen lokaler 
identität, region und europäischer 
integration, jež proběhla 3 . až 5 . prosin-
ce 2014 v bavorském Wild bad Kreuth . 
Účastníci z České republiky, Maďarska, 
Německa, Rakouska, Rumunska a Ruska 
hovořili o srovnávacích výzkumech raně 
novověké šlechty ve střední Evropě, o jejím 
vlivu na integrační a státotvorné procesy, 
o nadnárodních šlechtických korporacích 
a kulturním transferu . Univerzita v Bernu 
uspořádala ve dnech 13 . a 14 . března 2015 
mezinárodní konferenci elections and 
electoral corruption in the early 
Modern period . Několik přednášejících 
se zaměřilo na problematiku ovlivňování 
městské rady v Benátkách, jež se díky 
tomu stala hlavním tématem . Zazněly 
však příspěvky zaměřené na manipulaci 
s volbami duchovních či korupci prová-
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zející polské královské volby v 16 . století . 
Součástí konference byl kulatý stůl, u ně-
hož se diskutovalo o vlivech, jež ovlivňují 
volební výsledky v současnosti . Univerzita 
v Mohuči organizovala 19 . až 21 . břez-
na 2015 za účasti českých, dánských, 
francouzských, maďarských, německých, 
polských a švýcarských vědců mezinárodní 
sympozium ritterschaft und refor
mation . Hlavní pozornost se soustředila 
na postižení role nižší šlechty při šíření 
německé reformace v různých evropských 
zemích . Referáty prokázaly, že zkušenosti 
z Římsko-německé říše nebyly vzhledem 

k odlišným právním, náboženským a po-
litickým podmínkám přenositelné za její 
hranice . Ústav českých dějin Filozofické 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze pozval 
ve spolupráci s dalšími institucemi české, 
rakouské a maďarské vědce k mezioboro-
vým debatám o kultuře v Praze za vlády 
Ferdinanda I ., které se konaly 26 . až 
28 . března 2015 v rámci mezinárodní 
konference prag – residenz des habs
burgers Ferdinands i . 1526–1564 .

Václav Bůžek – Monika Hrušková – 
Michal Morawetz – Kateřina Pražáková
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