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Composite Domination and State
Formation, 1650–1700

Manorialism and the Fiscal-Financial-Military Constitution in
Habsburg Bohemia
STEPHAN SANDER-FAES

Introduction

Early modern Europe was not a peaceful
place, and much of its history is marred
by seemingly incessant conflict.1 For
much of this history, warfare was indeed
characterised by confessional and political
motives. With the benefit of hindsight,
scholarship identified a gradual, but
non-linear, shift that occurred over the
course of the seventeenth century and
which informs many periodisation efforts
across disciplinary boundaries, be they
the English Civil War (1642–1651) and
its consequences for the British isles, the
Thirty Years’ War and the Westphalian
settlement (1618–1648), or the triumph
of monarchical authority over rebellious
factions in Bohemia (1618–1620) and
1

2

France, the so-called Fronde (1648–1653).
In all these contexts we note similarities as
well as discrepancies, but the bellicosity of
Europe’s monarchs and their trusted councillors did not wane. To the contrary, “the
capricious ambition of kings and ministers” was matched by the establishment
of increasingly intricate fiscal-financial
arrangements that were put into place by
them to pay for these wars.2 Most of these
adjustments, despite outward appearances
and ex-post interpretations, came about in
hap-hazard ways and conveyed intended
as well as unintended consequences that
shaped early modern state formation
over time. Geopolitical competition fed
into the establishment and growth over
the course of the seventeenth and eigh

Topographical information follows Anglophone conventions with respect to Central Europe: for
place-names, besides those generally familiar such as Vienna or Prague, I am using their historical
(mostly German) toponyms, with the addition of their current (Czech) name on the first mention.
The results that are not entirely consistent and at times frankly unsatisfactory, but at the same time
this increases the chances to locate these places on contemporary maps. To increase readability,
whenever possible I have used the English equivalents of personal names (e.g., Charles VI instead
of Karl VI.) where known; all second names are reproduced as they appear in the sources. Similarly, I have translated all quotes and added the original wording only in those instances where the
argument warrants it; in addition, I added the respective references where full transliterations of
the original source text is freely available. All dates are New Style, as this – our current – calendrical norm was adopted in the Habsburg monarchy in the last quarter of the sixteenth century. Cf.
Robert John Weston Evans, The Habsburg Monarchy, 1550–1700. An Interpretation, Oxford 1979,
p. xiii–xv; Peter George Muir Dickson, Finance and Government under Maria Theresia, 1740–1780,
Oxford 1987, vol. 1, p. xix.
Adam Smith, The Wealth of Nations, New York, N.Y. 2003 [1776] (= Bantam Books), p. 621.
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teenth centuries of standing and sitting
armies – soldiers and bureaucrats – which
in turn led to another sequence of gradual,
equally non-linear, feedback loops that are
considered the explanation for both these
dynamics of administrative-militaristic
thickening as well as the drastic reduction of the number of sovereign states in
the period leading up to the Congress of
Vienna (1814–1815). In its most enduring,
and perhaps also its most famous, formulation, Charles Tilly held that “[w]ar made
the state, and the state made war”, noting
that it was this most destructive of human
endeavours that “wove the European network of national states, and preparation of
war created the internal structures of the
3

4

Stephan Sander-Faes

states within it”.3 On these general trends
economists, historians, political scientists,
and sociologists are all in agreement.4
Out of this consensus, reached across
disciplinary boundaries by the end of the
Cold War, emerged the interpretation that,
all other things being equal, the most successful case of early modern state formation
was the Anglo-British union. Building on
decades of scholarship and carefully considering London’s competitors across the
Channel, John Brewer’s The Sinews of Power
constitutes a historiographical watershed.
Endorsing P.G.M. Dickson’s findings on
the role and importance of credit for the
British war efforts during the eighteenth
century, Brewer argued that the growth of

Quotes respectively from Charles Tilly, Reflections on the History of European State-Making, in:
idem (ed.), The Formation of the National State in Western Europe, Princeton, N.J. 1975 (= Studies
in Political Development 8), p. 3–83, quote on p. 42; idem, Coercion, Capital, and European States,
990–1992, Cambridge, Mass. 1992 (= Studies in Social Discontinuity), p. 76; see also the synthesis
by Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers. Economic Change and Military Conflict from
1500 to 2000, New York, N.Y. 1988, p. 70–139.
Follow the evolution of this trend in Anthony Giddens, The Nation-State and Violence, Cambridge
1985 (= A Contemporary Critique of Historical Materialism 2), p. 112; Philip T. Hoffman – Jean-Laurent Rosenthal, The Political Economy of Warfare and Taxation in Early Modern Europe, in:
John Drobak – John V. C. Nye (edd.), The Frontiers of the New Institutional Economics, San Diego, Calif. 1997, p. 31–55, here p. 35; Richard Bonney – W. M. Ormrod, Introduction, in: W. M.
Ormrod – Margaret Bonney – Richard Bonney (edd.), Crises, Revolution, and Self-Sustained
Economic Growth. Essays in European Fiscal History, 1130–1830, Stamford 1999, p. 1–21, here
p. 2; Jan Glete, War and the State in Early Modern Europe. Spain, the Dutch Republic, and Sweden as
Fiscal-Military States, 1500–1660, London 2002 (= Warfare and History), p. 216; Hendrik Spruyt,
War, Trade, and State Formation, in: Carles Boix – Susan Stokes (edd.), The Oxford Handbook of
Comparative Politics, Oxford 2007 (= The Oxford Handbooks of Political Science), p. 211–235,
here p. 214–215; Timothy Besley – Torsten Persson, The Origins of State Capacity. Property Rights,
Taxation, and Politics, in: American Economic Review 99, 2009, p. 1218–1244, here p. 1218; Nico
Voigtländer – Hans-Joachim Voth, Gifts of Mars. Warfare and Europe’s Early Rise to Riches, in:
Journal of Economic Perspectives 27, 2013, p. 165–186, here p. 171–176; for a critical review cf.
Benno Teschke, Revisiting the “War-Makes-States” Thesis. War, Taxation and Social Property Relations
in Early Modern Europe, in: Olaf Asbach – Peter Schröder (edd.), War, the State and International Law in Seventeenth Century Europe, Burlington 2010, p. 35–62, especially p. 36–42. For the
current state of the debate see the essays in Lars Bo Kaspersen – Jeppe Strandsbjerg (edd.), Does
War Make States? Investigations of Charles Tilly’s Historical Sociology, Cambridge 2017.
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public debt – and Britain’s continued credit-worthiness – was contingent on regular
taxation, which underwrote government
borrowing. It was this set of fiscal-financial
arrangements that conferred upon Britain’s
leading politicians the comparative advantage of more reliable and credible debt service: after the Glorious Revolution (1688),
London’s interest payments were no longer
exclusively dependent on the capricious
whims of any one monarch. To the contrary, the British body politic, assembled in
Parliament, underwrote these loans, which
allowed them to emerge victoriously from
the “Second Hundred Years’ War” against
France over the course of the eighteenth
century.5 With the benefit of hindsight,
it is clear that the evolving British “fiscal-military state” was more resilient than its
continental peer competitor, France, but it
proved equally intrusive and heavy-handed
when “judged by the criteria of the ability
5

6
7

to take pounds out of people’s pockets and
to put soldiers in the field and sailors on the
high seas.”6 In other words: Parliamentary
Britain beat its more autocratic rival at their
own game, and we will return to this point
in due course.
Taking note of the rich historiography spawned by Brewer’s argument, this
essay is an attempt to investigate, “how
certain forms of centralized and local
power interact[ed] with one another” to
more even-handedly assess the emergence of the fiscal-military state. Contemporaries and present-day scholars
alike were (are) aware of the implications
and consequences of the establishment
of standing and sitting armies, yet at the
same time we are reminded that there is
neither a “clear trajectory or unbending
path” nor “a consistent salience” of such
fiscal-military states.7 Acknowledging
these facts, we note the “experimental” or

P. G. M. Dickson, The Financial Revolution in England. A Study in the Development of Public Credit,
1688–1756, London 1967 (= Modern Revivals in History); John Brewer, The Sinews of Power. War,
Money, and the English State, 1688–1783, London 1989; studies building on the latter incl. Henry
Roseveare, The Financial Revolution, 1660–1760, London 1991 (= Seminar Studies in History);
Lawrence Stone (ed.), An Imperial State at War. Britain from 1689 to 1815, London 1994; Robert
Bonney (ed.), The Rise of the Fiscal State in Europe, c. 1200–1815, Oxford 1999; W. Ormrod –
M. Bonney – R. Bonney (edd.), Crises, Revolution, and Self-Sustained Economic Growth; Christopher Storrs, War, Diplomacy and the Rise of Savoy, 1690–1720, Cambridge 1999 (= Cambridge
Studies in Italian History and Culture); see the essays in Aaron Graham – Patrick Walsh (edd.),
The British Fiscal-Military States, c. 1660–1783, London 2016, for historiographical guidance see
their introduction on p. 1–25; the quote derives from Hamish M. Scott, The Second “Hundred Years
War”, 1689–1815, The Historical Journal 35, 1992, p. 433–469. See also note 35.
J. Brewer, The Sinews of Power, p. xviii.

This was noted already in ibidem, p. xviii; the quotes above are from John Brewer, Revisiting The
Sinews of Power, in: A. Graham – P. Walsh (edd.), British Fiscal-Military States, p. 27–34, here
p. 34, where the author himself uses the proverbial “Cheshire cat” to make this point; cf. further
Joanna Innes, Not so strange? New Views of Eighteenth-Century England, History Workshop 29,
1990, p. 179–183, especially p. 181; do not miss the recent reflections pertaining to the British state
by Colin Kidd – Malcolm Petrie, Our National Hodge-Podge, in: London Review of Books 39,
2017, p. 36–38, who, in the context of Brexit, likened it to a “hodge-podge”.
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opera_02_2018.indd 153

153

11.03.2019 16:04:35

/ VĚDECKÉ STUDIE /

“procedural” dynamics of such fiscal-financial arrangements across early modern
Europe, which certainly call into question
any clear-cut, quick, and unambiguous
interpretations of state formation.8 Given
the current state of research – a very
uneven historiography that, in general,
approaches early modern state formation from the one-point perspective of
the centre, in addition to the geographic
scope tilting towards Europe’s most successful examples (especially Britain and
France, and to a somewhat lesser degree
the Dutch Republic, the Spanish monarchy, and Prussia) – this essay pursues
two rather different aims: on the one
hand, assessing state formation means
to study “a network of power relationships which become institutionalized to
a greater or lesser extent over time”, we
find that these processes emanate “from
the local and particular rather than from
the top down”; at the same time, the
following investigation into the “complex relations between the varied bodies
that made up the fractured polity of the
8

9

10

Stephan Sander-Faes

eighteenth-century [state]” breaks new
ground in studying these dynamics in
the context of the Habsburg monarchy
around 1700 on the other hand, thereby
expanding these discussions to Central
Europe.9
These themes are pursued by, first,
integrating the Austrian monarchy into
the current debates on early modern
state formation, focusing on the understudied period between the Thirty Years’
War (1618–1648) and the accession of
Charles VI (r. 1711–1740). These decades
witnessed Austria’s emergence as a great
power, cemented into place Vienna’s
hegemony over Central Europe, and saw
the establishment of the first pan-European balance of power that lasted until
the First World War. Using the example
of Bohemia, arguably the Habsburgs’
own “metropolitan province”, I will then,
second, approach the subject matter with
a number of examples drawn from the
rich, but equally under-used archives of
the Eggenberg domains centred around
Krumau (Český Krumlov).10 Since the

Quotes by William D. Godsey, The Sinews of Habsburg Power. Lower Austria in a Fiscal-Military
State, 1650–1820, Oxford 2018, p. 16; the decentralised nature of the Habsburg monarchy as an asset,
not an obstacle, was brought into consideration by Renate Pieper, Financing an Empire. The Austrian
Composite Monarchy, 1650–1848, in: Bartolomé Yun-Casalilla – Patrick K. O’Brien (edd.), The Rise of
Fiscal States. A Global History, 1500–1914, Cambridge 2012, p. 164–232, especially p. 164–168; on
a more general level, cf. Bartolomé Yun-Casalilla, Introduction, in: ibidem, p. 1–35, here p. 23, were
the author introduces the notion of an “optimum size for the efficiency of fiscal states”.
Quotes respectively from Steve Hindle, The State and Social Change in England, c. 1550–1640, Basingstoke 2000 (= Early Modern History), p. 19; J. Brewer, Revisiting The Sinews of Power, p. 34.
Term and concept of the “metropolitan province” derives from the debates about the roles of Ireland
and Scotland within the British fiscal-military states; it denotes, in Andrew Mackillop’s words,
“a constitutionally, politically and socio-economically distinctive society within the [composite
Habsburg monarchy] which integrated, but did not fully assimilate, with the [neighbouring Austrian] state and society which formed the foundation of the wider [Austrian] fiscal-military complex.”
See Huw V. Bowen, Elites, Enterprise, and the Making of the British Overseas Empire, 1688–1775,
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late Middle Ages, these territories formed
a relatively large – in all c. 390 square
kilometres (about the size of St Vincent
and the Grenadines and a good deal larger
than Malta) – and comparatively contiguous territorial agglomeration, and its
respective owners – the Rožmberk (13th
century to around 1602), the Eggenberg
(1623–1719), and Schwarzenberg (1723–
1948/49) – were among the most powerful
lords in the Bohemian lands.11 The third
and final part of this essay assesses the
pertinent question of the consequences of
fiscal-financial integration via extraordinary wartime measures, in particular addressing the entanglements between local,
regional, and supra-regional instances as
well as their social and political consequences. In other words: was the emergence of the Austrian variety of a powerful

fiscal-financial-military regime in the
centre accompanied by similar developments in its periphery? The reconstruction of the events and developments is
based on the extensive tax-related records
preserved in the State Regional Archives
in Český Krumlov.12 In the final part, I am
going to address the wider implications of
the findings and propose a way forward
to conceptualise the crucial, but usually
under-estimated, role of domination, or
Herrschaft, which potentially consisted
of any number of property titles, in the
processes that characterised early modern
state formation.
Benchmarks: State Formation
à l’autrichienne

With the benefit of hindsight, the publication of The Sinews of Power (1989)

Basingstoke 1996, p. 154–155; the definition follows Andrew MacKillop, Subsidy State or Drawback Province? Eighteenth-Century Scotland and the British Fiscal-Military Complex, in: A. Graham –
P. Walsh (edd.), The British Fiscal-Military States, p. 179–199, here p. 181 (my modifications).
11

12

On the Eggenberg domains see Walther E. Heydendorff, Die Fürsten und Freiherren zu Eggenberg und ihre Vorfahren, Graz 1965, p. 61–188; Gerhard B. Marauschek, Die Fürsten zu Eggenberg
unter besonderer Berücksichtigung ihres Kunstmäzenatentums, 1568–1717, Graz 1968 (unpublished
Ph.D. thesis), p. 153–188; for a territorial overview see Pavel Himl, Die “armben Leüte” und die
Macht. Die Untertanen der südböhmischen Herrschaft Český Krumlov/Krumau im Spannungsfeld zwischen Gemeinde, Obrigkeit und Kirche, 1680–1781, Stuttgart 2003 (= Quellen und Forschungen zur
Agrargeschichte 48), p. 37–39; on the administrative side of things see Martin Mutschlechner,
Die Fürsten von Eggenberg als Herzöge von Krumau. Kontinuität und Wandel in Südböhmen im 17.
Jahrhundert, Wien 2007 (unpublished M.A. thesis), p. 31–32; the most recent treatment is by Anna
Kubíková, Eggenberkové. Z bankéřské lavice na knížecí stolec, Praha 2016 (= Šlechtické rody Čech,
Moravy a Slezska 14), on Johann Christian of Eggenberg (r. 1665–1710) see p. 107–138, on the
Eggenberg domains in the Bohemian lands see p. 168–186.

This study is based on the tax records of the Eggenberg domains, preserved in the Státní oblastní
archiv [State Regional Archive] Třeboň, oddělení [Satellite Office] Český Krumlov (hence SOA
Třeboň, oddělení Český Krumlov), Vrchní úřad – česká generália [Seignorial directorate –Bohemian
Documents] (hence Vú – čg), sign. I 4 L α, fasc. 62, 63, 64, and 65; this extensive documentation is
complemented with some additional materials such as the resolutions passed by the kingdom’s diet;
further commentary on the sources and the archival situation provided by Stephan Sander-Faes,
Herrschaft und Staatlichkeit. Böhmen und die Habsburgermonarchie vom Dreißigjährigen Krieg bis
Karl VI., Zürich 2017 (Habilitationsschrift), p. 61–65.
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constitutes a historiographical watershed
of the first order for British history. Across
the Channel, however, the full scale of
Brewer’s arguments was at first obscured
by the impact of Nicholas Henshall’s The
Myth of Absolutism (1992) that almost
immediately enthralled, albeit rather selectively, most early modernists in western
Europe.13 Engendering lively debates,
around the turn of the millennium many
French and German historians concluded
that “absolutism” had outlived its usefulness as a heuristic device.14 With no clear
replacement in sight, Continental histo13

14

15

16

Stephan Sander-Faes

rians embraced the Cultural Turn and instead proposed that the early modern state
was, above all, characterised by “cooperation” within, and “consensus” among, the
ruling elites, which explained the limits of
monarchical authority.15
These discussions resulted in three interrelated, but also somewhat contradictory, conceptual and historiographical trends:
first, whereas most French and German
historians were quick to cast aside both
concept and term of “absolutism”, there is
now a growing unease, and a number of
scholars are open about re-introducing it.16

Nicholas Henshall, The Myth of Absolutism. Change and Continuity in Early Modern European Monarchy, London 1992; idem, Early Modern Absolutism, 1550–1700. Political Reality or Propaganda,
in: Ronald G. Asch and Heinz Duchhardt (edd.), Der Absolutismus – ein Mythos? Strukturwandel
monarchischer Herrschaft in West- und Mitteleuropa, ca. 1550–1700, Köln 1996 (= Münstersche
historische Forschungen 9), p. 25–53.

Reactions to Henshall’s argument incl. Heinz Duchhardt, Absolutismus – Abschied von einem
Epochenbegriff, Historische Zeitschrift 258, 1994, p. 113–122; see the (other) essays in Ronald
Asch – Heinz Duchhardt (edd.), Der Absolutismus – ein Mythos?; Peter Baumgart, Absolutismus
ein Mythos? Aufgeklärter Absolutismus ein Widerspruch? Reflexionen zu einem kontroversen Thema
gegenwärtiger Frühneuzeitforschung, Zeitschrift für historische Forschung 27, 2000, p. 573–589;
Heinz Duchhardt, Die Absolutismusdebatte – eine Antipolemik, Historische Zeitschrift 257, 2002,
p. 323–331; do not miss the extensive guidance offered by Markus Meumann and Ralf Pröve, Die
Faszination des Staates und die historische Praxis. Zur Beschreibung von Herrschaftsbeziehungen jenseits
teleologischer und dualistischer Begriffsbildungen, in: idem (edd.), Herrschaft in der Frühen Neuzeit.
Umrisse eines dynamisch-kommunikativen Prozesses, Münster 2004 (= Herrschaft und soziale
Systeme in der Frühen Neuzeit 2), p. 1–49; see also note 19.

Cf. Wolfgang Reinhard, Geschichte der Staatsgewalt. Eine vergleichende Verfassungsgeschichte Europas
von der Aufklärung bis zur Gegenwart, München 2002, p. 50–51; Jean Picq, Une histoire de l’État en
Europe. Pouvoir, justice et droit du Moyen Âge à nos jours, Paris 2009 (= Les Manuels de Sciences Po),
p. 231–246; recent developments are summarised by Joachim Bahlcke, Landesherrschaft, Territorien und Staat in der frühen Neuzeit, München 2012 (= Enzyklopädie deutscher Geschichte 91),
p. 59–116; and by Matthias Schnettger – Heinz Duchhardt, Barock und Aufklärung, München
2015 (= Oldenbourg Grundriss der Geschichte 11), p. 169–173.

See the essays in Lothar Schilling (ed.), Absolutismus, ein unersetzliches Forschungskonzept? Eine
deutsch-französische Bilanz/L’absolutisme, un concept irremplaçable? Une mise au point franco-allemande,
München 2014 (= Pariser historische Studien 79); on Anglo-French historiography, less sceptical
than their German colleagues, e.g., James B. Collins, The State in Early Modern France, Cambridge
2009 (= New Approaches to European History 42), p. xi–xxv; Arlette Jouanna, Le pouvoir absolu.
Naissance de l’imaginaire politique de la royauté, Paris 2013 (= L’esprit de la cité Gallimard); see also
note 19.
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Within German-language historiography,
second, these debates fed into a number
of interpretations of state formation (or
the lack thereof ) that eventually touched
upon the latent, and still open-ended,
question of the Holy Roman Empire’s
statehood; in all, these gave rise to two to
three more or less different approaches, all
of which are dealing with communication
17

while differing to some degree in terms of
the “systemic” nature of the interactions
among the various protagonists.17 Here
we note that these discussions were, third,
mainly conducted within, and with respect
to, the borders of present-day Germany,
which means these debates did not initially not include the Habsburg monarchy.
While this was criticised at the time, and

On the Empire’s statehood, see the essays in Matthias Schnettger (ed.), Imperium Romanum –
Irregulare Corpus – Teutscher Reichs-Staat. Das Alte Reich im Verständnis der Zeitgenossen und der
Historiographie, Mainz 2002 (= Veröffentlichungen des Instituts für europäische Geschichte Mainz,
Beiheft 57); these two to three approaches include, first, “negotiated domination” (Herrschaftsvermittlung) and “triangulation” (Triangulierung), as proposed by Stefan Brakensiek, Herrschaftsvermittlung im Alten Europa. Praktiken lokaler Justiz, Politik und Verwaltung im internationalen Vergleich,
in: idem – Heide Wunder (edd.), Ergebene Diener ihrer Herren? Herrschaftsvermittlung im alten
Europa, Köln 2005, p. 1–21; see also Stefan Brakensiek, Akzeptanzorientierte Herrschaft. Überlegungen zur politischen Kultur der Frühen Neuzeit, in: Helmut Neuhaus (ed.), Die Frühe Neuzeit
als Epoche, München 2009, p. 395–406 (= Historische Zeitschrift, Beiheft 49); and the essays in
Stefan Brakensiek – Corinna von Bredow – Birgit Näther (edd.), Herrschaft und Verwaltung
in der Frühen Neuzeit, Berlin 2014 (= Historische Forschungen Duncker und Humblot 101). These
developments prepared the ground for, second, Wim Blockmans – André Holenstein – Jon
Mathieu (edd.), Empowering Interactions. Political Cultures and the Emergence of the State in Europe,
1300–1900, Farnham 2009; here we note that Stefan Brakensiek, Einleitung, in: S. Brakensiek –
C. von Bredow – B. Näther (edd.), Herrschaft und Verwaltung, p. 9–24, here p. 12, considers the
approach fleshed out by André Holenstein, Empowering Interactions. Looking at Statebuilding from
Below, in: W. Blockmans – A. Holenstein – J. Mathieu (edd.), Empowering Interactions, p. 1–31
a “different perspective of the same phenomenon”. Clearly more distinct are, third, the approaches
derived from Niklas Luhman’s communication and systems theories, on which see, e.g., the essays
in Gerd Althoff (ed.), Zeichen – Rituale – Werte. Internationales Kolloquium des Sonderforschungsbereichs 496 an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Münster 2004 (= Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme 3); Rudolf Schlögl – Bernhard Giessen – Jürgen
Osterhammel (edd.), Die Wirklichkeit der Symbole. Grundlagen der Kommunikation in historischen
und gegenwärtigen Gesellschaften, Konstanz 2004 (= Historische Kulturwissenschaft 1); Mark
Hengerer, Kaiserhof und Adel in der Mitte des 17. Jahrhunderts. Eine Kommunikationsgeschichte der
Macht in der Vormoderne, Konstanz 2004 (= Historische Kulturwissenschaft 3); Rolf Reichardt –
Rüdiger Schmidt – Hans-Ulrich Thamer (edd.), Symbolische Politik und politische Zeichensysteme
im Zeitalter der französischen Revolutionen, 1789–1848, Münster 2005 (= Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme 10); Marian Füssel – Thomas Weller (edd.), Ordnung
und Distinktion. Praktiken sozialer Repräsentation in der ständischen Gesellschaft, Münster 2005 (=
Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme 8); Mark Hengerer, Wer regiert
im Finanzstaat? Zur Entstehung landesfürstlicher Entscheidungen unter Mitwirkung der niederösterrei
chischen Kammer im 16. Jahrhundert, in: Reinhard Butz – Jan Hirschbiegel (edd.), Hof und Macht.
Dresdener Gespräche II zur Theorie des Hofes, Berlin 2007 (= Vita curialis 1), p. 87–140; see also
the essays in Stefan Haas – Mark Hengerer (edd.), Im Schatten der Macht. Kommunikationskulturen in Politik und Verwaltung, 1600–1950, Frankfurt am Main 2008.
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rightly so, by Ronald Asch, Harm Klueting, and others, it took about a decade
before this omission was remedied.18
As of this writing, the unintended
consequences of these developments point
yet into another direction. Recent trends
and current interpretations of European
cultural, political, and social evolution are
indicative of an interesting terminological
(re-) convergence, clearly visible through
the addition of the qualifier “Baroque” to
“absolutism” when speaking about early
modern France, many German lands, and
18

19

20
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the Habsburg monarchy.19 This might either open a backdoor through which “absolutism”, qualified or not, is going to re-enter
the debate, as it already did in the Czech
case; on the other hand, it might also lead
scholarship to the development of a diffe
rent and perhaps even more plausible alternative in the future, which will, hopefully,
go beyond the traditional court-centric
and/or estates-and-diet-focused, one-point
perspectives that characterise most of these
approaches.20

On the issues of the Holy Roman Empire’s statehood see essays in M. Schnettger (ed.),
Imperium Romanum, in particular the essay by Ronald Asch (Frage an Georg Schmidt, in: ibidem,
p. 2 95–296); the state of research on the early modern Holy Roman Empire is summarised in
R. J. W. Evans – Michael Schaich – Peter H. Wilson (edd.), The Holy Roman Empire. 1495–1806,
Oxford 2011 (= Studies of the German Historical Institute London); and R. J. W. Evans – Peter H. Wilson (edd.), The Holy Roman Empire, 1495–1806. A European Perspective, Leiden 2012
(= Brill’s Companion to European History 1); the Habsburg monarchy’s exclusion in the original
“absolutism debate” brought forth Harm Klueting, Das Reich und Österreich, 1648–1740, Münster
1999 (= Historia profana et ecclesiastica 1), but it is also mirrored in Ronald Asch’s question; the
Austrian monarchy’s entry into this debate was accomplished by Petr Maťa – Thomas Winkelbauer (edd.), Die Habsburgermonarchie 1620–1740. Leistungen und Grenzen des Absolutismusparadigmas, Stuttgart 2006 (= Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa 24),
for bibliographical guidance see the editors’ introduction (Einleitung. Das Absolutismuskonzept, die
Neubewertung der frühneuzeitlichen Monarchie und der zusammengesetzte Staat der österreichischen
Habsburger im 17. und frühen 18. Jahrhundert, in: ibidem, p. 7–42).
Witness the comeback of “absolutism” in scholarship on France in, e.g, Guy Rowlands, The Dynastic State and the Army under Louis XIV. Royal Service and Private Interest, 1661–1701, Cambridge
2002 (= Cambridge Studies in Early Modern History), p. 9–17; J. Collins, Early Modern France,
p. xi–xxv, Darryl Dee, Expansion and Crisis in Louis XIV’s France. Franche-Comté and Absolute
Monarchy, 1674–1715, Rochester, N.Y. 2009 (= Changing Perspectives on Early Modern Europe
13), p. 6–8; J. Arlette, Le pouvoir absolu, p. 50–70, p. 119–48; EADEM, Le prince absolu. Apogée et
déclin de l’imaginaire monarchique, Paris 2014 (= L’esprit de la cité); as for German historical writing,
notice the change in title in one of the profession’s main textbooks: whereas Heinz Duchhardt,
Das Zeitalter des Absolutismus, München (= Oldenbourg Grundriss der Geschichte 11), kept its
title through eds. 1–3 (appearing in 1989, 1992, and 1993, respectively), there was significant shift
from eds. 4–5 onwards: ed. 4 appeared as idem, Barock und Aufklärung, München 2010, while ed. 5
was published by idem – Matthias Schnettger, Barock und Aufklärung, München 2015; see also
Martin Wrede, Absolutismus, in: Friedrich Jaeger (ed.), Enzyklopädie der Neuzeit, Stuttgart 2014,
accessible online via http://dx.doi.org/10.1163/2352–0248_edn_a0017000 (6 December 2018).

The basis for the Czech interpretation is R. Evans, The Habsburg Monarchy, p. 195–234; consequently, Czech historiography now uses the term “Baroque Absolutism”, first introduced by Josef
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This essay, by contrast, approaches one
of historiography’s late-comers to these
debates, the Habsburg monarchy, based on
two distinctively different premises:21 first,
individual actions and structural developments convey different – and differing –
consequences for central institutions vis-àvis those occurring contemporaneously in
administratively and geographically remote
areas, that is, in the periphery. It follows,
second, that state integration, understood
as an human-made, but elite-driven, dyna
mic emanating from the centre of power,

is accompanied by countervailing and at
times opposing trends and pressures whose
consequences may or may not increase with
geographical distance.22 Warfare, above all,
concentrates decision-making and influence
in the hands of a limited number of individuals and institutions while non-essential
considerations (temporarily) recede. Armed
conflict thus gave rise to a certain kind of
state formation, which was accompanied by
various degrees of disintegration and loss
of cohesion outside the corridors of power.23
In short, this essay explores, how, as the

Válka, Dějiny Moravy. Morava reformace, renesance a baroka, Brno 1995 (= Vlastivěda moravská.
Nová řada 6), vol. 2, p. 115; see also idem, Společnost a kultura baroka na Moravě, in: Ivo Krsek –
Zdeněk Kudělka – Miloš Stehlík – Josef Válka (edd.), Umění baroka na Moravě a ve Slezsku, Praha
1996, p. 14–41, here p. 17; on the ensuing debate cf. Tomáš Knoz, Absolutismus nebo “Absolutismus”?
K historii jednoho pojmu, Časopis Matice moravské 121, 2002, p. 451–483; and Eduard Maur,
Staat und (lokale) Gutsherrschaft in Böhmen, 1650–1750, in: Markus Cerman – Robert Luft (edd.),
Untertanen, Herrschaft und Staat in Böhmen und im “Alten Reich”. Sozialgeschichtliche Studien
zur frühen Neuzeit, München 2005 (= Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 99), p. 31–50,
here p. 31–32; the term has since been adopted by most Czech early modernists, as evidenced by
Jiří Mikulec, Baroque Absolutism, 1620–1740, in: Jaroslav Pánek – Oldřich Tůma (edd.), A History
of the Czech Lands, Prague 2009, p. 231–259, incl. bibliography.
21

22

23

Introductory overviews by Charles W. Ingrao, The Habsburg Monarchy, 1618–1815, Cambridge
2005 (= New Approaches to European History 21), 53–149; R. J. W. Evans, The Habsburgs and
Central Europe, 1683–1723, in: idem (ed.), Austria, Hungary, and the Habsburgs. Essays on Central
Europa, c. 1683–1867, Oxford 2006, p. 3–14; further see, if heavily focused on military and political
history, Michael Hochedlinger, Austria’s Wars of Emergence. War, State and Society in the Habsburg
Monarchy, 1683–1797, London 2003 (= Modern Wars in Perspective), p. 50–178, incl. bibliography;
most recently Thomas Winkelbauer, Krieg und Herrschaftsverdichtung in der Habsburgermonarchie
nach dem Dreißigjährigen Krieg, in: Karin Sperl – Martin Scheutz – Arno Strohmeyer (edd.), Die
Schlacht von Mogersdorf/St. Gotthard und der Friede von Eisenburg/Vasvár. Rahmenbedingungen,
Akteure, Auswirkungen und Rezeption eines europäischen Ereignisses, Eisenstadt 2016 (= Burgenländische Forschungen 108), p. 35–61.
Cf. Peter L. Berger – Thomas Luckman, The Social Construction of Reality. A Treatise in the
Sociology of Knowledge, London 1966, especially p. 49–85, quotes on p. 69 and 79 (emphasis in the
original), hold “that social order is a human product. Or, more precisely, an ongoing human production…Society is a human product.”

As Charles Tilly, Coercion, Capital, and European States, 990–1992, Cambridge, Mass. 1992 (= Studies in Social Discontinuity), p. 58, held (my emphasis): “Eventually, European states converged on
that form: the national state.”– We should question and, if necessary, object to such overly deterministic and self-limiting conceptions; ‚the state‘, in particular its early modern varieties, was neither
unitary nor ‚abstract‘, but rather composite, direct, and personal.
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Habsburg monarchy’s protagonists tried to
cope with war-induced stresses around the
turn of the eighteenth century, their actions
started to tear apart the administrative and
social fabric that held society together.24
Recognition of these consequences suggests
that once one leaves the corridors of power,
there are different stories to explore. Studying the same events and developments
“on the ground” thus allows us to formulate
tentative answers to the pertinent question
“how certain forms of centralized and local
power interact with one another”, to which
we now turn.25
War and Consequence in the Habsburg
Monarchy, 1650 to c. 1700
Over the course of the Thirty Years’ War
(1618–1648), Bohemia changed dras24

25
26
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tically. The Estates’ revolt, defeated at
White Mountain in 1620, was followed
by large-scale redistributions of property,
and the longer the conflict dragged on, the
higher the damages the country and its
inhabitants had to endure. When the dust
finally settled, the Bohemian Lands had
lost about a third of their people and large
areas, especially in the fertile central regions, were most severely affected.26 While
most extraordinary wartime measures were
gradually abrogated over the course of the
early 1650s, a return to the status quo ante
appeared all but impossible. Consequently,
crown and estates collaborated closely to
reorganise the kingdom’s tax administration, which after a multi-year effort yielded a new cadastre, the so-called Berní rula,
or Steuerrolle. Promulgated in 1656 and

Cf. comparable arguments by, e.g, I. A. A. Thompson, War and Government in Habsburg Spain,
1560–1620, London 1976; J. Brewer, The Sinews of Power 1989, p. 138; I. A. A. Thompson,
“Money, Money, and Yet More Money!” Finance, the Fiscal- State and the Military Revolution. Spain
1500–1650, in: Clifford J. Rogers (ed.), The Military Revolution Debate. Readings on the Military
Transformation of Early Modern Europe, Boulder 1995, p. 273–298; Thomas Ertman, Birth of
Leviathan. Building States and Regimes in Medieval and Early Modern Europe, Cambridge 1999
(= War and Statebuilding in Early Modern Europe); David E. Kaiser, Politics and War. European
Conflict from Philip II to Hitler, Cambridge, Mass. 2000, p. 14–25; Victoria Tin-bor Hui, War and
State Formation in Ancient China and Early Modern Europe, New York 2005, p. 48–49.
J. Brewer, Revisiting The Sinews of Power, p. 34.

R. J. W. Evans, The Habsburg Monarchy and Bohemia, 1526–1848, in: idem (ed.), Austria,
Hungary, and the Habsburgs, p. 75–98, especially p. 85–91, incl. bibliographical guidance; on
the Estates’ revolt Joachim Bahlcke, 1620 – Schlacht am Weißen Berg bei Prag. Ursachen, Verlauf
und Folgen des Zusammenstoßes von ständischer Libertät und monarchischer Autorität, in: Martin Scheutz – Arno Strohmeyer (edd.), Von Lier nach Brüssel. Schlüsseljahre österreichischer
Geschichte, 1496–1995, Innsbruck 2010 (= VGS Studientexte), p. 79–97, incl. bibliography; on
the forced Counter-Reformation Harold Louthan, Converting Bohemia. Force and Persuasion in
the Catholic Reformation, Cambridge 2009 (= New Studies in European History); the redistributive consequences are discussed in detail by Tomáš Knoz, Pobělohorské konfiskace. Moravský průběh,
středoevropské souvislosti, obecné aspekty, Brno 2006 (= Knižnice Matice Moravské 19); population
numbers by Karl Richter, Die böhmischen Länder von 1471 bis 1740, in: Karl Bosl (ed.), Die
böhmischen Länder von der Hochblüte der Ständeherrschaft bis zum Erwachen eines modernen
Nationalbewusstseins, Stuttgart 1974 (= Handbuch der Geschichte der böhmischen Länder 2),
p. 97–412, at p. 321–322.
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revised in the late 1670s and early 1680s,
it contained the numbers osedlý, or Angesessene, per territorial unit; these fictitious
‚units of account‘ were used to determine
the more or less exact tax burden that
fell onto each individual lordship and its
various constituent territorial (sub-) units,
that included, but were not limited to,
other lordships, incorporated ecclesiastical
or secular territories, cities, bailiwicks, villages, and even individual farms.27 The fictitious nature of these ‚units of account‘ is
further underscored by the fact that before
the large-scale rewriting of the cadastre,
the so-called “first Theresian cadastre”,
27

28

29

which was compiled over the course of
the first half of the eighteenth century, the
number of osedlý bore no relation whatsoever to agricultural output, demographic
changes, and economic hardship because
of bad weather conditions, natural disasters such as the Great Frost (1708–09), or
war-induced fiscal pressures.28
Akin to the ‚constitutional‘ renewal, effectuated in 1627/28 in the wake
of the Habsburg-Catholic victory at
White Mountain, the ensuing decades
were characterised by change on many
levels:29 during the second half of the
seventeenth century, in particular from

The standard treatment remains Josef Pekař, České katastry, 1654–1789. Se zvláštním zřetelem
k dějinám hospodářským a ústavním, Prague 1932, p. 4–56, see also p. 57–100 for a synthetic overview
of Bohemian fiscal history; see also Petr Maťa, “Unerträgliche Praegravation”. Steuererhebung und
Militärfinanzierung im Königreich Böhmen vom Dreißigjährigen Krieg bis zum Regierungsantritt
Maria Theresias, in: Peter Rauscher (ed.), Kriegsführung und Staatsfinanzen. Die Habsburgermonarchie und das Heilige Römische Reich vom Dreißigjährigen Krieg bis zum Ende des habsburgischen Kaisertums 1740, Münster 2010 (= Geschichte in der Epoche Karls V. 10), p. 139–185,
especially p. 157–183; Jean Bérenger, Les Habsbourg et l’argent de la renaissance aux lumières, Paris
2014 (= Collection du Centre Roland Mousnier 64), p. 249–302, which is a revised version of his
earlier publication (Finances et absolutisme autrichien dans la seconde moitié du 17e siècle, Paris 1975)
on which I have relied as well; most recently Jan Lhoták, Organizace poddanské kontribuce v Čechách
a její písemnosti v 18. a první polovině 19. století, Archivní časopis 67, 2017, p. 177–207; the original
of the tax cadastre is preserved in the National Archives and subject to ongoing, but non-continuous, edition efforts since 1949; for this essays’s purposes, note especially the two vols. on the Bechyně
circle (Bechiner Kreis, or Bechyňský kraj) by Iva Čadková – Magda Zahradníková (edd.), Kraj
Bechyňský, I–II, Praha 2013 (= Berní rula 4–5); see further the general register, incl. a glossary and
bibliographic guidance, by Václav Červený – Jarmila Červená (edd.), Berní rula. Generální rejstřík
ke všem svazkům (vydaným i dosud nevydaným) berní ruly z roku 1654 doplněný (tam, kde se nedochovaly) o soupis poddaných z roku 1651, I–II, Prague 2003 (= Berní rula, Generální rejstřík).
J. Pekař, České katastry, p. 101–145; for the (first) Theresian Cadastre, see Aleš Chalupa (ed.),
Tereziánský katastr český, I–III, Praha 1964–1970; for further information see Jörg K. Hoensch,
Geschichte Böhmens. Von der slavischen Landnahme bis zur Gegenwart, München 2013 (= Beck’s
historische Bibliothek), p. 250–251; K. Richter, Die böhmischen Länder, especially p. 340–347; see
the multi-vol. reconstruction of Bohemian climate history by Rudolf Brázdil et al. (edd.), History
of Weather and Climate in the Czech Lands/Historie počasí a podnebí v českých zemích, I–VIII, Zürich–
Brno 1995–2011 (= Zürcher geographische Schriften), especially vol. V.

On the ‚constitutional‘ change, the so-called Renewed Land Ordinance(s) in Bohemia and
Moravia, see the texts in Hermenegild Jireček (ed.), Constitutiones Regni Bohemiae anno 1627 reformatae, Praha 1888 (= Codex juris Bohemici 5, 2); on the legal implications see Lutz Rentzow,
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the 1670s onwards, Bohemian taxes
became increasingly differentiated as
both the monthly military tax, or Contribution, and many other military and
non-military levies were specifically earmarked for purposes that ranged from
extraordinary war taxation to more regular sums for the fortifications of Prague
and Eger (Cheb) to the salaries of
officials throughout the country to wedding presents, all payable on specified
dates.30 These characteristics remained
essentially unaltered until the reforms
under Maria Theresa, yet this briefest
of sketches allows us to recognise the
dynamics of the Habsburg monarchy’s
fiscal-financial regime during the period
under consideration here. As time went
on, the emperor engaged in more wars
that, at the same time, became ever more

Stephan Sander-Faes

costly, which is mirrored by the appropriations of the Bohemian diet that grew
from between 300,000 to 500,000 fl. in
the 1650s to between 1.8 m (1697/98) to
2.3 m fl. (1700), in other words: an increase by a factor of four to six over the
course of a mere half-century, depending
on the available data.31
Data gleaned from the tax records
of the Eggenberg domains in southern
Bohemia, are equally fragmentary, which
is particularly true for the third quarter
of the seventeenth century, but there
are much more reliable records for the
“Great Turkish War” (1683–1699). As
far as I was able to reconstruct their tax
history, the main difference between
these periods derives from the somewhat
diverging receipts recorded in Krumau
and what (little) we know for sure about

Die Entstehungs- und Wirkungsgeschichte der Vernewerten Landesordnung für das Königreich Böhmen
von 1627, Frankfurt am Main 1998 (= Rechtshistorische Reihe 172); preparatory work is covered
by Marta Kadlecová, Verneuerte Landesordnungen in Böhmen und Mähren (1627/1628). Das
prozessuale Vorverfahren, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Germanistische
Abtheilung 120, 2003, p. 150–179; on these changes see Hans-Wolfgang Bergerhausen, Die
“Verneuerte Landesordnung” in Böhmen 1627. Ein Grunddokument des habsburgischen Absolutismus,
Historische Zeitschrift 272, 2001, p. 327–351; Karel Malý, Die Böhmische Konföderationsakte und
die Verneuerte Landesordnung. Zwei böhmische Verfassungsgestaltungen zu Beginn des 17. Jahrhunderts, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abtheilung 122,
2005, p. 285–300.
30

31

On the differentiation in general cf. J. Pekař, České katastry, p. 24–26, more details on p. 57–66,
with wedding presents (“Donativ”) on p. 66–69; an example is the wedding present granted by the
diet on the occasion of Leopold I’s first marriage to Margarita Teresa of Spain in 1666, on which
see SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Vú – čg, sign. I 4 L α, fasc. 62, s.p., Repartitiones 1665,
s.l. [Krumau], s.d. In the following, all redundant information is omitted.

Additional context on the entire monarchy’s outlays by Thomas Winkelbauer, Ständefreiheit und
Fürstenmacht. Länder und Untertanen des Hauses Habsburg im konfessionellen Zeitalter, 1522–1699,
Wien 2003 (= Österreichische Geschichte 8, 1–2), vol. I, p. 449–529; see also idem, Krieg und
Herrschaftsverdichtung, p. 35–61; on Bohemia in much detail J. Pekař, České katastry, p. 57–69; very
condensed, but also less clearly represented, P. Maťa, “Unerträgliche Praegravation”, p. 162–72; see
also J. Bérenger, Les Habsbourg et l’argent, p. 163–382, especially p. 261–273. Note that all these
numbers are imprecise, some more than others, but there is no single study that brings together
Bohemia’s tax history between 1652 and around 1700.
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the overall tax grants by the kingdom’s
diet during the third quarter of the seventeenth century; from around 1680, the
data suggest a closer correlation between
these two points of reference; Figure 1,
which covers the periods from 1657 to
1669 and from 1682 to 1701, provides
the following details as compiled by
Eggenberg’s officials a few years after
these periods: the total sums paid by the
duchy of Krumau, which includes payments by Eggenberg, his subjects, and
a number of places (the eponymous city,

a few market towns, and some bailiwicks
that were themselves proprietors), broken down into the monthly military tax,
or Contribution, all other taxes, and the
number of individual tax grants per year.
In addition, I have added the number of
osedlý, or Angesessene, which was used by
the Royal Tax Office (königliches Obersteuer-Amt, or královský úřad berničný) in
Prague and the circle administrators in
Bechin (Bechyně) as well as the average amount of fl. per osedlý and year, all
based on these data.32

Figure 1: Eggenberg’s Tax History, 1657–1669, 1682–1701
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1682

32

∑a
18,130
35,538
29,837
34,487
42,041
43,796
44,724
48,991
47,070
49,330
22,959
24,502
14,518
23,415

Contributionb
18,130
17,788
22,025
22,470
32,080
31,909
32,442
42,820
21,014
28,211
22,959
20,687
14,518
21,867

Terminsteuernc
–
17,750
7,812
12,017
9,961
11,887
12,282
6,171
26,056
21,119
–
3,815
–
1,548

Osedlýd
2,622 ¾
2,538 ¼
2,548 ½
2,576 ⅛
2,594 ⅞
2,526 11/16
2,548 ½
2,548 ½
2,595 ⅛
2,606 ⅜
2,606 ⅜
2,606 ¼
2,595 ¼
2,630 ⅝

ø osedlý/yeare
7
14
11 ½
13 1/3
16
17
18
20
18
19
9
9
5½
9

Here we note that some of the data was taken from (unfortunately undated) ex-post compilations
dating, perhaps, from between 1674 and 1684 as well as 1701 to 1706, respectively, which refer
to sign. I 4 L α, fasc. 62 and 64, respectively, where I found these documents; I have surveyed all
existing tax records between 1675 and 1710 (sign. I 4 L α, fasc. 62, 63, 64, 65) and tried, to the best
of my abilities, to cross-check the data in the two ex-post compilations with the assignations and
receipts; the above-mentioned reservations with respect to the data’s reliability apply as well, and it
is further complicated by two large-scale efforts on part of the Schwarzenberg archivists, undertaken between 1793 and 1803 as well as after the abolition of serfdom in 1848, who are responsible
for the existent archival organisation; further information as per S. Sander-Faes, Herrschaft und
Staatlichkeit, 61–66.
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1683f

25,373

22,937

2.436

1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701

22,215
24,281
23,421
22,635
23,155
22,385
22,430
22,531
30,988
30,922
42,428
45,831
41,576
44,831
37,255
53,202
30,757
38,153

17,585
16,061
18,585
17,784
18,528
17,782
17,872
18,144
18,744
18,060
18,279
18,460
18,610
18,904
18,818
27,300
25,110
29,306

4,630
8,220
4,836
4,851
4,627
4,603
4,558
4,387
12,244
12,862
24,149
27,371
22,966
25,927
18,437
25,902
5,647
8,847

2,598 15/16
1,668 ⅝
1,593 ½
1,606 ⅝
1,606 ⅝
1,553 1/16
1,588 5/16
1,511 ¼
1,559 ⅝
1,571 5/16
1,607 ⅞
1,607 ⅞
1,575
1,581 ¼
1,604 ⅞
1,612 3/16
1,559 ⅛
1,582 ⅜
1,613 ½
1,607 ⅝

10
15
14
15
14 ½
14 ½
14 ½
15
14
14
19
20
27
29
26
28
24
34
19
24

Sources: SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Vú – čg, sign. I 4 L α, fasc. 62, 63, and 64, Overview
of Taxes Paid, 1682–1701, Krumau, s.d.; adapted from S. Sander-Faes, Herrschaft und Staatlichkeit,
p. 196–197, 200, 203, 225–226; all monetary values in fl. Note that there are some gaps in the archival
sources, which is visible in the absence of any Terminsteuern in the years 1667 and 1669; I have not
found sources in Krumau for the period from 1670 to 1681.
(a) Annual totals consisting of monthly military taxes, or Kontribution, and all other tax positions, or Terminsteuern.
(b) Totals of the yearly contributions.
(c) Totals of the yearly Terminsteuern; note that this is a composite category in which, for analytical purposes all tax positions other than the contribution were aggegated; note further that
this category consisted of a wide range, and over time changing number, of tax positions (here
the data suggest more nuanced categorisation than that put forth by J. Pekař, České katastry,
p. 24–6, more details on p. 57–100; and, writing in Pekař’s vein, also from P. Maťa, “Unerträgliche Praegravation”, p. 162–164) that I put together to assess the overall proportion between the
contribution and the Terminsteuern.
(d) Number of osedlý, or Angesessene, used by Bohemian and circle officials to allocate the tax
burden; see also (f ).
(e) Average annual tax burden per osedlý, or Angesessene.
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(f ) There are two sets of data in 1683 because of the revisions to the tax cadastre, which went into
effect as of 1 October 1683, resulting in a reduction of the number of osedlý, or Angesessene, by
about 40 percent throughout the Eggenberg domains and the corresponding increase in the
average annualised tax burden per osedlý, or Angesessene.

As shown in Figure 1, there are
two drastic spikes in tax receipts during the second half of the seventeenth
century, and both are associated with
warfare against the Ottoman empire in
1663/1664 and 1683–1699, respectively.
Here we note that the former conflict, on
the one hand, was both much shorter and
it is less-extensively documented in the
Eggenberg tax records, in turn rendering
any clear-cut assumption, or interpretation, potentially problematic. The late-seventeenth century conflict, on the other

hand, is different on several accounts: the
archival documentation is much more
reliable, it is considerably more extensive,
and the “Great Turkish War” was also
much longer, which suggests a more carefully calibrated tax regime was necessary.
The result was an increase in fiscal-financial complexity, that is, Bohemia’s tax
appropriations became more numerous,
their individual characteristics grew more
distinctive, and their administrative-procedural mechanisms increased as well, as
illustrated by Figure 2.33

Figure 2: Eggenberg’s Taxes and the “Great Turkish War”, 1682–1701
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
33

Contributiona
21,867
22,937
17,585
16,061
18,585
17,784
18,528
17,782
17,872
18,144
18,744
18,060
18,279
18,460
18,610
18,904

Terminsteuernb
1,548
2,436
4,630
8,220
4,836
4,851
4,627
4,603
4,558
4,387
12,244
12,862
24,149
27,371
22,966
25,927

No. of Tc
4
4
4
8
4
4
4
4
4
4
8
8
11
13
15
15

Share of Td
7
10
21
34
21
21
20
21
20
19
40
42
57
60
55
58

For the definition of social complexity, see Joseph A. Tainter, The Collapse of Complex Societies,
Cambridge 2009 (= New Studies in Archaeology), p. 22–38.
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1698
1699
1700
1701

18,818
27,300
25,110
29,306

Stephan Sander-Faes

18,437
25,902
5,647
8,847

9
11
5
5

50
49
18
23

Sources: SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Vú – čg, sign. I 4 L α, fasc. 62, 63, and 64, s.p.,
Overview of Taxes Paid, 1682–1701, Krumau, s.d.; cf. S. Sander-Faes, Herrschaft und Staatlichkeit,
p. 203, p. 231–234; all monetary values in fl.

(a) Totals of the yearly contributions.

(b) Totals of the yearly Terminsteuern.
(c) No. of Terminsteuern per year; note that this must not correspond with the no. of appropriations in the resolutions of the Bohemian diet as each individual Terminsteuer consisted,
in practice, of three parts, paid for by (i) the subjects; (ii) the market towns; and (iii) the price;
in the Eggenberg domains, their relation was c. 37 : 3 : 60.
(d) Share of the Terminsteuern relative to the entire annual tax field.

The eventual outcome of these developments was a marked upsurge in tax
revenues, which was achieved without
any significant structural changes in the
administrative ways and means these sums
were collected. Over the course of the period considered here Bohemia’s fiscal-financial regime witnessed two major revisions,
the introduction of the new tax cadastre
in the aftermath of the Thirty Years’ War
as well as the so-called (first) Theresian
cadastre, put together in the first half of
the eighteenth century. On a related level,
we note that the drastic increase in tax
receipts in Bohemia corresponds roughly
with the increase in both (mainly) military
spending of the Habsburg monarchy as
well as the growing numbers of soldiers
serving the emperor.34 These developments,
34

however, were contingent on increasing
collaboration between crown, territorial
estates (Landstände), and, to a much lesser
degree, the church in the aftermath of the
Thirty Years’ War. From the late seventeenth century onwards, the interests of
the monarch and the socially privileged
orders of society aligned, albeit selectively,
to a degree unknown in earlier times. The
Habsburgs were able to rapidly ramp up
their spending on the army and warfare in
general thanks to improved control by the
Viennese court and, in working with and
through the territorial estates in their core
lands, the widening of the fiscal-financial
foundations on which the House of Austria rested. In other words: the Habsburg
monarchy is poised to enter the ranks of
Europe’s “fiscal-military states”, that is,

As compiled by Thomas Winkelbauer, Nervus rerum austriacarum. Zur Finanzgeschichte der
Habsburgermonarchie um 1700, in: P. Maťa – T. Winkelbauer (edd.), Die Habsburgermonarchie
1620–1740, p. 179–215, here p. 182; see also T. Winkelbauer, Krieg und Herrschaftsverdichtung,
p. 38 and p. 41, and the article in general for a restating of these trends and developments.
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it had “a government which both taxed and
borrowed in order fund warfare.”35
Yet scholarship so far has almost
exclusively focused on spending, and it did
so from the perspective of the Viennese
court and its emerging central bureaucracy.36 Only recently, as outlined above, did
more sustained efforts begin to address
the crucial role of the territorial estates
35

36

37

with respect to the Austrian monarchy’s
fiscal-financial regime. Their continued
existence, current interpretations hold,
was less due to the estates constituting
an obstacle to state-building, but rather
“because they offered the regime a politically
viable way of governing as ever-increasing
quantities of money and other resources had to
be taken from local people.”37 This period was

The conceptual framework goes back to J. Brewer, The Sinews of Power; for subsequent developments with respect to Anglo-British scholarship, see the invaluable collection by Christopher
Storrs (ed.), The Fiscal-Military State in Eighteenth-Century Europe. Essays in Honour of P. G. M.
Dickson, Farnham 2009, especially the essays by Christopher Storrs, Introduction. The Fiscal-Military State in the “Long” Eighteenth Century, p. 1–22, and Hamish M. Scott, The Fiscal-Military
State and International Rivalry, p. 23–53); further see the equally impressive collection by A. Graham – P. Walsh (edd.), The British Fiscal-Military States, especially the editors’ research overview
(Introduction, p. 1–25), Brewer’s comment on his scholarship’s impact (Revisiting The Sinews of
Power, p. 27–34), and Stephen Conway’s concluding remarks (Afterword, p. 263–269); on the
Habsburg monarchy start with the annotated overview by P. Maťa – T. Winkelbauer, Einleitung,
in: ibidem (edd.), Die Habsburgermonarchie 1620–1740, p. 7–42; now see Michael Hochedlinger,
The Habsburg Monarchy. From “Military-Fiscal State” to “Militarization”, in: C. Storrs (ed.), The
Fiscal-Military State in Eighteenth-Century Europe, p. 54–94; R. Pieper, Financing an Empire,
albeit on the Habsburgs’ “fiscal state”; T. Winkelbauer, Krieg und Herrschaftsverdichtung; most
recently W. Godsey, The Sinews of Habsburg Power, from whence the definition (by Hamish Scott)
was taken from p. 15.
See, e.g., the studies by Adolf Beer, Die Finanzen Oesterreichs im XIX. Jahrhundert, Prague 1877;
idem, Die Staatsschulden und die Ordnung des Staatshaushaltes unter Maria Theresia, Archiv für Östereichische Geschichte 82, 1895, p. 1–135; idem, Die Finanzverwaltung Oesterreichs, 1749–1816,
Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 15, 1894, p. 237–366; see also
T. Winkelbauer, Nervus rerum austriacarum; the second part relates to Thomas Fellner – Heinrich Kretschmayr – Friedrich Walter (edd.), Die österreichische Zentralverwaltung, I–X vols.
in 3 parts, Vienna 1907–1970, a towering achievement of intergenerational scholarship; on the
Habsburg court now see Jeroen Duindam, Vienna and Versailles. The Courts of Europe’s Dynastic
Rivals, 1550–1780, Cambridge 2003 (= New Studies in European History); idem, The Habsburg
Court in Vienna. Kaiserhof or Reichshof?, in: R. Evans – P. Wilson (edd.), The Holy Roman Empire,
p. 91–119.

The state of research is summarised Gerhard Ammerer – et al. (edd.), Bündnispartner und
Konkurrenten der Landesfürsten? Die Stände der Habsburgermonarchie, Wien 2007 (= Veröffentlichungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 49); for updated guidance see
W. Godsey, The Sinews of Habsburg Power, p. 1–36, quote on p. 17–18; on Lower Austria Shuichi
Iwasaki, Stände und Staatsbildung in der frühneuzeitlichen Habsburgermonarchie in Österreich unter
der Enns, 1683–1748, St. Pölten 2014 (= Studien und Forschungen aus dem Niederösterreichischen Institut für Landeskunde 53); on Moravia Jiří David, Moravské stavovství a zemské sněmy
ve druhé polovině 17. století, Folia historica bohemica 24, 2009, p. 111–165; idem, Staatsfinanzen und Steuererhebungen in Mähren, in: P. Rauscher (ed.), Kriegsführung und Staatsfinanzen,
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characterised by the increasingly symbiotic
relationship between the monarch and
some form of representation of the body
politic(s) that constituted the social sources
of power.38 This dichotomous approach
is helpful in understanding the shifting
dynamics between crown and estates, but
at the same it raises more questions about
the integrative characteristics and procedural particularities of how such states
operated, as pointed out by Steve Hindle
who maintained that “the state is not to be
viewed exclusively as a set of institutions;
rather, it is a network of power relationships which become institutionalized to
a greater or lesser extent over time.”39 This
essay, then, is a first attempt to investigate
“how certain forms of centralized and local power interact[ed] with one another”,
thereby adding a new facet to the study

Stephan Sander-Faes

of the “complex relations between the
varied bodies that made up the fractured
polity” of the Austrian monarchy around
1700, and it does so seeking answers to
the following questions.40 If tax receipts in
the Habsburgs’ nascent fiscal-military state
went up thanks to improved “cooperation”
among the ruling elites and their “consensus” to increase the subjects’ tax burden,
one might as well ask how this was accomplished on the ground? On what kind of
socio-economic and political foundations
did this fiscal-military state rest, and was
this achievement accompanied by comparable improvements in regional and local
tax regimes? Or, more poignantly, was the
nascent fiscal-military state accompanied
by the emergence of a fiscal-military
lordship to deal with the increasing tax
pressures?

p. 187–210; on Bohemia Petr Maťa, Wer waren die Landstände? Betrachtungen zu den böhmischen
und österreichischen “Kernländern” der Habsburgermonarchie im 17. und frühen 18. Jahrhundert, in:
G. Ammerer – et al. (edd.), Bündnispartner und Konkurrenten, p. 68–89; idem, Patres Patriae or
Proditores Patriae? Legitimizing and De-Legitimizing the Authority of Provincial Estates in Seventeenth-Century Bohemia, in: Balázs Trencsényi (ed.), Whose Love of Which Country? Composite States, National Histories and Patriotic Discourses in Early Modern East Central Europe,
Leiden 2010, p. 405–442 (= Studies in the History of Political Thought 3); idem, Bohemia, Silesia
and the Empire. Negotiating Princely Dignity on the Eastern Periphery, in: R. Evans – P. Wilson
(edd.), The Holy Roman Empire, p. 167–183.
38

39
40

W. Godsey, The Sinews of Habsburg Power, p. 13–14, points implicitly to the Netherlands and
explicitly to the British case; the ‚symbiosis argument‘ can also be found in scholarship on early modern England, on which see Michael Braddick, The early modern English State and the Question of
Differentiation, from 1550 to 1700, Comparative Studies in Society and History 38, 1996, p. 92–111;
for more on England, see the overview by Steve Hindle – Alexandra Shepard – John Walter,
The Making and Remaking of Early Modern English Social History, in: idem (edd.), Remaking English
Society. Social Relations and Social Change in early modern England, Woodbridge 2013 (= Studies
in Early Modern Cultural, Political and Social History 14), p. 1–40; the final part of the sentence
refers also to Michael Mann, The Sources of Social Power. A History of Power from the Beginning to
A.D. 1760, New York 2012, especially 450–499, echoing, in a way, P. Berger – T. Luckman, The
Social Construction of Reality; see also note 22.
S. Hindle, The State and Social Change, p. 19.

J. Brewer, Revisiting The Sinews of Power, p. 34.
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For years after its conclusion at Eisenburg (Vasvár), the short war of 1663/64
remained on the minds of the princely
administrators, appearing for instance in
a tax assignation that hails from well over
a decade later that was issued to finally
pay for “provisions dating from 1664” to
the tune of more than 1,800 fl., payable to
the “Royal Circle Administration in Bechin
[Bechyně]”.41 The memory of these dire
circumstances, however, was not restricted
to the princely officials working in Krumau Castle; to the contrary, it remained
very much on everyone’s minds – from the
rolling hills of southern Bohemia to the
imperial court – as a number of documents
from the second half of the 1670s documents. Take, for instance, the fact that
Eggenberg’s chief administrator Aßberg
sent an emissary to traverse the bailiwicks
of Melm ( Jelm), Salnau (Želnava), and
Stein im Böhmerwalde (Polná na Šumavě),
the demesne farm Weegerhof as well as to
visit the market town of Oberplan (Horní
Planá) to “stay in these places until all out41

42

standing contribution payments as of May”
and to “earnestly admonish the folk to pay up”.
The emissary was further instructed “not
to move from one place to another until the
village judge promises to transmit the money as
soon as possible or swears to pay the entire sum
come next Wednesday [12 June 1675].”42
Yet, as serious as these moments may
appear, the headmen, judges, and subjects
of these hamlets and villages were small
fry compared to the much bigger problems Eggenberg and his administrators
had to deal with a few years later in the
context of the revisions of Bohemia’s tax
cadastre. When the original Berní rula was
compiled and promulgated in the 1650s,
it re-affirmed Eggenberg’s domination
over the city of Krumau as well as fiscally incorporated the two large Cistercian
abbeys of Goldenkron (Zlatá Koruna)
and Hohenfurth (Vyšší Brod) into the tax
system of the princely domains. At first
sight, this supports the traditional narrative
of centralisation by means of fiscal integration, but in both instances, appearances
are deceiving: as regards the former, over
the second half of the seventeenth century, and due to the rapidly increasing tax

SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Vú – čg, sign. I 4 L α, fasc. 62, s.p., Assignation, Krumau, 16
February 1675. The source is potentially misleading as the circle administrations were neither state
institutions – as in that they were controlled by the crown – nor actually to be found in Bechin, but
in the manors of the regional governors; there were two regional governors (one lord and one knight) elected by the diet, and their own officials carried out the administrative tasks of the circle. Not
before 1751 did the circle administrations become state institutions; cf. Bohuslav Rieger, Kreisverfassung in Böhmen, in: Ernst Mischler – Josef Ulbrich (edd.), Österreichisches Staatswörterbuch.
Handbuch des gesamten österreichischen öffentlichen Rechtes, III (K-Q), Wien 1907, p. 250–271,
here p. 259–60.
Quotes respectively from SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Vú – čg, sign. I 4 L α, fasc. 62,
s.p., Execution concerning the bailiwick [Gericht] Salnau, Krumau, 31 May 1675; s.p., Execution
concerning the Weegerhof, the market town of Oberplan as well as the bailiwicks Melm, Salnau,
and Stein, Krumau, 10 June 1675 (emphases in the original).
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burden, the city’s arrears soon outgrew the
magistrate’s capabilities to pay taxes and
service its debts. This led Eggenberg to
ask the Royal Tax Office to keep the city’s
debts exempt from his other possessions to
avoid being held personally liable. In several
documents going back and forth between
the prince, his administrators in Krumau,
and his solicitor in Prague, this issue was
discussed repeatedly during the last quarter
of the seventeenth and early eighteenth
century, eventually resulting in considerably
increased paperwork, which is also indicative of the complications of any clear-cut
assumption of administrative streamlining
via fiscal integration. In autumn 1701, the
city’s debts for which Eggenberg could
be held liable exceeded 78,000 fl., most of
which originated from the preceding five
years only.43 – To put this number into
perspective: average annual tax returns from
the duchy of Krumau between 1682 and
1701 amounted to about 31,400 fl. (median: c. 28,000 fl.), or between thirty-six and
forty percent of the outstanding debts.44
Eggenberg’s chief administrator, Johann
Prix, in a letter, suggested that his lord
should cover these debts at least partially, “otherwise it stands to reason that the
clergy [the administrators of Goldenkron
and Hohenfurth] may bring forth charges of
43

44
45

46

Stephan Sander-Faes

disorderly conduct by our tax office…which
may arouse suspicions at court and by other
interested parties.”45 While Eggenberg
heeded the advice, this did not make the
problem go away, as much as he might
have wished so. Less than three years
later, in summer of 1704, and due to the
continuous fiscal pressures of the War of
the Spanish Succession (1701–1714), the
city of Krumau was insolvent. The debt
had piled up due “to many outstanding
contributions, extraordinary [taxes], and
other positions levied by the diet in recent
years” and the resulting “wide-spread, country-wide poverty”, in combination with the
continued exigencies of war, had rendered
the city’s position untenable. Yet, even if
Eggenberg assumed some of the city’s
liabilities, the facts remained crystal-clear:
“As far as we are concerned, it is the city of
Krumau alone that is indebted and unable to
pay its share [of the taxes demanded of it].”
In closing his letter, the duchy’s new chief
administrator, Sebastian von Liebenhaus,
asked the Royal Tax Office to acknow
ledge, again in writing, both the lord’s
authority over the city as well as Eggenberg’s limited liability in this instance.46
Eventually, this particular situation – the
insolvency – came to the fore anew in the
context of a large loan the diet borrowed

The total debt from the period November 1696 to October 1700 amounted to 78.124 fl. 34 kr. 5 1/4
d.; SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Vú – čg, sign. I 4 L α, fasc. 64, s.p., Debt Specification,
Krumau, 2 November 1701.
S. Sander-Faes, Herrschaft und Staatlichkeit, p. 165–238, especially Fig. 3.1 on p. 203.

SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Vú – čg, sign. I 4 L α, fasc. 64, s.p., Johann Prix to Eggenberg, Krumau, 30 November 1701.
SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Vú – čg, sign. I 4 L α, fasc. 64, s.p., Sebastian von Liebenhaus to the Royal Tax Office, Krumau, 14 July 1704.
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from a group of Jewish creditors from
Frankfurt am Main and Würzburg in
1706/1707, which caused the city of Krumau comparable problems of solvency and
was finally resolved in 1709 by amending
the wording used in the Royal Tax Office’s
receipts, which thenceforth were produced
“with the clause Salvo Iure incorporationis,
that is, [the city is fiscally] separated from
[Eggenberg’s] domains.”47
Whereas the city of Krumau tried to
get Eggenberg to cover at least a part
of its arrears, the two above-mentioned
ecclesiastical institutions, the Cistercian
abbeys of Goldenkron and Hohenfurth,
sought to undo their fiscal integration
during the same time period. It all started
in late December 1680 when Matteo
Mattei, the collector of southern Bohemia’s royal beverage tax, in a receipt,
confirmed that the three breweries that
existed within the dominions of the abbot
of Hohenfurth – one near the abbey and
the other two in Komarschitz (Komařice)
and Habern (Habří) – had not paid their
beverage taxes via the ducal tax office in
Krumau Castle, but instead transmitted
the money directly to the responsible
authority in Prague. Over the past three
years, from 1 September 1677 to 31
47

48

49

August 1681, the abbey of Hohenfurth,
despite having paid more than it should
have, was violating Eggenberg’s princely
prerogatives.48 That this incident became
an issue in Krumau and Prague, however,
was due to a procedural technicality: in
response, Hohenfurth’s abbot, Johann
Claveo, pointed to the relevant sections of
the resolution of the Bohemian diet stating that he had paid more in taxes than
he should have. Addressed to the emperor,
all of his imperial and royal councillors,
the Statthalterei, and all other responsible
instances and individuals, Claveo first
acknowledged that the taxes levied on the
abbey were within the range set out by the
diet resolution, which held that Hohenfurth’s annual beverage taxes should
fall between 415 and 450 fl., but taking
offence at being taxed at the top rate, then
continued as follows: “If your excellencies
would come to the conclusion that this constitutes a fiscal wrong, and that therein I was
taxed at too high a rate of 30 fl. or more, then
I would humbly ask you Excellencies and
Lordships to indulge me and my congregation…to duly remedy the above-mentioned
error, and treat me befitting my own rank as
envisaged in the resolutions of the Bohemian
Diet.”49

The entire story of this loan arrangement is reconstructed by Stephan Sander-Faes, Staats-Desintegration in Praxis. Krieg, Kredit und Steuern in Böhmen unter Joseph I., Český časopis historický 117, 2019
(forthcoming).
The annual taxes amounted to 450 fl., 415 fl., and 421 fl., respectively, for each of these beverage tax
years commencing on 1 September and ending on 31 August respectively; SOA Třeboň, oddělení
Český Krumlov, Vú – čg, sign. I 4 L α, fasc. 62, s.p., Beverage Tax Receipt, Krumau, 26 December
1680; additional background on Hohenfurth’s breweries in Dominik Kaindl, Geschichte des Zisterzienserstiftes Hohenfurt [sic] in Böhmen, Hohenfurth 1930, p. 78–79.
Claveo’s supplication most likely went directly to Prague as well; a copy is found among those
documents the Statthalterei sent back to Krumau, which explains the slight dating discrepancies;
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In doing so Claveo implicitly related
his supplication to the diet resolution of
1663/64, which instituted the beverage
tax in Bohemia after repeated requests by
the Hofkammer. Appropriated for three
years at first, this fiscal position eventually
became a quasi-permanent, but fluctuating, part of the kingdom’s tax system in
the following decades while remaining,
theoretically speaking, subject to consecutive renewal by the diet.50 And herein lies
the crucial detail: because of its impermanent character, the original diet resolution
contained a clause that set a certain range
of taxation, which was carried over into the
subsequently renewed resolutions. It was
based on an imperial declaration that allowed “those members of the diet who so desire
it…to be taxed at the minimal rate”, as the
most recent resolution, adopted in 1678,
held.51 It is in this seemingly innocuous
detail that we are able to identify the root
cause of the veritable avalanche of correspondence that engulfed Krumau, Hohenfurth, Goldenkron, Prague, and Vienna.

Stephan Sander-Faes

Despite outward appearances, Claveo
managed to kill two birds with one stone:
on the one hand, the diet resolution explicitly mentioned that there was a certain
amount of leeway with respect to lower
beverage tax rates. Yet in his implicit referral to the rest of the diet resolution – in
particular to the proviso “those members of
the diet who so desire it” – abbot Claveo also
laid claim to sovereign standing as a full
member of the kingdom’s diet. Upon close
inspection, and once additional documents
pertaining to the then-ongoing revisions
of the tax cadastre are considered, Claveo’s
intentions are revealed: both abbeys were
sending their taxes directly to Prague
because the provosts sought to take advantage of these revisions. In other words:
they aspired to the full separation from
the Eggenberg dominions – and this was
perfectly clear to both the Prague-based
Statthalterei as well as to the duke of
Krumau.52 While the former, only five (!)
days later, responded to Claveo’s supplication stating: “that this piece of information,

SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Vú – čg, sign. I 4 L α, fasc. 62, s.p., Supplication by Johann
Claveo, Hohenfurth, 31 January 1681 (emphases in the original); Claveo pointed to the pertinent
clauses that renewed the beverage tax in 1678 “in accordance with the caveats [Clausul, or Clausulen]
and provisos [Reservatůw, or Reservaten] contained in all prior diet resolutions [pertaining to this
matter]”; cf. the Resolution of the Bohemian Diet, 1677–1678, printed in Prague, 16 June 1678, fol.
xiii (emphases in the original); note that the squared parentheses reproduce the original wording in
the Czech and German editions.
50

51
52

Beverage taxes rose from c. 150,000 fl. (1657) to 380,000 fl. (1664), declined somewhat to less than
300,000 fl. (1700), before rising considerably during the following decades climbing from 500,000
fl. (1707) to 636,000 fl. (1724) and eventually reaching 700,000 fl. (1739); J. Pekař, České katastry,
p. 81–83, data on p. 82.
Resolution of the Bohemian Diet, 1677–1678, printed in Prague, 16 June 1678, fol. xiii.

Claveo set out to do so in (probably) 1679, as a copy of his legal arguments, transmitted to the
Royal Tax Office (which was not responsible for the beverage tax) attests; see SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Vú – čg, sign. I 4 L α, fasc. 62, s.p., Memorandum by the Royal Tax Office
concerning the status of Hohenfurth abbey, Prague, 20 June 1679; fulfilment of this aspiration
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including the correction and the formal
details therein contained, has to be dealt
with in the name of his grace (under whose
immediate power the supplicant belongs), and
has thus been forwarded to his princely grace
of Eggenberg.”53
Consequently, the Statthalterei then
decreed that “everything should remain as
per ancient tradition [altes Herkommen]” and
informed Eggenberg that “should he elect to
remind [us] of anything”, he would be very
welcome “to inform the Royal Statthalterei
before too long.” This decision was accompanied by copies of the documents Claveo
had sent to Prague to support his case.54
When he learned of the abbot’s activities in late January 1681, Eggenberg and
his administrators recognised this entire
sordid affair for what it apparently was:
a carefully arranged, but not too-subtly
executed, challenge to princely authority by means of administrative practices.
Therefore, the prince immediately – on the
very same day he received the correspondence – wrote a long letter to the Statthalterei. Picking up on their latter’s invitation

to comment on these matters, Eggenberg
responded in no uncertain terms: “Firmly rooted in well-established information,
I herewith, and out of necessity have to,
remind you that the ambition on part of the
abbot and convent of Goldenkron stands
in contradiction to both ancient tradition
[altes herkommen] as well as the imperial
and royal resolution dated 20 February in
the year 1643…decreeing that both abbeys
Goldenkron and Hohenfurth are not allowed
to handle their fiscal matters separately from
the lordship of Krumau.”55
This decision was further cemented
into place during the general visitation
(1653) when the abbey of Goldenkron
had tried to be registered separately from
Eggenberg’s possession; this, in turn,
as the prince recounted, had caused “a
lot of confusion” during the compilation
of the tax cadastre two years later, but
it was hardly a singular event.56 Due to
these long-standing ambitions by both
abbeys, Eggenberg (and his administrators) understood the seemingly innocuous
language used by Claveo only too well,

eluded the abbots of Hohenfurth until 1822; cf. D. Kaindl, Geschichte des Zisterzienserstiftes,
p. 112–113.
53

54

55

56

SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Vú – čg, sign. I 4 L α, fasc. 62, s.p., Response by the
Statthalterei, Prague, 31 December 1681 (emphases, incl. the double emphasis, in the original).
SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Vú – čg, sign. I 4 L α, fasc. 62, s.p., The Statthalterei to
Eggenberg, Prague, 31 January 1681.
SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Vú – čg, sign. I 4 L α, fasc. 62, s.p., Eggenberg to the
Statthalterei, Krumau, 31 January 1681 (emphases in the original).

Eggenberg provides more insights in his letter: from the mid-1650s, when the abbot of Goldenkron acted as his legal guardian (Eggenberg was born in 1641) until 1666, all the abbey’s official
dealings “with respect to the Contributions and all other related grievances” were filed “under the title of
the lordship of Krumau”; after fire struck the convent’s possessions in 1666, however, the abbot of
Goldenkron had petitioned the Royal Tax Office “separately and deceitfully”; ibidem (emphases in
the original).
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reiterating that “the abbots of Goldenkron
and Hohenfurth are not immediate prelates
in the sessions of the diet” and “that nothing
of this kind shall be permitted in the future.”57
Within a few days, Eggenberg’s Praguebased solicitor, Dr. Nicolai, noted that
Goldenkron was found to have been incorporated into the Eggenberg possessions
only in 1655, which gave some credence to
the abbey’s claims. At the same time, however, he reassured Eggenberg, reporting that
the Statthalterei had re-affirmed its previous decision that “there will ne no alteration
introduced, everything shall remain as per
ancient tradition [altes Herkommen], and that
there will be no [further] discussion.” Yet despite knowledge of this ruling, the abbot of
Hohenfurth had petitioned the Tax Office
in Prague directly to have his beverage tax
reduced, again bypassing the proper channels. While the former was a legitimate
complaint, the procedure itself was not; in
Nicolai’s words: “both convents are under
the immediate domination of your princely
grace, and because of this both are deemed to be
unable to act in a sovereign manner [salbige
Zü kainem Standmäßigen actu ZueZülaßen
seijen].”58 Both the chain of events and the
abbots’ activities are important, as Eggenberg’s response a few days later reveals.
Nicolai was instructed to affirm that in
trying to pay their taxes improperly – and
57

58

59
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to do so “in a secretive manner [heimblicher
waiß]” – failure rested with the Statthalterei
and the Royal Tax Office. In effect pointing
fingers because the officials there should
have known better, Nicolai was to implore
the “Royal Tax Office to act accordingly and
issue an appropriate reprimand” addressed to
the abbot of Goldenkron, “which at the same
time should also be sent to the abbot of Hohenfurth as he, too, intended to violate the rules
concerning payment of the beverage tax.”59
A few weeks later, the Statthalterei
informed the emissaries of the abbot of
Hohenfurth in person about its decision,
yet, as Peter Putz, captain of Krumau
Castle, and Eggenberg’s tax official
Johann Prix reported about a year later,
the convent’s insubordinate behaviour
had not ceased. Despite the transmission
of “written information”, Eggenberg’s
irritated administrators wrote, “the abbey
is not ashamed of making unsubstantiated
claims, including defamatory statements,
addressed to superior instances, whose [the
unsubstantiated claims] merits, when discussed on an earlier occasion [Conferentz],
had been found wanting in every single
instance”. The letter was accompanied by
more documents to reinforce Eggenberg’s position, which explicitly stated
that “neither abbot nor convent…suffered
any difficulties, pressure, and oppression, as

ibidem (emphasis in the original); Eggenberg and his administrators listed a total of nine items,
all of which were supported by the respective documentation; the correspondence itself was copied
at least five times and it is reproduced in detail in S. Sander-Faes, Herrschaft und Staatlichkeit,
p. 331–332.
SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Vú – čg, sign. I 4 L α, fasc. 62, s.p., Dr. Nicolai to Eggenberg, Prague, 5 February 1681.

SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Vú – čg, sign. I 4 L α, fasc. 62, s.p., Eggenberg to Dr. Nicolai, Linz, 13 February 1681 (emphases in the original).
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they call it, that could be substantiated”. To
the contrary, if “anyone had been insulted”,
it was the prince of Eggenberg, “though
these [insults] are hardly significant at all”.60
Putz’ and Prix’ report to the Bechin circle
officials was accompanied by a number
of documents that sought to both prove
Eggenberg’s point as well as to the crushing debt that “in these hard times” excessively burdened “the poor subjects” who
were in dire need of support.61
By this time, however, the general situation had changed dramatically. In spring
and summer 1683 the Ottoman host
advanced seemingly irresistible towards
the emperor’s city of residence, Vienna,
which prompted Leopold I to flee the
soon-to-be besieged city.62 At the same
time, it appears that the abbots’ activities
had formed a precedent of sorts: first, in
March 1683, Eggenberg ordered Ladislas
Krinner, inspector of economic affairs and
ducal councillor, to enquire whether or not
60

61

62

63

the contributions of the city of Krumau
“were paid apart and separately from the
lordship to the Royal Tax Office.”63 This
letter underscores that the activities by
the two abbots discussed above were both
about minutiae of paying taxes as well as
related to their status within the Bohemian body politic and the fiscal integrity of
the Eggenberg domains. As the Ottomans
advanced closer to Vienna, this interrelationship becomes even more apparent, as
a second letter from Eggenberg indicates:
to counter the threat, extraordinary wealth
taxes were levied on Bohemia. Technically, these “Turkish and wealth taxes” were
ordered by Leopold I in Laxenburg Castle
on 3 May 1683, and subsequently imposed by the Statthalterei, bypassing the
diet’s rights to appropriate taxes. Yet the
abbots of Hohenfurth and Goldenkron,
“citing ancient tradition [altes herkommen],
refused to contribute [their share] to the
lordship, and referred to their [rank as] royal

This paternalistic magnanimity, though, was very much calculated, as the letter follows-up on this
statement with the request not to punish the lordship – and its subjects – by ordering troops to
march through the Eggenberg possessions and/or quartering troops there; SOA Třeboň, oddělení
Český Krumlov, Vú – čg, sign. I 4 L α, fasc. 62, s.p., Peter Putz and Johann Prix to the Bechin Circle
Officials, Krumau, 17 March 1682 (emphases in the original);

Putz and Prix again mention that “only yesterday [16 March 1682] they swore [assenta] that from
time immemorial, and all the time, the contributions from this [Hohenfurth] and Goldenkron
abbeys were paid to Krumau Castle”; ibidem (emphasis in the original); for the documentation see
SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Vú – čg, sign. I 4 L α, fasc. 62, s.p., Hohenfurth’s Debts,
Krumau, 16 March 1682; ibidem, s.p., Further Particulars on Hohenfurth’s Debts, Krumau, 15 January 1677; extensive transliterations of the original sources available in S. Sander-Faes, Herrschaft
und Staatlichkeit, p. 334–335.
See Martin Scheutz, 1683 – Zweite Türkenbelagerung Wiens. Internationale Konflikte, beginnende
Zentralisierung der zusammengesetzten Habsburgermonarchie und Konfessionalisierung, in: idem –
A. Strohmeyer (edd.), Schlüsseljahre österreichischer Geschichte, p. 111–134, incl. bibliography.

SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Vú – čg, sign. I 4 L α, fasc. 62, s.p., Eggenberg to Ladislas
Krinner, Krumau, 18 March 1683 (emphasis in the original); on Krinner see S. Sander-Faes,
Herrschaft und Staatlichkeit, p. 507.
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lords [königliche herren].” Thus, forcing
Eggenberg’s hand, the duke of Krumau
declared that “in this extraordinary case,
and irrespective of the above-mentioned
prelates mentioning [their wrong] rank”, he
was putting monarch and Christendom
first. In closing, Eggenberg asked “His
imperial and royal majesty, in good measure
and once the difficulties with the clergy have
been put aside, not to refrain from reflecting
[on this].”64
This declaration was accompanied by
a letter written by two of Eggenberg’s
officials that reveal not only the prevailing
mood in and around Krumau Castle, but
it also demonstrates the impossibilities
that were asked of both administrators
and the tax-paying subjects. In an order
dated 7 May 1683, Bechin circle officials
demanded that the extraordinary taxes
for both April and May – an anticipation
that totalled 3,304 fl. – must be consigned within ten days, yet Johann Prix
and Lorentz Torkowitzer pointed to the
“impossibility, [and] that this [resulted] in
asking twice as much, but at once, from the
already hard-pressed contributors,” which
is why they asked for an extension of the
deadline.65 Only two days later, circle
officials responded that there would not be
any grace period due to “the highest possible
threat…[and] thus the entire sum for April
64

65

66
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and May is due on the 20th of this month
[May]”, which in effect meant that the
Eggenberg administrators were given only
an additional three more days to “consign
the money…failure to comply, and of this you
may rest assured, will result in military confiscations without either delay or restraint.”66
These instances suggest two intimately intertwined, but also contradictory,
developments: on the one hand, war-induced pressures reduced the latitude
enjoyed by regional and local officials as
strategic considerations increasingly overrode non-essential issues and established
practices. Those matters that pertained to
the continued conduct of war – “money
is the sinews of war”, with Cicero – were
increasingly prioritised while all other
matters, including ancient rights and concerns for the subjects’ well-being, receded.
While it certainly was among the lords’
priorities to protect his or her subjects
from foreign invasion, yet we must not underestimate the pressures of such rapidly
and immediately increasing fiscal pressures. In practical terms, both the “Great
Turkish War” (1683–1699) and the War
of the Spanish Succession (1701–1714)
led to a drastic increase in both taxation
and spending, which in and of itself can be
considered a noticeable achievement of the
Habsburg monarchy. Yet, at the same time,

SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Vú – čg, sign. I 4 L α, fasc. 62, s.p., Declaration by Eggenberg, Vienna, 15 May 1683 (emphases in the original).

SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Vú – čg, sign. I 4 L α, fasc. 62, s.p., Johann Prix and Lorentz
Torkowitzer to Johann Koniaß, Krumau, 15 May 1683 (emphasis in the original).
SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Vú – čg, sign. I 4 L α, fasc. 62, s.p., Johann Koniaß to Johann Prix and Lorentz Torkowitzer, Neuhaus ( Jindřichův Hradec), 17 May 1683 (emphases in the
original).
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an in-depth look at how exactly this was
accomplished in the Habsburg monarchy’s
richest “metropolitan province”, provides
a complimentary account to the standard, Vienna-centric, histories of Austria’s
Wars of Emergence, on the other hand.67 In
addition, these episodes also serve as a reminder that this power-political change
rested to a large degree on the backs of the
hard-pressed and over-taxed subjects. Acknowledgement thereof, and reconstruction of the minutiae how this was done,
goes beyond the majority of studies that
focus, rather uni-dimensionally so, on the
monarchs and the estates; while the ruling
elites, in close collaboration with each
other, were firmly in the driver’s seat, the
carriage was pushed and pulled forward
by those without any say in the direction
taken.68
The dispute between the two abbeys
and the duke of Eggenberg, then, is best
understood as a conflict whose characteristics suggest no obvious break with
67

68

69

ancient traditions and traditional social
and legal circumstances. To the contrary,
they were typically improvised, resulted
in considerable additional paperwork, and
increased the administrative burden at
a time when the exigencies of war were
certainly calling for more streamlining.
Sure, there were improvements “around
1700 and in the first decade of the eigh
teenth century”, as Thomas Winkelbauer
recently wrote, listing a number of issues
such as the establishment of the Vienna
City Bank, decreased interest rates, and
“a few other modernisations with regard
to Austrian state finances, without which
it most likely might have been impossible
to achieve at least some of the war aims
of the War of the Spanish Succession”.
All told, Winkelbauer holds the reign of
Joseph I (r. 1705–1711) as “no less significant than…the better-known reforms
after 1749”, calling them “a modernising
leap [Modernisierungsschub]”.69 Yet it is in
statements such as these that we are able

Cf. H. Bowen, Elites, Enterprise, and the Making, p. 154–155; A. MacKillop, Subsidy State or
Drawback Province?, p. 181; see also note 10; additional background by T. Winkelbauer, Ständefreiheit und Fürstenmacht, vol. I, p. 449–529, especially p. 487–529; idem, Nervus rerum austriacarum, 193–212; idem, Krieg und Herrschaftsverdichtung, p. 47–50; the reference above derives from
M. Hochedlinger, Austria’s Wars of Emergence.

Most accounts of state formation do (sort of ) acknowledge this, but the perspective remains firmly
focused on ‚the state‘, which is usually treated as an abstract, almost reified actor unto itself, which in
and of itself is also highly questionable assumption; see, e.g., Charles Tilly, Reflections on the History of
European State-Making, in: idem (ed.), The Formation of the National State in Western Europe, Princeton, N.J. 1975 (Studies in Political Development 8), p. 3–83, especially 48–50; Peter B. Evans – Dietrich Rueschemeyer – Theda Skocpol (edd.), Bringing the State Back In, Cambridge–London 1985;
Martin van Creveld, The Rise and Decline of the State, Cambridge 1999, p. 126–355; more awareness
of the composite, direct, and personal nature of ‚the state‘ can be found in the essays in Wolfgang
Reinhard (ed.), Power Elites and State Building, Oxford 1996 (= The Origins of the Modern State in
Europe); and idem, Geschichte der Staatsgewalt, p. 305–479; see also notes 15, 22, and 38.
Thomas Winkelbauer, Die Habsburgermonarchie vom Tod Maximilians I. bis zum Aussterben der
Habsburger in männlicher Linie, 1519–1740, in: idem (ed.), Geschichte Österreichs, Stuttgart 2015,
p. 159–289, quotes on p. 196–197.
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to observe the analytical and interpretative
limitations of a one-point perspective,
in particular as the initiatives undertaken by both Joseph I and his successor,
Charles VI (1711–1740), “appear to have
had little tangible effect, and grave budgetary weaknesses remained”. Neither did the
Habsburg emperors resort to cameralist
ideas nor to more entrepreneurial-minded proponents of reform, to say nothing
“of institutional reform in Bohemia”, as
R.J.W. Evans emphasises.70
Seen in this light, developments in
Bohemia around 1700 can hardly be
associated with the former interpretation.
This latter view is also supported by the
eventual resolution of the conflict between
Eggenberg and his two ecclesiastical
adversaries. In the immediate aftermath
of the discussions above, these conflicts at
first recede in prominence, most likely due
70

71

72

73
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to the exigencies of the “Great Turkish
War”, the increasing fiscal demands associated with it, and the procedures of the
then-contemporaneous revisions of the tax
cadastre around 1680.71 Promulgated and
introduced in 1683, the fiscal incorporation of both abbeys into the Eggenberg
possessions was upheld by a diet resolution
and underwritten by newly issued administrative guidelines about the implementation of the revised cadastre.72 Yet,
and despite previous efforts having come
to naught however argued for, the abbots
of both Hohenfurth and Goldenkron
continued to seek their convents’ excorporation. Appealing to Bohemia’s Supreme
Chancellor Franz Ulrich Kinsky in 1687,
they even produced new evidence gleaned
from the archives of the lords of Rožmberk in Wittingau, the previous owners
of the duchy of Krumau.73 The abbot of

R. Evans, The Habsburgs and Central Europe, p. 13; support for this contrarian view can be found
in, e.g., Charles W. Ingrao, In Quest and Crisis. Emperor Joseph I and the Habsburg Monarchy, West
Lafayette, Ind. 1979, p. 215–226; R. Evans, The Making of the Habsburg monarchy, p. 155–308; in
addition, research on the French efforts at the same time yields a comparable view, in fact, as historians are actually using literally identical metaphors for both the French and Austrian monarchies:
both are said to resemble the “great image” of Nebuchadnezzar’s dream, but, as Guy Rowlands with
respect to the former and Michael Hochedlinger as regards the latter maintain, these giants rested
“on feet of clay”; quotes from Daniel 2:31–33 (KJV); Guy Rowlands, The Financial Decline of
a Great Power. War, Influence, and Money in Louis XIV’s France, Oxford 2012, p. 36; M. Hochedlinger, Austria’s Wars of Emergence, p. 7; the proverbial similarities, however, do not end there, as both
G. Rowlands, The Dynastic State, p. 10 (quoting Peter Campbell, Power and Politics in Old Régime
France, 1720–1745, London 1996, p. 25), as well as Michael Hochedlinger (as before, p. 7) also use
the term “trompe-l’oeil” to emphasise this point (emphases in the original).
J. Pekař, České katastry, p. 4–56, on the changes see p. 24–38, on the modified cadastre p. 38–56,
p. 101–56; see also P. Maťa, “Unerträgliche Praegravation”, p. 162–172, on the revisions p. 161–162.
Resolution of the Bohemian Diet, 1682, printed in Prague, 13 January 1683, fol. xxix-xxxiii (German ed.), fol. xxiii-xxvi (Czech ed.); SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Vú – čg, sign. I 4 L α,
fasc. 62, s.p., Guidelines with Respect to the New Contribution, Krumau, 17 September 1683.

These documents include a repartition dating from 1549, which was given in evidence to prove that
both abbeys were of equal rank to the lordships of Krumau and Wittingau; SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Vú – čg, sign. I 4 L α, fasc. 63, s.p., Repartition, Hohenfurth, 24 April 1547,
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Hohenfurth renewed his case based on
a receipt from 1600, which itself rested
on a privilege from three years earlier,
and asked “for the [fiscal] separation of the
convent from the lordship of Krumau.”74
After careful and extended deliberations
within the emperor’s inner circle, however, Kinsky finally responded in summer of 1693, handing down Leopold I’s
decision: all of Claveo’s arguments were
rejected while at the same time all ducal
prerogatives and duties were re-affirmed,
specifically mentioning that Eggenberg’s
role as “protector [Schutz Collatur (sic)] and
holder of jurisdiction”. With respect to the
evidence from the Rožmberk archives,
the imperial decree held that in no way
did this privilege intend to “excorporate
[Hohenfurth] with respect to payment of
contributions, to the contrary, all financial
levies as ordered by either king or country [the
diet] are explicitly excluded and exempted,
which is also supported by a wide variety of
ducal documents, correspondence, and receipts;
it has been clearly proven that since the year
1537 that the convent’s contributions were

consigned to Krumau Castle, added to the
lord’s taxes, and from thence [transferred] to
the Royal Tax Office in Prague.”75
Leopold I’s decision thus ended Claveo’s aim of excorporation and contained
three points: first, the decree confirmed
Eggenberg’s leading role “in the repartitioning of taxes, the quartering of troops, &ct.”,
although in all fiscal matters pertaining to
the convent, a representative of Hohenfurth
was to be present. Second, while all original
receipts issued by the Royal Tax Office
were to remain in Krumau Castle, authenticated copies were to be forwarded to
Hohenfurth, which further underscores the
abbey’s status as incorporated entity. At the
same time, third, the decree reaffirmed the
convent’s licensing privilege with respect to
its brewery in Höritz (Hořice na Šumavě),
which also serves as a reminder that the
abbot’s claims were initially derived from
Bohemia’s beverage tax, to which this entire
affair remained, however loosely, connected
at all time.76
This outcome thus added to, not
reduced, the complexity of the Bohemian

“transferred from the true Bohemian [Czech language]”, translated and notarised in Wittingau,
20 January 1689; s.p., Copy of the Original Compilation, Hohenfurth, 7 June 1537, translated and
notarised in Wittingau, 28 January 1689.

74

75

76

SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Vú – čg, sign. I 4 L α, fasc. 63, s.p., Receipt of the 600th
Property Tax, Vienna, 18 October 1600, translated and notarised in Wittingau, 28 January 1689.

SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Vú – čg, sign. I 4 L α, fasc. 63, s.p., Imperial Decree with
respect to Hohenfurth, Vienna, 11 August 1693 (emphases in the original); extensive transliterations of the original sources are available in S. Sander-Faes, Herrschaft und Staatlichkeit, p. 337–340;
this privilege by Petr Vok of Rožmberk is not mentioned in the convent’s history by D. Kaindl,
Geschichte des Zisterzienserstiftes, p. 53–56, p. 78–79; note also that the older literature suggests
that this particular decree occurred two years earlier, as per M. Mutschlechner, Die Fürsten von
Eggenberg, p. 112–113.
SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Vú – čg, sign. I 4 L α, fasc. 63, s.p., Imperial Decree with
Respect to Hohenfurth, Vienna, 11 August 1693.
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fiscal system, and similar increases can also
be observed in a number of other sources
detailing, for instance, the rise in contribution arrears and the similarly increasing
attempts to offset them against current and
future tax demands, comparable discussions
in Krumau Castle about current and future
requisitions by troops, and the large amount
of documents in which Eggenberg and his
administrators discuss matters pertaining
to individual subjects.77 Or, to mention
just one other instance, albeit very briefly,
in the misfortunes that befell the Poor
Clares in the city of Krumau during in
the first decade of the eighteenth century.
In the context of Joseph I’s escalation of
both the War of the Spanish Succession
and the fight against the contemporaneous
insurrection in Hungary led by Ferenc
Rákóczi, which erupted in 1703, demand
for revenues spiralled out of control. Five
years later, the cracks in the Habsburg
monarchy’s fiscal-financial regime had
77

78

79

Stephan Sander-Faes

become too visible to ignore: increasing
fiscal pressures since the outbreak of the
“Great Turkish War” a generation earlier
and the gradual exhaustion of the tax-paying subjects’ capabilities to keep up with
the exigencies of war had become too big
to ignore. In 1708 Krumlovian Poor Clares
petitioned Eggenberg to “show mercy and
forward…this petition to His Majesty, including your recommendation”. Never before
in its 400-year history had the convent
had to face a comparable existential threat,
abbess Beatrix wrote to Eggenberg, but if
taxation levels do not recede soon, “especially
all those successive extraordinary levies, my
convent’s ruin is all but assured”.78 Between
1705 and 1708 alone, the Poor Clares’
arrears amounted to more than 7,300 fl., yet
the nuns’ annual revenues barely reached
600 fl. Faced with this existential threat,
abbess Beatrix had no choice but to ask for
the forgiveness of these arrears, but not of
current or future tax demands.79 Yet neither

On the first issue, see, e.g., SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Vú – čg, sign. I 4 L α, fasc. 64,
s.p., Assignation, Krumau, 30 December 1704; on the second topic, provisions of “accommodation
(‚Dach und Fach‘) and Service (light, wood, salt, and bed)”, cf. M. Hochedlinger, Austria’s Wars of
Emergence, p. 131, and, e.g., SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Vú – čg, sign. I 4 L α, fasc. 62,
s.p., Execution Letter, Krumau, 31 May 1675; fasc. 63, s.p., Execution Letter, Wesseli an der Lainsitz
(Veselí nad Lužnicí), 31 October 1700; fast. 64, s.p., Rescript by Eggenberg in Case of an Execution,
Krumau, 13 January 1706; on the third issue, the case of Gregor Daubsky is paradigmatic with respect
to clear-cut assumptions of integration via fiscal centralisation: Daubsky appeared repeatedly in the
correspondence between the mayor of Budweis (České Budějovice), Frantz Pruntaus, and Eggenberg’s
tax official, Johann Prix; Daubsky had both payment difficulties as well as marriage problems – but
there are two reasons as to why he appears in these records: first, because of his inability to pay the
anticipated sums as taxes doubled from one month to the next, and second, because Daubsky was one
of Eggenberg’s subjects, but the osedlý assigned to his house was incorporated into the fiscal regime of
the city of Budweis; cf. S. Sander-Faes, Herrschaft und Staatlichkeit, p. 341–349.

SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Vú – čg, sign. I 4 L α, fasc. 65, s.p., Beatrix Windterischin
to Eggenberg, Krumau, 26 August 1708 (emphases in the original); s.p. Petition by the Poor Clares,
Krumau, 26 August 1708.
SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Vú – čg, sign. I 4 L α, fasc. 65, s.p., Documents enclosed to
the Petition, Krumau, 26 August 1708
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the imperial court in Vienna nor the Royal
Bohemian Deputation in Prague provided
any relief whatsoever.80 By spring 1709, the
Poor Clares were reduced to appeal to their
protector, Eggenberg, who in return asked
both his solicitor and his chief administrator, Sebastian von Liebenhaus, to come
up with any suggestions.81 Both officials,
however, pointed to the only remaining
option: the partial assumption of the Poor
Clares’ debts by Eggenberg; yet, it is hardly
surprising that Eggenberg did not commit
to any such thing (at least in writing as no
additional documents thereto exist in the
extensive records that deal with the potential consequences of these suggestions).82
The Fiscal-Military State, War,
and Consequence: a Fiscal-Military
Lordship?

What, then, can we make of these examples? They might, certainly, serve as
vignettes of the complexities and idiosyncrasies of early modern monarchies whose
ambitious protagonists required more
80

81

82

83

84

and more money to wage war, which in
turn fed into the eventual establishment
of increasingly intricate fiscal-financial
arrangements: state expenditures and the
army marched in lockstep, the military
became better organised and administered,
and tax receipts rose as well, in part due to
the conquest of Hungary and Transylvania and changes in the allocation of fiscal
resources. In addition, recent research
revealed the importance of the territorial
estates in the improvement of the Austrian monarchy’s fiscal-financial-military
constitution.83
But there is another picture we can
paint of these same developments, the
one sketched in this essay. Like virtually
everything else – from European monarchy in general to kingdoms and lands
governed by the Habsburgs to individual
lordships – Bohemia’s taxes were equally
“composite” in nature and consisted of
a variety of different categories.84 Between the 1650s and 1700, the diet’s appropriations increased by a factor of four

SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Vú – čg, sign. I 4 L α, fasc. 65, s.p., Johann Georg von
Matzberg to Eggenberg, Vienna, 5 September 1708; s.p., Johann Georg von Matzberg to Eggenberg, Vienna, 12 September 1708; for the official reply see s.p., Johann Wenceslaus Wratislaw von
Mitrowitz to the Poor Clares, Vienna, 8 November 1708; the Poor Clares then appealed to the
Bohemian instances, for which see s.p., Petition by the Poor Clares Addressed to the Royal Deputation, Krumau, 31 January 1709; and Egenberg’s letter of support, s.p., Eggenberg to the Royal
Deputation, Vienna, 16 February 1709.

SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Vú – čg, sign. I 4 L α, fasc. 65, s.p., Eggenberg to Sebastian
von Liebenhaus, Vienna, 13 April 1709; s.p., Eggenberg to Johann Zenker, Krumau, 22 June 1709.

For an extensively documented account of this episode, cf. S. Sander-Faes, Herrschaft und
Staatlichkeit, p. 285–291.

Summarised by T. Winkelbauer, Krieg und Herrschaftsverdichtung, p. 37–60; on the territorial
estates’ role W. Godsey, The Sinews of Habsburg Power; see also notes 37 and 38.

Cf. J. Pekař, České katastry, p. 24–26, further details on p. 57–66; consider the characterisations of
the Habsburg monarchy, which Evans determined to have been “a mildly centripetal agglutination
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to six over the course of a mere half-century, and they did so by both raising
existing taxes as well as introducing
a number of additional and extraordinary
positions.85 Reconstruction of the Eggenberg possession’s fiscal history suggests
that military contributions alone were not
responsible for this drastic rise in tax receipts; between 1682 and 1701, the number of individual tax positions rose from
sixteen due dates per year (1682 through
1691, consisting of monthly contributions

plus four additional positions) to twenty-two due dates over the course of the
seventeenth century’s last decade. During
these trying decades, the princely tax office administered the twelve instalments
of the monthly contributions – 240 tax
positions over twenty years – as well as
144 of these so-called Terminsteuern,
bringing the total to 384 tax positions.86
All of these were administered, paid for,
and cleared individually.

Figure 3: Due-dates, Lords, and Villagers, 1682–1701
No. of Tf
Totalsg
Shareh

Contributiona
240
398,736
63.5

T > Lordb
45
136,501
22

T > Market Townsc
37
7,628
1

T > Subjectsd
62
84,919
13.5

Totalse
384
620,193
100

Sources: SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Vú – čg, sign. I 4 L α, fasc. 62, 63, and 64, s.p.,
Overview of Taxes Paid, 1682–1701, Krumau, s.d.; cf. S. Sander-Faes, Herrschaft und Staatlichkeit,
p. 203, p. 231–234; all monetary values in fl.
(a) Number of due dates and money equivalents deriving from the monthly contributions, which
rested exclusively on the subjects.
(b) Number of due dates and money equivalent of Terminsteuern (T) paid for by Eggenberg.
(c) Number of due dates and money equivalent of Terminsteuern paid for by the market towns
within the Eggenberg domains.
of bewilderingly heterogenous elements”, and which these days – much like Russian matryoshka
dolls, but with a certain Brunnerian twist – is labelled a “composite state consisting of composite
states”; quotes respectively from R. Evans, The Habsburg Monarchy, p. 447; Thomas Winkel
bauer, 1526 – Die Entstehung der zusammengesetzten Monarchie der österreichischen Linie des Hauses
Habsburg, in: M. Scheutz – A. Strohmeyer, Schlüsseljahre österreichischer Geschichte, p. 59–78,
here p. 59.
85

86

Taxes rose from between 300,000 to 500,000 fl. in the 1650s to between 1.8m (1697/98) to 2.3m
fl. (1700); cf. J. Pekař, České katastry, p. 57–69; P. Maťa, “Unerträgliche Praegravation”, p. 162–172;
J. Bérenger, Les Habsbourg et l’argent, p. 163–382, especially p. 261–273; see also note 31.

Numbers are the annual aggregates consisting of 12 instalments of the military contributions plus 4
Terminsteuern (1682–1691, with the exception of 1685, which saw 8 Terminsteuern); the median for
this decade was 4 per year; there were 8 Terminsteuern in 1692 and 1693, 11 in 1694, 13 in 1695, 15
in 1696 and 1697, 9 in 1698, 11 in 1699, followed by 5 each in 1700 and 1701; the median for this
decade was 10; S. Sander-Faes, Herrschaft und Staatlichkeit, p. 201–213.
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(d) Number of due dates and money equivalent of Terminsteuern paid for by the subjects.
(e) Totals of due dates and money equivalents.
(f ) Gives the total number of due dates, divided between Eggenberg (Lord), market towns
(Markets), and Subjects.
(g) Gives the totals of the respective tax revenues.
(h) Gives the share of the respective tax category relative to the amount of total tax paid.

To put these numbers into context, we
need to differentiate between monthly
military taxes, or contributions, and all
other tax positions, or Terminsteuern. While
the former increased by about a third
between 1682 and 1701, these numbers
pale in comparison to the latter category:
both their annual incidence as well as their
monetary value increased by a factor of
sixteen to seventeen: four tax positions in
1682 yielded c. 1,548 fl., whereas fifteen
tax positions in 1697 yielded c. 25,927 fl.
Yet these totals can be somewhat misleading, and this becomes self-evident once
questions about the social distribution of
these resulting tax payments is taken into
consideration. It is true that Eggenberg’s
share had amounted to a meagre two
percent (1682) of the annual total, which
increased to about forty-two percent in
1694; yet, it is equally telling that in 1699,
the year that saw the highest amount of
87

tax receipts, the lord’s share had again
decreased to its two-decadal mean of about
twenty percent. Here we note that the contributions, or military taxes, fell exclusively
on the subjects, and in-depth analysis of
these numbers tells a somewhat hidden,
but nonetheless real, story of the exigencies
of war. In 1682, for instance, contribution
payments – that is, paid for by the subjects
alone – amounted to c. 93 percent of the
entire tax revenues stemming from the
Eggenberg domains. The military tax’ share
dropped to below fifty percent during only
four years ( 1694–1697) during the final
two decades of the seventeenth century
(see also Figure 2). At the same time, and
because the subjects were also paying a considerable part of the extraordinary taxes,
the lord’s share of the total exceeded forty
percent only once (1694), with Eggenberg’s
two-decade average remaining at around
a fifth.87

Cf. ibidem, p. 165–238. Two words of warning here: first, the data analysed here treats all taxes as
money of account (meaning payment in specie and kind as well as bookkeeping entries) that were
funnelled through the seignorial administration in Krumau Castle, which includes a number of
„additional tax grants” (Nebenverwilligungen); it does not, however, cover those amounts that were
levied directly on individual property owners. On the former see S. Sander-Faes, Herrschaft und
Staatlichkeit, p. 207–9, for details on the year 1697; note further that these ‚other‘ tax positions
do appear every now and then in the correspondence when, e.g., Eggenberg in the context of the
„Great Turkish War” argued that he and his wife were taxed an additional 7,200 fl. in wealth taxes
to help fund the relieve effort of Vienna in 1683; SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Vú – čg,
I 4 L α, 62, s.p., Memorandum by Eggenberg, Vienna, 15 May 1683; see the transcription S. Sander-Faes, Herrschaft und Staatlichkeit, p. 336–7, n. 110. On these additional taxes levied on the
property owners assembled in the diet, see P. Maťa, „Unerträgliche Praegravation”, p. 167–8.
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Figure 4: Social distribution of the tax burden, 1682–1701
Contributiona
21,867
22,937
17,585
16,061
18,585
17,784
18,528
17,782
17,872
18,144
18,744
18,060
18,279
18,460
18,610
18,904
18,818
27,300
25,110
29,306

1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701

Terminsteuernb
1,548
2,436
4,630
8,220
4,836
4,851
4,627
4,603
4,558
4,387
12,244
12,862
24,149
27,371
22,966
25,927
18,437
25,902
5,647
8,847

T > Lordc
406
1,058
3,020
3,962
3,310
3,310
3,247
3,107
3,127
7,606
7,606
8,331
18,324
19,046
14,620
12,393
7,893
10,566
3,477
6,501

∑ = C + Td
23,415
25,373
22,215
24,281
23,421
22,635
23,155
22,385
22,430
30,988
30,988
30,922
42,428
45,831
41,576
44,831
37,255
53,202
30,757
38,153

ω > Lorde
2
4
14
16
14
14.5
14
14
14
25
25
27
43
43
35
28
21
20
11
17

Sources: SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Vú – čg, sign. I 4 L α, fasc. 62, 63, and 64, s.p.,
Overview of Taxes Paid, 1682–1701, Krumau, s.d.; cf. S. Sander-Faes, Herrschaft und Staatlichkeit,
p. 231–234; all monetary values in fl.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Totals of the yearly contributions.
Totals of the yearly Terminsteuern.
Amount of the Terminsteuern totals paid by Eggenberg.
Total amount of taxes, consisting of the sums of (a) and (b).
Share (ω) in percent of the total amount of the tax yield paid for by Eggenberg.

These numbers convey information
about the monetary side of the Habsburg
monarchy’s fiscal regime in Bohemia,
but the reconstruction of Eggenberg’s
tax history is also revealing in another
way: there were no meaningful changes
in bureaucratic practices in any of the
instances involved, neither in Prague
184

(diet, Statthalterei; Royal Tax Office), the
circle administrations, or in the individual lordships. It comes as no surprise,
then, that the massive increase in individual tax grants by the diet, relayed
by the other Prague-based institutions,
and the continuation of time-honoured
practices increased the complexity of the
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fiscal administration, which in turn led
to a growing backlog: each of these tax
positions was administered and documented individually, and each of the
respective quitclaims had to signed and
sealed by each of the four Supreme Royal
Tax Collectors (Oberste Steuer-Einnehmer,
Neywyšssý Bernicy, or Regni Bohemiae Supremus Quaestor).88 It is hardly surprising
that the massive increase in individual tax
positions led to a corresponding rise in

delays between assigning a tax position,
receiving payment, and issuing the quitclaim: around 1680, the number of days
elapsed between the tax assignment and
the issuance of its receipt averaged around
fifty days; by the 1690s, it took already
twice as long, and during the War of the
Spanish Succession the cumulative effects
of these developments resulted in delays in
excess of three hundred (average) to four
hundred (median) days.89

Figure 5: Delays in Tax Payments, 1675–1709
No. of Sourcesa

1675–79
1680–84
1685–89
1690–94
1695–99
1700–04
1705–09

31 A | 31 Q
20 A | 26 Q
23 A | 33 Q
17 A | 33 Q
32 A | 41 Q
18 A | 32 Q
27 A | 29 Q

Elapsed Time in Daysb
median
average
49
55,4
54,5
54
48
61,5
120
120
110
160
136,5
224
443
339

Sources: SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Vú – čg, sign. I 4 L α, fasc. 62, 63, 64, 65, and 66; cf.
S. Sander-Faes, Herrschaft und Staatlichkeit, p. 316–319.
(a) No. of sources in the tax records; A = assignation; Q = quitclaim, or receipt.
(b) Time elapsed (in days) between the assessment notice on the amount of tax due issued by the
Eggenberg administrators and the issuing of the respective quitclaim.

88

89

The Royal Tax Office in Prague consisted of one member of each of the diet’s curia, that is of one
cleric, lord, knight, and a representative of the royal towns, (s)elected by the diet; if need be, changes
could be made in-between sessions of the diet. Both German and Czech titles derive from primary
sources, for the Latin translation see Ferdinand Mikowec, Starožitnosti a památky země České, Praha
1870, vol. I, p. 117; on the office see Petr Maťa, Landstände und Landtage in den böhmischen und österreichischen Ländern, (1620–1740). Von der Niedergangsgeschichte zur Interaktionsanalyse, in: P. Maťa –
T. Winkelbauer (edd.), Die Habsburgermonarchie 1620–1740, p. 345–400, here p. 394–395; P. Maťa,
“Unerträgliche Praegravation, p. 160–161, both instances incl. additional references.
S. Sander-Faes, Herrschaft und Staatlichkeit, p. 311–328, note Figs. 12 and 12.1 on p. 316 and
p. 318, respectively; see also the synthetic analysis of tax and other data on p. 445–466, especially
Figs. 16 and 17 on p. 453 and p. 455, respectively.
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Conclusions: The Composite Nature
of Domination

This essay’s foray into the interactions
between centre and periphery, exemplarily
undertaken from the vantage point of the
latter, suggests the following conclusions.
First, and with respect to state formation,
historians and social scientists have long
pointed to the integrative role of centralising fiscal-financial-military regimes in
early modern monarchies, but most of
these studies do so from the perspective
of the centre. Studying identical events
and developments from the point of view
of the Eggenberg possessions in southern
Bohemia during the second half of the
seventeenth century also reveals both the
“accomplishments of those exercising power,
but [also] its effects and its limitations.”90
While the establishment of a distinctively Habsburg variety of a fiscal-financial-military regime around the turn of
the eighteenth century made possible
the emergence of the Austrian monarchy as a great power, we should be wary
of drawing conclusions based on such
a one-point perspective. Recent research
on both the imperial court and the role of
the territorial estates revealed that there, as
elsewhere, was a high degree of “cooperation” and “consensus” among the monarch’s
90
91

92

Stephan Sander-Faes

privileged orders, which allowed for the
establishment of a fiscal-financial-military
regime comparable Europe’s other powers,
but this was done à l’autrichienne.91 That
said, this does not mean that the territorial
estates were offered much of a choice in
these arrangements, and neither “cooperation” nor “consensus” between monarch
and nobility should obscure the exploitation of the subjects by their landlords and
the widespread poverty among the rural
lower classes, as was noted by a number
of travelling contemporaries such as the
French cleric Casimir Freschot or German
adventurer and writer Karl Ludwig von
Pöllnitz.92
This essay, a case study focused on the
Bohemian possessions of the Eggenberg
family, asked about the concrete manifestations of such a fiscal-financial-military
regime outside the centre, and in doing
so provides a first look at these developments from the vantage point of the
periphery. As has been shown, the prince
of Eggenberg was among the kingdom’s
most important aristocrats, but that did
not spare his subjects from the exigencies
of seemingly perennial warfare around
the turn of the eighteenth century. We
note further that the drastic increase
in tax revenues during these decades

J. Brewer, Revisiting The Sinews of Power, p. 34.

This argument has been most forcefully espoused by W. Godsey, The Sinews of Habsburg Power,
especially p. 5–12, incl. additional references; see also notes 35, 36, and 37.

Casimir Freschot, Remarques Historiques Et Critiques Faites dans un Voyage d’Italie en Hollande dans
l’Année 1704, Contenant les Mœurs, Interêts, & Religion, de la Carniole, Carinthie, Baviere, Autriche,
Boheme, Saxe, & Des Electorats Du Rhin, Cologne 1705, vol. I, p. 127–145, esp. p. 132–136; or Karl
Ludwig von Pöllnitz, Des Freyherrn von Pöllnitz Brieffe Welche Das merckwürdigste von seinen
Reisen und die Eigenschaften derjenigen Personen, woraus die vornehmsten Höfe von Europa bestehen, in
sich enthalten, Frankfurt am Main 1738, p. 270–281, esp. 277–278.
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was accomplished in the absence of any
structural changes in their appropriation,
organisation, and administrative practices
as well as absent any meaningful economic
development.93 To the contrary, in-depth
analysis of the tax records preserved in the
Eggenberg archive suggests a combination
of local, that is, at the level of individual
lordships, regional, that is, within the
kingdom of Bohemia, and supra-regional –
the Habsburg monarchy at war – (dis-)
connections. Drastically rising fiscal
pressures found their expression in the rise
of the subjects’ indebtedness, increasing
administrative and postal delays while at
the same time domination’s fragmentation
was adding to, not reducing or streamlining, the institutional and social complexity
on all levels, from the lordship via the
circle administrations to the Prague-based
institutions.94
93

94

Hence, we can draw two main conclusions: on the one hand, reconstruction and
analysis of the Eggenberg possessions’ tax
history documents the extent to which
fiscal pressures emanating from Vienna and Prague caused both centralising
effects as well as furthered the already
existing fragmentation of traditional
patrimonial domination. In other words:
fiscal integration adds to, not reduces,
institutional complexity in the Eggenberg
domains of southern Bohemia. Whereas
this statement might seem contradictory,
one should be wary of treating this one
case study as an aberration or outlier; to
the contrary, if this happens in Bohemia’s
largest agglomeration of property titles, it
seems reasonable to assume that similar
developments can be identified elsewhere
in the kingdom. On a more general level,
and while that statement might seem

Ivo Plecháček – Karol Tříska, Vývoj správy, in: idem (edd.), Státní Archiv v Třeboni. Průvodce
po archivních fondech, Prague 1958 (= Průvodce po archivních fondech 9), vol. II, p. 43–87; on
economic developments see Eduard Maur, Die wirtschaftliche, soziale und demographische Entwicklung Böhmens, 1648–1740, in: Walter Leitsch (ed.), Polen und Österreich im 17. Jahrhundert,
Wien 1999 (= Wiener Archiv für Geschichte des Slawentums und Osteuropas 18), p. 68–108;
idem, Staat und (lokale) Gutsherrschaft; idem, Der Staat und die lokalen Grundobrigkeiten. Das Beispiel
Böhmen und Mähren, in: P. Maťa – T. Winkelbauer (edd.), Die Habsburgermonarchie 1620–1740,
p. 443–453; on northern Bohemia see, e.g., Sheilagh Ogilvie, Zur ökonomischen Welt der Untertanen in Böhmen. Eine Fallstudie zur Herrschaft Frýdlant, in: Markus Cerman – Hermann Zeitlhofer
(edd.), Soziale Strukturen in Böhmen. Ein regionaler Vergleich von Wirtschaft und Gesellschaft in
Gutsherrschaften, 16.–19. Jahrhundert, Wien 2002 (= Sozial- und wirtschaftshistorische Studien
28), p. 145–173; on southern Bohemia see, e.g., Hermann Zeitlhofer, Flachs und lokale Ökonomie.
Arbeitsbeziehungen und das Agrosystem im südlichen Böhmerwald (17. bis 19. Jahrhundert), in: Rita
Garstenauer – Erich Landsteiner – Ernst Landthaler (edd.), Land-Arbeit. Arbeitsbeziehungen
in ländlichen Gesellschaften Europas (17. bis 20. Jahrhundert), Innsbruck 2010 (= Jahrbuch für
Geschichte des ländlichen Raumes 2008), p. 20–35; idem, Besitzwechsel und sozialer Wandel. Lebensläufe und sozioökonomische Entwicklung im südlichen Böhmerwald, 1640–1840, Wien 2014 (= Sozialund wirtschaftshistorische Studien 36).
This is further underlined by the corresponding increase of tax documents that mention key terms
such as “debt”, “military”, “taxes”, “coercion”, etc. whose incidence rose in tandem with the above-mentioned developments; for their discursive analysis cf. S. Sander-Faes, Herrschaft und Staatlichkeit, p. 445–462, especially Figs. 15 and 17 on p. 449–450 and p. 455–556, respectively.
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counterintuitive in an essay about state
formation, we are reminded that “there does
not exist…a rigid alternative between the
validity and lack of validity of a given order”,
as Weber maintained in Economy and
Society: “On the contrary, there is a gradual
transition between the two extremes; and
also it is possible…for contradictory systems
of order to exist at the same time. In that
case each is ‚valid‘ precisely to the extent that
there is a probability that action will in
fact be oriented to it.” There is, perhaps, no
better example to illustrate these transitory
characteristics of “Legitimate Order” than
those archival documents that deal with
fiscal arrangements in early modern European monarchies.95 We are further encouraged to follow Brewer’s lead who recently
maintained that “state formation operates
from the local and particular rather than
from the top down, and the emphasis is not
just on the accomplishments of those exercising
power, but its effects and its limitations”.96
Recognition of both aspects, then,
suggests to embrace the composite nature
95

96
97

98

Stephan Sander-Faes

of the late medieval and early modern
manifestations of traditional patrimonial
domination, or Herrschaft.97 The term
“composite domination” is proposed to
denote any combination of the following
aspects, which are neither mutually exclusive nor must all of them be identifiable
at any given time; “composite domination”
encompasses, first, the sum of all domination-related territorial contexts in any “ruling organization”, or Herrschaftsverband. It
refers, second, to the “social relationship”
between the lord and his or her subjects,
including, third and pars pro toto, all
jurisdictional aspects of said relationships
while remaining cognisant of the potential
diversity of each individual constituent
part of the ruling organisation. Conceived
as such, composite domination is thus,
fourth, a social, socio-functional, and
economic system that tied together the
lord and his or her subjects in a variety of
mutual obligations and rights transcending the overwhelmingly socio-economic
considerations of “demesne lordship”.98

Max Weber, Economy and Society. An Outline of Interpretative Sociology, Berkeley 1978, p. 31–33,
quote on p. 32.
J. Brewer, Revisiting The Sinews of Power, p. 34.

See the similar conclusion by the late medievalist Klaus Schreiner: “Lordship in the late medieval
and early modern period was…dominium compositum in nature, i.e., lordship consisted of various rights.”
Klaus Schreiner, Grundherrschaft – ein neuzeitlicher Begriff für eine mittelalterliche Sache, in: Gerhard Dilcher – Cinzio Violante (edd.), Strukturen und Wandlungen der ländlichen Herrschaftsformen vom 10. zum 13. Jahrhundert. Deutschland und Italien im Vergleich, Berlin 2000 (= Schriften
des Italienisch-Deutschen Historischen Instituts in Trient 14), p. 69–93, here p. 87 (emphasis in
the original).

On demesne lordship see Jan Peters (ed.), Gutsherrschaft als soziales Modell. Vergleichende Betrach
tungen zur Funktionsweise frühneuzeitlicher Agrargesellschaften, München 1995 (= Historische Zeitschrift, Beiheft 2, 18); see also idem, Gutsherrschaftsgeschichte und kein Ende. Versuch einer Auskunft zu
aktuellen Ergebnissen und Schwierigkeiten in der Forschung, in: Ernst Münch – Ralph Schattkowsky
(ed.), Festschrift für Gerhard Heitz zum 75. Geburtstag, Rostock 2000 (= Studien zur ostelbischen
Gesellschaftsgeschichte 1), p. 53–80; on the current state of research see Markus Cerman, Villagers
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In recognition of the particularities of the
“administrative and regulative order”, we
note, fifth, the communicative dynamics
of the corresponding variety of “media of
exchange” as well as, sixth, the natural environment of any territorial context as the
primary locus of its inhabitants’ life conditions.99 Here we further note that this
latter aspect might be more relevant to the
subjects and the princely administrators
due to the often absent land-owner, which
suggests, seventh, that domination in its

late medieval and early modern manifestation should thus be considered a hybrid
of real, or actually existing, and fictitious
components. Perhaps evoking Schrödin
ger’s Cat, this last characteristic also points
to the necessity to incorporate into future
analysis any number of appropriate spatiotemporal considerations – that is, time and
space in all their multiple variations and
combinations – to better account for the
complexities of premodern life.100

and Lords in Eastern Europe, 1300–1800, Basingstoke 2012 (= Studies in European History), especially 1–9; cf. M. Weber, Economy and Society, p. 63–68 (economic action).
99

100

On the epistemological-sociological conceptions see Björn Kraus, The Life We Live and the Life
We Experience. Introducing the Epistemological Difference between “Lifeworld” (Lebenswelt) and “Life
Conditions” (Lebenslage), Social Work & Society 13, 2015, p. 1–9.

If not noted otherwise, the quotes in this paragraph are from M. Weber, Economy and Society,
p. 26–28 (social relationship), p. 33–36 (types of legitimate order), p. 40–43 (communal and associative relationships), p. 46–48 (representation and mutual responsibility), p. 51–52 (administrative
and regulative order), p. 53–54 (power and domination), p. 76–80 (media of exchange); cf. also
S. Sander-Faes, Herrschaft und Staatlichkeit, p. 104–113, especially p. 107–108.
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Stephan Sander-Faes
Composite Domination and State Formation, 1650–1700
Manorialism and the Fiscal-Financial-Mililtary Constitution in Habsburg Bohemia
(Abstract)
This essay examines the consequences of the wars of Leopold I. Whereas the diffusion
of the “fiscal-military state” thesis transformed our understanding of central institutions
over the past three decades, most studies focusing on early modern state development
employ top-down perspectives. By contrast, I am interested in the interlinkages of war
and taxation on the regional and local levels in one of the monarchy’s core lands, Bohemia,
and how they relate to the ongoing processes of centralisation. Based on the premise that
individual actions and structural developments entail differing consequences for central
institutions and the geographically more remote areas, this essay argues that state integration in the centre was accompanied by decreasing of cohesion on and control over the
lower administrative levels. The Eggenberg possessions around Krumau serve as the basis
for an in-depth case study, out of which emerges that the establishment of the Habsburgs’
fiscal-financial-military regime led to added, not reduced institutional complexity due to
the composite nature of traditional patrimonial domination, or Herrschaft.
KEY WORDS

Fiscal-military state; state formation; Habsburg monarchy; Bohemian lands; Seignorialism; composite
domination

190

OPERA HISTORICA • ROČNÍK 19 • 2018 • č. 2

opera_02_2018.indd 190

11.03.2019 16:04:37

/ VĚDECKÉ STUDIE /

Ušlechtilé nápoje

Káva, čaj a čokoláda na šlechtických sídlech Čech a Moravy ve druhé polovině 17. a v 18. století na základě výzkumu zámeckých
a palácových inventářů
DANA MAREŠOVÁ

,,Pane profesore, povězte nám, kolik šálků
kávy vypila šlechtična X? Načež pan profesor
dobromyslně odpovídal: To vám nepovím, ale
povím vám, kolik párů punčoch měla do výbavy…“1 Zdenka Villaniová (1846–1880)
si takto dobírala profesora Karla Vladislava Zapa (1812–1871), jenž trávil svůj čas
na zámku Střížkov nedaleko Benešova.
Zámek zakoupil Karel Drahotín Villani
(1818–1883), který na něj společně s manželkou Matyldou (1826–1885) zval měšťanskou (převážně pražskou) společnost
na prázdniny.2 Výše uvedený citát ukazuje
na to, že měšťanská společnost druhé poloviny 19. století přemýšlela o exotických
pochutinách, ale ještě nedokázala odpovědět na všechny otázky spojené s dějinami
každodennosti šlechticů. Úryvek pochází
z doby, kdy popíjení kávy (ale i čaje a čokolády) představovalo běžnou záležitost
v městském i venkovském prostředí.
Ovšem jejich konzumace vždy závisela
1
2

3

4

na finančních možnostech kupujících.3
Zprvu ale tyto pochutiny využívaly pouze
privilegované vrstvy společnosti.
Počátky zájmu o získávání exotických
produktů, pochutin a předmětů lze nalézt
již v dobách prvních zámořských cest
a následných objevů. Novinky ze vzdálených světů budily v raně novověké společnosti na jedné straně fascinaci, na druhé
strach. Mnohé ze zprvu odmítaných novot
se později rozšířily natolik, že je dnešní
svět každodenně užívá. Česká historiografie se však prozatím exotickým nápojům
plně nevěnovala.4 Proto se předkládaný
článek zaměří na stolní kulturu urozenců,
představí místnosti šlechtických sídel,
ve kterých se exotické nápoje připravovaly a popíjely, proces jejich servírování,
druhovou a materiální skladbu, a pokusí
se zachytit s tím související témata jako
otázky reprezentace, uměleckého cítění či
myšlení šlechticů.

Maryša Radoňová-Šárecká, Salony. S dobovými podobiznami, Praha 1920, s. 81.

David Procházka, Emanuel Engel – dětství a zrání pražského vlastence (1844–1870), Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 49, 2009, s. 53–95, zde s. 86.
Milena Lenderová, Peněžní deníky ,,druhého pohlaví“ ve druhé polovině ,,dlouhého“ 19. století, Theatrum historiae 6, 2010, s. 321–332, zde s. 326.

Kávou, čajem a čokoládou a pohledům na ně z dietetického hlediska se zabýval Karel Černý, Káva,
čokoláda, čaj a jiné požitky kuchyně i lékárny 17. století, in: Zdeňka Buršíková – Václav Chroust – Karel
Viták (edd.), Dělám to k větší slávě boží a chvále vlasti. Bohuslav Balbín a jeho doba, Klatovy 2014,
s. 138–168.
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Z Ameriky, Asie a Orientu si šlechtici
postupně začali na svá sídla pořizovat
exotické květiny, koření, ovoce a zeleninu, zvířata, koberce, zbraně a další
exotika. Mezi ně patřila i káva, čaj
a čokoláda jako ingredience k přípravě
nápojů. Zprvu se raně novověká společnost k chuti a vůni těchto pochutin stavěla ostražitě. I přesto lze nalézt kořeny
používání exotických produktů u české
a moravské šlechty již ve druhé polovině
17. století.5 Postupně se počáteční nedůvěra u šlechty zmenšovala, a tak káva, čaj
a čokoláda začaly být vyhledávány pro své
povzbuzující účinky a nakonec i jako lék
na rozličné neduhy.6 S kávou se poprvé
seznámil Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (1564–1621) v roce 1598 při cestě
do Cařihradu.7 Uběhlo více než sto let
5

6
7

8

9

10

Dana Marešová

a v Čechách a na Moravě byly zakládány
první kavárny.8 Urozenci se ve svých zámeckých a palácových zahradách snažili
pěstovat kávovníky. V 18. století lze tyto
snahy doložit u Questenberků na zámku v Jaroměřicích a na sokolovském
zámku Nosticů.9 Stejně tak byla značně
zdlouhavá cesta čaje z Asie a čokolády
z Ameriky na stoly české a moravské
šlechty.10 V 18. století káva, čaj a čokoláda už představovaly běžnou součást
šlechtických domácností. Pro šlechtice se
exotické pochutiny a nápoje staly symbolem luxusu, společenského postavení
a reprezentačního úsilí.
Zodpovědět otázky týkající se hmotné
kultury exotických nápojů a z ní vyplývajícího každodenního života na šlechtických sídlech pomohly zámecké a palácové

Dana Marešová, Káva, čaj a čokoláda v každodenní kultuře raně novověkých šlechtických sídel v českých
zemích, České Budějovice 2015 (Diplomová práce). Poděkování za volbu tématu, rady a vedení práce
patří prof. PhDr. Václavu Bůžkovi, CSc. Základem zmíněné práce se staly inventáře zámeckých sídel a městských paláců v rozmezí od poloviny 17. do konce 18. století. Káva, čaj a čokoláda se na základě výzkumu v uvedené diplomové práci pila u Althanů, Berchtoldů, Buquoyů, Collaltů, Černínů,
Ditrichštejnů, Eggenberků, Forgatschů, Harrachů, Magnisů, Nosticů, Petřvaldských, Questenberků,
Rottalů, Schwarzenberků, Valdštejnů, Windischgrätzů a Žerotínů.
K. Černý, Káva, s. 153–154.

Alena Křížová, Káva, čaj a čokoláda ve šlechtickém salonu, Brno 2006 (= Katalog k výstavě konané
na Státním zámku Vranov nad Dyjí), s. 6.

Lydia Petráňová, Die Anfänge des Kaffeetrinkens in Böhmen und die Rolle der Kaffeegesellschaften in
der tschechischen nationalen Wiedergeburt, in: Daniela U. Ball (ed.), Kaffee im Spiegel europäischer
Trinksitten, Zürich 1991, s. 203–206, zde s. 203.

Moravský zemský archiv (dále MZA) Brno, G 436 Rodinný archiv (dále RA) Kouniců – jeho součástí je RA Questenberků, inv. č. 6126, kart. 737 (inventář zámku Jaroměřic nad Rokytnou 1752).
Za poskytnutí přepisu inventáře děkuji PhDr. Rostislavu Smíškovi, Ph.D. Zahradou v Jaroměřicích
se zabývala Lenka Křesadlová, jedna z jejich prací nese název Exotická krása a autorka v ní reflektuje
pěstování exotických rostlin (citrusů, ananasů, ale i kávovníků a dalších). Srov. Petr Fidler – Lenka
Křesadlová – Jana Perutková – Lilian Ruhe – Jana Spáčilová – Tomáš Valeš, Proměny zámeckého areálu v Jaroměřicích nad Rokytnou, České Budějovice 2017, s. 229–272.

Annerose Menninger, Genuss im kulturellen Wandel: Tabak, Kaffee, Tee und Schokolade in Europa,
16–19. Jahrhundert, Stuttgart 2004, s. 356.
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inventáře.11 Tyto písemné prameny se
hojně dochovaly v archivech a dnes slouží
jako průvodci po interiérech sídla a ukazují jeho podobu.12 Z více jak osmdesáti
prozkoumaných inventářů vyplývá, že se
káva, čaj i čokoláda těšily u šlechty v Království českém i Markrabství moravském
velké oblibě. Ve zkoumaném 18. století
představovala šlechtická sídla symbolický prostor. Odrážela se v nich nejen
moc a urozenost majitele, ale také jeho
kulturní smýšlení a reprezentační snahy.13
Inventáře sídel tak badatelům v podstatě
umožňují číst v myslích jejich majitelů.
Urozenci mnohdy vlastnili několik sídel a do každého z nich vkládali
určité množství svých snah.14 Například
v případě Nosticů došlo k porovnání inventáře městského paláce v Praze z roku
1736, kdy v něm pobýval hrabě Antonín
Jan (1652–1736), s inventáři hraběte
11

12

13

14

15

Františka Václava (1697–1765) z roku
1765, a to s jeho rezidencí v Praze, Řehlovicích a Sokolově. V pražském paláci
Antonín Jan Nostic vystavoval značné
množství zkoumaných předmětů, oproti
tomu venkovská rezidence Františka Jana
v Řehlovicích neobsahovala žádné předměty ke konzumaci exotických pochutin.
Bylo to způsobeno tím, že toto sídlo se
využívalo pouze jako vedlejší venkovská
rezidence. Palác v Praze v roce 1765
neskýtal téměř žádné předměty, které
sloužily k reprezentaci majitele. Bylo to
nejspíše zapříčiněno tím, že tu František
Václav netrávil tolik času, jelikož pobýval více na sokolovském zámku. Z toho
vyplývá, že si oba dva členové nostického
rodu oblíbili exotické předměty, kterými
se obklopovali v sídlech, v nichž právě
pobývali.15 Šlechtici prostřednictvím
předmětů demonstrovali svůj životní

Šlechtickými inventáři se zabýval např. Václav Bůžek, Adelige und bürgerliche Nachlaßinventare des
16. und 17. Jahrhunderts in den böhmischen Ländern, in: Josef Pauser – Martin Scheutz – Thomas
Winkelbauer (edd.), Quellenkunde der Habsburgermonarchie (16.–18.Jahrhundert). Ein exemplarisches Handbuch, Wien 2004, s. 468–476; Martin Pleva, Hmotná kultura moravské barokní šlechty
ve světle pozůstalostních inventářů, Časopis Matice moravské 85, 2000, s. 131–155; Richard Šípek,
Pozůstalostní inventář Otty mladšího z Nostic, Opera romanica 4, 2003, s. 361–376. Obecně k hmotné
kultuře raného novověku Josef Petráň, Dějiny hmotné kultury II/1–2. Kultura každodenního života
od 16. do 18. století, Praha 1997.
Eva Lukášová – Vendula Otavská, Aristokratický interiér doby baroka ve světle historických inventářů,
Praha 2017, s. 13–20; Michaela Neudertová, ,,Item ve velkém fraucimře před lusthausem se nachází…“ (Příspěvek ke studiu inventářů pozdně renesančních rezidencí v severozápadních Čechách), Opera
historica 7, 1999, s. 163–199.
Friedrich Polleross – Andrea Sommer-Mathis – Christopher F. Laferl (edd.), Federschmuck
und Kaiserkrone. Das barocke Amerikabild in den habsburgischen Ländern, Wien 1992; F. Polleross,
Adelige Repräsentation in Architektur und bildender Kunst vom 16. bis 18. Jahrhunderts in Ostösterreich.
Literatur und Forschungsüberblick, Opera historica 2, 1992, s. 49–59.
O rezidenční síti zkoumaného období Jiří Kubeš, Reprezentační funkce sídel vyšší šlechty z českých
zemí (1500–1740), České Budějovice 2005 (Disertační práce).

Státní oblastní archiv (dále SOA) Plzeň, pracoviště Klášter u Nepomuku, RA Nosticů, inv. č. 1114,
kart. 160 (inventář pražského paláce 1736, nefoliované strany); tamtéž, inv. č. 170, kniha 71
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styl, proto si vybírali, v jakých typech
sídel předměty vystavovat. Obecně byly
v tomto ohledu bohatší paláce a vzápětí
za nimi následovala hlavní venkovská
sídla. Vliv na výskyt předmětů mělo i to,
jestli urozenec pobýval na svém sídle celý
rok, nebo se tu vyskytoval jen příležitostně. Hodnotnější předměty se objevovaly
v sídlech, kde šlechtic přebýval nejčastěji, tam mu mohly sloužit k vytoužené
reprezentaci.
Těmto novým pochutinám začali
šlechtici přizpůsobovat nejen místnosti
na svých sídlech, ale také nádobí, které vzniklo speciálně pro pití nápojů.16
Předměty sloužící k přípravě a konzumaci
kávy, čaje a čokolády se nacházely jak
v prostorech obslužných, tak i obytných.
Nádobí na popíjení kávy, čaje a čokolády
se objevovalo v reprezentačních místnostech, jakými byly kabinety, pánské a dámské pokoje, stříbrnice a galerie. Nacházelo
se i v soukromých prostorách jako ložnice. Předměty se ukládaly do kredencí,
či byly součástí stolního nádobí. Mohly
být skryté v komorách, skladech, skříních a truhlách. Z obslužné části zámku

Dana Marešová

či městského paláce pak byly přítomny
zejména v kuchyni a cukrárně, kde tyto
předměty sloužily k přípravě nápojů.
Šlechtici se setkávali a konverzovali
nad šálkem kávy, čaje či čokolády v kabinetech, při čemž se bavili hraním rozličných her či vykonávali jinou společenskou
aktivitu. V hlavní venkovské rezidenci
Nové Hrady si Buquoyové ve zkoumané
době vychutnávali vůně a chutě exotických nápojů v porcelánovém kabinetu.
Modré a bílé kávové šálky s podšálky z drážďanského porcelánu mohli
Buquoyové nabídnout až devětadvaceti
hostům. Podávali zde i čokoládu v pohárech a čaj s mlékem rozlévali z konvic
do šálků. Do pokoje umístili dvě taftem
potažené pohovky a čtyři křesla stejného
provedení. Buquoyové se z nich kochali
oslnivou krásou vídeňského a drážďanského porcelánu. Celou atmosféru
kabinetu podtrhoval šestiramenný svícen,
jenž osvětloval vystavené kusy.17 Stejné
kabinety se nacházely na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou a v městských
palácích Nosticů a Černínů v Praze. Jejich vybavení bylo obdobné, což vyplývalo

(inventář domu v Praze 1765, nefoliované strany); tamtéž, inv. č. 172, kniha 73 (inventář zámku
Řehlovice 1765, nefoliované strany); tamtéž, inv. č. 173, kniha 74 (inventář zámku Sokolov 1765,
nefoliované strany).
16

17

Ke konkrétním předmětům na šlechtických sídlech více Dana Marešová – Peter Demeter, Šlechtické neřesti. Káva a čokoláda na šlechtických sídlech Čech a Moravy, České Budějovice 2017 (= Katalog
k výstavě konané na Státním zámku Dačice). V této práci autoři pracovali především s hmotnými
a ikonografickými prameny. Proto se autorka tohoto článku záměrně rozhodla použít písemné
prameny (inventáře). Více k tomu, jak vypadaly zámecké interiéry ve zkoumaném období, např. Eva
Lukášová, Zámecké interiéry. Pohledy do aristokratických sídel od časů renesance do doby první poloviny
19. století, Praha 2015, s. 103–220.
SOA Třeboň, RA Buquoyů, sign. 206. 339, kniha 390 (inventář hraběcí domácnosti 1767–1768,
nefoliované strany).
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z jejich reprezentativní funkce – sloužily
jako místo pro setkávání s hosty.18
Na základě výzkumu inventářů se
předměty sloužící k popíjení kávy, čaje
a čokolády nacházely v pánských a dámských pokojích. Např. v černínském pražském paláci se v pokoji pána vyskytovalo
dvanáct pohárů na kávu a deset na čaj.19
Na zámku Police v dámském pokoji Evy
Isabely Pražmové, provdané Berchtoldové
(†1708), viselo na stěnách několik obrazů, jeden s motivem Panny Marie, jeden
s Ježíšem Kristem ve zlatém rámu, dva
s Betlémem v černém rámu a šest malých a velkých francouzských obrazů. Pro
dámu nesmělo ve vybavení pokoje chybět
velké zrcadlo ve zlatém rámu. V místnosti
stál stůl s hnědým květovaným potahem.
Osm velkých modrých křesel potažených
melírovaným plyšem doplňovalo šest
stejných malých křesílek. K odpočinku
tu sloužila dvě kanape. Celý prostor byl
připraven k tomu, aby se dámy pohodlně
usadily a konverzovaly nad šálkem kávy
a čokolády. V místnosti bylo přichystáno
18

19
20
21

22

čtyřicet šest pohárů na kávu a čokoládu vyrobených z majoliky, které si mohly dámy
odkládat na čtyři servírovací stolky.20
V městském paláci Schwarzenberků
ve Vídni se nacházela místnost, která se
nazývala stříbrnice. Své místo tu měly
předměty, které rod Schwarzenberků
reprezentovaly. Nacházely se tu nádoby
na kávu, konvice, pánve na uhlíky a kotlíky se schwarzenberským erbem. Řada
předmětů sloužících k popíjení kávy, čaje
a čokolády pocházela od spřízněných
Eggenberků. Rodinná kontinuita a starobylost rodu Schwarzenberků se odrážela
na nádobí s eggenberskými erby.21 Dále
Schwarzenberkové podědili po Eggenbercích truhly s cestovním stříbrem, jehož
součástí bylo i nádobí ke konzumaci kávy
a čokolády. Souprava tak ukazuje na potřebu šlechtice dopřát si při své cestě šálek
jedné z pochutin.22 Zastoupení ve stříbrnici mělo i porcelánové nádobí k popíjení čokolády a čaje. Nádoby pocházely
z ,,indiánské země“ a některé byly vyrobeny z ,,indiánského“ dřeva. Užití výrazu

E. Lukášová, Zámecké interiéry, s. 156; MZA Brno, RA Questenberků, inv. č. 6126, kart. 737
(inventář zámku Jaroměřic nad Rokytnou 1752), za poskytnutí přepisu inventáře děkuji PhDr. Rostislavu Smíškovi, Ph.D.; SOA Plzeň, pracoviště Klášter u Nepomuku, RA Nosticů, inv. č. 1114,
kart. 160 (inventář pražského paláce 1736, nefoliované strany); SOA Třeboň, pracoviště Jindřichův
Hradec, RA Černínů, nečíslovaný fascikl k 30. dubnu 2018 (inventář pražského paláce 1733).
Tamtéž (inventář pražského paláce 1720).

MZA Brno, C2 Tribunál – pozůstalosti, sign. B 43, kart. 11 (inventář Police 1720, nefoliované strany).

SOA Třeboň, pracoviště Český Krumlov, Schwarzenberská inventární kontrola České Budějovice,
inv. č. 136, kniha 136 (inventář stříbrnice v městském paláci ve Vídni 1717, nefoliované strany);
tamtéž, inv. č. 139, kniha 139 (inventář stříbrnice v městském paláci ve Vídni 1723, nefoliované
strany). Srov. Václav BŮŽEK a kol., Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity,
konflikty, Praha 2010, s. 293.
Tamtéž, inv. č 136, kniha 136 (inventář stříbrnice v městském paláci ve Vídni 1717, nefoliované
strany). Např. cestovní lahvice se dochovala na zámku v Rájci nad Svitavou, pochází z Číny z rozmezí let 1700–1740. Srov. A. Křížová, Káva, čaj a čokoláda, s. 37.
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,,indiánské“ ukazovalo na mimoevropský
původ předmětů, obecně se tak označovaly
předměty z Ameriky, Asie či Orientu.23
Schwarzenberská stříbrnice se v průběhu
18. století rozrůstala o další předměty.
Jedinečným přírůstkem se stal kávový
stolek, který stál na čtyřech vyřezávaných
dřevěných nohách ve tvaru lva.
Schwarzenberkové v českokrumlovské galerii, v úzkém sále, který ze dvou
stran osvětlovaly svícny, měli umístěné
poháry na pití čokolády a porcelánový
hrneček na kávu. Galerie se nevyužívaly
jen k vystavování obrazů, ale v některých
případech do nich šlechtici dávali i další
umělecké předměty. Prostor sloužil k reprezentaci, světla zvýrazňovala vystavená
díla a měla oslnit každého z přicházejících
hostů.24 Proto i Černínové vybrali do své
galerie pražského paláce jen ty nejhodnotnější kousky. Vystavovali tu ,,indiánskou“
skříň na čaj, čínské a japonské servisy,
jedinečně zdobené poháry na čokoládu
apod.25 Předměty sloužící ke konzumaci
exotických nápojů či k reprezentaci jejich
23

24

25

26

27
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majitele se nacházely i v dalších částech
šlechtických sídel. V inventářích byla
uvedena kaple, knihovna, ložnice, obývací
pokoje a další rozličné prostory, v nichž
bylo umístění zkoumaných předmětů
značně překvapující. Vždy se ale jednalo
jen o nepatrné množství.
Káva, čaj a čokoláda se na šlechtických
sídlech připravovaly v kuchyních, cukrárnách i kavárnách.26 Zámecký personál
byl instruován tak, aby uvařil tyto nápoje
co nejlahodnější. Ingredience k přípravě
nápojů se uchovávaly v krabičkách a dózách.
Po vyjmutí z nich byla kávová zrna zprvu
rozemleta v mlýnku. Poté kuchař přesypal
jednu z pochutin do kotlíku zahřívaného
pánví s uhlíky, v němž se vařila. Někdy
kuchyňský personál použil k ohřátí pouhý
rendlík. V případě čaje se kromě kotlíku
užíval i speciální hrnec na čaj. O tom, jak vypadalo vybavení kuchyně sloužící k přípravě
exotických nápojů (Kaffe Küche) v 18. století,
vypovídá inventář harrachovského paláce
ve Freyungu ve Vídni.27 V paláci se nacházely hned dvě takové kuchyně, a to v prvním

Výraz ,,indiánské“ ve spojitosti s exotickými nápoji se vyskytuje takřka ve všech zkoumaných inventářích. Srov. Lubomír Slavíček, Dvě podoby barokního šlechtického sběratelství 17. století v Čechách –
sbírky Otty Nostice ml. (1608–1665) a Františka Antonína Berky z Dubé (1649–1706), Opera historica
5, 1996, s. 483–513, zde s. 495.

P. Fidler – L. Křesadlová – J. Perutková – L. Ruhe – J. Spáčilová – T. Valeš, Proměny,
s. 215. Např. takový sál i SOA Třeboň, pracoviště Český Krumlov, Velkostatek Český Krumlov, sign.
I7I8 (inventář zámku Český Krumlov 1733, nefoliované strany) a další.

Tamtéž, pracoviště Jindřichův Hradec, RA Černínů, nečíslovaný fascikl k 30. dubnu 2018 (inventář
pražského paláce 1733).
Kuchyňské nádobí ze 17. a 18. století se ve srovnání s původními počty dochovalo na sídlech jen
nepatrně. Často bylo zničeno, ale i prodáno, odcizeno atd. Jedna z možností, jak se lze dovědět více
o vybavení kuchyní, je zkoumat jejich inventáře. Vítězslav Štajnochr, Zámecké kuchyně. Zámecké
kuchyně v kontextu evropského vývoje, Praha 2017, s. 5.
Österreichisches Staatsarchiv, Allgemeines Verwaltungsarchiv (dále OeStA/AVA), Familienarchiv
(dále FA) Harrach, sign. HS 633 (inventář městského paláce ve Vídni, s. d., nefoliované strany).
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a druhém patře. V první z kuchyní stály
čtyři skříně ze dřeva, do nichž se ukládalo nádobí. K odkládání předmětů sloužil
stojan a k sezení tu sloužilo několik sedátek.
Na velkém stole ze dřeva s plotýnkou a železným mlýnkem se připravovala káva. Ta se
sladila, o čemž svědčí zapsané kleště na cukr.
Ve druhém patře paláce byla kuchyně značně
rozsáhlejší. Její centrum představoval velký
stůl z měkkého dřeva se dvěma krájecími
deskami. K vaření čaje sloužily tři kotle,
do nichž se přesypával z mosazné dózy.
Uvařený čaj se naléval do konvic a následně
i do připravených šálků. Na přípravu kávy
se používalo deset přístrojů, šest jich bylo
z bílého a tři pražící přístroje z černého
,,plechu“.28 Kuchaři mohli využít k vaření
i rendlíky. Kávová zrna se zprvu rozemlela
v mlýnku a následně se uchovávala ve třech
velkých ,,plechových“ dózách opatřených
poklopem. Černý nápoj se po uvaření naléval
až do dvaceti dvou konviček. K následnému
podávání sloužilo dvanáct šálků se čtyřmi
podtácky a dvanácti lžičkami. K oslazení
nápojů se využíval cukr uložený v cukřenkách a skleněné dóze na slazení. Cukr se ale
předtím musel odsekat z homolí a následně
prosít, k čemuž se využívalo dřevěného
síta.29 Po prosetí se sypký materiál uchovával
28
29

30

31

32

ve zlatém bíle květovaném hrnci. Do nápojů
se přidávalo mléko, proto se v harrachovské
kuchyni nacházely rendlíky a hrnce na jeho
ohřívání. Nápoje se zjemňovaly i smetanou,
k čemuž kuchaři využívali konvičky a lžičky.
K následnému servírování byl v harrachovské kuchyni uložen bílý pozlacený porcelán.
Servis se skládal z konviček na kávu, pohárů
na čokoládu, lžiček na smetanu a cukřenek.30
Vybavení kuchyně na přípravu čokolády
vypadalo obdobně. Na ditrichštejnském
zámku v Napajedlech se v sedmdesátých
letech 18. století nacházela kuchyně
specializovaná právě na čokoládu. Vybavená byla měděnými rendlíky, které se daly
uložit do dřevěných skříní, pracovalo se tu
na deseti dřevěných stolech a celou místnost osvětlovalo několik světel. Na zámku
se nacházely zásoby pochutin navážené
na kilogramy, z kterých kuchaři připravovali (káva, čaj a čokoláda) a dochucovali
(vanilka, cukr) nápoje.31 Cukrárny zřizované v sídlech dodávaly na šlechtický stůl
nejen cukrovinky, ale také exotické nápoje.
V cukrárně na zámku Duchcov měli Valdštejnové k dispozici šálky, poháry a konvice
na kávu a čokoládu a železný mlýnek
na mletí kávy.32 V dolnorakouské rezidenci Rohrau rodu Harrachů se nacházela

Plech nebyl ve zkoumaných inventářích blíže určen, proto je v článku v uvozovkách.

V inventářích nebyl uveden záznam o cukrových homolích. Více k tomu srov. Bohumír Smutný,
Po stopách kostky cukru v Dačicích. O jednom světovém prvenství, Dačice 1995.

Srov. E. Lukášová – V. Otavská, Aristokratický interiér, s. 44–45. Autorky edičně zpřístupnily vybavení kuchyně na zámku v Litomyšli v roce 1711. V inventáři jsou uvedeny i předměty k přípravě
kávy a čokolády.
MZA Brno, C2 Tribunál – pozůstalosti, sign. D 101, kart. 30 (inventář zámku Napajedla 1772,
nefoliované strany).

SOA Praha, RA Valdštejnů, inv. č. 3133, kart. 16 (inventář zámku Duchcov 1775, nefoliované
strany).
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v 18. století místnost označovaná jako
kavárna (Kaffeezimmer). Místnost určená
k společenskému posezení a konverzaci.33
V ní se káva po rozemletí mlýnkem připravovala ve dvou hrncích nebo v rendlíku,
přelila se do černé konvičky a servírovala
se společně s konévkou na mléko. Zrna
se ukládala do třech košů a poté se užil
přístroj z mosazi na jejich rozemletí.34
Po procesu přípravy následovalo
na šlechtických sídlech servírování nápojů. K tomu sloužily konvice, které byly
povětšinou opatřeny víkem, aby z nich
neunikalo teplo, alespoň tedy do té doby
než se dostaly na šlechtický stůl. Ke snadnější manipulaci s konvicí sloužila rukojeť.
Nápoj se připravoval i do džbánku s poklopem. Káva a čaj se rozlévaly do šálků,
k nimž patřily podšálky. Čokoláda se pila
z pohárků, které stály na podtáckách. Čaj
se louhoval v sítkách či cednících. K míchání nápojů se používaly lžičky. Součástí
33
34

35

36
37
38

39

40
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servisů na popíjení exotických nápojů byla
i konvička na smetanu či na mléko pro
zjemnění nápoje a cukřenka.35 Cukr se
postupně stal pro svou sladkou chuť neodmyslitelnou součástí podávání exotických
nápojů. Bez cukru byly káva, čaj i čokoláda
značně hořké a tím pádem pro šlechtickou společnost zprvu neoblíbené.36 Chuť
nápojů se obohacovala o vanilku, chilli,
skořici, hřebíček, kardamon, anýz, jasmín
a další koření.37 Celé soubory nádobí se
servírovaly na specializované stolky – kávové a čajové.38 K pití nápojů se podávaly
i cukrovinky a dezerty. Oblíbenými se
staly koláče, studené nákypy, želé, pudinky a ovocné kompoty.39 Při konzumaci
exotických nápojů se občasně kouřil či
šňupal tabák. Inventáře vypovídají o této
zálibě urozenců prostřednictvím výčtu
počtu dýmek na tabák, tabatěrek i samotného tabáku.40 Setkávání šlechticů s hosty
u šálku kávy, čaje či čokolády se doplňovalo

E. Lukášová – V. Otavská, Aristokratický interiér, s. 18.

OeStA/AVA, FA Harrach, Wirtschaftsbücher Böhmen, sign. Ö 906 (inventář zámku Rohrau 1796,
nefoliované strany).
Srov. Jiří Chládek – Ilona Nová, Porcelán kolem nás, Praha 1991, s. 80–81; V. Štajnochr, Zámecké
kuchyně, s. 208.
A. Menninger, Genuss, s. 320.
Tamtéž, s. 58, 355, 360.

Srov. Filip Suchomel – Zlata Černá, Půvaby orientálního salonu, Brno 2007, s. 18. Autoři píší
o stolečku na pěti nožkách dovezeného z Japonska, původem z první poloviny 18. století.

Josef Hrdlička, Hodovní stůl a dvorská společnost. Strava na raně novověkých aristokratických dvorech
v českých zemích (1550–1650), České Budějovice 2000 (= Monographia historica 1), s. 204.

Např. SOA Plzeň, pracoviště Klášter u Nepomuku, RA Nosticů, inv. č. 932, kart. 145 (inventář
zámku Sokolov 1681, nefoliované strany); SOA Třeboň, pracoviště Jindřichův Hradec, RA Černínů,
nečíslovaný fascikl k 30. dubnu 2018 (inventář pražského paláce 1733). K tabáku zejména A. Men
ninger, Tabak, Kaffee, Tee und Schokolade in Wissenskulturen der Frühen Neuzeit, in: Annerose
Menninger – Katharina Niemeyer (edd.), Drogen: Aspekte einerglobalen Konsumgeschichte, Köln
2009. Dostupné na http://www.zeitenblicke.de/2009/3/menninger/ (Odkaz ověřen k 19. 5. 2018).
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o hraní her.41 Šlechta se pravidelně denně
či jednou za týden scházela u tzv. Caffé
Cräntzgen. Při takových schůzkách se popíjela káva a hrála se karetní hra L´Hombre.42 Vytvořil se tak prostor, který sloužil
jako místo konverzace a výměny zpráv.
Popíjení kávy, čaje a čokolády postupem
času nabylo ustálené podoby. Počátkem
18. století vznikaly příručky, které se týkaly
chování v dámských pokojích, některé
jejich části se věnovaly kávě a dalším nápojům, které se zde pily.43
Nádoby sloužící ke konzumaci těchto
nápojů se nejčastěji vyráběly z porcelánu.
Za nejreprezentativnější byl považován čínský a japonský porcelán, ovšem
ve zkoumané době již převažoval porcelán
vyrobený na evropském kontinentu.44
Šlechtici, jak ukázal výzkum inventářů,
pořizovali do svých domácností zejména
porcelán vídeňský a míšeňský (drážďanský). Porcelán pocházející z Asie se stal
41

42
43

44

45

46

v 18. století součástí výstavních prostor
galerií, jak tomu bylo i v případě rodu
Černínů.45 Tak se jeho funkce praktická
změnila na značně reprezentativní až
uměleckou a dekorativní. Barevná škála
porcelánu byla rozsáhlá – od modré,
hnědé po červenou, černou a v neposlední
řadě i zelenou. Na zámeckých sídlech se
vyskytoval porcelán bílý i malovaný, Využívala se kombinace bílé a modré barvy,
v menší míře se uplatnilo spojení bílé
a červené, či bílé, červené a zelené. Porcelánové nádobí se obvykle zlatilo a stříbřilo. Předměty sloužící k popíjení kávy,
čaje a čokolády se dekorovaly, užívaly se
květy (červené, zelené, modré, zlaté, nebo
kombinace modrých a červených květů). Zelené květy se zpravidla malovaly
na předměty ke konzumaci čaje, červenými se zdobilo nádobí na popíjení kávy.46
Dekorace byly inspirovány motivy z flóry
a fauny. Mimo květy se předměty zdobily

A. Křížová, Pánský salon na šlechtickém sídle. Ušlechtilé záliby a neřestné zábavy aristokratů, Brno
2010, s. 25–34.
K. Černý, Káva, s. 151; A. Menninger, Genuss, s. 350.

Např. Gottlieb Siegmund Corvinus, Nutzbares, galantes und curioses Frauenzimmer-Lexikon, Leipzig 1715, s. 162–163.

Dagmar Hejdová – Emanuel Poche, Porcelán, Praha 1994, s. 14–15. Dále k porcelánu např. Alena Braunová, Kouzlo keramiky a porcelánu, Praha 1978; Jan Diviš, Evropský porcelán, Praha 1985;
J. Chládek, Porcelán, Praha 2000; týž, Klasika porcelánu, Praha 2007; Richard Šubrt, Míšeňský
porcelán 1710–2000. Böttger, Höroldt, Kändler, vybraní modeláři, značky, Praha 2009.
SOA Třeboň, pracoviště Jindřichův Hradec, RA Černínů, nečíslovaný fascikl k 30. dubnu 2018
(inventář pražského paláce 1733).

F. Polleross, ,,Spanische Chocolate“ und ,,indianische Cabinete“ – Köstlichkeiten aus der Neuen Welt
und exotisches Ambiente, in: F. Polleross – A. Sommer-Mathis – Ch. F. Laferl (edd.), Federschmuck,
s. 105–124, zde s. 121; F. Suchomel – Z. Černá, Půvaby, s. 44. Zelené květy na předmětech
k popíjení čaje jsou zapsány v inventářích, a to např. SOA Třeboň, pracoviště Český Krumlov,
Schwarzenberská inventární kontrola České Budějovice, inv. č. 206, kniha 206 (inventář cukrárny
v městském paláci ve Vídni 1722, nefoliované strany). Červené květy např. tamtéž, RA Buquoyů,
sign. 206.349, kniha 400 (inventář zařízení a nářadí ve správě cukráře 1770, nefoliované strany).
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i rozličnými zvířaty a ptáky.47 Své zastoupení měla též figurální dekorace, která ani
jednou nebyla v inventářích blíže specifikovaná (např. čínská porcelánová figurální
skříň na kávu).48 Často bývali na čajových
konvicích zobrazováni Číňané a na kávových Indiáni.49 Za vrchol ve zdobení
lze považovat předměty, jejichž dekorace sloužily k reprezentaci rodu. Tak si
František Leopold Buquoy (1703–1767)
nechal jeden z pohárů na čokoládu
dekorovat svým hraběcím jménem.50
K reprezentaci využívali předměty
i Schwarzenberkové, kteří si na nádobí
nechali malovat rodový erb.51 Množství
porcelánového nádobí se v každém sídle
lišilo, někteří šlechtici vlastnili podle
inventářů jen pár kusů, jiní až několik
desítek předmětů. Kupříkladu na stříleckém zámku Petřvaldských se podle
inventáře z roku 1762 nacházelo jedenáct
párů hrníčků na čaj. Na druhou stranu
47

48

49
50

51

52

53

54
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Schwarzenberkové ve vídeňském městském paláci užívali sto třináct tácků pod
poháry k pití kávy a čokolády.52 Porcelán
ve zkoumané době platil za velice nákladnou a luxusní, pro každého nedostupnou
a tím pádem i zcela výjimečnou záležitost. Majitel jeho vlastnictvím ukazoval
svou distinktivní nadřazenost.
Ve šlechtických domácnostech se
nacházely i předměty vyrobené z majoliky a z terry sigillaty. Majolika v období 18. století oproti porcelánu ztrácela
na atraktivnosti, a proto je tento materiál
v inventářích zastoupen jen několika kusy.
Výrobky se okázale nezdobily.53 Nejmenší
zastoupení v inventářích z keramických
hmot měla terra sigillata. Kromě toho, že
tento materiál působil reprezentativně, se
mu připisovaly i léčivé a ochranné účinky.
Předměty z této červenohnědé keramiky
se ukládaly do šlechtických kunstkomor.54 Nádobí z terry sigillaty vlastnili

Např. tamtéž, pracoviště Jindřichův Hradec, RA Černínů, nečíslovaný fascikl k 30. dubnu 2018
(inventář pražského paláce 1733).

Tamtéž, RA Buquoyů, sign. 206.340, kniha 391 (inventář hraběcí domácnosti 1772, nefoliované
strany). Alena Křížová v katalogu k výstavě uvádí několik příkladů figurek s tematikou kávy a čokolády. Srov. A. Křížová, Káva, čaj a čokoláda, s. 6, 9, 19.
F. Polleross, ,,Spanische Chocolate“, s. 121.

SOA Třeboň, RA Buquoyů, sign. 206.341, kniha 392 (inventář hraběcí domácnosti 1774–1775,
nefoliované strany).

Tamtéž, pracoviště Český Krumlov, Schwarzenberská inventární kontrola České Budějovice, inv.
č. 206, kniha 206 (inventář cukrárny v městském paláci ve Vídni 1722, nefoliované strany).
Tamtéž, inv. č. 207, kniha 207 (inventář cukrářského zařízení v městském paláci ve Vídni 1727,
nefoliované strany).

Zdeněk Knápek, Rukověť sběratele porcelánu, Olomouc 2003, s. 330. Příklady výskytu majoliky
v inventářích SOA Plzeň, pracoviště Klášter u Nepomuku, RA Nosticů, inv. č. 1114, kart. 160
(inventář pražského paláce 1736, nefoliované strany); SOA Praha, RA Valdštejnů, inv. č. 3441, kart.
45 (inventář zámku Duchcov 1731, nefoliované strany).

Beket Bukovinská, Terra sigillata v rudolfinské kunstkomoře, in: Dalibor Prix (ed.), Pro arte. Sborník
k poctě Ivo Hlobila, Praha 2002, s. 289–293, zde s. 289.
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Černínové, Nosticové a Schwarzenberkové
a popíjeli z něho čaj.55
Kromě keramiky měly své zastoupení
i nádoby z kovů, tedy z cínu, mědi, mosazi, ,,plechu“ a železa. Cín představoval
materiál náročný na údržbu a ve zkoumané době ustupoval do pozadí před
vzácnějším porcelánem.56 Naproti tomu
měď se stala velice oblíbenou.57 Vyráběly
se z ní konvičky na exotické nápoje, lžičky, ale i kotlíky na čaj či čajovary. Uplatnění ve šlechtických domácnostech našly
i předměty z mosazi a blíže neurčeného
,,plechu“. U mosazi šlo o konvice, v případě ,,plechu“ o plechovky na čaj a kávu
a o tácky.58 Železo se užívalo k výrobě
55

56
57

58

59

60

mlýnků na kávu a rendlíků.59 Kovové
nádobí se obvykle používalo k přípravě
nápojů, a proto se nacházelo v kuchyních
či cukrárnách. Za nejreprezentativnější
se považovalo nádobí ze stříbra, které se
častokrát pozlacovalo.
Šlechtici si do svých domácností pořizovali i umělecké kusy, které se vyráběly
z jaspisu, či se vyzdobovaly mušlovinou.60
Předměty sloužící ke konzumaci kávy,
čaje a čokolády se v některých případech
staly doslova uměleckými díly. Jejich
reprezentativní složka převážila tu praktickou a tyto nádoby, jako např. poháry
z kokosových ořechů či exotického dřeva,
představovaly hmotný symbol šlechtické

SOA Třeboň, pracoviště Český Krumlov, Schwarzenberská inventární kontrola České Budějovice,
inv. č. 206, kniha 206 (inventář cukrárny v městském paláci ve Vídni 1722, nefoliované strany);
tamtéž, pracoviště Jindřichův Hradec, RA Černínů, nečíslovaný fascikl k 30. dubnu 2018 (inventář
pražského paláce 1733); SOA Plzeň, pracoviště Klášter u Nepomuku, RA Nosticů, inv. č. 1114, kart.
160 (inventář pražského paláce 1736, nefoliované strany).

Slavomír Ravik, Svět starožitností, Praha 1972, s. 177–179, 221–222.

V. Štajnochr, Zámecké kuchyně, s. 169, 208-209;SOA Třeboň, RA Buquoyů, sign. 206.348, kniha
399 (inventář zařízení a nářadí ve správě cukráře 1769, nefoliované strany); tamtéž, sign. 206.340,
kniha 391 (inventář hraběcí domácnosti 1772, nefoliované strany); tamtéž, sign. 206.329, kniha
380 (inventář buquoyské rezidence v Nových Hradech 1784, nefoliované strany); MZA Brno, C2
Tribunál – pozůstalosti, sign. B 43, kart. 11 (inventář Police 1720, nefoliované strany); tamtéž, sign.
C 55, kart. 25 (inventář zámku Uherčice 1770, nefoliované strany) a další.

Mosazné předměty se nacházely v inventářích MZA Brno, RA Questenberků, inv. č. 6126, kart.
737 (inventář zámku Jaroměřic nad Rokytnou 1752), za poskytnutí přepisu inventáře děkuji
PhDr. Rostislavu Smíškovi, Ph.D. Dále MZA Brno, C2 Tribunál – pozůstalosti, sign. P 103–2,
kart. 168 (inventář zámku Střílky 1762, nefoliované strany) a plechové SOA Třeboň, RA Buquoyů,
sign. 206.340, kniha 391 (inventář hraběcí domácnosti 1772, nefoliované strany); MZA Brno, C2
Tribunál – pozůstalosti, sign. B 43, kart. 11 (inventář Police 1720, nefoliované strany); tamtéž, sign.
C 55, kart. 25 (inventář zámku Uherčice 1770, nefoliované strany).
SOA Třeboň, RA Buquoyů, sign. 206.350, kniha 401 (inventář stříbra a náčiní ve správě stolníka 1769,
nefoliované strany); MZA Brno, RA Questenberků, inv. č. 6126, kart. 737 (inventář zámku Jaroměřic
nad Rokytnou 1752), za poskytnutí přepisu inventáře děkuji PhDr. Rostislavu Smíškovi, Ph.D.

SOA Třeboň, Schwarzenberská inventární kontrola České Budějovice, inv. č. 138, kniha 138 (inventář městského paláce ve Vídni 1724, nefoliované strany); tamtéž, RA Buquoyů, sign. 206.350,
kniha 401 (inventář stříbra a náčiní ve správě stolníka 1769, nefoliované strany); tamtéž, sign.
206.349, kniha 400 (inventář zařízení a nářadí ve správě cukráře 1770, nefoliované strany).
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reprezentace.61 Například Valdštejnové
si z ,,indiánského“ dřeva nechali vyrobit
přístroj na čaj, který jim sloužil na zámku
v Duchcově.62 Na druhou stranu se v přípravných místnostech užívalo i obyčejné
dřevěné nádobí. To sice nebylo reprezentativní, ale za to dostupné. Ve šlechtických domácnostech se z tohoto materiálu
vyskytovaly konvice, poháry i mlýnky.63
Káva, čaj i čokoláda jsou již zcela
běžnou součástí naší každodennosti.
Od jejich prvopočátků u české a moravské šlechty uplynulo bezmála čtyři sta
let. Zkoumané inventáře ukazují na využívání konkrétních předmětů v místnostech zámku či paláce již v 17. století.
Kupříkladu před rokem 1681 se čokoláda
vařila na sokolovském zámku, kde nádobí
k její přípravě měla ve své domácnosti
hraběnka Eleonora Marie Nosticová
(1619–1681).64 Interiéry sídel a jejich
vybavení této doby jsou prozatím málo
prozkoumané, což badatelům nabízí
velké možnosti k výzkumu, a to i na poli
61

62

63

64

65
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mimoevropských vlivů, které šlechta
přijímala na svá zámecká a palácová
sídla. O oblibě nápojů ve zkoumaném
období nesvědčí pouze množství předmětů sloužících k jejich konzumaci,
ale také umělecké provedení, estetické
hledisko či zdokonalování praktické
stránky přípravy a podávání. Exotické
pochutiny patřící výhradně do šlechtických domácností se v 19. století dostaly
i do měšťanských rodin a na venkov.
O tomto propadu a postupném zevšednění svědčí kupříkladu vzpomínka Marie
Strettiové (1876–1953) na každoroční
vánoční nadílku konanou v plaském
zámku u Metternichů od sedmdesátých let 19. století: ,,Jednou děti zasedly
ke stolu; sluha s konvicemi došel k malé, asi
čtyřleté Olze s otázkou: Čaj nebo kávu? –
Jo, čokoládu, zněla určitá a klidná odpověď.
Kněžna se dala do smíchu a nařídila vyhověti děvčátkovu přání.“65
Káva, čaj a čokoláda nebyly jediné pochutiny, které se konzumovaly a využívaly

Např. Josef Petráň psal o stříbrném poháru z počátku 17. století s víkem, jehož kupu tvořila skořápka kokosového ořechu. Oblíbený byl exotický materiál jako skořápky pštrosích vajec, mořských
korálů, slonoviny, lastur apod., ten se zasazoval do stříbra, které se často i zlatilo. J. Petráň, Dějiny
hmotné kultury II/1, s. 99. Poháry z kokosového ořechu se dochovaly dodnes, např. na Státním
zámku Rájec nad Svitavou se nachází pohár ze 17. století. Státní zámek Rájec nad Svitavou, inv.
č. RA02830a–b. Pohár je vystaven na zámku v místnosti nazývané Klenotnice. Více k tomu Michal
Konečný, Zámek Rájec nad Svitavou, Kroměříž 2013, s. 145.

SOA Praha, RA Valdštejnů, inv. č. 3133, kart. 16 (inventář zámku Duchcov 1775, nefoliované
strany).

SOA Třeboň, RA Buquoyů, sign. 206. 339, kniha 390 (inventář hraběcí domácnosti 1767–1768, nefoliované strany); tamtéž, pracoviště Český Krumlov, Schwarzenberská inventární kontrola České
Budějovice, inv. č. 214, kniha 214 (inventář cukrárny v městském paláci ve Vídni 1753, nefoliované
strany) apod.
SOA Plzeň, pracoviště Klášter u Nepomuku, RA Nosticů, inv. č. 932, kart. 145 (inventář zámku
Sokolov 1681, nefoliované strany).
Marie Strettiová, O starých časech a dobrých lidech, Praha 1947, s. 153.
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na šlechtických sídlech. Šlechta postupně
přijímala i další mimoevropské produkty,
kterým nebyla věnovaná náležitá badatelská pozornost. Mezi ně se řadí exotické
květiny, koření, ovoce a zelenina, ale
i hmotné předměty jako koberce či zbraně pocházející z americké, asijské nebo
orientální provenience.66 Jejich výzkum
by mohl do budoucna podat zevrubnější
náhled na myšlení šlechtické společnosti.
Následující badatelé se mohou zaměřit
na širší spektrum urozených příslušníků
a jejich sídla. Možností, která se v tomto

66

67

případě přímo nabízí, je zkoumat a srovnávat inventáře šlechtické s měšťanskými.
Řešena by mohla být otázka průniku
předmětů ze šlechtického do měšťanského prostředí, ovlivňování, množství či
symbolika předmětů. Možnost výzkumu
se dá rozšířit o další prameny, zvláště prameny osobní povahy, účty apod.
Nastíněná cesta v bádání vede k poznání
globalizačních a modernizačních procesů
prostřednictvím mimoevropských vlivů,
které měly dopad na raně novověkou
šlechtickou společnost.67

Bádání o exotických produktech, pochutinách a předmětech je teprve v počátcích, čeští historici
se prozatím zabývali pouze jednotlivými exotiky. Např. Marie Ryantová, Tulipán – módní květina
17. století, Dějiny a současnost 19, 1997, č. 4, s. 36–38; Vítězslav Prchal, Obraz křesťanského rytíře?
Turcika ve šlechtických zbrojnicích raného novověku, Theatrum historiae 2, 2007, s. 123–136; Miroslav
Cvrk, Ananasy ze Židlochovic, Jižní Morava 47, 2011, s. 307–312. O exotikách se lze dočíst i v odborných knihách, např. Tomáš Rataj, České země ve stínu půlměsíce. Obraz Turka v raně novověké
literatuře z českých zemí, Praha 2002; Svatava Raková, Dobrodruzi, puritáni a Indiáni. Angličané
v Novém světě, Praha 1998; táž, Víra, rasa a etnicita v koloniální Americe, Praha 2005; Markéta Křížová, Mayové. Víc než záhady dávné civilizace, Praha 2001; táž, Aztékové. Půvab a krutost indiánské
civilizace, Praha 2005; táž, Inkové. Nejmocnější indiánský stát, Praha 2006; Vítězslav Prchal, Válka,
zbraně a zbroj v reprezentačních strategiích české a moravské aristokracie v letech 1550–1700, Praha 2012
a další.

Zatím za nejlépe pojatý pohled na pochutiny, proces jejich přijímání a modernizační a globalizační otázky s tím spojené zpracovala Annerose Menninger ve své knize, která byla v tomto článku
několikrát citovaná. Srov. A. Menninger, Genuss. Za velice zdařilou a prospěšnou v tomto směru
bádání lze považovat disertační práci Benity Wister, jež věnovala pozornost kakau. Benita Wister,
Kakao: Vom habsburgischen Hofgetränk zur niederländichen Kolonialware. Der Diffusionsprozesses der
Schokolade in Mitteleuropa vom 17. bis 19. Jahrhundert vor dem Hintergrund eines konsumspezifischen
Kulturtransfers am Beispiel der Steiermark und Westfalens, Graz 2002 (Disertační práce). Bohužel
v české historiografii žádná podobná práce zatím nevznikla.
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Dana Marešová
The Finest Beverages
Coffee, Tea and Chocolate in the Aristocratic Residences of Bohemia and Moravia in
the Second Half of the 17th and 18th Century (Abstract)
The interiors of residences and their furnishing with objects from the 17th and 18th century
that originated outside Europe belong to a little investigated field of interest. Thus, they
offer the researchers a vast range of opportunities. The castle and palace inventories represent one of the possible archival sources on which base the exotic objects can be examined.
These sources may allow the researchers some closer insights into the mind and world
of thoughts of the residence owners and to answer questions connected with the exotic
objects they had purchased for their castles.
The basis for this paper is an in-depth investigation of eighty inventories on exotic food
and delicatessen. The author of the paper will describe the rooms in the castles and re
sidences where these beverages had been prepared and consumed, the process of serving,
different kinds of beverages and material structure. Furthermore, she will focus on topics
such as the matter of representation, the aristocrat´s taste in art and world of ideas.
KEY WORDS

Coffee; Tea; Chocolate; Aristocratic Residences of Bohemia and Moravia; 17th and 18th Century
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The Organisation of Scientific Research
at Leszczyński´s Academy in Nancy
MAŁGORZATA DURBAS

During the modern era the need for know
ledge and searching for truths connecting
extraordinary minds of science started to
become formalized by institutionalization
which was – and is – one of the most important processes of the regulation of social
life. The ideas of the English philosopher
Francis Bacon presented in his work New
Atlantis (1627) were of great importance
in this process. He showed that science can
and must be organized and used in practice
and industry. The practical application of
sciences would improve life conditions.1
Bacon insisted that the broad field of na
tural knowledge was too large for one man.
Collecting information, which was the first
step towards a scientific investigation of the
laws of nature, had become so complicated
by then, that is was only possible as a collective enterprise.2
In France, the process of institutionalization of scientific research was in the full
swing. Groups of highly educated scholars
eager to analyse their scientific discoveries
and take part in intellectual disputes were

1

2
3

4

created more frequently than ever before.
Academies and scientific societies established in 18th century were a significant
phenomenon of intellectual life not only
in France, but in many European countries
as well. They were set up as public institutions working for the state in the field of
sciences and humanities in order to develop cooperation between scholars, exchange
thoughts and achievements and create the
workspace for scientific experiments. The
day before the French revolution, 32 cities
(without Paris) had one or more academic
institutions3. Between 1715 and 1760, the
provincial academic movement acquired
twenty new centers including Stanisław
Leszczyński’s Academy in Nancy. It was
established rather late in comparison to
other scientific institutions in French provincial cities such as Dijon (1725), Marseille (1726), Arras (1737), Rouen (1744),
Toulouse (1730) or Amiens (1746)4.
The Polish king, Stanisław Leszczyński,
the duke of Lorraine and Bar created
a formal institution with strict rules

James Gunn, Droga do science fiction I. Od Gilgamasza do Wellsa, Warsaw 1985, p. 88; Nova Atlantis
per Franciscum Baconum Baronem de Verulamio, vice-Comitem St. Albani, Utrechti 1643.
Rupert Hall, Rewolucja naukowa 1500–1800, Warszawa 1966, p. 223.

Gérard Michaux, Naissance et developpement des académies en France aux XVII et XVIII siecle, in:
Mémoires de l’Académie Nationale de Metz, Metz 2008, p. 82.
Ibidem.
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working for the socio-economic sector.5
The establishment was triggered by the
political changes connected with the War
of the Polish Succession (1733–1735). It
is important to consider that the academy
in Nancy was the result of Leszczyński’s
modernisation efforts in Lorraine and Bar.
They were meant to be a part of his charity
system6. Stanisław Leszczyński Academy
in Nancy is the most successful of all the
king’s establishments. It has continued to
work since then with only one interruption during the French Revolution.
It was founded by the edict of December 28, 1750, as a part of the public library
in the form of two contest prizes for scientific theses.7 In the beginning, it was called
Société Royale des Sciences et Belles-Lettres in
Nancy.8 After a hundred years it became
Stanisław Leszczyński Academy.9 As one
of the many similar institutions in France
5

6

7

8

9
10

Małgorzata Durbas

and Europe its main aim was to propagate science in various disciplines and to
exchange ideas between academicians. The
aim of this article is to explain the organization of research activities and analyse
scholarly competitions in Société Royale
des Sciences et Belles-Lettres (Stanisław
Leszczyński Academy) founded by the
Polish king and the duke of Lorraine and
Bar, Stanisław Leszczyński.
The Statute of Academy10 from 1751
provided legal frameworks for the new
organisation unit. It regulated its structure and outlined its tasks and its manner
of operation. The Statute consists of 44
articles. Every article is related to a different question vital for the work of the
Society. New members of the institution
were first called „censors“ and later „academicians“. According to the Statute, the
Society consisted of forty members: five

The second election of the king Stanisław Leszczyński in 1733 was the cause of the War of the
Polish Succession declared by France against the Habsburg Empire. The duchy of Lorraine and Bar
was one of the causes of the war, because they were supposed to become the property of the Empire
after the marriage between the duke Francis Stephen and the daughter of Charles VI, Maria Theresa.
King Stanisław was offered Lorraine and Bar in exchange for signing the act of abdication. After his
death these duchies would be given to the Bourbons. The negotiations finished with the third Treaty
of Vienna. King Stanisław ruled Lorraine and Bar for 29 years. See Pierre Boyé, Stanislas Leszczyński
et le troisième traité de Vienne, Nancy 1898; Małgorzata Durbas, Ważność drugiej elekcji króla Stanisław
a Leszczyńskiego w świetle trzeciego traktatu wiedeńskiego in: Andrzej Markiewicz – Dariusz Rolnik – Filip Wolański (edd.), Wokół wolnych elekcji w państwie polsko-litewskim XVI–XVIII wieku.
O znaczeniu idei wyboru – między prawami a obowiązkami, Katowice 2016.
The king Stanisław Leszczyński founded 29 charity institutions there. See Précis des fondations et
etablissements, fait par sa Majesté le Roi de Pologne, Duc de Lorraine et de Bar, Nancy 1758.

Edit du Roy portant établissement d’une Bibliothèque publique à Nancy et fondation de deux Prix, Nancy
1751; reprinted in Mémoires de la Société Royale des Sciences et Belles-Lettres de Nancy (later Mémoires
de la Société Royale) I, Nancy 1754, p. 3–11.
Statuts de la Société Royale des Sciences et Belles Lettres de Nancy, Nancy 1751; see Statuts de la Société
Royale des Sciences, reprinted in Mémoires de la Société Royale I, p. 83–104.
Małgorzata Durbas, Akademia Stanisław a w Nancy (1750–1766), Kraków 2013.
Statuts, p. 83–104.
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censors with a fixed salary, described as
academicians11, twelve honorary members,
fifteen titular members living in Nancy
and eight foreign members. Saint Stanislaus of Szczepanów, the bishop of Cracow,
became the patron of the Society. The
Society’s managing body was composed of
three officials: the managing director, his
deputy (both elected by secret vote every
year on Thursday after the Epiphany) and
a perpetual secretary, who was also the
main librarian and functioned in both
positions until his death.12 The director
had to preside over the sessions, choose
their topics and follow the Statute. The
secretary was supposed to sign and seal
the documents, record the sessions and
conduct the correspondence with associated academicians. As a librarian he was
charged with the administration of the
book collection. He was also obligated to
write financial reports and submit them to
a special commissary. The Statute regulated the terms of electing members for the
free seats. It regulated also the procedure
of selecting foreign members. They were
supposed to give a reception speech. The
11
12

13

14
15

Statute determined the order of seats
during public sessions, regulated the rights
of academicians in case of long-term
business trips. The Society had a printing
privilege for choosing the name and place
of the printing house. According to the
statute, academicians met in ordinary and
extraordinary sessions in Galerie des Cerfs
du Palais Ducal.13 It was a representative
palace hall, where the estates general used
to convene but at that time the hall was
used just for representation and entertainment.14 For example, in 1699, there
was a party at the occasion of the wedding of the archduke Joseph, the cousin
of Leopold and future emperor. After
thirteen years the king Stanisław found
better rooms for the Academy in the new
building of the town hall, l’Hôtel de Ville.
The town hall was a part of a complex of
buildings near the king’s palace in Nancy.
In the Ordonnance du Roi from 1763, the
founder decided that the ordinary sessions
would take place in one of library’s halls
and public meetings in the representative room called the Grand Salon (Salon
Carré).15

Ibidem, p. 85.

Pierre-Joseph Lapimpie, Chevalier de Solignac (1684–1773), the official secretary of Polish king,
the duke of Lorraine and Bar, Stanisław Leszczyński between 1737–1766 and the first perpetual
secretary of the Academy in Nancy. See Małgorzata Durbas, Les étranges relations du chevalier de
Solignac en Pologne, La Pays Lorrain. Revue régionale bi-mensuelle illustrée, 108 année, vol. 92,
2011, p. 133–140; Małgorzata Durbas, Sekretarz króla Stanisław a Leszczyńskiego, P. J. De Solignac,
agent czy wierny sługa, in: Zbigniew Anusik (ed.), Władza i polityka w czasach nowożytnych, Łódź
2011, p. 131–147.
Guy Cabourdin, Encyclopédie illustrée de la Lorraine, De la paix de Westphalie à la fin de l’Ancien
régime II, Nancy 1991, p. 79, 88.
Ibidem.

Ordonnance du Roi concernant la Bibliothèque Publique de Nancy du 27 juin 1763, in: Société Royale
des Lettres, Sciences et Arts de Nancy – procès-verbaux, ms.1759–1765, vol. III, p. 524–526.
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Every year the Society organized a contest and awarded two prizes of 600 livres in
science and literature for the nationals of
Lorraine. The contestants were supposed to
submit three copies of the text to the secretary of the Society in September of each
year. The text was not signed with name but
with a sequence of words known only to
the author. The perpetual secretary registered the works with particular numbers
and gave a certification of the admission.
On the first Thursday of October, the secretary presented the works to the members
during the meeting and after the approval
of the managing director members decided
which works would be rejected.16
During the following sessions the selected works were divided into different disciplines of science and literature. The copies
of the prize essays were distributed among
three different academicians according to
their discipline in such a way that they were
unable to communicate with each other
or share opinions. After the next selection made on the basis of reviews of the
contesting texts, The Royal Society selected
the works which could receive the prize.
The academicians were ordered to keep the
whole procedure a secret.17
The members of the Royal Society of
Sciences and Literature in Nancy were not
allowed to submit their works to the prize
16
17
18

Małgorzata Durbas

contest under the threat of exclusion from
the academy. The works chosen for the
prize were supposed to display innovative
ideas, creative talents and correct language
in case that they were literary works.
Authors who had published their works
elsewhere, or authors who were too eager
to win were excluded from the prize contest. After the verdict about the best texts,
but before the official announcements,
the secretary opened the sealed document
with the names of the authors to check
their nationality. The official verdict and
the announcement of the award were
supposed to take place during the public
session on the first Thursday after Epiphany. The winners, according to the article
XXX of the Statute, were obligated to
provide their portraits with their name, the
title of the work and date at the bottom
of the picture. The portraits were hung in
the public library in order to develop intellectual interests in the people of Lorraine
and encourage them to take part in such
competitions. This was the idea of the king
Stanisław, the founder of the institution.
The Statute precisely determined the
schedule of the meetings of the Society. The
ordinary sessions took place every Thursday between 2 and 5 p.m. except during
summer holidays from August 15 until the
end of September.18 There were also three

Statuts, p. 89.

Ibidem, p. 90.

In practice, the frequency of sessions differed from the statutes. In the beginning, ordinary and extraordinary sessions took place on Thursday afternoon, except for holidays. From 1756 onwards, the
members met every two weeks in the summer and once a month in the winter. This regulation was
ordered by the secretary. However, the regulation was not always observed due to various interfering
circumstances. See M. Durbas, Akademia Stanisław a, p. 110.
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breaks for church holidays: two weeks during Easter, one week of Pentecost and the
time around Christmas to Epiphany. If the
holiday was on Thursday, the session would
be postponed to the day before or after that
in accordance with the director’s order.
Extraordinary sessions were obligatory
for all the academicians. Non-members
were allowed to take part only with an
invitation from the board of managers in
order to present their scientific research
and get the opinion about it. Apart from
public sessions on the first Thursday after
Epiphany (the election of the new director
and announcing the prizes) and on May
8 – the day of St. Stanislaus – there was
another session on October 20, the birthday the founder, Stanisław Leszczyński.
During these meetings the newly elected
members or academicians gave their reception speeches. Moreover, every member
was supposed to continue the research
in his field of expertise and report on his
progress during extraordinary sessions:
soit pour l’enrichir de ses lumières, soit pour
profiter des remarques de ses confrères.19
The members of the Society could
publish their presented works in the
sessions’ records and printed materials
called mémoires. The statute encouraged
all members to keep in contact with other
intellectuals both local and foreign in order
to exchange thoughts with them. The professors of the famous historical university
Pont-à-Mousson in Lorraine could present
their scientific or literary works only during
19
20

extraordinary sessions without the right of
vote in the issues of the Society. According
to the article XLI of the Statute, a member
could be expelled by vote with the result
of ⅔ votes. It could happen for an offence
against human dignity, against religion or
politics or for creating and distributing
political pamphlets.
The operations of the Society

The research topics of scientists chosen
during the sessions were determined by the
Statute and limited to the realms of natural
science (sciences naturelles) and literature
or fine arts (belles-lettres). The subject area
was not specified because these intellectual
fields were treated very widely.
The issues connected with religion and
political matters were excluded from the
sessions of the Society.20 Academicians
were obligated to choose their own research
field, to report their work to the Society, to
present the fragments of their results and to
listen to critique and opinions of the fellow
members. Everybody worked with eagerness
according to their abilities and possibilities. Based on the diaries of academicians,
the main focus of their research was the
preparatory work for a universal history
of Lorraine. It was a collective enterprise
described in the article XXXL of the Statute
as the Universal history of Lorraine (Histoire
politique et religieuse de la Lorraine).
Their interest in this topic can be
documented by manuscripts from 1751
which can be found in the archives of the

Statuts, p. 100.
Ibidem, p. 99.
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Academy.21 It included church history,
the study of which was conducted by the
lawyer François-Timothée Thibault mostly
in questions concerning legal frameworks
of religious life; the abbé Charles François
Tervenus applied for work, too. The two
men were responsible for the edition of
Histoire ecclésiastique de Lorraine en générale.
The clergymen Ernest Leslie and Joseph
de Menoux expressed their willingness to
describe the precise literary history of the
city of Nancy and the duchy of Lorraine.
The perpetual secretary Solignac, due to
his function and close relations to king
Stanisław (he was the king’s personal secretary), chose the history of Poland22 and the
reign of His Highness our Founder, which
was clearly underlined.23 Unfortunately,
after thirteen years the Society was able to
finish only a part of this enormous workpiece about church history. The work titled
Histoire des loix et usages de la Lorraine et du
Barrois dans les matières bénéficiales (The History of the laws and customs of Lorraine and
Bar in the beneficiary matters ) was published
in 1763 by the canon law specialist and
one of the first academicians, the lawyer
21

22

23

24

25
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François-Timothé Thibault.24 The author
dedicated his work to the Polish king, the
duke of Lorraine and Bar.
The section of physics (Physique générale)
contained the following subject matters:
thermal waters in the region, metal and salt
mines, the sources of streams, the visible
phenomena, botany, chemistry, anatomy.
There were several people working on
physics: Theodore-Charles Custine, Louis
Elisabeth de la Vergne de Tressan, Joseph
Gautier, Dominique-Benoît Harmand,
Charles Joseph Bagard. The first two men
suggested they would investigate everything
connected with experimental physics,
exactly the phenomena of electricity. It
is worth mentioning that counts Tressan
and Custine were the perfect men for this
job and their work resulted in significant
achievements. Joseph Gautier, a passionate
engineer, studied mechanics and mathematics. The last of the scholars, Bagard, who
was a court doctor of the king Stanislaw,
committed himself to the history of the
works of the famous doctors of Lorraine
and to his notes about the medical practice
and anatomy.25

The manuscripts are in the Solignac papers and some of the basic fields of reserch are also described
there. Dossier Solignac, [no author], Archives de l’Académie de Stanislas, Nancy; Société Royale des
Lettres, Sciences et Arts de Nancy – procès-verbaux, 1750–1754, vol. I, p. 179.
Solignac is an author of a piece The History of Poland in several volumes, which had a couple of editions in Europe. Dossier Solignac, Histoire générale de Pologne par Mr. le Chevalier de Solignac I–V,
Paris 1750; Histoire générale de Pologne VI, Amsterdam–Leipzig 1780.
Solignac was an editor of the texts of the king Stanislaw: Pierre Joseph Solignac (ed.), S. Leszczyński, Oeuvres de Stanislas Bienfaisant, Paris 1763.

Thimotée-François Thibault, Histoire des loix et usages de la Lorraine et du Barrois dans les matières
bénéficiales, Nancy 1763.
Dossier Solignac; [no number], Archives de l’Académie de Stanislas, Nancy, The direction can be
also found in Société Royale des Lettres, Sciences et Arts de Nancy – procès-verbaux I, p. 179;
fragments in Mémoires de la Société Royale I, p. 114–115.
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The foreign members were offered material concerning the topics of this major
work of the Society.26 Additionally, every
foreign member was supposed to present
a reception speech at the occasion of their
acceptance. Several new academicians with
different interests joined the Society after
some years. They were divided into two
groups: one was working on Histoire des
loix de Lorraine, and the other on Physique
générale.27
The typology of speeches

The variety of the topics presented
during the sessions of the Academy was
really wide. Yet most of them belong to
one of the following categories: Firstly,
there were the speeches of the perpetual secretary (on topics related to his
job), then the speeches of directors, the
reception speeches and the reviews of the
commission. These reviews reported on
innovations in sciences et arts that were
conducted by scientists outside the Aca
demy. These reports consisted of a theoretical text and an empiric experiment.
This was, for example, the case of a ship
sailing against the current, pétrole blanc
or several improved agriculture machines.
There were also eulogy speeches presented after the deaths of outstanding French
academicians, and panegyric speeches
26
27

28

29

given by the panegyric clergymen during
public sessions in May on the day of
Saint Stanislaus.
The research fields

The research fields discussed in festive
speeches were defined on the basis of the
Statute of the Royal Society of Sciences
and Literature in Nancy (Statuts de la Societé Royale des Sciences et Belles Lettres).28
By the „sciences“ the Society understood
natural sciences (sciences naturelles). This
vague definition limited the scope of
topics to various aspects of inanimate
material world as seen through the lenses
of mathematic methods. The absence of
accurate definition caused many problems
with a proper denomination of scientific
disciplines. Some of the most important
natural sciences were physics, mathema
tics, astronomy, biological sciences, medicine, geography, agriculture and economy.
The second part of the name of the
Society refers to literature (belles-lettres).
This notion was formulated in the first
half of the 18th century, the period of
systematization of various writing forms.
At that time, the term belles lettres meant
poetic and oratory genres, epistolary and
historiographic prose.29
There the name „art“ (arts) is difficult to
classify. The term occurs quite often in the

Ibidem.

Emille Hatton, La Société Royale des Sciences et Belles-Lettres de Nancy (Académie de Stanislas) de
1750 à 1793, in: Mémoires de l’Académie de Stanislas I, Nancy 1953, p. 130; M. Durbas, Akademia
Stanisław a, p. 223.
It is worth mentioning how the official name of the Society was formed because some publications
of the time called it Société Royale des Sciences et des Arts à Nancy.
See Janusz Sławiński (ed.), Słownik terminów literackich, Wrocław 1998, p. 285.
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reports on sessions, which related both to
research and competition works. The term
probably retained its medieval meaning.
However, the words sciences et arts used by
Stanisław Leszczyński himself referred to
natural sciences.30 The notion was based
on an entirely new definition explained by
the writer and historian, Charles-Pinot
Duclos in his work Considérations sur les
moeurs de ce siècle (Considerations on the
Habits of this Century).31 He claimed that
the aim of arts was to define the scientific
achievements in craftsmanship and mechanical arts. It is important to underline
that the king Stanisław Leszczyński
understood the meaning of the term that
was not defined precisely until the French
Revolution. In 1794, abbé Grégoire, the
alumnus of Jesuit order in Nancy from the
monastery Missions Royales, the ward of
the Solignac and the member of the Society, played an important role in creating
the Museum of Arts and Trades (Musée
des Arts et Metièrs). The establishment of
this institution was a public recognition
of the scientific status of applied art and
industry.
Research in the natural sciences
(sciences naturelles)

During the period discussed in the article,
the field of sciences was understood as
natural sciences. It was a very flexible
category applied not only to phenomena
30

31
32
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of the animated world, but also to all kinds
of industry and manual labour. The esprit
scientifique, which characterized France of
the middle of the 18th century, grew from
the esprit encyclopédique. It suggested that
knowledge received directly or indirectly
from the senses should be examined in
experiments. The same spirit animated the
Academy founded by the king Stanisław.
Durival’s work Mémoire sur la Lorraine
et le Barrois from 1753 informs us about
medical sciences which were called l’art de
guérir (the art of curing).32 They included pharmacy and the art of surgery. Two
doctors – Charles Bagard and Domini
que-Benoît Harmand – were very active
members of the Society in Nancy. They
offered their participation at the very beginning and achieved good results. Bagard
gave many speeches about medical science
based on his own theories and empiric
experiments.
At that time, natural sciences included
also sections of physics as a science studying the outside world and experimental,
theoretical and mathematical sciences.
One of the representatives of this thought
during the Enlightenment was abbé Joseph Gautier. The scope of his activities in
the Society was really impressive. Between
1714 and 1775 he presented 22 speeches.
He was well-known for his creative innovations such as the use of steam power for
ships – an idea which brought him to the

The term sciences et arts was still used in 19th century. See Tableaux synoptiques et annuels des procés-Verbaux de l‘Académie de Stanislas 1750–1793, Bibliothèque Municipale à Nancy, ms. 920 (703) 1.
Charles Pinot Duclos, Considérations sur les moeurs de ce siècle, Paris 1750.

Nicolas Durival, Mémoire sur la Lorraine et le Barrois suivi de la table alphabétique et topographique
des lieux, Nancy 1753, p. 72.
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attention of the Society. He tried his hand
in various disciplines: he translated Aeneid,
wrote a poem Sur la Lumière, invented
bellows and new models of beehives, he
won also the competition of orators at the
Academy in Soissons in 1745.33
One of the first speeches in the Society
was a reception speech delivered by count
Custine on the day of king Stanisław
Leszczyński’s birthday, titled: The proper
ties of the light from fire and electric fluid
(Propriétés de la lumière du feu et du fluide
electrique).34
Research in literature (belles-lettres)

The term belles lettres was coined in the
first half of 18th century at the time of
systematization of various literary forms.
The term was used to define the dominant aesthetic function of the language.
The range of the belles lettres depended on
the criteria of every historical period. It
was difficult to differentiate this literature
from other types of writing because there
were many border genres.35 The term
belles lettres was popularized thanks to the
French historian and educator Charles
33

34
35
36

37
38
39

Rollin who wrote Traité des Etudes36 and
the scholar abbé Charles Batteux, who
wrote Cours de Belles-Lettres.37 According
to the Polish scientist, Emmanuel Rostworowski, it was hard to distinguish the
borders between academic, philosophic
and journalistic writing and fiction, prose
and poetry in the French literature of the
middle of the 18th century.38 The term
belles-lettres meant poetic, oratory and
rhetoric genres, epistolary and historiographic prose.
Among the genres presented during
the sessions of the Society in Nancy by
the academicians, as well as reception
and occasional speeches, there were odes,
theatrical plays, stories, descriptive poetry
and satires. One of the first reception
speeches (discours de receptions) submitted to the Royal Society in Nancy was
Lysimaque by Charles-Louis de Secondant
de Montesquieu who applied himself for
the membership of the Society.39 The text
was written, as the author emphasized, as
a special academic contribution for the
nascent institution in Nancy. It was submitted to the perpetual secretary in April

J. Allan Dainard, L’abbe Joseph Gautier (1714–1776), in: Jean-Claude Bonnefont (ed.), Stanislas et
son Académie, Nancy 2003, p. 111–121.
Mémoires de la Société Royale II, p. 60.

J. Sławiński (ed.), Słownik terminów, p. 285.

Charles Rollin, De la manière d’etudier des Belles-Lettres par rapport à l’esprit et au coeur; ou traité des
etudes I–IV, Paris 1726–1728.
Charles Batteux, Cours de Belles-Lettres distribué par exercices, Paris 1747.
Emmanuel Rostworowski, Historia powszechna, Warszawa 1998, p. 421.

„Sire, j’appris hier chez M. Le maréchal de Belle-Isle que Votre Majesté venait d’établir une académie à
Nancy, et ma première idée fut de lui demander une place: […] Votre Majesté voit que je ne perds aucune
des occasions qui peuvent un peu m‘approcher d’elle.“ Société Royale des Lettres, Sciences et Arts de
Nancy – procès-verbaux, vol. I, p. 139.
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1751 and presented for the first time in
the public session in May that year.40
The Prize contests

The contests in the Stanisław Leszczyński
Academy in the mid-18th century attrac
ted both professionals and amateurs. They
were open to men and women alike. These
competitions were extremely important
for the life of the Society. They were one of
the most democratic scientific enterprises
which made it possible to become a part
of the educational efforts of the era.41 Undoubtedly, the competitions and scientific
awards were an important part of acade
mic life of all the societies and academies
in the Age of Enlightenment.42
The practice of prize contests, was
criticized by many French scholars,43 but it
was a very democratic project that allowed
members of general public to present themselves to European scholars and laymen.
The topics of the competition were divided
into two research fields, which made the
contest even more open than usual. The extraordinary quantity of the works submitted
40

41

42

43

44

Małgorzata Durbas

to the Society placed the Academy among
the best provincial research centers in
France.44 Even though the contestants were
often not so wealthy as the enlightened
elites, they worked hard and the Polish king
often awarded them with the prize. The
works submitted to the competition proved
that the Enlightenment was evolving. The
award from the Stanisław Leszczyński
Academy in Nancy gave the contestants
not only the financial prize, but also the respect of the people of Lorraine. The portrait
of the prizewinning contestants increased
their satisfaction and improved their reputation in the scientific circles.
This method of determining the
research topics for the leading academicians in the Royal Society of Sciences and
Literature in Nancy remained the same in
the middle of the 18th century. Generally,
most of the works presented in the Society
concerned natural sciences. Issues that animated scientific discussions of that time
were connected to medicine, vaccinations,
post-mortem examination and prolongation of human life. High mortality

The text of Lysimaque is printed in the first volume of the Mémoires de la Société Royale I, part II,
p. 118–123.

Daniel Roche, Le siècle des lumières en province. Académies et academiciens provinciaux, 1680–1789,
vol. I, Paris 1978; idem, Académies et académisme: le modèle français au XVIIIe siècle, Mélanges de
l‘Ecole française de Rome. Italie et Méditerranée 108, 1996, p. 643–658; Jeremy L. Caradonna,
Prendre part au siècle des Lumières Le concours académique et la culture intellectuelle au XVIIIe siècle, Annales. Histoire, Sciences Sociales 64, 2009, p. 633–662. Available on: http://www.cairn.info/revue-annales-2009–3-page-633.html, [Accessed on 22. 2. 2018]; idem, The Enlightenment in Practice:
Academic Prize Contests and Intellectual Culture in France 1670–1794, London 2012.

The competitions had either a regional or a transregional range, depending on the community con
nected with it. In Nancy it was a regional range. Małgorzata Durbas, Akademia Stanisława, p. 255.

Karl Hildebrand, Les prix de l’Académie de Stanislas, contre-modèle regionaliste d’une institution
européenne, in: Jean-Claude Bonnefont (ed.), Stanislas et son Académie, Nancy 2003, p. 303–315.
D. Roche, Le siècle des lumières en province, p. 330.
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was a major obstacle for the diffusion
of knowledge because even outstanding
minds of the era were not exempt from
high mortality rates. Their death caused
an irreplaceable loss.45 That was the reason
why academic debates pertained to the
prolongation of human life for ten years.
The inventions submitted for the prize
contests could have been considered as
irrational ideas, but today, we can assess
their innovative potential. These inventions are for instance: a moving bolt46 or
a steam-powered ship with the transmission of force on mechanical moving
oars,47 navigational devices, air fresheners – the prototype of contemporary air
conditioning – and many other valuable
objects of artistic craft.48 The mechanical
device for inland navigation that made
it possible to move a ship up the river
without using oars could seem to be as
foolish as the use of steam power to drive
ships.49 The case of the central heating
stove was hard to understand because his
practical usage had already been proven
and it was still not given the feature of
utility (utilitatis). The stove was able to
heat even twenty rooms simultaneously.50 Obviously, not all inventions were
45
46

47

48
49

50

really new. Academicians presented their
own modified versions of various strange
devices based on earlier conquests of science. That was how the progress emerged.
There were works about electricity, sound,
astronomical observations and historical
or geographical descriptions. All of them
helped the members to gain new know
ledge, inspired them to new investigations and stimulated the rivalry between
academicians.
It is necessary to understand that
the middle of the 18th century was the
time when the Academy of Stanisław
Leszczyński needed to become aware of
the material reality, to open itself to opinions of the encyclopaedists, and learn to
trust in the power of the mind and believe
that humankind was constantly developing and evolving. The Royal Society of
Sciences assembled the whole intellectual
elite of Lorraine which became a lively
and scientifically productive institution. It
was a place of exchanging and confronting
ideas, plus a center of creative critique. The
bold investigations of new inventions that
took place there were the driving force
of scientific progress in the Age of the
Enlightenment.

Pierre Chaunu, Cywilizacja wieku oświecenia, Warszawa 1989, p. 178.

Plan d’une hélice ou nouvelle vis mouvante, propre à être appliquée à plusieurs métiers, in: Mémoires de
la Société Royale III, Nancy 1755.

Joseph Gautier, Mémoire sur la manière de suppléer à l’action du vent sur les vaisseaux in: Mémoires
de la Société Royale II, Nancy 1755, p. 250–261.
Idem, Machine pour rafraichir l’air, in: Mémoires de la Société Royale II, p. 281–285.

[Stanisław Leszczyński], Nouvelles découvertes pour l’avantage et l’utilité du public, Nancy, chez
Haener, Imprimeur ordinaire du Roi et de la Societé Royale, sur la Place de la Ville-Neuve au Nom
de Jesus [sine dato], p. 42–51.
Ibidem, p. 32–40.
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The Organisation of Scientific Research at Leszczyński´s Academy in Nancy
(Abstract)
The development of modern science outside university walls constituted the main reason
of lack of coherence and difficulty in conveying thought, which created favourable conditions for establishing institutions under the patronage of influential and affluent people.
The Académie de Stanislas Leszczyński in Nancy, which at the time of its establishment
was called the Royal Society of Sciences and Literature, is the most long-lasting initiative
of the Polish king, Stanisław I Leszczyński. This institution, founded in 1750, putting
aside a little pause caused by the French Revolution, has been functioning till today. Pursuant to statute rules, scientific meetings dealt with research concerning natural sciences
(sciences naturelles) and literature (belles-lettres). Scientific disciplines were not clearly defined as science was broadly understood at that time.
KEY WORDS

Scientific academies; associations; Stanisław Leszczyński; Nancy
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Barokní šlechta v české historiografii
posledního desetiletí
ROSTISLAV SMÍŠEK

Jak naznačují nejrůznější přehledy bádání,
výzkum šlechty na prahu novověku tvoří
nedílnou a po roce 1989 mimořádně dynamicky se rozvíjející součást české historiografie.1 O zvýšeném zájmu o toto atraktivní badatelské téma svědčí rovněž několik
více či méně úspěšných moderních pokusů
o syntetické uchopení zmiňované látky2
nebo dokonce snaha zasadit ji do celkového kontextu hospodářských, kulturních,
1

2

3

politických i sociálních dějin společnosti
českých zemí v raném novověku.3 Ne
náhodou se proto v polovině září 2008
uskutečnil na zámku v Boskovicích jakýsi
bilanční seminář Šlechta v proměnách
věků. K jeho hlavním cílům patřilo zmapování tehdejšího „stavu poznání šlechty“
v odlišných historických epochách od raného středověku do současnosti. Pořadatelé setkání konstatovali, že bylo „vzhledem

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; 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 (= Opera historica 7), s. 5–28; Václav Bůžek – Pavel Král – Zdeněk Vybíral, Der Adel in den
böhmischen Ländern 1526–1740. Stand und Tendenzen der Forschung, Anzeiger der philosophisch-historischen Klasse 137, 2002, s. 55–98; Václav Bůžek – Václav Grubhoffer – Libor Jan, Wandlungen des Adels in den böhmischen Ländern, Bohemia – Zeitschrift für Geschichte und Kultur der
böhmischen Länder 54, 2014, s. 271–318; Jiří Kubeš, Vyšší šlechta z českých zemí v letech 1650–1750.
Úvod do tématu, in: týž (ed.), Vyšší šlechta v českých zemích v období baroka (1650–1750). Biogramy vybraných šlechticů a edice typických pramenů, Pardubice 2007 (= Prameny k dějinám Pardubického kraje – Fontes historiae Pagi Pardubicensis 3), s. 9–33; Marie Šedivá Koldinská, Raně
novověká šlechta, in: táž – Ivo Cerman a kol. (edd.), Základní problémy studia raného novověku,
Praha 2013, s. 145–194. Srov. Pavel Kolář – Michal Kopeček, A Difficult Quest for New Paradigms:
Czech Historiography after 1989, in: Sorin Antohi – Balázs Trencsényi – Péter Apor (edd.), Narratives
unbound. Historical studies in post-communist Eastern Europe, Budapest 2007, s. 173–248.
Jiří Jurok, Česká šlechta a feudalita ve středověku a raném novověku. Majetková a sociální struktura,
politická moc a kulturní reprezentace šlechty a feudality v českém státě 13.–17. století, Nový Jičín 2000;
Marie Koldinská, Každodennost renesančního aristokrata, Praha–Litomyšl 2001; Václav Bůžek –
Josef Hrdlička – Pavel Král – Zdeněk Vybíral, Věk urozených. Šlechta v českých zemích na prahu
novověku, Praha–Litomyšl 2002; Petr Maťa, Svět české aristokracie (1500–1700), Praha 2004.

Josef Petráň a kol., Dějiny hmotné kultury II/1–2. Kultura každodenního života od 16. do 18. století,
Praha 1995; Petr Vorel, Velké dějiny zemí Koruny české VII (1526–1618), Praha–Litomyšl 2005;
Ivana Čornejová – Jiří Kaše – Jiří Mikulec – Vít Vlnas, Velké dějiny zemí Koruny české VIII
(1618–1683), Praha–Litomyšl 2008; Václav Bůžek a kol., Společnost českých zemí v raném novověku.
Struktury, identity, konflikty, Praha 2010; Pavel Bělina – Jiří Kaše – Jiří Mikulec – Irena Veselá –
Vít Vlnas, Velké dějiny zemí Koruny české IX, Praha–Litomyšl 2011.
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k různému stavu zpracování jednotlivých
dílčích témat jen stěží možné přistoupit
k důsledné komparaci“ dílčích historických
epoch.4 Navíc si velmi dobře uvědomovali
závislost stavu bádání na dochované heuristické základně a stupni jejího zpracování,
stejně jako další zákonitosti, zvláštnosti
a úskalí typická pro výzkum nejurozenější
složky společnosti v konkrétních dějinných
údobích. Přesto se o to pokusili.5
Východiskem se jim stala struktura
srovnávací, synteticky zaměřené práce
profesora Univerzity Alberta-Ludvíka ve Freiburgu im Breisgau Ronalda
G. Asche o evropské šlechtě v raném
novověku, která vyšla rovněž v roce
2008.6 Autor se v ní v sedmi obsáhlých
oddílech zevrubně věnoval jednotlivým
atributům šlechtictví předmoderní doby.
Postupně se zaměřil na vymezení nobility jako svébytného stavu mezi sociální
konvencí a právní normou, důležitost
pozemkového majetku a hospodářského
zázemí ve vztahu k výlučnému společenskému postavení urozených jedinců,
význam šlechtického rodu, rodinného
4

5
6

7

8

Rostislav Smíšek

zázemí, komunikačních sítí a sociálních
vztahů jako symbolu moci a středobodu
šlechtické existence. Stranou pozornosti
neponechal ani vzdělávací proces velmožů, z něj vyplývající kulturní hegemonii
a především kariérní uplatnění nobility
v církevních institucích, u knížecích
(panovnických) dvorů, na bitevním poli
a ve stavovských (státních) orgánech.7
Pořadatelé na základě struktury
Aschovy práce sestavili jakýsi vějíř otázek,
na jejichž základě účastníci semináře
představili tehdejší stav poznatků o dějinách šlechty z českých zemí v jednotlivých
historických epochách. Výsledkem byla
kolektivní monografie, která vyšla o tři
roky později. Ovšem již po letmém pohledu do obsahu zmiňované publikace čtenář
zjistí, že v případě raného novověku zde
zcela chybí pohled na nejurozenější vrstvu
společnosti v posledních dvou třetinách
17. a první půli 18. století.8 Je to škoda,
neboť po období stagnace v devadesátých
letech 20. věku, kdy domácí bádání hledalo
po stránce heuristické, koncepční, metodologické i tematické cestu, jak uchopit

Tomáš Knoz, Předmluva, in: týž – Jan Dvořák (edd.), Šlechta v proměnách věků, Brno 2011
(= Země a kultura ve střední Evropě 17), s. 7–8, zde s. 8. K tomu také Jiří Brňovják, Boskovický
seminář o šlechtě v proměnách věků, Časopis Matice moravské 128, 2009, s. 256–258.
T. Knoz, Předmluva, s. 8.

Ronald G. Asch, Europäischer Adel in der Frühen Neuzeit. Eine Einführung, Köln–Weimar–Wien
2008. Srov také Aschovu předchozí práci týž, Nobilities in Transition: 1550–1700: Courtiers and
Rebels in Britain and Europe, London 2003, a také sborník týž (ed.), Der europäische Adel im Ancien
Régime. Von der Krise der ständischen Monarchien zur Revolution (1600–1789), Köln–Weimar–Wien
2001.
týž, Europäischer Adel; Tomáš Knoz, Co je šlechta (v raném novověku)?, in: týž – J. Dvořák (ed.),
Šlechta v proměnách věků, s. 275–288, zde s. 276–278.

Srov. Václav Bůžek, Šlechta v předbělohorských Čechách, in: T. Knoz – J. Dvořák (ed.), Šlechta v proměnách věků, s. 95–121; Ivo Cerman, Česká šlechta v době osvícenství, in: tamtéž, s. 122–151; Tomáš
Krejčík, Nová a nižší šlechta na Moravě v 16.–19. století, in: tamtéž, s. 152–171.
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výše uvedenou látku a snažilo se vypořádat
se stávajícím paradigmatem pobělohorské doby,9 se v prvním desetiletí třetího
tisíciletí objevilo hned několik prací z pera
historiků tehdejší mladší badatelské generace, které do jisté míry předznamenaly
další vývoj.10 Jejich odbornému směřování bezesporu napomohla mezinárodní
sympozia, jež v Českém Krumlově pořádal
Historický ústav Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích.11 Zejména Tomáš
Knoz, Petr Maťa, Radmila Pavlíčková
a Ivo Cerman ve svých monografiích
9

10
11

12

a konceptuálně zaměřených studiích naznačili další perspektivy bádání a formulovali otázky, kterým se česká historiografie
měla v budoucnu přednostně věnovat.12
Jak ukazují badatelské výsledky přinejmenším posledního desetiletí, rozhodně už
neplatí dřívější okřídlená fráze, že většina
historických výzkumů zabývajících se dějinami raně novověké šlechty nepřekročila
magický (či spíše traumatizující) rok 1620,
natož pak polovinu 17. věku, a zvolený
časový úsek by až na ojedinělé pokusy
odolával zájmu současných historiků

Pouze výběrově Zdeněk Hojda, „Idola“ barokního bádání aneb jak se vyhnout Skylle a neupadnout
v osidla Charybdy, in: týž (ed.), Kultura baroka v Čechách a na Moravě, Praha 1992, s. 15–26;
týž, Reflexe baroka mezi Skyllou a Charybdou – zamyšlení po deseti letech, in: Olga Fejtová – Václav
Ledvinka – Jiří Pešek – Vít Vlnas (edd.), Barokní Praha – Barokní Čechie, 1620–1740, Praha 2004,
s. 1017–1024; Svatava Raková, Pobělohorské Temno v české historiografii 90. let. Pokus o sondu do proměn historického vědomí, Český časopis historický 99, 2001, s. 569–588.
K tomu souhrnně J. Kubeš, Vyšší šlechta z českých zemí, především s. 18–23.

Václav Bůžek (ed.), Život na dvorech barokní šlechty (1600–1750), České Budějovice 1996 (= Opera
historica 5); Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku,
České Budějovice 1999 (= Opera historica 7); titíž (edd.), Slavnosti a zábavy na dvorech a v rezidenčních městech raného novověku, České Budějovice 2000 (= Opera historica 8); titíž (edd.),
Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr, České Budějovice 2002 (= Opera historica 10); titíž
(edd.), Společnost habsburské monarchie a její obraz v pramenech (1526–1740), České Budějovice 2006
(= Opera historica 11); Václav Bůžek – Dana Štefanová (edd.), Menschen – Handlungen – Strukturen. Historisch-anthropologische Zugangsweisen in den Geschichtswissenschaften, České Budějovice 2001
(= Opera historica 9).

Pouze výběrově Radmila Pavlíčková, Sídla olomouckých biskupů. Mecenáš a stavebník Karel z Liechtensteinu-Castelkorna 1664–1695, Olomouc 2001; P. Maťa, Svět české aristokracie; Václav Bůžek –
Petr Maťa, Wandlungen des Adels in Böhmen und Mähren im Zeitalter des „Absolutismus“ (1620–1740),
in: R. G. Asch (ed.), Der europäische Adel, s. 287–321; Petr Maťa – Thomas Winkelbauer,
Einleitung: Das Absolutismuskonzept, die Neubewertung der frühneuzeitlichen Monarchie und der
zusammengesetzte Staat der österreichischen Habsburger im 17. und frühen 18. Jahrhundert, in: titíž
(edd.), Die Habsburgermonarchie 1620–1740. Leistungen und Grenzen des Absolutismusparadigmas, Stuttgart 2006, s. 7–42; Tomáš Knoz, Absolutismus nebo „absolutismus“? K dějinám jednoho
pojmu, Časopis Matice moravské 121, 2002, s. 451–483; týž, Pobělohorské konfiskace. Moravský
průběh, středoevropské souvislosti, obecné aspekty, Brno 2006 (= Knižnice Matice moravské 19); Ivo
Cerman – Luboš Velek (edd.), Adelige Ausbildung. Die Herausforderung der Aufklärung und die
Folgen, München 2006; Ivo Cerman, Habsburgischer Adel und Aufklärung. Bildungsverhalten des
Wiener Hofadels im 18. Jahrhundert, Stuttgart 2010 (česky Šlechtická kultura v 18. století. Česká šlechta
a osvícenství, Praha 2011). Srov. také Maťovu a Cermanovu diskuzi nad knihou Svět české aristokracie
na stránkách Časopisu Matice moravské v letech 2005–2008.
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a historiček.13 Stávající odborná produkce
naopak naznačuje nebývalý rozkvět zájmu
především o pobělohorské období a s ním
spojenou nejurozenější vrstvu tehdejší
společnosti. Jak nedávno Marie Šedivá
Koldinská v jednom z rozhovorů pro týdeník Respekt trefně podotkla: „Velký prostor
dostávají témata dříve opomíjená či záměrně
upozaďovaná jak z oblasti politických, tak
církevních dějin, vyšly desítky monografií a stovky studií věnované jak takzvané
předbělohorské, tak pobělohorské době. V rámci
odborného diskursu se o jednom dominujícím
narativu už dlouhá léta nedá mluvit – pohled
na tuto dobu je natolik rozrůzněný a strukturovaný, že už v ní nemůžeme vidět ‚bílé
místo českých dějin‘, jak tomu bylo v bezprostředně polistopadových letech.“14
Jak bylo naznačeno výše, ve srovnání s konjunkturou domácího výzkumu
nejurozenější vrstvy raně novověké společnosti předbělohorského období hned
po roce 1989 šlo o jakousi „opožděnou“
reakci na svobodný rozvoj bádání. Příčiny této zpomalené reakce lze spatřovat
v několika vzájemně propojených rovinách.
13

14

15
16

Rostislav Smíšek

Z autorského hlediska se v naprosté
většině případů jednalo o historiky mladší
badatelské generace, kteří si nejprve museli
najít po stránce koncepční, metodologické i heuristické svou cestu k předtím
zapovězeným tématům.15 Důležitou roli
zde rovněž sehrála pozvolná internacionalizace české vědy, příležitost absolvovat
zahraniční stáže v různých výzkumných či
výzkumně-vzdělávacích institucích a s tím
spojená možnost důkladně se seznámit
s inovativními přístupy amerického i západoevropského dějepisectví a příbuzných
vědních disciplín. Stranou pozornosti
však nelze nechat ani inspirativní domácí
badatelské výsledky pro předbělohorské
období, jemuž se české dějepisectví začalo
systematičtěji věnovat již před rokem
1989. Na ně bylo možné navázat teprve
s několikaletým časovým odstupem.
Jiný problém představovala oproti
16. a počátku 17. století daleko širší heuristická základna i rozmanitější spektrum
dochovaných písemných, ikonografických
a hmotných pramenů, jejichž studium si
vyžádalo mnohem více času.16 Významné

Josef Petráň, Na téma mýtu Bílá hora, in: Zdeňka Hledíková (ed.), Traditio et Cultus. Miscellanea
historica bohemica Miloslao Vlk, archiepiscopo Pragensi, ab eius collegis amicisque ad annum sexa
gesimum dedicata, Praha 1993, s. 141–162; Josef Válka, Problémy syntézy moderních českých dějin, in:
Jaroslav Pánek – Miloslav Polívka – Noemi Rejchrtová (edd.), Husitství – reformace – renesance.
Sborník k 60. narozeninám Františka Šmahela, Praha 1994, s. 1049–1057. K tomu bibliograficky
Rostislav Smíšek, Císařský dvůr a dvorská kariéra Ditrichštejnů a Schwarzenberků za vlády Leopolda I.,
České Budějovice 2009 (= Monographia historica 11), s. 31–39.
Bílá hora je symbolem českých neúspěchů, traumat a frustrací. S historičkou Marií Šedivou Koldinskou
o traumatickém tématu českých dějin, Respekt ze 7. srpna 2017. Srov. Marie Koldinská, Bělohorský
mýtus v českém historickém povědomí 20. století, in: Jiří Mikulec – Miloslav Polívka (edd.), Per saecula
ad tempora nostra. Sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka II, Praha 2007,
s. 934–939.
V. Bůžek – P. Maťa, Wandlungen des Adels in Böhmen und Mähren.

Stranou pozornosti nelze nechat ani praktickou stránku archivního výzkumu, kdy část šlechtických
rodinných archivů doposud nebyla (moderně) uspořádána.
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heuristické a metodologické podněty
do středoevropského historického bádání,
české nevyjímaje, vnesl roku 2004 mezinárodní autorský kolektiv pod vedením
Josefa Pausera, Martina Scheutze a Thomase Winkelbauera. Ten vydáním objemné
publikace Quellenkunde der Habsburgermonarchie (16.–18. Jahrhundert) upozornil
na doposud netušené vypovídací možnosti
rozmanitých pramenů.17 Již krátce předtím
se však část domácích historiků a historiček
začala systematičtěji věnovat ediční činnosti
a zpřístupňování různých typů písemností, především pramenů osobní povahy.
Výsledkem takového snažení byl vznik
edičních řad Manu propria nakladatelství
Scriptorium18 a zejména Prameny k českým
dějinám 16.–18. století (Documenta res gestas
Bohemicas saeculorum XVI.–XVIII. illustrantia), jejímiž garanty jsou Historický ústav
Akademie věd České republiky a Historický
ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.19 V neposlední
17

18

19

20

řadě je třeba zmínit také paleografickou
a především lingvistickou stránku archivních
pramenů, které kladou na jazykovou výbavu
badatele podstatně vyšší nároky, zejména
ve vztahu k románským jazykům.20
V devadesátých letech 20. století se při
studiu nejurozenější vrstvy raně novověké
společnosti (především předbělohorského
období) v české historiografii prosadily tři
hlavní badatelské tendence, jež v zásadě
odpovídaly metodologickému zaměření
západoevropského dějepisectví. První
charakterizoval zájem historiků a historiček o srovnávací studium mocenských
struktur stavovské a absolutistické společnosti, jejich politických a náboženských
programů na úrovni regionu, země, státu
a nadnárodních celků. Druhý směr bádání
vycházel z moderně pojímaných hospodářských dějin, které se opíraly především
o vyhodnocování účetních pramenů. Třetí
vývojová linie, jež se od poloviny devadesátých let začala stále více dostávat ke slovu,

Josef Pauser – Martin Scheutz – Thomas Winkelbauer (edd.), Quellenkunde der Habsburgermonarchie (16.–18. Jahrhundert). Ein exemplarisches Handbuch, Wien–München 2004 (= Mitteilungen
des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 44).

Pouze výběrově, se zaměřením na poslední dvě třetiny 17. a první půli 18. století Jana Ratajová
(ed.), Alžběta Lidmila z Lisova, Rodinné paměti, Praha 2002; Jiří Kubeš (ed.), Kryštof Václav z Nostic,
Deník z cesty do Nizozemí v roce 1705, Praha 2004; Pavel Matlas (ed.), Z poddaného šlechticem.
Rodinné paměti Zbudovských z Rovné Hory a Malých z Tulechova (1604–1737), Praha 2016.

Pouze výběrově, se zaměřením na poslední dvě třetiny 17. a první půli 18. století Pavel Marek (ed.),
Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny
Lobkovické z Pernštejna, České Budějovice 2005; 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; Rostislav Smíšek (ed.), Das Tagebuch
Ferdinands zu Schwarzenberg aus den Jahren 1686–1688 und 1696–1697. Eine vollständige kritische
Edition, České Budějovice 2014; Rostislav Smíšek – Monika Konrádová (edd.), Mezi Vídní, Varšavou a Moskvou. Diplomatická cesta Jana Kryštofa z Fragsteinu do Moskvy v letech 1657–1658, České
Budějovice 2019 (v tisku).

J. Válka, Problémy syntézy moderních českých dějin.
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souvisela s vlivem poznatků dějin mentalit
a historické antropologie.21
V rámci takto strukturovaných badatelských tendencí se pozvolna vyvíjel
zejména u mladší generace historiků
a historiček zájem o jednotlivé aspekty barokní šlechty. Takto orientované
výzkumy vycházely z podstaty identity
zmiňované sociální struktury, v níž se
zrcadlil především její společenský statut,
vztah k moci, prožívání víry a svébytný
životní styl.22 Nastupující badatelské
generaci již pod vlivem nových kulturních dějin nešlo o pouhý hutný popis
nashromážděných faktů. Díky mnohdy
inspirativním moderním metodologickým
podnětům z dalších, příbuzných vědních
disciplín, zejména kulturní antropologie,
sociologie a politologie, a novým teoretickým přístupům k výzkumu dějin se její
práce vyznačovaly inovativním způsobem
kladení otázek, interpretací pramenů
v širším (srovnávacím) kontextu a často
také mezioborovým přesahem.23
21
22

23

24

25

Rostislav Smíšek

Vzhledem k výše popsaným změnám
v přístupu k minulosti by se mohlo zdát,
že nové kulturní dějiny jako paradigma
současné historické vědy zcela vytlačily
na okraj zájmu dějepisců hospodářské
a politické dějiny. K tomu však nedošlo.
Protože se profilují jako interdisciplinárně
pojatý směr historického bádání, v němž
zásadní roli hraje široké vymezení kultury,
její nedílnou součást tvoří rovněž politika
a hospodářství. Proto se v tomto ohledu
hovoří již od osmdesátých let 20. století
především v německé historiografii o „nových“ politických dějinách či kulturních
dějinách politiky.24 Jejich stoupenci odmítají dále zkoumat odosobněné historické
události a snaží se na ně nazírat pohledem
soudobých aktérů z rozličných sociálních
vrstev na různých úrovních politického
systému – státní či zemské, regionální,
lokální, komunální a dalších.25
Tato skutečnost se také dotkla domácího dějepisectví. Část historiků sice
i nadále zkoumala mocenské struktury

V. Bůžek, Šlechta raného novověku.

Týž, Frühneuzeitliche Adelsgeschichte in der tschechischen Geschichtsschreibung, in: Ronald G. Asch –
Václav Bůžek – Volker Trugenberger (edd.), Adel in Südwestdeutschland und Böhmen 1450–1850,
Stuttgart 2013 (= Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden–
Württemberg, Reihe B, 191), s. 261–288, zde s. 278–288.
Peter Burke, Overture: the New History, its Past and its Future, in: týž (ed.), New Perspectives on
Historical Writing, Cambridge 1991, s. 1–23; Dušan Třeštík, Češi a dějiny v postmoderním očistci,
Praha 2005, s. 32–33; Radek Soběhart – Irena Kozmanová – František Stellner, „Kulturní obrat“ jako impuls pro spojení hospodářských a politických dějin?, in: Irena Kozmanová a kol. (edd.), Nové
přístupy k metodologii hospodářských a politických dějin, Praha 2013, s. 10–44, zde s. 10–16.

Pouze výběrově Achim Landwehr, Diskurs – Macht – Wissen. Perspektiven einer Kulturgeschichte des
Politischen, Archiv für Kulturgeschichte 85, 2003, s. 71–117; Barbara Stollberg-Rilinger (edd.),
Was heißt Kulturgeschichte des Politischen?, Berlin 2005; Tobias Weidner, Die Geschichte des Politischen
in der Diskussion, Göttingen 2012.
Ronald G. Asch – Dagmar Freist (edd.), Staatsbildung als kultureller Prozess. Strukturwandel und
Legitimation von Herrschaft in der Frühen Neuzeit, Köln 2005; R. Soběhart – I. Kozmanová –
F. Stellner, „Kulturní obrat“, s. 30–31.
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raně novověkého státu, po metodologické
stránce však přesunula svou pozornost
od výkladu tradičně pojímaných politických a náboženských konfliktů a popisů
hospodářských i správních mechanismů
především k poznání kolektivní mentality
a kariérních modelů urozených osob a jejich svébytné sociální, kulturní a náboženské identity. S tím souvisel moderně pojatý
výzkum stavovství a stavovských orgánů
jednotlivých zemí Koruny české, zejména
zemských sněmů a zemských soudů. Zatímco v pohledu na předbělohorské období
optikou nových politických dějin již byl
učiněn nemalý pokrok,26 pobělohorská éra,
v níž zásady centralistického státu nahradily principy stavovské monarchie a české
země se postupně začlenily do vládního
a správního systému habsburské monarchie, na své celistvější uchopení prozatím
26

27

28
29

30

čeká.27 Nového zhodnocení se díky Tomáši
Knozovi dočkal na příkladu Markrabství
moravského mimořádně složitý proces pobělohorských konfiskací.28 Na něj navázal
Ondřej Tikovský, jenž se na zmiňovaný
fenomén pokusil nahlédnout pohledem
potrestaných urozených jedinců ze severozápadních Čech. Ve své práci se věnoval
analýze strategií jednání především nižší
šlechty, které volila, aby zcela nebo alespoň
částečně získala zpět ztracený majetek.
Právě na něm totiž byla existenčně závislá.29 Část historiků a historiček také upřela
svou pozornost k nobilitačním procesům,
neboť právo povyšovat do šlechtického
stavu připadlo od dvacátých let 17. století
panovníkovi.30
Naopak poznatky týkající se funkce,
činnosti, struktury a vnímání jednotlivých
zemských sněmů po roce 1620 již přinesly

O tom zejména Zdeněk Vybíral, Politická komunikace aristokratické společnosti českých zemí na počátku novověku, České Budějovice 2005 (= Monographia historica 6); týž, Political Culture in the
Bohemian Lands during the Dualist Monarchy, in: Halina Manikowska – Jaroslav Pánek (edd.),
Political Culture in Central Europe. (10th–20th Century). Part 1: Middle Ages and Early Modern
Era, Prague–Warszaw 2005, s. 267–281.

K tomu bibliograficky Petr Maťa, Verwaltungs- und behördengeschichtliche Forschungen zu den böhmi
schen Ländern in der Frühen Neuzeit. Ein kurzer Überblick über vier lange Forschungstraditionen, in: Michael Hochedlinger – Thomas Winkelbauer (edd.), Herrschaftsverdichtung, Staatsbildung, Bürokratisierung. Verfassungs-, Verwaltungs- und Behördengeschichte der Frühen Neuzeit, Wien–München
2010 (= Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 57), s. 421–477.
T. Knoz, Pobělohorské konfiskace.

Ondřej Tikovský, S údělem prosebníka. Restituční úsilí šlechty českého severovýchodu potrestané pobělohorskými konfiskacemi, České Budějovice–Hradec Králové 2013. Srov. Vladimír Jakub Mrvík,
Pauperizace raně novověké nižší šlechty v Čechách a její (zkreslený) úbytek v pramenech hromadné povahy,
Historická demografie 40, 2016, s. 1–47.
Jiří Brňovják a kol., Nobilitace ve světle písemných pramenů, Ostrava 2009; týž, Šlechticem z moci
úřední: udělování šlechtických titulů v českých zemích 1705–1780, Ostrava 2015; týž, „Aus böheimischer
königlicher Macht und Vollkommenheit“. Wandlungen der Adelstitulatur in den böhmischen Standes
erhöhungen und bei der Aufnahme in die Stände in der Zeit der Herrschaft der Habsburgerdynastie,
Bohemia 55, 2015, s. 96–137; Ivana Austová, Býti šlechticem: šlechtické nobilitace v letech 1627–1657
v českých a rakouských dědičných zemích, České Budějovice 2016.
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analytické studie Petra Mati a Jiřího Davida.31 Výsledkem systematicky zaměřeného
výzkumu prvně jmenovaného bude srovnávací pohled na sněmy jednotlivých zemí
habsburského soustátí a další stavovské orgány, který vyjde v rámci ediční řady Verwaltungsgeschichte der Habsburgermonarchie
in der Frühen Neuzeit Rakouské akademie
věd na počátku roku 2019.32 Oba svrchu
zmiňovaní historikové však neponechali
stranou pozornosti ani zevrubný pohled
na vývoj daňového zatížení zemí Koruny
české v 17. a první polovině 18. století, kdy
výběr i rozhodování o výši berní zůstaly
31

32

33

34

Rostislav Smíšek

v kompetenci stavů. Z metodologického
hlediska částečně vycházeli z teoretického konceptu fiscal-military state Johna
Brewera, který poukazuje na skutečnost,
že militarizace a fiskalismus prohlubovaly
vnitřní centralizaci i politickou integraci
raně novověkých států.33
Mnohem více pozornosti moderní česká historická věda věnovala v uplynulém
desetiletí politickým a sociálním dějinám
císařského dvora, který se stal po roce
1620 mocenským centrem absolutistického soustátí pod vládou Habsburků.34
Působení u vídeňského dvora začalo

Petr Maťa, Český zemský sněm v pobělohorské době (1620–1740). Relikt stavovského státu nebo nástroj
absolutistické vlády?, in: Marian J. Ptak (ed.), Sejm czeski od czasów najdawniejszych do 1913
roku, Opole 2000, s. 49–67; týž, Landstände und Landtage in den böhmischen und österreichischen
Ländern (1620–1740). Von der Niedergangsgeschichte zur Interaktionsanalyse, in: P. Maťa – T. Winkelbauer (edd.), Die Habsburgermonarchie, s. 345–400; týž, Komisaři k českému zemskému sněmu,
in: J. Mikulec – M. Polívka (edd.), Per saecula ad tempora nostra I, s. 309–318; týž, Patres Patriae
or Proditores Patriae? Legitimizing and De-Legitimizing the Authority of the Provincial Estates in
Seventeenth-Century Bohemia, in: Balázs Trencsényi – Márton Záskaliczky (edd.), Whose Love of
Which Country? Composite States, National Histories and Patriotic Discourses in Early Modern
East Central Europe, Leiden–Boston 2010, s. 405–442; Jiří David, Odvážní moravští stavové a jejich
pokus o zásah do Obnoveného zřízení zemského, Časopis Matice moravské 125, 2006, s. 397–423; týž,
Moravské stavovství a zemské sněmy ve druhé polovině 17. století, Folia historica bohemica 24, 2009,
č. 1, s. 111–165; týž, Moravské právo a problém absolutismu. Sociální profil moravského zemského soudu
v 17. a 18. století, in: Libor Jan a kol., Ad iustitiam et bonum commune. Proměny zemského práva
v českých zemích ve středověku a raném novověku, Brno 2010, s. 212–243.
Michael Hochedlinger – Petr Maťa – Thomas Winkelbauer (edd.), Verwaltungsgeschichte der
Habsburgermonarchie in der Frühen Neuzeit. Band 1: Hof und Dynastie, Kaiser und Reich, Zentralverwaltungen, Kriegswesen und landesfürstliches Finanzwesen, Wien–Köln–Weimar 2019 (v tisku).

Petr Maťa, „Unerträgliche praegravation“. Steuererhebung und Militärfinanzierung im Königreich
Böhmen vom Dreißigjährigen Krieg bis zum Regierungsantritt Maria Theresias, in: Peter Rauscher
(ed.), Kriegsführung und Staatsfinanzen. Die Habsburgermonarchie und das Heilige Römische
Reich vom Dreißigjährigen Krieg bis zum Ende des habsburgischen Kaisertums 1740, Münster 2010 (= Geschichte in der Epoche Karls V. 10), s. 139–185; Jiří David, Staatsfinanzen und
Steuererhebung in Mähren (1620–1740), in: tamtéž, s. 187–210; týž, Zemská politika a státní finance
na Moravě, Brno 2015 (Disertační práce). Srov. Stephan Sander-Faes, Lordship and State Forma
tion: Bohemia and the Habsburg Monarchy from the Thirty Years’ War to Charles VI’, Opera historica 18,
2017, s. 82–99.

K diskuzi o charakteru absolutismu více T. Knoz, Absolutismus nebo „absolutismus“; Jiří Hrbek,
Absolutismus. Konstrukce a dekonstrukce jednoho historického pojmu, Český časopis historický 105, 2007,
s. 643–689. Srov. týž, Evropa a absolutismus v 17. a 18. století (1648–1789), Praha 2012.
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představovat oproti předbělohorskému
období jeden z nejdůležitějších nástrojů
reprezentace urozených jedinců a patřilo k distinktivním prvkům sociálního
vymezení vůči dalším příslušníkům této
společenské vrstvy. Od poloviny 17. století
byl císařský dvůr nahlížen jako početná
byrokratizovaná instituce, kde se nabízela
příležitost k úřednické dráze, k přímému
podílu na výkonu ústřední moci. I samotní
šlechtici jednotlivých zemí podunajské
monarchie začali vnímat službu panovníkovi jako nejvyšší možnou společenskou
metu, jako nejzářnější příklad naplnění
šlechtické kariéry.35
35

36

37

38

39

Proto se část historiků začala zabývat
sociální a politickou integrací nobility
z českých zemí ke dvorům Habsburků
a jejími kariérními strategiemi.36 Takto orientované výzkumy si kladly za cíl
postihnout vnímání dvorské kariéry očima
urozených osob ze zemí Koruny české,
poznat jejich myšlenkový svět i zvláštní
(leckdy nadgenerační) hodnotový systém,
který nutil barokní šlechtice směřovat
své kroky k císařskému dvoru ve Vídni.37
Stranou pozornosti nezůstala ani reflexe
dvorského prostředí očima urozených
dobových pozorovatelů,38 role mocenských uskupení v komunikační praxi
císařského dvora,39 problematika utváření

Volker Press, The Imperial Court of the Habsburgs. From Maximilian I to Ferdinand III, 1493–1657,
in: Ronald G. Asch – Adolf M. Birke (edd.), Princes, Patronage and the Nobility. The Court at the
Beginning of the Modern Age, c. 1450–1650, London 1991, s. 289–312, zde s. 297; P. Maťa, Svět
české aristokracie, s. 291.

P. Maťa, Svět české aristokracie; R. Smíšek, Císařský dvůr a dvorská kariéra; týž, Johann Adolf et
Ferdinand, deux carrières de courtisan, in: Olivier Chaline – Ivo Cerman (edd.), Les Schwarzenberg.
Une famille dans ľhistoire de ľEurope XVIe–XXIe siècles, Paris 2012, s. 65–79; Jiří Hrbek, Barokní
Valdštejnové v Čechách 1640–1740, Praha 2014, s. 592–661; Petra Vokáčová, Příběhy o hrdé pokoře.
Aristokracie českých zemí v době baroka, Praha 2014. Srov. také inspirativní výzkumy Andrease Pečara, Die Ökonomie der Ehre. Höfischer Adel am Kaiserhof Karls VI., Darmstadt 2003; Marka Hengerera, Kaiserhof und Adel in der Mitte des 17. Jahrhunderts. Eine Kommunikationsgeschichte der Macht
in der Vormoderne, Konstanz 2004 (= Historische Kulturwissenschaft 3).
Rostislav Smíšek, Služba a paměť. Dvorská kariéra barokních Ditrichštejnů jako nadgenerační životní
ideál, in: Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Paměť urozenosti, Praha 2007, s. 157–170.

Jiří Kubeš, „Votre Excellence est trop philosophe“. Pobyt Františka Antonína Šporka u císařského dvora
v roce 1727, Theatrum historiae 9, 2011, s. 25–43; Rostislav Smíšek, „Quod genus hoc hominum“:
Margarita Teresa de Austria y su corte española en los ojos de los observadores contemporáneos, 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. 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; týž, 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.

Ivo Cerman, „Kabal“, „Parthey“, „Faction“ am Hofe Kaiser Leopolds I., in: Jan Hirschbiegel – Werner
Paravicini (edd.), Der Fall des Günstlings. Hofparteien in Europa vom 13. bis zum 17. Jahrhundert,
Ostfildern 2004, s. 235–247; R. Smíšek, Císařský dvůr, s. 337–388; týž (ed.), Das Tagebuch Ferdinands zu Schwarzenberg, s. 111–123; Jiří Kubeš, Zápas o funkci nejvyššího štolmistra na dvoře císařovny
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komunikačních a informačních kontaktů40
a urbanizace nobility.41 Ovšem určit početní zastoupení urozených osob usedlých
v českých zemích na císařském dvoře
je při současném stavu poznatků téměř
nemožné. Rozbor původu a regionálního
ukotvení habsburských dvořanů navíc činí
složitým a nepřehledným řada jednotlivců, které nelze na první pohled vůbec
zařadit do geografických, ba ani sociálních
souřadnic.42
Myšlenkami na kariéru v okolí císaře
se však šlechtic nezaobíral až v dospělém
věku. Na službu u panovnického dvora byl
systematicky připravován již od narození.43

Rostislav Smíšek

Právě problematika rozličných podob výchovy patří mezi tradiční témata výzkumu
urozené společnosti na prahu novověku.
Zatímco rané fázi vzdělávacího procesu
urozených jedinců domácí historiografie
doposud věnovala vzhledem k dochované
pramenní základně jen malou pozornost,
mnohem lepší situace panuje v případě
vzdělávacích (kavalírských) cest mladých
šlechticů po jihozápadní Evropě.44 Ty
současná věda považuje za jednu z určujících složek šlechtické výchovy. Vedle
dílčích analytických studií, které se snažily
nabídnout ucelený pohled na grand tour
konkrétního jedince, případně editovat

vdovy Eleonory Gonzagové. Edice důvěrné korespondence bratří Ditrichštejnů z roku 1683, Folia historica bohemica 28, 2013, s. 105–150.
40

41

42

43

44

Jiří Hrbek, Hledat a nalézat. Barokní Valdštejnové a jejich komunikační síť, Theatrum historiae
9, 2011, s. 313–331; Rostislav Smíšek, Komunikační síť knížete Ferdinanda ze Schwarzenberku
na přelomu 17. a 18. století, Theatrum historiae 9, 2011, s. 333–355; Lenka Maršálková, Ferdinand
z Ditrichštejna a jeho boj o kanonikáty pro syna Waltera Xavera. Příspěvek ke komunikačním strategiím
aristokracie z českých zemí v 17. století, Opera historica 19, 2018, s. 33–55.

Petr Maťa, Soumrak venkovských rezidencí. „Urbanizace“ české aristokracie mezi stavovstvím a absolutismem, in: V. Bůžek – P. Král (edd.), Aristokratické rezidence a dvory, s. 139–162; Jiří Kubeš,
Sídelní strategie knížat z Lobkovic ve Vídni v raném novověku (1624–1734), Porta Bohemica 3, 2005,
s. 86–119; Jiří Brňovják, Šlechtická společnost Rakouského Slezska a poznámky k její sídelní strategii
(1740–1918), Cieszyńskie studia muzealne – Těšínský muzejní sborník 6, 2018, s. 57–94.
M. Hengerer, Kaiserhof und Adel, s. 64–105. Srov. také prozopograficky a strukturálně pojaté
projekty Institutu für Geschichte der Universität Wien, které se snaží zrekonstuovat personální strukturu císařského dvora v 17. století a rozkrýt leckdy nečitelné vztahy mezi jednotlivými
osobami, mocenskými uskupeními a poradními orgány císaře. Http//www.uniwie.ac.at/Geschichte;
Stefan Sienell, Die Geheime Konferenz unter Kaiser Leopold I. Personelle Strukturen und Methoden
zur politischen Entscheidungsfindung am Wiener Hof, Frankfurt am Main–Berlin–Bern–Bruxelles–
New York–Oxford–Wien 2001; Katrin Keller, Hofdamen. Amtsträgerinnen im Wiener Hofstaat des
17. Jahrhundert, Wien–Köln–Weimar 2005.
Alessandro Catalano, Ľeducazione del principe: Ferdinand August Leopold von Lobkowitz e il suo
primo viaggio in Italia, Porta Bohemica 2, 2003, s. 104–127, zde s. 117; R. Smíšek, Císařský dvůr,
s. 118–123.

Pavel Marek, Dětství a dospívání Václava Eusebia z Lobkovic ve světle španělské korespondence jeho
rodičů, in: Celostátní studentská vědecká konference Historie 1999, Olomouc 2000 s. 61–87; Ivo
Cerman, Zrození osvícenského kavalíra. Vzdělání a cestování Jana Karla z Dietrichsteina, Časopis
Národního muzea 173, 2004, s. 157–190; R. Smíšek, Císařský dvůr, s. 127–143.
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dochované prameny z průběhu několikaletého putování (cestovní deníky, instrukce,
korespondenci, zprávy), se v posledních
letech objevily dva syntetizující pohledy
na zmiňovanou problematiku.45
V prvním z nich Ivo Cerman inovativně zkombinoval pohled dobového diskurzu a názorů především francouzských
osvícenských filozofů na ideální podobu
edukace s dochovanými písemnými prameny uloženými v rodinných archivech
šlechticů z českých a rakouských zemí,
zejména Ditrichštejnů, Chotků a Windischgrätzů. Díky tomu mohl proniknout
do myšlenkového světa šlechticů působících ve struktuře vídeňského dvora
v 18. století, zrekonstruovat skutečnou
podobu jejich vzdělávání, naznačit,
do jaké míry se (ne)odlišovalo od mínění
soudobých vzdělanců i jeho postupnou
proměnu.46 Naopak Jiří Kubeš se pokusil
překročit geografický horizont českých
zemí. Na základě studia osobní korespondence, různých popisů putování, normativních pramenů (instrukcí) a účtů zmapoval
celkem 80 kavalírských cest urozených
45

46

47

48

jedinců z různých částí podunajské monarchie. Ve svém komparativně pojatém
výkladu se v časovém horizontu 130 roků
postupně věnoval jednotlivým aspektům
grand tour, jako byla místa pobytu urozených mladíků, průběh cest, jejich vnímání
očima organizátorů putování (rodičů,
poručníků, hofmistrů) i samotných aktérů.
V závěru se pak pokusil o vlastní periodizaci kavalírských cest v raném novověku.47
S politickou a sociální integrací šlechty
z českých zemí ke dvorům rakouských
Habsburků a dvorskou kariérou úzce
souvisel výzkum její mocenské reprezentace a různých forem symbolické
komunikace spojených s dlouhodobým
pobytem v bezprostřední blízkosti císaře.
Česká historická věda věnovala tomuto
fenoménu, jehož studium metodologicky
vychází ze svrchu zmiňovaného teoretického konceptu nových politických dějin,
soustavnější pozornost teprve v posledních letech.48 Symbolickou komunikaci
urození jedinci využívali jako vhodný
prostředek ke zviditelnění vlastního
sociálního, mocenského i ekonomického

Vedle četných časopiseckých a sborníkových studií zejména V. Bok – A. Kubíková (edd.), Bericht
über die Reise; Milena Hajná – Zdeněk Hojda – Eva Chodějovská – Alexandra Tesaříková
(edd.), Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje I–II, Praha 2014.

I. Cerman, Habsburgischer Adel und Aufklärung. Srov. týž, Bildungsziele – Reiseziele. Die Kavaliers
tour im 18. Jahrhundert, Jahrbuch der Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des Achtzehnten Jahrhunderts 18–19, 2004, s. 49–78.
Jiří Kubeš, Náročné dospívání urozených. Kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620–1750), Pelhřimov 2013.

K tomu metodologicky blíže Barbara Stollberg-Rilinger, Zeremoniell, Ritual, Symbol. Neue
Forschungen zur symbolischen Kommunikation in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Zeitschrift für
historische Forschung 27, 2000, s. 389–405; táž, Symbolische Kommunikation in der Vormoderne.
Begriffe – Thesen – Forschungsperspektiven, Zeitschrift für historische Forschung 31, 2004, s. 489–527;
Christina Brauner – Tim Neu – Barbara Stollberg-Rilinger (edd.), Alles nur symbolisch? Erträge und Grenzen der Erforschung symbolischer Kommunikation, Köln–Weimar–Wien 2013.
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postavení. Odehrávala za účasti diváků
mezi panovníkem, dvořany a dalšími
osobami, například zemskými úředníky,
během holdovacích cest, slavnostních
vjezdů panovníků do středoevropských
měst, životních cyklů vládnoucí rodiny
mezi narozením a smrtí. K nejvýznamnějším festivitám předmoderní doby však
patřily korunovace, v nichž lze spojovat
především výzkum rituálových a konfliktních situací.49 Proto se mnozí historikové
49

50

51

52

53

54
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a historičky ve svých výzkumech zaměřili
na dějiny korunovací římských králů,50
panovníků a jejich manželek v Království českém,51 nástup potomků Rudolfa I. na trůn v Království uherském,52
případně na cestování císařského dvora
do různých středoevropských měst.53
Stranou pozornosti neponechali ani
sebeprezentaci Habsburků v dvorských
festivitách, umění, hudbě, literatuře a dalších médiích komunikace.54

Literaturu ke zmiňovanému tématu přehledně zhodnotil Jiří Hrbek, Panovnický ceremoniál a rituál v historickém bádání začátku 21. století, Český časopis historický 108, 2010, s. 276–299; týž,
Panovnická moc v raném novověku, in: M. Šedivá Koldinská – I. Cerman (edd.), Základní problémy
studia raného novověku, s. 119–144. Srov. prozatím poslední syntetizující pohled v publikaci Václav
Bůžek – Rostislav Smíšek (edd.), Habsburkové 1526–1740. Země Koruny české ve středoevropské
monarchii, Praha 2017.
Jiří Kubeš, Trnitá cesta Leopolda I. za římskou korunou (1657–1658). Volby a korunovace ve Svaté říši
římské v raném novověku, České Budějovice 2009; týž, Volba a korunovace Karla VI. římským císařem
v roce 1711, Český časopis historický 111, 2013, s. 805–841.

Jiří Hrbek, Rituál jazyka – jazyk rituálu. Příspěvek k politické komunikaci raného novověku na příkladu
českých barokních korunovací, Folia historica bohemica 22, 2006, s. 211–250; týž, České barokní korunovace, Praha 2010; Štěpán Vácha, „Mutatio vestis“ v korunovačním ceremoniálu českých králů z rodu
Habsburků v 16. až 18. století, Folia historica bohemica 22, 2006, s. 251–266; Štěpán Vácha – Irena
Veselá – Vít Vlnas – Petra Vokáčová, Karel VI. a Alžběta Kristýna. Česká korunovace 1723, Praha
2009; Karel Pacovský, Úloha svatojiřských abatyší při korunovacích českých královen, Folia historica bohemica 32, 2017, s. 151–178. Srov. Benita Berning, „Nach altem löblichen Gebrauch“. Die böhmischen
Königskrönungen der Frühen Neuzeit (1526–1723), Wien 2008.
Rostislav Smíšek, Uherská korunovace Josefa I. jako prostředek symbolické korunovace, Český časopis
historický 112, 2014, s. 624–654.

Týž, Leopold I., Markéta Tereza Španělská a Ferdinand z Dietrichsteina. 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 (= Opera
historica 12), s. 65–111; Monika Konrádová – Rostislav Smíšek, Habsburgowie i Michał Korybut
Wiśniowiecki. Przyjazd arcyksiężniczki Eleonory Marii do Rzeczypospolitej w 1670 roku jako sposób komunikacji symbolicznej, Historia Slavorum Occidentis 2015, č. 2, s. 101–136; Jan Štěpán, Návštěva
arcivévody a olomouckého biskupa Leopolda Viléma ve Vyškově v roce 1656, Vyškovský sborník 10, 2014,
s. 7–29.
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; 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; Jiří Hrbek, Starozákonní motivy v habsburské reprezentaci doby barokní, HOP.
Historie – Otázky – Problémy 5, 2013, č. 2, s. 73–82; týž, Christomimésis. Habsburkové jako Kristovi
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V případě dalších typů veřejných kariér
urozených jedinců se v posledních letech
těšila vzrůstajícímu zájmu badatelské
veřejnosti především jejich diplomatická
činnost ve službách rakouských Habsburků. Také zde se díky působení kulturní
a historické antropologie do centra badatelské pozornosti opět dostal člověk –
diplomat.55 Historikové a historičky se
proto začali zajímat o myšlenkový svět
samotných aktérů jednotlivých historických událostí a jejich leckdy osobitý pohled například na průběh diplomatických
jednání či uzavírání mezinárodních smluv.
Postupně upřeli svůj zájem k dříve zcela
opomíjeným tématům, jako byly způsoby
chování a jednání jednotlivých vyslanců,
jejich účast na (ne)každodenním životě
hostitelského dvora, tamní ceremoniální
praktiky, utváření komunikačních sítí ambasadorů, vnímání obrazu „toho druhého“
a k mnoha dalším otázkám.56 Zmiňovaný

zvýšený zájem vyústil v první domácí
pokus o syntetický pohled na diplomatickou činnost barokní šlechty ve službách
habsburských císařů. Kolektiv autorů pod
vedením Jiřího Kubeše pohlížel na jednotlivá diplomatická zastoupení v zahraničí jako na „sociální jednotky“, které
se skládaly z nejrůznějších osob včetně
samotného vyslance. Současně nabídl
hluboký vhled do každodenního života
ambasády v různých koutech Evropy
a analyzoval obecné podmínky fungování diplomatických misí. Zásadní úlohu
ve výkladu však sehrál samotný diplomat. Proto zde nechybí celistvý pohled
na diplomaty jako na šlechtice a služebníky císaře, štědré mecenáše umění
a zprostředkovatele kulturních styků mezi
dvěma leckdy odlehlými geografickými
oblastmi.57
Obdobný trend jako u výzkumu
diplomatické činnosti pobělohorských

následovníci v 17. a 18. století, Český časopis historický 114, 2016, s. 32–63; Kateřina Fajtlová –
Miroslav Kindl (edd.), Koně v piškotech. Slavnosti na dvoře císaře Leopolda I., Olomouc 2017.

55

56

57

Jiří Hrbek, Cesty evropské historiografie k diplomacii raného novověku, Theatrum historiae 13, 2013,
s. 7–30.

Pouze výběrově Rostislav Smíšek, Anton Florian von Liechtenstein und Rom. Selbstpräsentation eines
kaiserlichen Gesandten zum Ausgang des 17. Jahrhunderts, in: Marek Vařeka – Aleš Zářický (edd.),
Das Fürstenhaus Liechtenstein in der Geschichte der Länder der Böhmischen Krone, Ostrava–Vaduz 2013, s. 197–212; Martin Bakeš, Mimořádná diplomatická mise Adolfa Vratislava ze Šternberka:
Švédské království v polovině 70. let 17. století očima císařského vyslance, Folia historica bohemica 29,
2014, s. 31–62; týž, Diplomatická mise jako nejistá investice. Antonín Jan z Nostic u stockholmského
královského dvora (1685–1690), Český časopis historický 113, 2015, s. 714–747; Monika Konrádová, Elekcje królów polskich w drugiej połowie XVII wieku oczyma dyplomatów cesarskich, in: Mariusz
Markiewicz – Dariusz Rolnik – Filip Wolański (edd.), Wokół wolnych elekcji w państwie polsko-litewskim XVI–XVII w. O znaczeniu idei wyboru – między prawami i obowiązkami, Katowice 2016,
s. 295–307; Martin Krummholz, Das Mäzenatentum des Grafen Johann Wenzel von Gallas und seine
Festivitäten in Rom 1714–1719, Frühneuzeit-Info 27, 2016, s. 35–53. K tomu také monotematicky
zaměřené číslo časopisu Theatrum historiae 19, 2016.

Jiří Kubeš a kol., V zastoupení císaře. Česká a moravská aristokracie v habsburské diplomacii 1640–1740,
Praha 2018.
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velmožů lze také vypozorovat u vojenské kariéry. I nadále se velké pozornosti
nejen domácích historiků a historiček
těšila osobnost císařského generalissima
Albrechta z Valdštejna. Ti se již nesoustředili pouze na vylíčení jeho životních
osudů a válečných kroků, ale kladli si
moderní otázky ohledně Valdštejnovy
rezidenční sítě a urbanistiky, hmotného
vybavení a ideového poselství freskové
výzdoby jednotlivých sídel, mecenátu,
vojevůdcova místa v rodové historii Valdštejnů a instrumentalizace této historické
postavy.58 Naopak životopisy habsburských důstojníků z různých koutů Evropy,
kteří se díky pobělohorským konfiskacím
usadili v českých zemích, se nesly spíše
v deskriptivním duchu.59 Teprve v posledních letech především příslušníci mladší
58

59

60

61
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badatelské generace začali při výzkumech
vojenských kariér barokních šlechticů
zevrubněji využívat prameny osobní
povahy. Díky jejich vypovídací hodnotě
a optikou teoretického konceptu „nových“
vojenských dějin se někteří jednotlivci
zaměřili na poznání sociálních aspektů
služby v císařské armádě, militární prvky
raně novověké maskulinity, reprezentační
strategie šlechticů–válečníků či komunikativní obraz bitev.60 Za prozatímní
vrchol takto pojímaných výzkumů, lze
považovat monografii Vítězslava Prchala
o válečnictví a vojenské kariéře urozených
jedinců z českých zemí, jež se odrážely
v motivech výzdoby velmožských sídel
a ve vnímání, vybavení, využívání a vnitřní skladby tamních zbrojnic v letech
1550–1750.61

Se shrnutím starší literatury Eliška Fučíková – Ladislav Čepička (edd.), Valdštejn. Albrecht z Valdštejna: Inter arma silent musae?, Praha 2007; Birgit Emich – Dirk Niefanger – Dominik Sauerer – Georg Seiderer (edd.), Wallenstein. Mensch – Mythos – Memoria, Berlin 2018.
Jaroslav Forbelský, Španělé, Říše a Čechy v 16. a 17. století. Osudy generála Baltasara Marradase,
Praha 2006; Jan Kilián, Martin Maxmilián z Golče (kolem 1593–1653). Císařský generál ve víru
třicetileté války, České Budějovice 2010; týž, Jan Beck 1588–1648. Císařský generál, lucemburský
guvernér a svobodný pán z Kokořínska, České Budějovice 2014; Pavel Balcárek, Ve víru třicetileté
války. Politikové, kondotiéři, rebelové a mučedníci v zemích Koruny české, České Budějovice 2011; Ladislav Miček, Jan z Bubna, válečník a diplomat, Uhřínovice 2016. Srov. z metodologického pohledu
moderně pojatou práci Petra Klapky, Jean Louis Ratuit de Souches (1608–1682) : de La Rochelle au
service des Habsbourg. Contribution à l‘étude des migrations nobiliaires francophones dans les pays de la
Couronne de Bohême aux XVIIe–XVIIIe siècles, Paris 2015.

Vítězslav Prchal a kol., Mezi Martem a Memorií. Prameny osobní povahy k vojenským dějinám
16.–19. století, Pardubice–Pelhřimov 2011; týž, Sázka na nejistou kartu. Armádní služba a sociální
úpadek Raduitů de Souches na přelomu 17. a 18. století, Theatrum historiae 18, 2016, s. 113–151;
Milan Svoboda, „Dieß Jhar nahmen die Oberlausitzer wiederumb eine Fahne Knechte…, in Ungarn
wieder den Türcken zu schicken“. Protiturecká propaganda v raně novověkých kronikách ze Žitavy, HOP.
Historie – Otázky – Problémy 3, 2011, č. 1, s. 137–148; Milan Svoboda – Jan Heinzl, Hrabata
z Gallasu, Clam-Gallasu a Hejnice: poutní místo a jeho patroni, Hejnice–Liberec 2015; Jan Saheb, Dopady třicetileté války na hmotné poměry šlechty v oblasti moravskoslezského pomezí (na příkladu Paskova),
Cieszyńskie studia muzealn – Těšínský muzejní sborník 6, 2018, s. 177–196.
Vítězslav Prchal, Společenstvo hrdinů. Válka a reprezentační strategie českomoravské aristokracie
1550–1750, Praha 2015.
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Mnohem méně je prozatím známo
o kariérách urozených jedinců mezi
světským klérem, řeholníky a dalšími
rytířskými řády, v čele bohatých kapitul
a biskupství za hranicemi Království
českého a Markrabství moravského – Pasově, Salcburku, Vácu a Vratislavi.62
Charakteristickým rysem knižní produkce v posledních letech jsou však biografie
urozených duchovních, kterých vyšlo
hned několik. Na průkopnickou práci
italského historika Alessandra Catalana o pražském arcibiskupovi Arnoštu
Vojtěchovi z Harrachu (1598–1667), jeho
protireformačním snažení a středo- a jihoevropských dějinách první poloviny
17. století63 navázali Jiří M. Havlík Janem
Fridrichem z Valdštejna (1642–1694)64
a zejména Tomáš Parma knihou o olomouckém biskupovi, kardinálu Františkovi z Ditrichštejna (1570–1636) a jeho
vazbách k apoštolské kurii.65 Především
Parmova objemná práce je zajímavá tím,
62

63

64

65

66

že autor si nekladl za cíl vytvořit klasickou biografii, ale hned v úvodní kapitole
se snažil poznat myšlenkový svět mladého
šlechtice, zejména ve vztahu k církevní
kariéře. V dalším textu se zabýval institucionálními vztahy uvnitř papežského dvora, přítomností kardinála v Římě a s tím
spojenými ceremoniálními povinnostmi
a reprezentací. Vedle toho se mu podařilo rozkrýt komunikační síť duchovního
v městě na Tibeře, jejímž prostřednictvím
se snažil řešit náboženské záležitosti
nejen v olomoucké diecézi.
Stranou pozornosti nelze nechat ani
biografický přístup k dějinám šlechty,
který v posledních letech zaznamenal
nebývalý rozmach. V naprosté většině
případů však šlo o pouhé popisně pojaté
chronologické převyprávění životních
osudů urozených jedinců a jejich manželek, mnohdy zasazené do širokého
politického (a výjimečně společenského)
kontextu života urozené osoby.66 Výjimku

Petr Dvořák – Jacob Schmutz (edd.), Juan Caramuel Lobkowitz. The Last Scholastic Polymath, Praha
2008; Zuzana Orálková, František Antonín z Dietrichsteina (1643–1721) – šlechtic v řadách Tovaryšstva Ježíšova, Theatrum historiae 20, 2017, s . 93–121; Lenka Maršálková, Walter Xaver z Dietrichsteina na kavalírské cestě (1683–1688) a jeho boj proti předurčené budoucnosti, Theatrum historiae
20, 2017, s. 123–156; táž, Ferdinand z Ditrichštejna a jeho boj o kanonikáty.
Alessandro Catalano, Zápas o svědomí. Kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu (1598–1667) a protireformace v Čechách, Praha 2008 (v originále týž, La Boemia e la riconquista delle coscienze. Ernst
Adalbert von Harrach e la Controriforma in Europa centrale 1620–1667, Roma 2005).

Jiří M. Havlík, Jan Fridrich z Valdštejna: Arcibiskup a mecenáš doby baroka, Praha 2014. Srov. týž,
Spor českého duchovenstva o imunity církve. K politickým aktivitám pražského arcibiskupa Jana Bedřicha
z Valdštejna, Český časopis historický 107, 2009, s. 769–796.

Tomáš Parma, František kardinál Dietrichstein a jeho vztahy k římské kurii. Prostředky a metody politické
komunikace ve službách moravské církve, Brno 2011. Srov. popisně a chronologicky pojatá práce Pavla
Balcárka, Kardinál František Ditrichštejn 1570–1636. Gubernátor Moravy, České Budějovice 20072.
Jaroslav Vystrčil, Syn rebelův. Kulturní obraz ze 17. století, Olomouc 2005; Jan Kilián, Filip
Fabricius z Rosenfeldu a Hohenfallu. Život, rod a dílo defenestrovaného sekretáře, České Budějovice
2005; týž, Martin Maxmilián z Golče; týž, Jan Beck; J. Forbelský, Španělé, Říše a Čechy; Marie
Ryantová, Polyxena z Lobkovic. Obdivovaná i nenáviděná první dáma království, Praha 2016.
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tvoří interdisciplinárně pojatá biografie
Karla staršího ze Žerotína (1564–1636)
od Tomáše Knoze.67 Mimořádně poutavé
je především autorovo vykreslení pestrého duchovního světa a intelektuálního
života nekatolicky smýšlejícího šlechtice
a exkurzy do jeho kulturního a uměleckého mecenátu, včetně interpretace freskové
výzdoby a hmotného vybavení žerotínských rezidencí.68
Obdobný kvalitativní problém jako
v případě biografií jednotlivých urozených
jedinců lze vysledovat také v případě dějin
šlechtických rodů. Zatímco naprostá většina historiček a historiků zvolila klasickou
popisnou a chronologicky pojatou topograficko-genealogickou metodu sledování
konkrétních linií rodu s biogramy jeho
zpravidla nejvýznamnějších příslušníků,
občas dokonce zohlednila při výběru
jednotlivých osobností genderové aspekty a neopomněla zmínit životní osudy
manželek a dcer,69 přece jen se našli autoři,
kteří postupovali jiným způsobem. Prvním
67
68

69

70

71
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takovým počinem byla kolektivní biografie
tří generací Chotků z pera Ivo Cermana,
který, inspirován francouzským prostředím, zavedl do českého dějepisectví pojem
„biografie rodiny“.70 Jeho charakteristickým rysem je upozadění genealogických
aspektů i chronologického vývoje rodu
a upřednostnění konkrétních problémových okruhů napříč jednotlivými generacemi šlechtického rodu, jako bylo vzdělání
a proces socializace, kariérní a rezidenční
strategie, ekonomické a hospodářské
zázemí, každodenní život, mecenát a další
kategorie.
Za prozatímní vrchol kolektivní
biografie konkrétního urozeného rodu lze
považovat dvě monografie Jiřího Hrbka
o dějinách barokních Valdštejnů v letech
1640–1740, jež svým metodologickým
pojetím i strukturou velmi připomínají
výše zmiňovanou syntetickou práci Ronalda G. Asche o evropské šlechtě.71 Autor nevnímal kolektivní biografii pouze
jako prozopografickou analýzu životních

Tomáš Knoz, Karel starší ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa, Praha 2008.

Srov. obdobně pojaté práce pro předbělohorské období Václav Bůžek – Ondřej Jakubec – Pavel
Král, Jan Zrinský ze Serynu. Životní příběh synovce posledních Rožmberků, Praha 2009; Václav Bůžek – Ondřej Jakubec, Kratochvíle posledních Rožmberků, Praha 2012.

Aleš Valenta, Dějiny rodu Kinských, České Budějovice 2004; Poděbradové. Rod českomoravských
pánů, kladských hrabat a slezských knížat, Praha 2008; Zdeněk Pokluda, Moravští Šternberkové. Panský rod rozprostřený od Jeseníků ke Karpatům, Praha 2012; Anna Kubíková, Eggenberkové. Z bankéřské
lavice na knížecí stolec, Praha 2016.
Ivo Cerman, Chotkové. Příběh úřednické šlechty, Praha 2008. Srov. také podobně orientovanou publikaci O. Chaline – I. Cerman (edd.), Les Schwarzenberg, nebo metodologicky inspirativní práci
Radmily Švaříčkové-Slabákové, Rodinné strategie šlechty. Mensdorff-Pouilly v 19. století, Praha
2007, která se po koncepční stránce inspirovala francouzskými sociologickými modely. Interpretačně zajímavá je rovněž práce Milan Svoboda, Redernové v Čechách. Nalézání zapomenutých příběhů
16. a 17. věku, Praha 2011.
J. Hrbek, Barokní Valdštejnové; týž, Proměny valdštejnské reprezentace. Symbolické sítě valdštejnského
rodu v 17. a 18. století, Praha 2015.
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osudů naprosté většiny příslušníků rodu,
nýbrž jako jakýsi model, ve kterém se
snažil prolnout osudy jednotlivců s osudem společenství a celého rodu. Protipól
života jednotlivých Valdštejnů tvořila
nadgenerační příslušnost k rodu a identifikace se s erbem jako extraktem rodové
paměti a viditelným symbolem loajality.72
V případě první knihy tvoří osu výkladu
rozličné vazby členů rodu na raně novověký stát, šlechtickou společnost a podřízené struktury, mezi něž lze započítat
služebnictvo, měšťany a poddané. Proto
se také zevrubně zabýval rozličnými
aspekty majetkové základny a vrchnostenského hospodaření Valdštejnů, jejich
místem v raně novověké urozené společnosti, komunikačními a sociálními sítěmi
vzájemných vztahů s dalšími (urozenými)
jedinci a kariérními strategiemi příslušníků tohoto široce rozvětveného rodu.
Naopak druhá práce upíná svou pozornost k rezidenční síti valdštejnských sídel,
jejich každodennímu životu, uměleckému
72
73

74

mecenátu a reprezentačním strategiím
jednotlivých Valdštejnů.
Jiná badatelská tendence, která vycházela ze zevrubného studia dochovaných
účetních a normativních pramenů, se
mohla opřít o výsledky domácího dějepisectví z osmdesátých let 20. věku. Proto
od následujícího desetiletí začali někteří
historikové a historičky upírat svou pozornost k hospodářskému podnikání šlechty.
Část z nich se věnovala popisu postupného
přetváření zaostalého vrchnostenského
hospodaření na systém režijního velkostatku, k němuž došlo v průběhu třicetileté
války, jeho struktury a fungování.73 Podnikatelské prvky však pronikaly do myšlení
šlechty jen pozvolna a nerovnoměrně.
Teprve s rozvojem merkantilismu ve druhé
polovině 17. století se před urozenými
osobami objevila další možnost, jak pomocí manufaktur a zájmu o racionální zemědělské hospodaření zvýšit výnosy panství
a využít jejich přírodního bohatství, kůží,
lnu, stád ovcí a jiných komodit.74

Týž, Barokní Valdštejnové, s. 11–18.

Eduard Maur, Geneze a specifické rysy českého pozdně feudálního velkostatku, Acta Universitatis
Carolinae, Philosophica et historica 1976, s. 229–258; P. Maťa, Svět české aristokracie, s. 186–194.
Srov. Aleš Valenta, Velkostatek Chlumec nad Cidlinou od konce 17. století do roku 1740, Východočeský
sborník historický 11, 2002, s. 85–104; Dana Štefanová, Obrigkeitliche Gestaltungsräume in der
nordböhmischen Gutscherrschaft Frýdlant (1550–1750), Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie 59, 2011, s. 51–67; Marie Ryantová, Vrchnostenské hospodaření na panství Vysoký Chlumec
v 17. a na počátku 18. století. Příspěvek k dějinám českého velkostatku, Pelhřimov 2014; Jaroslav Čechura, Kooperace i konkurence. Třeboňsko 1700 (sociální interakce selského a vrchnostenského hospodářství), Jihočeský sborník historický 82, 2013, s. 83–124; Martin Dohnal, Late Medieval and Early
Modern Modifications of Regular Open-Field Systems in Bohemia, Bohemia 56, 2016, s. 35–61.
K tomu obecně Milan Myška, Šlechta a podnikání v českých zemích v 18. a 19. století (sedm tezí
k diskusi), in: Jiří Brňovják – Aleš Zářický (edd.), Šlechtic podnikatelem a podnikatel šlechticem.
Šlechta a podnikání v českých zemích v 18.–19. století, Ostrava 2008, s. 41–48. Z jednotlivých
analytických studií Bohumír Smutný, Hrabata pláteníky a pláteníci barony. Společenské a sociální
skupiny v čele českého a moravského plátenictví ve 2. polovině 18. století, in: J. Brňovják – A. Zářický (edd.), Šlechtic podnikatelem, s. 49–61; týž, Lichtenštejnské hospodářské snahy od 17. století
do poloviny 20. století na území Moravy a Čech, Časopis Matice moravské 132, 2013, s. 303–316;
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Zcela odlišným a v českém prostředí
prozatím ojedinělým způsobem nahlížel
na šlechtický velkostatek Aleš Valenta
ve své práci o majetkových a sociálních
poměrech barokních Buquoyů, Černínů,
Kinských, Morzinů, Schwarzenberků,
Thun-Hohensteinů, Trauttmansdorffů a Valdštejnů.75 Autor ho nevnímal
jako výrobní (hospodářskou) či správní
jednotku raně novověkého státu, ale
pouze jako zdroj příjmů jeho majitele.
Těžištěm výkladu se mu stala analýza
různých okolností a souvislostí peněžního
hospodaření nejurozenější vrstvy společnosti, na němž se zásadním způsobem
podepisovaly její výdaje na reprezentaci.
Na pozadí koupí nebo prodejů panství
a jiných nemovitostí, církevních fundací,
půjček císařské pokladně i dalším urozeným jedincům, „nákupů“ rozličných úřadů
a titulů a jiných finančních transakcí se
pokusil rozkrýt majetkovou strukturu
výše uvedených šlechtických rodů, s tím
spojené zadlužení, a osvětlit právní

Rostislav Smíšek

aspekty, politické i sociální důsledky
zmiňovaných majetkových a peněžních
úkonů. Ty totiž mohly v krajním případě
vyústit až v bankrot urozeného jedince;
jejich počet se v letech 1701–1750 vyšplhal celkem na 126 krid.76 Od počátku
18. století navíc začalo přibývat bankrotů
rozsáhlejších šlechtických majetků, které
vyvrcholily ve třicátých a čtyřicátých
letech. Do rostoucích dluhů urozených
osob se v tomto období promítaly fiskální
nároky státu, nemalé škody způsobené slezskými válkami i velké nároky
na osobní reprezentaci.77 Snad s výjimkou
výše uvedené chlumecké větve Kinských
ve druhé třetině 18. století prozatím
neexistuje v české historiografii celistvý
pohled na příjmovou i výdajovou stránku
konkrétního šlechtického rodu v časovém
horizontu několika desítek roků.78
Na šlechtický velkostatek však nelze nahlížet pouze z ekonomického či
správního hlediska. Je třeba ho také
chápat jako sociální instituci, v jejímž

Marek Vařeka, Jan Adam z Lichtenštejna a jeho role při budování knížectví Lichtenštejn (sonda
do ekonomiky schellenberského panství), Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Historie 15, 2008, s. 139–153; Jiří Hrbek, Johann Josef von Waldstein – ein adeliger Unternehmer im
barocken Böhmen, in: Zdislava Röhsner (ed.), Wallenstein und noch viel mehr. 850 Jahre Familie
Waldstein, Wien 2009, s. 117–131; týž, Pro bono publico oeconomico. Sonda do ekonomického myšlení
počátku 18. století, Český časopis historický 116, 2018, s. 9–52; Jaroslav Čechura, Hospodářský
pragmatik Jan Adolf ze Schwarzenberka a panství Hluboká nad Vltavou v letech 1661–1681, Jihočeský sborník historický 85, 2016, s. 128–169.
75
76

77

78

Aleš Valenta, Lesk a bída barokní aristokracie, Hradec Králové 2011.

Srov. týž, Bankrot Karla Kajetána Buquoye: geneze, průběh, důsledky, Jihočeský sborník historický
76, 2007, s. 58–96; týž, Zur finanziellen Situation der aristokratischen Groβgrundbesitzer in Böhmen
1740–1800, in: Ivo Cerman – Luboš Velek (edd.), Adel und Wirtschaft, München 2009 (= Studien
zum mitteleuropäischen Adel 1), s. 23–46.

Srov. týž, Finanční ztráty chlumeckého panství v důsledku slezských válek (1740–1745), Východočeský
sborník historický 9, 2000, s. 11–39; P. Maťa, „Unerträgliche praegravation“.
Aleš Valenta, Finanční poměry české šlechty ve druhé polovině 18. století (Chlumečtí Kinští v letech
1740–1770), Hradec Králové 2006.
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rámci se utvářelo jemné předivo sociálních vazeb mezi urozeným jedincem
a vrchnostenskými úředníky, stejně jako
velmožem a poddanými.79 Každodenní
chod šlechtického dominia, oběh naturálií
a peněz, řídila početně ohraničená skupina vrchnostenských úředníků. Vzhledem
k časově náročnému studiu písemností
z velkostatkových fondů se však jejich
kariérním strategiím a případné prozo
pografické analýze historikové a historičky věnovali jen v ojedinělých případech.80 Stranou pozornosti neponechali
79

80

81

82

83

ani úlohu obyvatelstva židovského původu
v ekonomice zmiňovaných velkostatků.
To často přebíralo úlohu faktorů a přeprodávalo zde vyrobené zboží na vzdálenější
trhy, poskytovalo úvěry, dodávalo luxusní
předměty a platilo svým pánům mnohem vyšší daně než křesťané.81 Zatímco
výzkum dějin lokální moci v sociálním
kontextu vesnic na panstvích urozených
jedinců z českých zemí má v domácí i středoevropské historii dlouhou tradici,82
v případě měst a městeček je teprve na samotném počátku.83

Jan Peters (ed.), Guttherrschaft als soziales Modell. Betrachtungen zur Funktionsweise frühneuzeitlicher
Agrargesellschaft, München 1995; André Holenstein, Introduction: Empowering Interaction: Looking
at Statebuilding from Below, in: Willem P. Blockmans – André Holenstein – Jon Mathieu (edd.),
Empowering Interactions. Political Cultures and the Emergence of the State in Europe 1300–1900,
Farnham 2009, s. 1–34.

Václav Pražák, „Die Cassa ist lähr.“ Die Wirtschaft der Grafen Czernin aus der Perspektive ihres
Beamten Wenzel Roczek 1746–1796, in: Martin Meiderbauer (ed.), Adel und Wirtschaft. Lebens
unterhalt der Adeligen in der Moderne, München 2009, s. 47–60; Pavel Matlas, Sociální původ,
vzdělání, kariérní strategie a motivace patrimoniálních úředníků na schwarzenberském panství Hluboká
nad Vltavou v 17. a 18. století, Sborník archivních prací 61, 2011, s. 435–463; Josef Hrdlička, Vilém
Slavata a jeho hejtman Hynek Ladislav Vejtmiler z Vejtmile, Theatrum historiae 6, 2011, s. 187–200;
Jan Kilián, Úřední praxe a všední den mělnického zámeckého hejtmana Martina Pruška, Studia Comeniana et historica 43, 2013, s. 173–195.
Aleš Valenta, The Jew Joachim Cantor and Chlumec Domain of Count Kinský in the Second Half of the
Eighteenth Century, Judaica Bohemiae 39, 2003, s. 33–52; týž, Jüdische Kredite des böhmischen Adels
im 17. und 18. Jahrhundert, Judaica Bohemiae 44, 2009, s. 61–95; Janusz Spyra – Aleš Zářický – Jan Županič (edd.), Šlechticův žid – žid šlechticem. Židovské elity a židovská šlechta v novověku
a moderní době, Ostrava–Częstochowa 2015.

Z četné literatury pouze výběrově Antonín Kostlán, Die Wandlungen sozialer Ordnungssysteme.
Untertanen und Gutsherrschaft in Böhmen und Mähren vom 16.–18. Jahrhundert, in: Jan Peters
(ed.), Gutsherrschaftsgesellschaften im europäischen Vergleich, Berlin 1997, s. 113–119; Markus
Cerman – Markus Zeitlhofer (edd.), Soziale Strukturen in Böhmen. Ein regionaler Vergleich
von Wirtschaft und Gesellschaft in Gutsherrschaften, 16.–19. Jahrhundert, Wien 2002 (= Sozial- und
wirtschaftshistorische Studien 28); Pavel Himl, „Die armben Leute und die Macht“. Untertanen der
südböhmischen Herrschaft Český Krumlov/Krumau im Spannungsfeld zwischen Gemeinde, Obrigkeit und
Kirche (1680–1781), Stuttgart 2003.

Josef Hrdlička, Selbstverwaltung unter adeliger Herrschaft: Die Stadt Jindřichův Hradec (Neuhaus) nach der Revolte gegen Wilhelm Slavata (1620–1626), in: Stefan Haas – Mark Hengerer
(edd.), Im Schatten der Macht. Kommunikationskulturen in Politik und Verwaltung 1600–1950,
Frankfurt–New York 2008, s. 51–74; týž, Víra a moc. Politika, komunikace a protireformace
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Účetní, normativní a evidenční prameny
rovněž někteří historikové a historičky již
od devadesátých let 20. století hojně využívali k poznání fungování, struktury i každodenního života rezidencí a dvorů barokních
velmožů.84 Jen sporadicky se však vzhledem
k absenci vhodných pramenů zevrubněji
dotkli životních osudů a kariérních modelů
konkrétních služebníků urozených jedinců.85 V případě prozopograficky orientovaného výzkumu personální skladby šlechtických dvorů takto orientované přístupy
dokonce vyústily ve srovnávací studii z pera
Jiřího Kubeše, který se pokusil na konkrétních příkladech naznačit obecné vývojové
tendence zmiňované instituce v delším

Rostislav Smíšek

časovém horizontu 200 roků (1550–1750).
Stranou pozornosti neponechal ani nástin
dalších badatelských možností, zejména
nutnost přehodnotit doposud mechanicky
používaný model šlechtického dvora a jeho
rozdělení na „užší“ a „širší“ (případně „virtuální“), jež lze u barokní nobility využít jen
s velkými obtížemi.86
Mnohem dál pokročil výzkum rezidenční sítě, každodenního využívání a hmotného vybavení barokních rezidencí.87 Také
v tomto případě se v posledních letech
objevilo několik syntetizujících pokusů,
které se snažily nabídnout celistvý pohled
na vnitřní uspořádání zámeckých interiérů,
ovšem veskrze deskriptivně pojatých, bez

v předmoderním městě ( Jindřichův Hradec 1590–1630), České Budějovice 2013 (= Monographia
historica 14); Josef Kadeřábek, Komunikace jako nástroj disciplinace a zdroj moci? Jaroslav Bořita
z Martinic, jeho úředníci a město Slaný ve třicátých a čtyřicátých letech 17. století, in: Marta Hradilová – Marie Tošnerová (edd.), Jakž lidé hodnověrní zprávu činí. Formy písemné komunikace v raném novověku, Praha 2018, s. 45–57. K tomu historiograficky Josef Hrdlička, Böhmische Städte
in der frühen Neuzeit als Forschungsthema der letzten zwei Jahrzehnte, in: Olga Fejtová – Michaela
Hrubá – Václav Ledvinka – Jiří Pešek – Ludmila Sulitková (edd.), Města ve středověku a raném
novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí, Praha 2013 (= Documenta Pragensia 32), s. 95–123.
84

85

86

87

V. Bůžek (ed.), Život na dvorech barokní šlechty; V. Bůžek – P. Král (edd.), Aristokratické rezidence
a dvory; titíž (edd.), Slavnosti a zábavy.

Jiří Kubeš – Vítězslav Prchal, Tobiáš Antonín Seeman a jeho kalendářové zápisy z let 1726–1747,
Theatrum historiae 6, 2011, s. 9–22; Martin Krummholz, Gallasovský hofmistr Johann Heinrich Die
nebier (1677–1748), Theatrum historiae 6, 2011, s. 375–396. Srov. Eduard Maur, Ve službě u rytíře
Dohalského: ze vzpomínek jihočeského lokaje Hansla Komendy (1716–1776), in: Jaroslav Pánek (ed.),
Vlast a rodný kraj v díle historika. Sborník prací žáků a přátel věnovaný profesoru Josefu Petráňovi,
Praha 2004, s. 607–620.
Jiří Kubeš, Die Dienerschaft der Aristokraten in den böhmischen Ländern in den Jahren 1550–1750, in:
Anna Fundárková – István Fazekas a kol. (edd.), Die kirchliche und weltliche Elite aus dem König
reich Böhmen und Königreich Ungarn am Wiener Kaiserhof im 16.–17. Jahrhundert, Wien 2013
(= Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien 8), s. 273–299.
Petra Mašitová, Rezidenční síť Jiřího Štefana, hraběte z Vrbna a Bruntálu, v Horním Slezsku, Střední
Morava 13, 2007, s. 15–26; Vítězslav Prchal, Sídlo a jeho pán. Rezidenční strategie hraběte Františka
Karla Swéerts-Sporcka ve 2. čtvrtině 18. století, Theatrum historiae 6, 2011, s. 45–78; Jiří Hrbek, Rezidenční síť členů valdštejnského rodu v 17. a 18. století, Folia historica bohemica 28, 2013, s. 59–103.
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jakéhokoliv náznaku interpretace.88 Tyto
publikace vůbec nereflektovaly moderní
české bádání ani inovativní metodologické
přístupy a zdaleka se nepřiblížily úrovni
monumentální práce kolektivu autorů pod
vedením Josefa Petráně o dějinách hmotné
kultury z osmdesátých a devadesátých let
20. století.89 Současná historická věda se již
dávno oprostila od pouhého popisu (jednotlivých) vnitřních prostor šlechtických

88

89
90

91

sídel. Naopak se snaží odhalit reprezentační
strategie šlechty z českých zemí v hmotné
kultuře a freskové výzdobě barokních zámků, které odrážely bohatý myšlenkový svět
a hodnotový žebříček urozených jedinců.90
S projevy šlechtické reprezentace, spojenými se zámeckými interiéry, úzce souvisely různé formy sběratelství urozených
jedinců. Ti si systematicky, často po několik
generací, budovali rozsáhlé obrazárny,91

Eva Lukášová, Zámecké interiéry. Pohledy do aristokratických sídel od časů renesance do doby první poloviny 19. století, Praha 2015; Eva Lukášová – Vendulka Otavská, Aristokratický interiér doby baroka
ve světle historických inventářů, Praha 2015.
J. Petráň a kol., Dějiny hmotné kultury I–II.

Srov. syntetizující pohled Jiřího Kubeše, Reprezentační funkce šlechtických sídel vyšší šlechty z českých zemí
(1500–1740), České Budějovice 2005 (Disertační práce) a další studie téhož autora. Z jednotlivých
a interpretačně nejzajímavějších studií například Olivier Chaline, Sály předků na zámcích Království
českého, in: Václav Bůžek (ed.), Šlechta raného novověku pohledem českých, francouzských a španělských historiků, České Budějovice 2009 (= Opera historica 13), s. 5–21; Radka Miltová, Mezi
zalíbením a zavržením. Recepce Ovidiových Metamorfóz v barokním umění v Čechách a na Moravě,
Brno 2009; táž, Mytologická tematika v moravských rezidencích Lichtenštejnů jako součást rodové paměti,
Časopis Matice moravské 131, 2012 (= Supplementum 3), s. 131–141; Michal Konečný – Radka
Nokkala Miltová, „Pour décrire les grandes actions“: mytologické obrazy hraběcí rodiny Serényiů jako
výraz reprezentace, Opuscula historiae artium 59, 2010, č. 1–2, s. 52–67; Zdeněk Kazlepka, Ostrov
italského vkusu. Umělecký mecenát Antonia Rombalda hraběte z Collalto a San Salvatore mezi Itálií, Vídní
a Moravou v první polovině 18. století, Brno 2011; Václav Bůžek, La vie de château à l´ époque baroque:
Český Krumlov, in: O. Chaline – I. Cerman (edd.), Les Schwarzenberg, s. 305–311; týž, Der Adel im
Königreich Böhmen nach 1620 in der symbolischen Ausschmückung seiner Sitze, in: Karl Möseneder – Michael Thimann – Adolf Hofstetter (edd.), Barocke Kunst und Kultur im Donauraum I, Petersberg
2014, s. 194–204; Jiří Hrbek, Valdštejnský erb jako projev rodové reprezentace v 17. a 18. století, Folia
historica bohemica 29, 2014, s. 285–325; V. Prchal, Společenstvo hrdinů.

K tomu více Lubomír Slavíček, Sběratelství a obchod s uměním v Čechách 17. a 18. století. Stav
a úkoly českého bádání, in: O. Fejtová – V. Ledvinka – J. Pešek – V. Vlnas (edd.), Barokní Praha – barokní Čechie, s. 491–538; týž, Sobě, umění, přátelům. Kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650–1939, Brno 2007; týž, Zámecká obrazárna v Rájci nad Svitavou a sběratelství rodu ze
Salm-Reifferscheidtů ve světle pramenů, Opuscula historiae artium 63, 2014, č. 1–2, s. 94–119; Pavel
Suchánek, Triumf obnovujícího se dne. Umění a duchovní aristokracie na Moravě v 18. století, Brno
2013.
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knihovny,92 sbírky zbraní,93 tapiserií94 a dalších předmětů (ne)každodenní potřeby.95
Stranou pozornosti nelze nechat ani luxusní
dopravní prostředky, které velmoži využívali především při slavnostních vjezdech
92

93

94

95

96

97

Rostislav Smíšek

do svých rezidencí, případně na jiná
místa.96 Nemalé finanční prostředky rovněž
vynakládali na další záliby, jako byly hudba,
divadlo, tanec, lov97 a vůbec na (ne)každodenní život ve svých venkovských sídlech

Jaroslava Kašparová, Bibliofilství české šlechty raného novověku – sebereflexe nebo sebeprezentace?, in:
V. Bůžek (ed.), Šlechta raného novověku, s. 23–40; Jitka Radimská (ed.), K výzkumu zámeckých,
měšťanských a církevních knihoven. Jazyk a řeč knihy, České Budějovice 2009 (= Opera romanica 11);
táž (ed.), K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. Knihy v proměnách časů, České Budějovice 2015 (= Opera romanica 16); Kateřina Drsková (ed.), Linguis diversis libri loquuntur, České
Budějovice 2013 (= Opera romanica 14); Veronika Mezerová, Knihovna a čtenářské zájmy Františka
Ferdinanda a Jana Václava z Gallasu, Theatrum historiae 18, 2016, s. 153–176. K tomu také jednotlivé
příspěvky ve sborníku Helga Meise – Jill Bepler (edd.), Sammeln, Lesen, Übersetzen als höfische Praxis
der Frühen Neuzeit. Die böhmische Bibliothek der Fürsten Eggenberg im Kontext der Fürsten- und Fürstinnenbibliotheken der Zeit, Wiesbaden 2010. Nedílnou součást výzkumu šlechtických biblioték tvoří
jejich deskriptivně pojaté nástiny dějin, spojené s celkovou rekonstrukcí knižních fondů jednotlivých
urozených jedinců, případně celých velmožských rodů. O tom například Jitka Radimská, Knihovna
šlechtičny. Francouzské knihy Marie Ernestiny z Eggenbergu na zámku v Českém Krumlově, České Budějovice 2007 (= Bibliotheca viva 1); táž a kol., Ve znamení havranů. Knižní sbírka rodiny Eggenbergů
na zámku v Českém Krumlově, České Budějovice 2011 (= Bibliotheca viva 2).

Vítězslav Prchal, Privátní zbrojnice a aristokratická sídla v českých zemích 1500–1750, Svorník 6,
2008, s. 141–148; týž, Palácová zbrojnice hrabat Černínů na Hradčanech jako typ „umělecké sbírky“,
in: Olga Fejtová – Václav Ledvinka – Jiří Pešek (edd.), Život pražských paláců. Šlechtické paláce
jako součást městského organismu od středověku na práh moderní doby, Praha 2009 (= Documenta
Pragensia 28), s. 301–325; týž, Společenstvo hrdinů.

Kateřina Cichrová, Schwarzenberské heraldické tapiserie. Konstanty a proměny, in: Martin Gaži (ed.),
Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii, České Budějovice 2008 s. 591–596;
táž, Vlámské tapiserie na zámcích Hluboká a Český Krumlov, České Budějovice 2014.
Například Dana Marešová – Peter Demeter, Šlechtické neřesti. Káva a čokoláda na šlechtických
sídlech Čech a Moravy, České Budějovice 2017.

Radka Nokkala Miltová – Pavel Suchánek, Ceremonial Carriages of the Olomouc Bishops and Prague
Archbishops of the 18th Century, Umění 57, 2009, s. 26–52; titíž, Kočáry olomouckého biskupa Ferdinanda Julia Troyera z Troyersteinu, in: Martin Elbel – Ondřej Jakubec (edd.), Olomoucké baroko. Výtvarná
kultura z let 1620–1780 I. Úvodní svazek: Proměny ambicí jednoho města, Olomouc 2010 s. 242–248.

Jiří Sehnal, Pavel Vejvanovský and the Kroměříž music collection. Perspectives on seventeenth-century
music in Moravia, Olomouc 2008; Helena Kazárová, Barokní balet ve střední Evropě, Praha 2008;
Václav Kapsa, Hudebníci hraběte Morzina: příspěvek k dějinám šlechtických kapel v Čechách v době
baroka. S tematickými katalogy instrumentální tvorby Antonína Reichenauera, Christiana Gottlieba
Postela a Františka Jiránka, Praha 2010; Jiří Bláha – Pavel Slavko (edd.), World of Baroque Theatre:
a compilation of essays from the Český Krumlov conferences 2007, 2008 and 2009, Český Krumlov 2010;
Jana Perutková, František Antonín Míča ve službách hraběte Questenberga a italská opera v Jaroměřicích, Praha 2011; Bohuslav Petr – Václav Rameš – Jindřich Petr, Schwarzenberské lovecké bratrstvo.
Myslivecké bratrstvo sv. Eustacha v Hluboké nad Vltavou, Praha 2013; Margita Havlíčková – Christian Neuhuber, Johann Georg Gettner und das barocke Theater zwischen Nikolsburg und Krumau, Brno
2014; Šárka Steinová, Prameny a studie: obory a bažantnice v kulturní historii, Praha 2014.
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i městských palácích.98 Proto se také část
historiků a historiček zaměřila na výzkum
jejich zásobování, stolování, jídelníčku,
osobní hygieny a kultury oblékání.99
Zcela jiný přístup k výzkumu rezidenčních strategií nejurozenější vrstvy raně
novověké společnosti zvolil Jan Ivanega.100 Jeho interdisciplinárně pojaté práce
odrážejí některé inovativní trendy, které
překračují klasický odosobněný uměleckohistorický popis a pozvolna se v poslední
době prosazují rovněž v české historiografii. Autor se nejdříve sice pokusil nastínit
a interpretovat architektonické proměny,
výzdoby interiérů i exteriérů a hmotného
vybavení schwarzenberských rezidencí
v Hluboké nad Vltavou, zámku Ohrada
a lázeňského komplexu v Libníči na počátku 18. věku, včetně podílu jednotlivých uměleckých tvůrců na konkrétních
zakázkách. Dále však pracoval s tezí, že
všechny tři zmiňované komplexy budov
byly funkčně propojeny a tvořily organický
celek, přičemž každý sloužil jejich majiteli
k jinému účelu. Zatímco Hluboká nad
Vltavou fungovala jako sídlo urozené rodiny během jejích pravidelných podzimních
98

99

100

pobytů v jižních Čechách, duchovní
a správní centrum rozsáhlého panství,
Ohrada poskytovala panstvu útočiště při
loveckých zábavách. Areál v Libníči doplňoval soustavu vrchnostenských objektů
na jihočeském dominiu Schwarzenberků
o v té době módní lázně.
Naznačení odlišné funkce a vzájemného
propojení jednotlivých sídel představovalo
pro autora vhodný odrazový můstek k následnému sledování každodenního života
těchto objektů v kulturněhistorických
a sociálních souvislostech. Vedle zásobování výše zmiňovaných komplexů se pokusil
zrekonstruovat okruh osob, jež se staraly
o jejich pravidelný chod, zejména během
zdejších pobytů příslušníků schwarzenberské rodiny a jejich hostů. Právě zachycení
skutečného využívání Hluboké nad Vltavou, Ohrady a Libníče vrchností v časovém období přibližně 30 roků představuje
mimořádně cenný příspěvek pro poznání
urbanizace šlechty z českých zemí na prahu novověku. Stranou pozornosti však neponechal ani návštěvy urozených jedinců,
kteří příležitostně nocovali na hlubockém
zámku nebo využívali lázně v Libníči.

K tomu synteticky skripta Jiřího Kubeše, Dějiny každodennosti II/1 (1500–1750), Pardubice
2007–2012 (http://uhv.upce.cz/upload/skripta2012.pdf ).

Irena Korbelářová, Viktuálie a personálie v kuchyňských účtech břežské knížecí komory z roku 1660.
Ediční příspěvek k výzkumu barokních dvorských slavností, Časopis Slezského zemského muzea.
Série B – vědy historické 61, 2012, s. 77–88. Blanka Jedličková – Milena Lenderová – Miroslav
Kouba – Ivo Říha (edd.), Krajiny prostřených i prázdných stolů I: Evropská gastronomie v proměnách
století, Pardubice–Polabiny 2016; Milena Hajná, Šaty chodicí. Každodennost a symbolika ve šlechtickém
šatníku raného novověku, České Budějovice 2016; Ondřej Stolička, Clothing as Means of Representation of Baroque Nobles in Central Europe, 1650–1700, The Journal of Dress History 1, 2017, č. 1,
s. 100–106.
Jan Ivanega, Lovecký zámek Ohrada. Stavební dějiny, Praha 2014; týž, Lovecký zámek Ohrada
a schwarzenberská sídla na panství Hluboká nad Vltavou, Praha 2014. Srov. také týž, „Wohl, tüchtig
und tauerhafft.“ Stavební aktivity na schwarzenberských panstvích za knížete Adama Františka
(1703–1732) I–II, Brno 2015 (Disertační práce).
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Nedílnou součást výkladu tvoří analýza
hmotného zabezpečení a průběhu rozličných světských i církevních performancí
(hony, hostiny, slavnostní bohoslužby
a procesí, svěcení kaple), jež se ve zmiňovaných rezidencích čas od času uskutečnily.
Podobný přístup k výzkumu šlechtických rezidencí zvolil kolektiv autorů pod
vedením Petra Fidlera, který se z různých
úhlů pohledu zabýval funkční analýzou
zámeckého areálu Jana Adama z Questenberku (1678–1752) v Jaroměřicích nad
Rokytnou.101 Autoři se vedle hutného
kulturně historického popisu stavebních
dějin, výzdoby a hmotného vybavení
interiérů šlechtické rezidence pokusili
proniknout do estetického cítění a architektonických názorů šlechtice. Současně se
snažili odkrýt vliv hodnotového žebříčku
na podobu rezidence, což dodává předloženému pojednání viditelný antropologický rozměr, stejně jako interpretace
freskové výzdoby jednotlivých prostor
jaroměřického zámku. Důležitou roli zde
také hraje snaha o rekonstrukci skutečné
101

102

103

Rostislav Smíšek

podoby barokní zahrady a nástin vlivu
jejích jednotlivých součástí – efemérních
staveb, soch antických božstev, exotických
rostlin a květin, zvířat – na reprezentaci
barokního šlechtice. Nedílnou součást práce také tvoří zamyšlení nad uměleckými
zálibami a rozličnými formami mecenátu
Jana Adama z Questenberku.
V souvislosti s metodologickým vlivem
kulturní a sociální antropologie a dějin
mentalit, se zvýšeným zájmem o osobní
deníky, památníky, soukromou korespondenci, svatební smlouvy, testamenty,
dobovou diskurzivní literaturu, tvořila nedílnou součást výzkumu dějin každodennosti rovněž snaha blíže poznat tehdejší
hodnoty chování barokní šlechty z českých
zemí, její životní cykly a s tím spojené
prožívání přechodových rituálů mezi
narozením a smrtí jako sociálních událostí.
V domácím bádání posledního desetiletí
proto nechybějí odborné příspěvky, které
se zabývaly soudobým pohledem na těhotenství, porod a křest,102 svatbu a sňatkové
strategie urozených jedinců,103 umírání

Petr Fidler – Lenka Křesadlová – Jana Perutková – Lilian Ruhe – Jana Spáčilová – Tomáš
Valeš, Proměny zámeckého areálu v Jaroměřicích nad Rokytnou: kritický katalog výstavy, České Budějovice 2017. Srov. Jiří Bláha – Petr Fidler – Tomáš Knoz – Jiří Kroupa (edd.), Litomyšl. Zámecké
návrší, Praha 2017.
Jan Ratajová – Lucie Storchová, Děti roditi jest Božské ovotce. Gender a tělo v českojazyčné babické
literatuře raného novověku, Praha 2013; Hana Jadrná Matějková, „Neznalé“ báby a „vzdělaní“
lékaři? Konstrukce (ideální) porodní báby a strategie vytváření autority ve spisech autorek a autorů raně
novověkých porodnických příruček z německojazyčných oblastí, Praha 2016.

Rostislav Smíšek, Šlechtic a sňatek ve druhé polovině 17. století. Sňatkové strategie Jana Adolfa a Ferdinanda ze Schwarzenberku, Folia historica bohemica 24, 2009, s. 167–198; týž, Die Heiratsstrategien der
Fürsten zu Schwarzenberg 1600 bis 1750, in: R. G. Asch – V. Bůžek – V. Trugenberger (edd.), Adel in
Südwestdeutschland und Böhmen, s. 127–154; Irena Korbelářová, Zamilované strašidlo a milovaná
šípková růže. Svatby na slezských knížecích dvorech v době raného baroka, Opava 2014; Veronika Čapská – Michaela Tvarůžková, Zajištění rodové kontinuity a dvě svatební kázání nad sestrami z Neffzern
přednesená v Hradci nad Moravicí 1737, Slezský sborník 112, 2014, s. 193–218.
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a smrt.104 Opomenout nelze ani vzájemné
soužití ve šlechtické rodině, manželské
spory včetně domácího násilí,105 vymezování genderových rolí urozených mužů,
žen i dětí106 nebo pohled na vlastní tělo.107
Jak dokládají nepříliš četné studie, jen pozvolna se do českého dějepisectví prosazují
104

105

106

107

108

vlivy moderního metodologického konceptu Patientengeschichte, který pracuje
s informacemi, jak samotný šlechtic (a jeho
okolí) vnímal svůj zdravotní stav.108 Část
historiků a historiček také upřela svou
pozornost k výzkumu antropologických
kategorií, jako byly prožívání citů, láska,

Václav Grubhoffer, Pod závojem smrti. Poslední věci Schwarzenbergů v letech 1732–1914, České
Budějovice 2013; týž, Tichý dům u sv. Jiljí: Pohřby jako prostředek reprezentace rodu Schwarzenbergů
na Třeboňsku v letech 1681–1939, in: Ludmila Ourodová-Hronková (ed.), Schwarzenberská krajina
Hlubocka a Třeboňska. Proměna krajiny na vybraných schwarzenberských panstvích v letech 1660–
1930, České Budějovice 2017, s. 250–263; Václav Grubhoffer – Josef Kadeřábek, Od teatrality
k intimitě? Emoce a smrt u Martiniců a Schwarzenbergů v období baroka a romantismu, Cornova 4,
2014, č. 2, s. 25–37; Radmila Prchal Pavlíčková, Jasná zlatá hvězda Šternbersko-Lažanská. Žena,
muž a dítě v pohřebním kázání nad Marií Maxmiliánou Aurelií Lažanskou z roku 1665, Historica
Olomucensia 36, 2009, s. 43–66; táž, O útěše proti smrti. Víra, smrt a spása v pohřebních kázáních
v období konfesionalizace, Praha 2017.
Pavla Pospíšilová, „… dass er sie also tractiret, wie es auf eine adelige Dama sich gehört…“ Spor mezi
Jaroslavem Bernardem z Martinic a jeho ženou Klárou Rozálií v letech 1675–1676, in: Radmila Pavlíčková – Jiří Kubeš (edd.), Šlechtic mezi realitou a normou. Miscellanea ze studentských prací k dějinám raného novověku, Olomouc 2008, s. 95–121; táž, Násilí ve šlechtických manželstvích v období
baroka. Causa Karla Adama z Mansfeldu, Theatrum historiae 8, 2011, s. 63–97; Kristina Swiderová,
Adam František a Eleonora Amálie ze Schwarzenberku. Příčiny a průběh jejich manželské krize v letech
1710–1722, Theatrum historiae 9, 2011, s. 357–374.

Jana Ratajová – Lucie Storchová (edd.), Nádoby mdlé, hlavy nemající? Diskursy panenství a vdovství v české literatuře raného novověku, Praha 2008; tytéž, Žena není příšera, ale nejmilejší stvoření
Boží. Diskursy manželství v české literatuře raného novověku, Praha 2009; tytéž, Žádná ženská člověk
není. Polarizace genderů v českojazyčné literatuře druhé poloviny 18. století, Praha 2010; Eva Dvořáková – Marta Sedláková (edd.), Svět dětí na šlechtických sídlech. Katalog výstavy, Brno 2008; Radmila
Švaříčková Slabáková – Jitka Kohoutová – Radmila Pavlíčková – Jiří Hutečka a kol. (ed.),
Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti. Koncepty, metody, perspektivy, Praha 2012;
Tomáš Jiránek – Karel Rýdl – Petr Vorel (edd.), Gender history – to přece není nic pro feministky.
Kniha, kterou napsali přátelé a studenti Mileny Lenderové u příležitosti jejího těžko uvěřitelného životního jubilea, Pardubice 2017. K tomu bibliograficky také Lucie Storchová, Gender a bádání o raném
novověku, in: M. Šedivá Koldinská – I. Cerman a kol. (edd.), Základní problémy studia raného
novověku, s. 583–614.

Daniela Tinková, Tělo – věda – historie. K otázce formování „moderního“ těla v historiografii a novověké
vědě, in: Martin Nodl – Daniela Tinnková (edd.), Antropologické přístupy v historickém bádání,
Praha 2007, s. 13–52; Milena Lenderová – Vladan Hanulík – Daniela Tinková (edd.), Dějiny
těla. Prameny, koncepty, historiografie, Červený Kostelec 2013.

Radmila Pavlíčková, Nemocné tělo v denících Tobiáše Antonína Seemana, Theatrum historiae 6, 2011,
s. 123–146; Lenka Maršálková, Zdraví a nemoc očima barokního aristokrata: zdravotní stav knížete
Waltera Xavera z Ditrichštejna ve 20. letech 18. století, Folia historica bohemica 30, 2015, s. 171–195.
Srov. Vladan Hanulík, Dějiny těla z pohledu Patientengeschichte, in: M. Lenderová – V. Hanulík –
D. Tinková (edd.), Dějiny těla, s. 179–227.
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vlastní touhy a sny,109 představy o posmrtném životě či zbožnost.110
Z naznačeného přehledu vyplývá, že
především v posledním desetiletí došlo v domácí historiografii díky mladší
a střední badatelské generaci ke konjunktuře a systematizaci výzkumu šlechty
z českých zemí v 17. a první polovině
18. století. Toto konstatování výmluvně
dokládá několik syntetizujících pokusů,
které pojednaly o různých aspektech
hospodářských, kulturních, náboženských, politických i sociálních dějin
nejurozenější vrstvy barokní společnosti.
V rámci jediné analytické studie je však
téměř nemožné vzhledem k rozmanitosti
metod a témat postihnout veškerý vývoj
českého dějepisectví, jež se zabývalo
barokní nobilitou. Další bádání o raně
novověké šlechtě zemí Koruny české by

109
110

Rostislav Smíšek

mělo směřovat k většímu prohloubení
poznatků o výše uvedených oblastech.
Stranou zájmu nesmí zůstat ani okruhy,
jimž české dějepisectví doposud věnovalo pouze okrajovou pozornost. Zde
je možné zmínit například postavení
nižší šlechty na sociálních švech tehdejší
společnosti, její každodenní život v sítích
sociálních vztahů nebo leckdy konfliktní soužití urozených jedinců s dalšími
společenskými vrstvami i mezi sebou (kupříkladu rozličné právní spory). Stranou
pozornosti nelze nechat ani perspektivní
mezioborový výzkum reprezentačních
strategií a symbolické komunikace napříč
politickým systémem absolutistického
státu. Teprve poté bude možné přistoupit
ke srovnávacímu výzkumu v geografickém
rámci tehdejší podunajské monarchie či
dokonce Evropy.

Tomáš Borovský – Radka Nokkala Miltová a kol., Sny mezi obrazem a textem, Praha 2016.

Tomáš Malý – Pavel Suchánek, Obrazy očistce: studie o barokní imaginaci, Brno 2013; Jiří Mikulec, Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích, Praha 2013. K vnímání zbožnosti v očích
konkrétního šlechtického rodu výmluvně Martin Gaži, Schwarzenbergové a „jejich“ svatá místa
v předmoderních Čechách. Ke kultovním funkcím šlechty a památkám na ně, in: týž (ed.), Schwarzenbergové, s. 141–166; týž, La Pietas Schwarzenbergica dans la Bohême de l‘époque moderne, in: O. Chaline – I. Cerman (edd.), Les Schwarzenberg, s. 163–172.

242

OPERA HISTORICA • ROČNÍK 19 • 2018 • č. 2

opera_02_2018.indd 242

11.03.2019 16:04:39

Rostislav Smíšek

/ SOUČASNÁ HISTORIOGRAFIE A METODOLOGIE /

Rostislav Smíšek
The Baroque Nobility in the Czech Historiography of the Last Decades (Abstract)
The presented study expounds the most important approaches that have been applied
in Czech historiography in the field of the aristocracy research between 1620–1740 in
the last decades. The significance of this particular field of interest has been presented
in several or more or less successful modern attempts of a synthesis of the matter or of
its contextualisation in the political, economic, cultural and social history of society in
the Bohemian Crown Lands in the Early Modern Period. These research attempts arose
from the true nature of the identity of this particular social structure in which its social
status, the attitude towards power, the experience of faith and confession as well as its
peculiar lifestyle were reflected. In particular, the younger generation of researchers who
are influenced by new cultural history has been striving not only for a dense description
of accumulated facts. In fact, thanks to often inspirational modern methodological inputs
from other related scientific fields, in particular from cultural anthropology, sociology and
political science, as well as from new theoretical approaches to historical research, their
work shows rather an innovative way to ask questions, interpret of archive documents in
a wider (comparative) context and is quite often transdisciplinary.
KEYWORDS:

Czech historiography; Early Modern Period; Baroque Nobility; Bohemian Crown Lands
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Untimely Meditations on the Revolution
of 1848 in France
EDWARD CASTLETON

Ascribing National and International
Meaning to 1848 Today

There is something about the events of the
European Revolutions of 1848 such that
whenever those events are discussed, they
can be endowed with a special immediacy
capable of speaking to the present.1 2018
marked the 170th anniversary of those
revolutions. In France, where I live, this
commemoration was largely overshadowed
by the 50th anniversary of the events of
May-June 1968, deemed by the mainstream media and most major cultural
institutions to be more relevant. Yet when
I lectured to non-academic audiences in
provincial France about 1848 for the 2018
commemoration, audiences invariably
seemed to discover something in that year
as equally important to understanding
their own times as whatever happened in
the summer of 1968. In particular, I was
repeatedly confronted by spontaneous
comments and questions revolving around
issues of political representation. These can
be summarized more or less as follows.
The problems France faces today are
identical to those that arose when it first
experimented with universal manhood
suffrage subsequent to the declaration of
the Second Republic. The elected elites
1

care little for the people who elect them,
whether they be authoritarian demagogic
,,outsiders“, members of a semi-professional political class of ,,insiders“, or
,,technocrats“ whose political actions
focus singularly on reducing governmental
balance sheets.
In an era of resurgent anti-establishment populism on a global scale, stoked
by widespread dissatisfaction with the
democratic political process, this sort of
interpretation is perhaps natural enough.
Despite the fact that the electoral franchise is fully unrestricted in most countries, unlike in the France of 1848 when
only men could participate in the political
process, we live in an era wherein simply
being able to vote does not seem like
a panacea sufficient to solve increasingly
polarizing social inequalities. In France
currently, there is a general opinion that
the public has had the wool pulled over
its eyes for too long by its politicians. This
feeling has been exacerbated by the fact
that citizens recently elected a consummate ,,insider“ and previously unelected
,,technocrat“ to be president in 2017 who
ran for chief executive as an ,,outsider“
representing change from the unpopular
previous administration of which he was

This essay builds upon earlier reflections I have made on the same topic in my introduction,
co-authored with Hervé Touboul. See Edward Castleton – Hervé Touboul, Retour sur 1848:
peut-on en finir?, in: idem (edd.), Regards sur 1848, Besançon 2015, p. 7–31.
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a key member. As one of my colleagues
at the Société Pierre-Joseph Proudhon,
the French philosopher, Georges Navet,
remarked in a paper on the sparring political propaganda of Adolphe Thiers and
Eugène Sue during the French Second
Republic at our modest société savante’s
annual conference held in Paris on 16 November 2018: it feels like modern history
stopped at some point in late 1848.2
Not only in France can the narrative
of the events of 1848 be readily bent into
a familiar arc running from hope in democracy to rampant disappointment and
disdain for its supposed virtues. Here another personal anecdote seems pertinent.
Having participated recently in a collective
book of academic essays on 1848 and
European political thought, I remember
how when the first workshop for the
project was organized at the University of
Cambridge in 11–12 April 2012, the project was pitched both to participants and
its eventual publisher, with reference to
2

3

4

the ,,Arab Spring“ of 2010–2011. When
the book launch party finally occurred in
Cambridge on 14 March 2018, one of the
editors, Gareth Stedman Jones, spoke of
the book’s relevance in the age of Donald
J. Trump and Brexit.3 In the span of only
a few years, the European Revolutions of
1848 serviceably described both how the
desire to democratize political life can
become contagious and how the practice
of democracy can contribute to the rise of
authoritarian politics and decisions at odds
with enlightened opinion. It is perhaps
only a question of time before the same
analogy stands in, albeit in more dilated
form, to describe the course of political
events in Central and Eastern Europe
from 1989 to the present.4
These sorts of interpretative fluctuations
and spontaneous commentaries on 1848
in both France and Britain obviously have
a lot to do with changes in the two countries’ different national political landscapes.
In this respect, historical interpretations

Georges Navet, Thiers et les pamphlets de l‘Académie des Sciences morales et politiques, given at the
conference, 1848. Démocratie de la Misère, Misère de la Démocratie, CEDIAS – Musée social, Paris,
16 November 2018. These conference proceedings will be published before the end of 2019.

Douglas Moggach – Gareth Stedman Jones (edd.), The 1848 Revolutions and European Political
Thought, Cambridge 2018. In their introduction, Douglas Moggach and Gareth Stedman Jones
mention both how Napoléon III would seem to anticipate Donald Trump (or at least, the latter
resemble the former) and how the revolutionary contagion of 1848 would seem to find echoes in
the Arab Spring and protests in Hong Kong since 2014, concluding: ,,Renewed study of the 1848
Revolutions in the current world conjuncture is therefore suggestive and fruitful for our own times.
If a more optimistic tone prevailed in 2011 when this project was initiated, it would seem the course
of contemporary history mirrors that of the Revolutions of 1848 themselves.“ Ibidem, p. 3.

The analogy between the events of 1848 and 1989 has already been made, with greater frequency
in the decade or so following the events of 1989–90, notably around the 150th anniversary of 1848.
See, for example, Jonathan Sperber, Preface to the English-language edition, in: Dieter Dowe et
alii, Europe in 1848: Revolution and Reform, New York 2000 (German edition 1998), p. xi. I leave
it to someone other than myself to prolong the analogy in a longue durée bridging three centuries
and link the terminus of the revolutionary events of 1848–1849 with those of the present political
conjuncture in Central and Eastern Europe.
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can seem a lot like voting itself: they tend
to be judgements, however appropriate,
fair, misguided, or arbitrary, on our own
time as much as on the past. In light of
the various constitutional confusions and
uncertainties created by the results of the
Brexit referendum, depending on one’s
level of anxieties about the future the
adjective ,,plebiscidal“ might rhyme in
Britain much more with ,,suicidal“ than
elsewhere, whereas it did not when Britain
voted by referendum to join the EU in
1975. In France, by way of contrast, given
elite disregard for the 2005 national vote
by referendum rejecting the European
Constitution, the same adjective could be
associated with the current state of political alienation and frustration to which
I have already alluded; contrast this frustration with a much earlier moment, when
the French citizenry came out en masse
to vote in Louis-Napoléon Bonaparte’s
1851 and 1852 referendums validating the
coup d’État, the end of the Republic, and
the latter’s transformation into a Second
Bonapartist Empire.5
Such interpretive fluctuations aside,
there appears to be something both pertinent and paradigmatic about the events
of 1848 to which historians seem almost
5

Edward Castleton

invariably tempted to allude, much the
same way there once was for many years,
from the Cold War until recently a temptation to describe how modern revolutions
since 1789 seem ineluctably to bequeath
internal cannibalistic purges and civilian
violence with the French Revolution anticipating in figurist narratives the Russian
Revolution and the late eighteenth-century Terror, the early twentieth-century
NKVD, Moscow show trials, and gulags.
Indeed, when the authors of the Cambridge volume chose to focus on the varieties of political thought voiced during the
European Revolutions of 1848, they were
onto something, for not only do those
revolutionary events seem striking as major moments in modern European history,
they also appear to capture the beginnings
of most of the ways we still frame discussions about politics and society today.
To the extent to which the way we
think about things affects the way we act
upon them, the overarching approach
behind the Cambridge project struck me
as worthwhile. In discussions concerning
representative government, ethnic representation, popular sovereignty, or the
proper purview of the state in intervening
in economic matters, the revolutionary

Notwithstanding subsequent republican revisionism, it is worth bearing in mind that French male
electors freely and overwhelmingly voted to endorse President Louis-Napoléon Bonaparte’s imperial ambitions, giving him whopping majorities of 92.03% and 96.86% in the successive plebiscites of
20–21 December 1851 and 21–22 November 1852 (with both votes comprising roughly 75% of all
registered voters each time). Interestingly, dissatisfaction with the current political system in France
today often translates into the demand for more referenda, despite the inconsequential aftermath of
the 2005 vote (or the more consequential earlier ones of 1851 or 1852). Christopher Guyver uses
the expression ,,plebicidal tendencies“ to describe the repressive ideas of Thomas Marshal– Robert
Bugeaud in his study, The Second French Republic, 1848–1852. A Political Reinterpretation, London
2016, p. 186. I owe my inspired use of the adjective ,,plebiscidal“ with regards to the contemporary
zeitgeist in Britain to my discovery of Guyver’s own use of this apparent neologism, minus an ,,s“.
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debates of mid-nineteenth century Europe
undeniably brought to the fore of national
debates a plethora of competing beliefs
and arguments, which all continue to
feel rather familiar and modern, whether
they be described in ideological terms (as
liberalism, republicanism, nationalism,
socialism, anarchism, or conservatism,
for example), or not. The editors of the
Cambridge volume chose to describe
the assorted struggles to shape public
opinion in the battle of ideas of 1848 in
avowedly Hegelian terms: ,,like the mole
in Hegel’s analogy, they gnaw their way
back to the surface after being temporarily
submerged“.6 According to them, such
struggles forced forever into the forefront
the ,,fundamental question of 1848“, ,,the
nature, forms, and limits of the democratic
state, the emergence of democratic modernity“, and thereby ,,staked out a range
of notable positions in political thought,
and initiated debates which continue to
resonate in our contemporary world“.7
Obviously, as with any examination of
events in the past, one’s appreciation of
this assertion depends on who is doing
the interpreting and for what purpose and
6
7
8

to what ends, to say nothing about how
one feels about ,,democratic modernity“
and the Hegelian idea of ,,determinate
negations“. Regardless of how one answers
those questions, in attempting to re-exa
mine the events of 1848 as a ,,turning
point“ in European political thought, the
volume’s editors were understandably trying to fill a void in the intellectual history
and the history of political thought more
generally.
What is one to make of the evolution
of ideas about politics and society from
the nineteenth century onwards? In recent
years, a phenomenally interesting literature
on eighteenth-century intellectual history
has emerged, calling into question many
commonplace assumptions about the
course of Western European thought, but
this academic cottage industry invariably
stops its reassessments of the conventio
nal wisdom with the Napoleonic era and
its immediate aftermath, more or less at
that exact chronological moment when
political, social, and economic ideas seem
to have a more obviously familiar and
immediate feel to them.8 Yet it is the story
of that which seems more immediately

D. Moggach – G. Stedman Jones, Introduction, p. 13.
Ibidem, p. 2 and 13.

For some recent examples, largely coming out of or in association with the University of Cambridge
alone, see Richard Bourke, Empire and Revolution: The Political Life of Edmund Burke, Princeton,
NJ 2017; Istvan Hont, Jealousy of Trade: International Competition and the Nation-State in Historical
Perspective Cambridge, Mass. 2005; idem, Politics in Commercial Society, Cambridge, Mass 2015;
Béla Kapossy et alii (edd.), Commerce and Peace in the Eighteenth Century, Cambridge 2017; idem et
alii (edd.), Markets, Morals, Politics: Jealousy of Trade and the History of Political Thought, Cambridge,
Mass 2018; Iain McDaniel, Adam Ferguson in the Scottish Enlightenment: The Roman Past and Europe‘s Future, Harvard, Mass. 2013; Isaac Nakhimovsky, The Closed Commercial State: Perpetual Peace
and Commercial Society from Rousseau to Fichte, Princeton, NJ 2011; Michael Sonenscher, Before
the Deluge: Public Debt, Inequality, and the Intellectual Origins of the French Revolution, Princeton, NJ
2007; Michael Sonenscher, Sans-Culottes: An Eighteenth-Century Emblem in the French Revolution,
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familiar which perhaps most needs exami
ning, particularly given that what is actual
is not always so rational and vice versa.
Given the present ,,actuality“ of 1848 to
which I have already alluded, it surely
seems that, contrary to the claims of some,
the era of revolutions begun in 1789 did
not end in 1989.9
Not all contemporary historians are as
interested in the contents of the competing
ideas in circulation in 1848 as in the circulation itself, however. There is, currently,
a modish tendency amongst academics to
inscribe the events of 1848 within a ,,glo
bal history“ of ,,transnational“ contagion,
which has its own respectable pedigree
within academic circles. One might
argue that the aforementioned events of
the ,,Arab Spring“ had a role in this and
as well as the heightened desire in the
twenty-first century to dress up seemingly
distant events in European history in a less
parochial language capable of reaching
a larger readership. So, too, has the general
trend of academic writing since the 1990s
to write ,,transnational“, ,,global“ histories.
This was fully and consciously in evidence
at a recent academic conference organized
by the longstanding Société d’histoire de la
Révolution de 1848 et des Revolutions du
XIXe siècle in Paris on 12–14 December
2018 to commemorate the 170th anniversary. A swathe of papers was given on
the subjects of the impact the European

Edward Castleton

Revolutions of 1848 had on colonialism,
slavery, and the extra-European world,
notably in Latin America, the Caribbean,
and Africa. Such topics surely have merit
insofar as they have never been properly
studied, but an uninformed non-specialist
glancing over the conference’s program
might easily get the impression that the
most important French actor in 1848 was
Victor Schoelcher and the most important
event, the definitive abolition of slavery
in French territories on 27 April 1848.
As for the enthusiasm that greeted the
events in Paris in distant eastern places
on the continent, like Prague, Budapest
or Krakow, Central European urban
metropolises whose educated populations
felt very much like unhappy members of
peripheral colonies, such excitement was
not really highlighted except insofar as it
affected Southern Slavic populations under
Ottoman domination, perhaps because
such enthusiasts did not fit some implicit
phenotypic criteria of the colonized nor
could be easily inscribed within narratives
of the ironies of ,,white/non-white“ relations. Indeed, for understandable reasons
going beyond the usual Franco-centric
naval-gazing and having everything to
do with the history of de-colonialism and
post-colonial immigration to France in
the second half of the twentieth century,
such a change of focus has currently come,
for better or worse, to dominate the study

Princeton, NJ 2008; Richard Whatmore, Republicanism and the French Revolution: An Intellectual
History of Jean-Baptiste Say’s Political Economy, Oxford 2000; and Richard Whatmore, Against War
and Empire: Geneva, Britain and France in the Eighteenth Century, New Haven 2012.
9

For a recent example of this claim, see Bernard Abrams’s interview with John Dunn, Modern Revolutions and Beyond, Contention 5, Winter 2017, Nr. 2, p. 114–131.

248

OPERA HISTORICA • ROČNÍK 19 • 2018 • č. 2

opera_02_2018.indd 248

11.03.2019 16:04:40

Edward Castleton

/ SOUČASNÁ HISTORIOGRAFIE A METODOLOGIE /

of nineteenth-century French history
on both sides of the Atlantic.10 With
this shift in focus outwards, beyond the
European Continent, it could be argued
that Schoelcher’s actions had greater
consequences, affecting more peoples than,
for instance, those ambiguities contained
within Alphonse de Lamartine’s famous 4
March 1848 declaration on French foreign
policy, which more Eurocentric historians
have traditionally found to be so critical
to setting the pace for what followed.11
But where does this leave our understanding of what happened in Europe in 1848
and after more generally, and in France,
specifically?
The current extra-European approach
is certainly not the way in which the
revolutions of 1848 have traditionally been
discussed as a transnational phenomenon.
Studies of the explosive spread of violence
and political instability reverberating
across Europe from Paris have their own
10

11

12

13

successive historiographical pedigrees.12
Just as with current historiographical fa
shions, interpreting the revolutionary contagion of 1848 has been subject to changes
in focus wrought by political events more
immediately shaping historians’ vision.
For example, the now decidedly unfashio
nable British conservative historian, Lewis
Bernstein Namier, himself a Polish Jew
born in Russian-controlled Congress
Poland and educated at the University of
L’viv in Austrian Galicia, wrote of 1848 as
the ,,seed-plot of European history“ and
as a ,,revolution of intellectuals“ which
set Europe on the road to World War II
and the Dantesque apocalypse wrought to
Central and Eastern Europe during that
ultraviolent ,,global“ and ,,transnational“
conflict long before the geopolitical chaos
and bloodshed which followed in the
immediate wake of the Russian Revolution and the defeat of the Central Powers
in World War I.13 When developing these

,,Les mondes de 1848“, 12–14 December 2018, Université Paris-Est Créteil. This was not the only
large-scale academic conference on the 1848 Revolutions held in France for the 170th anniversary.
An international conference, ,,Les acteurs européens du ‘printemps des peoples’ 1848“, was held on
more traditional topics revolving around political institutions at the Sorbonne University, 31 May –
2 June 2018. For an interesting recent examination of the effects of the Revolution of 1848 on
colonial life, see Silyane Larcher, L’Autre Citoyen: L’idéal républicain et les Antilles après l’esclavage,
Paris 2014; and for a recent, controversial attempt to rewrite the entirety of French history in terms
of its global embeddedness, see Patrick Boucheron et alii (edd.), Histoire mondiale de la France,
Paris 2017.
On the foreign policy of the Provisional Government and the continuities of Lamartine’s declaration with earlier foreign policy aims going all the way back to Richelieu, specifically with regards
to the Germanophone states and Central and Eastern Europe (as opposed to the more frequently
discussed Italian Question), see the still suggestive study by James G. Chastain, The Liberation of
Sovereign Peoples: The French Foreign Policy of 1848, Athens, OH 1988.
For a recent accessible survey of the spread of revolution across Europe, see Mike Rapport, 1848:
Year of Revolution, New York 2008.
Namier’s writings on these subjects are to be found in his collection of essays. Lewis Bernstein
Namier, Vanished Supremacies: Essays on European History, 1812–1918, London 1958, especially
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arguments about continental European
history in 1848–1849 after 1945, Namier
was motivated by a profound Germanophobia, one which he ironically enough
shared with that quixotic charismatic actor
of 1848 whose lifelong revolutionary activism Namier certainly could not approve
of, Mikhail Bakunin.14 Namier was also
sensitive to the dangers of the political use
of the principle of nationalities, specifically as an attempt to undo the 1814–1815
Vienna Settlement and the Concert of
Europe system, a point of view also, ironically enough, articulated much earlier than
Namier’s own writings and to quite diffe
rent ends by another important revolutionary actor of 1848, anarchist, Pierre-Joseph
Proudhon.15 Since his death, Namier has

Edward Castleton

often been portrayed as a stodgy conservative Anglophile transplant hostile to social
levelling, democracy and nationalism,
a scholar, influenced by Vilfredo Pareto’s
theory of oligarchic elites, who thought
all political thought was ,,flapdoodle“ and
who, in the words of Stedman Jones (but
many, many years ago), combined ,,a novel
empirical method“ narrowly focused on
ruling class political machinations and ,,an
anti-intellectualist approach to politics“
akin to ,,a Nietzschean revelation of the
vulgar motive behind elevated sentiment“,
,,a Deus ex machina that could be imposed
upon any period that took the historian’s
fancy“.16
The result is a radical devaluation of
the role played by ideas in generating

p. 21–64, and his famous essay, idem, 1848: The Revolution of the Intellectuals, (reedition Oxford
1992 [1946]). On Namier’s personal interest in the 1848 Revolutions, see James Joll’s introduction
to the reedition of this last work in Namier, p. v–xiii.
14

15

16

On Bakunin’s Germanophobia and how it grew out of his experience of revolution in 1848–1849,
see the chapter by Jean-Christophe Angaut, Revolution and the Slav Question: 1848 and Mikhail
Bakunin, in: D. Moggach – G. Stedman Jones (edd.), The 1848 Revolutions and European Political
Thought, p. 405–428. See also on this topic René Marie Berthier, Bakounine politique: Révolution et contre-révolution en Europe centrale, Paris 1991 (= Le Monde libertaire), and volume 2 of his
series, L’autre Bakounine, Allemagne et question slave, (n.p.: Éditions du Cercle d’études libertaires –
Gaston-Leval, 2010), as well as, for Polish readers, the monumental two-volume study of Bakunin’s
evolution until 1864 done by Antoni A. Kaminski, Michaił Bakunin, Życie i my, Życie i myśl: vol. I,
Od religii miłości do filozofii czynu (1814–1848), Warsaw 2012; vol. II, Podpalacz Europy (1848–1864),
Warsaw 2013.
On this subject, the topic of my habilitation work, see my preliminary studies, Edward Castleton,
Pierre-Joseph Proudhon’s War and Peace: The Right of Force Revisited, in: B. Kapossy et alii (edd.),
Commerce and Peace in the Eighteenth Century, p. 272–299; idem, Une anthropologie téléologique:
fins et origins des peuples et des hommes selon Pierre-Joseph Proudhon, in: Vincent Bourdeau – Arnaud
Macé (edd.), La nature du socialisme: Pensée sociale et conceptions de la nature au XIXe siècle,
Besançon 2017, p. 197–242.
Gareth Stedman Jones, History: The Poverty of Empiricism, in: Robin Blackburn (ed.), Ideology in
Social Science, Glasgow 1972, p. 96–115, especially p. 106. For a critique of Namier’s influential
interpretation of eighteenth-century British politics, see Quentin Skinner, Augustan party politics
and Renaissance constitutional thought, in: idem (ed.), Visions of Politics II. Renaissance Virtues,
Cambridge 2002, p. 344–367, especially p. 349 ff.
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historical change, in the words of the
British Marxist, Perry Anderson, a ,,mindless history“ without any motor driving
its course in which only a ,,vulgar psychologism“ flimsily buttressed Namier’s
penchant for ,,history voided of ideas“.17
However, regardless of the deficiencies
wrought by his own Anglophilic conservative political biases, Namier did admirably
highlight the disparity in 1848 between
the worldview of the urban educated
professional classes longing for greater
democracy and constitutional independence from traditional conservative social
elites across the Continent and the vast
uneducated peasantry, relatively indifferent to greater levels of democracy and
constitutional government, but especially
sensitive in Central Europe to the material
abuses of serfdom and its vestiges such as
the hated practice of the robot. Surely this
aspect of the 1848–1849 Revolutions is
relevant today, anticipating the dangers
for contemporary democracies of widespread educational inequalities in an era
of unrestricted freedom of the press, since
powerful economic groups have proven
themselves readily able to use lower-class
resentment against urban professionals
to their political advantage just as they
did 170 years ago. The Germanophobe
Namier was chiefly preoccupied with the
rise of Hitler and how the consecration in
1938 of the Anschluss grew less than one
hundred years earlier out of the grandiose
aspirations and ineffectual machinations
of Rhineland republicans and democrats
at the Frankfurt Parliament in 1848–1849.
17

Nonetheless, his critique of the ,,revolution
of the intellectuals“ could surely be recast
in the present era of such diverse phenomena as the electoral successes of Viktor
Orbán and the inchoate demands of the
gilets jaunes movement in France, in which
popular anger and resentment with aloof
political elites divorced from the concrete
material anxieties of the majority of individuals over whom they rule overlaps with
geography, education, and income.
Getting Past Marxist Legacies

In casually alluding to such very different
contemporary interpretative possibilities
and current historiographical trends in
our own era, I want now to stress just how
much the preoccupations of academic
historians have changed since when I was
an undergraduate at the University of
Chicago in the early 1990s. If history is
written by the winners, the overwhelming
cultural winners in academic life in elite
Western universities since the second
half of the 20th century (particularly in
the United States) have been left-leaning
university professors generally interested
in those assumed to be the history’s social
losers, whether of 1848 or of world history
at large. In such recondite places during
my undergrad years, the influence of
Marxism was unquestionably greater than
Namierism in setting research agendas
exploring nineteenth-century European
history. Over the course of the 1970s
and early 1980s, there emerged a general
consensus joining the research efforts
of historians, sociologists, and political

Perry Anderson, English Questions, London 1992, p. 73, 75–76.
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scientists that when it came to studying
modern revolutions from the French
Revolution onwards, in an era when ,,capitalism“ was the dominant economic form,
their political origins should be downplayed in favor of the study of those social
typologies most apt to engage in protest
and confrontation with established socio
economic orders and the governments
providing their protection. One of the
discoveries emerging from this research
trend (and one whose conclusions were
invariably inscribed, like Marxism itself,
within underlying narratives of economic
modernization and development), was
that contrary to the Marxist hypothesis,
often preindustrial artisanal or agrarian
elements were more likely to engage in
violent class conflict than the unskilled
urban proletariat.18 Inspired by the social
18

19

Edward Castleton

and political turmoil of the 1960s and
1970s, such academic work had an effect
on the way the mid-nineteenth-century
revolutions were discussed by the time
I was taking classes about French history.
By the 1990’s, the usual discussion of 1848
revolved around a reading of Marx’s 1850
Class Struggles in France articles and his
1852 broadside, The Eighteenth Brumaire
of Louis Napoleon, followed by an examination of the historical accuracy of Marx’s
account as could be gleaned in the works
of the historians Roger Price and Mark
Traugott.19 Traugott’s careful study of the
social composition of both sides of the
barricades during the June Days in Paris
considerably problematized Marx’s rendition of the June Days as ,,the first great
battle […] fought between the two classes
that split modern society“ since there was

For two very different criticisms of this literature, see Gareth Stedman Jones, The Mid-Century Crisis and the 1848 Revolutions: A Critical Comment, Theory and Society 12, July 1983, Nr. 4,
p. 5 05–519; and, insofar as this literature applied to French social history, Jacques Rancière, The
Myth of the Artisan, International Labor and Working-Class History 24, 1983, p. 1–16. The other
essays on the mid-nineteenth century socioeconomic crisis in England, France, and Germany,
published in the same issue of Theory and Society as Stedman Jones’s, are fairly representative of
critical academic approaches to 1848 made in the early 1980s in light of this larger literature. For
criticism of the underlying narrative presuppositions contained within this academic literature about
economic development in the transition from ,,pre-capitalist“ societies to ,,capitalist“ ones, see the
highly succinct remarks about the ,,proto-industrialization“ hypothesis made by Charles F. Sabel,
Protoindustry and the Problem of Capitalism as a Concept: Response to Jean H. Quataert, International
Labor and Working-Class History 33, Spring 1988, p. 30–37, as well as his classic essay revising
commonplace assumptions about industrial history, co-authored with Jonathan Zeitlen, Historical
Alternatives to Mass Production: Politics, Markets and Technology in Nineteenth-Century Industrialization, Past and Present 108, August 1985, Nr. 1, p. 133–176, and the collection of historical
essays they both edited, idem (edd.), World of Possibilities: Flexibility and Mass Production in Western
Industrialization, Cambridge 1997.
Roger Price, The French Second Republic: A Social History, London 1972; Mark Traugott, Armies
of the Poor: Determinants of Working-Class Participation in the Parisian Insurrection of June 1848, New
Brunswick 20022 [1985]. See also the work of one of my teachers at Chicago, Roger Gould, who
arrived at similar conclusions as Traugott’s in his study of the sociological composition of active participation in the Paris Commune, Roger Gould Insurgent Identities: Class, Community, and Protest
in Paris from 1848 to the Commune, Chicago 1995.
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much sociological overlap between the
insurgents and the gardes mobiles.20 The
point has been made that Marx’s frequent
narrative use of vitiating parasitic subclasses (like the petite-bourgeoisie or the
lumpenproletariat), internal ruling class
fractures (like those pitting landed against
moveable property, or industrial against financial capital), or retrograde lower classes
(like the peasantry) to explain the inability
of the proletariat ultimately to triumph
over the bourgeoisie was highly questionable, to say the least, and similar in kind
to his preoccupation from 1848 until his
death with explaining why ,,capitalism“
had not yet collapsed (even though it
should and was always just on the verge of
doing so).21 One can find the same sort of
invidious privileging of certain collective
categories over others in Engels’s writings from 1849 about the Slav question
20

21

22

and such ,,non-historic peoples“ as the
Czechs or the Slovenians, whose nationalist aspirations did not deserve the same
serious geopolitical consideration as those
of the Poles or the Magyar Hungarians,
for instance.22
The early 1990s were an era when
Marxism, although waging a rearguard
action, still had some intellectual currency
among academics seemingly of subversive
political import in the US and Western
Europe, and older research agendas about
,,working-class formation“ continued to be
discussed in elite universities by social historians, historical sociologists, and political
scientists while trade unions themselves
were waging their own rearguard struggle
to survive in the decade of commercial
and industrial globalization that followed
the end of the Cold War. However, as the
collapse of the Soviet Union and ,,really

For a recent survey of who manned the barricades during the Second Republic, see Louis Hincker,
Citoyens-combattants à Paris, 1848–1851, Villeneuve d’Ascq 2008.

For two different accounts of Marx’s application of class analysis to the 1848–1851 period in France
for his larger narrative purposes, both working in the critical wake of Louis Althusser, see Jacques
Rancière, Le Philosophe et ses pauvres, Paris 1983, p. 87–184, especially p. 135–155; Dominick
LaCapra, Rethinking Intellectual History: Texts, Contexts, Language, Ithaca, NY 1983, p. 268–290.
Since then, there have countless more. For some recent examples, see Raphael Hörmann, Social
Tragedy and Political Farce: Marx’s Poetics of History and Revolution, in: Christopher Hamilton et
alii (edd.), Facing Tragedies, Münster 2009, p. 203–214; idem, Writing the Revolution: German
and English Radical Literature, 1819–1848/49, Münster 2011, and the successive examinations of
Marx’s pre-Class Struggles articles on France for the Neue Rheinische Zeitung, his Class Struggles, and
his Eighteenth Brumaire in intellectual biography Gareth Stedman Jones, Karl Marx: Greatness
and Illusion, London 2016, p. 268–272, 305–313, 334–342. On the topic of Marx’s difficulties in
describing how ,,capitalism“ would end as well as his mature difficulties in theorizing what societies
would look like after its downfall, see G. Stedman Jones, Karl Marx, p. 375–431, 568–586; and on
the idea that these conceptual difficulties might have even preceded the drafting of the Manifesto
and the 1848 Revolutions, see Keith Tribe, Karl Marx‘s Critique of Political Economy: A Critique, in:
his stimulating collection of essays, The Economy of the Word: Language, History, and Economics,
Oxford 2014, p. 172–254.

See Roman Rosdolsky’s polemical study on this topic, Roman Rosdolsky Engels and the ‘Nonhistoric’ Peoples: The National Question in the Revolutions of 1848, Glasgow 19872 [1979].
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existing socialism“ faded into distant
memories (admittedly more easily for
Western Europeans and Americans than
for Eastern Europeans and Russians), the
importance of confirming or discrediting
Marx’s account with regards to concrete
expressions of social protest, dissatisfaction, and revolution became less important
for historians.
Yet Marx certainly did succeed in his
afterlife to the extent that his two most
important texts on the French Second
Republic, minor in his lifetime, have
become canonical in Western universities,
frequently still taught along with Tocque
ville’s posthumous Souvenirs as primary
sources in university courses on the historical period. This is quite an achievement
given that these writings’ almost complete
obscurity at the time of their publication
contrasted with the interest in works by
contemporaries treating the same topics
such as Daniel Stern, Proudhon, or even
23
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rival Hegelian Lorenz von Stein. It is
also quite an accomplishment given the
questionable historical reliability of Marx’s
successive accounts of the tumultuous life
of the Second Republic. Hard pressed
as scholars such as Price and Traugott
once were back in the 1980s to prove or
disprove Marx’s assumptions about class
composition, it is difficult today to argue
that the June Days, for example, were provoked by a capitalist employer class unless
the Provisional Government itself were
to be thought of as the ultimate capitalist.
As contemporaries like Stein recognized,
by guaranteeing the right to work on 25
February 1848, the Provisional Government set up a novel legitimacy crisis in
which the government appeared to be the
guarantor of last resort for employment
as unemployed workers flooded Paris.23
In the June Days, social unrest revolved
around state behavior (the closing of
the National Workshops), and not the

On Stein’s interpretation of the events of 1848, see Diana Siclovan, Le ,,movement social“ et la
naissance de la ,,démocratie sociale“: 1848 selon l’interprétation de Lorenz Stein, in: E. Castleton –
H. Touboul (edd.), Regards sur 1848, p. 361–387. Interestingly, when I first learned of Stein’s
1850 Geschichte der Sozialen Bewegung in Frankreich von 1789 bis auf unsere Tage, it was not in the
same nineteenth-century French history class at the University of Chicago in which I read Marx,
Tocqueville, Traugott, Price, etc., but in a class on the origins of the European welfare state, largely
driven by late twentieth-century left-wing discussions about the ,,fiscal crisis of the state“, the
,,contradictions of the welfare state“, the vicissitudes of ,,risk society“, and Michel Foucault’s theory
of ,,governmentality“ as presented in a book of essays written by admirers entitled The Foucault
Effect. In this class, Stein was presented as someone who had anticipated many of the problems addressed much, much later in the 1970s and 1980s by James O’Connor, Claus Offe, Ulrich Beck, and
François Ewald, all of whom were working within the conceptual framework of revisionist Marxist
and post-Marxist critiques of the welfare state. This sort of singular focus was perhaps understandable enough, given that memories of Reagan and Thatcher were fresh enough in everyone’s minds,
and that in the United States, serious welfare reform was being enacted by a President who prided
himself on being a ,,New Democrat“. Nevertheless, the possible interest of reexamining Stein’s
ideas for the purposes of revising earlier research agendas regarding the various crises of mid-nineteenth-century European history was revealingly not that apparent in the early 1990s to social historians of France largely oblivious to any German reception of the events of 1848 in France beyond
the collected works of Marx and Engels.
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injustices committed by any capitalist
class. The violent repression that followed
disproved commonplace radical republican
assumptions during the July Monarchy
that social democracy and political liberalism were compatible with one another. The
related assumption that universal manhood
suffrage would not produce conservative
governments was likewise disproven by the
legislative elections which preceded the
June Days and the December presidential
election which followed them. These were
political lessons, ones acquired with a great
deal of bitterness by many left-wing republicans and socialists. If there was a class
struggle in 1848 whose history scholars
should recount, it would seem to have been
more political than economic in nature.24
It is perhaps on the basis of this insight
that ,,anarchism“, to the extent that this
intransigent form of radical anti-statism
has any ideological coherence, was born in
France, and it is no coincidence that this
particular discursive form of radicalism
not only rejected the panacea of elections
in the name of a different conception
of emancipation, but also was distinctly
anti-bourgeois in tone. Although the
founder of a rival ideological tradition,
24

25

much less hostile in principle to party
politics, Marx seems to have presciently
anticipated this when he asserted with
Engels in their 1848 Communist Manifesto: ,,The executive of the modern state is
nothing but a committee for managing the
common affairs of the whole bourgeoisie“.
Indeed, after the disappointments of 1848,
this would become a common trope in the
critique of parliamentary democracy well
into the 1930s. This reflects a change from
the first half of the nineteenth century
when the European middle classes were
often perceived politically by contemporaries in terms of their struggle against
those vestiges of the Old Regime, like the
aristocracy, and in favor of of a moderate
liberal constitutionalism.25 If the middle
classes were once widely assumed to be
the social embodiment of progress and
modernity, in France after 1830, and then
1848, it became apparent to many that
outward professions of political liberalism
frequently overlapped with the inward
aspirations for power of those who felt
wealthy and entitled enough to campaign
for office but who were hostile to seeing
the unpredictable working classes fully
integrated into political life.

This obviously was even more the case before 1848, under the restricted suffrage of the July
Monarchy in which participation in political life was dependent on property assessments over
a certain value. Things have changed considerably in the 170 years since then. Generally speaking,
today in Western Europe and North America, the more capital one has, the more one tries not to
pay taxes rather than the opposite. On the other hand, levels of inequality in wealth are shockingly
comparable with the nineteenth century, particularly when one juxtaposes wealth disparities in July
Monarchy France with those in the United States today.

On this topic of the middle classes and the effects of 1848 on their conceptualization in both
Britain and France, see Gareth Stedman Jones, Elusive Signifiers: 1848 and the Language of ‘Class
Struggle’, in: D. Moggach – G. Stedman Jones (edd.), The 1848 Revolutions, p. 429–451. See also
Sarah Maza, The Myth of the French Bourgeoisie: An Essay on the Social Imaginary, 1750–1850, Cambridge, Mass. 2003.
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Indisputably, the idea prior to 1848 that
one could resolve the ,,social question“
resulting from the tension between legal
equality and material inequality through
greater access to voting proved itself to
be a chimera during the short life of the
French Second Republic. Once all French
males could vote, elections just brought
back the old elites, the vast majority of
whom never wanted a republic or the
February Revolution in the first place.
Political notables from the July Monarchy
like Odilon Barrot, Gustave Beaumont,
Jules Dufaure, Alfred de Falloux, Léon
Faucher, Louis-Mathieu Molé, CharlesRené-Forbes Montalembert, Charles de
Rémusat, Thiers, and Tocqueville and top
military brass like Marshal Thomas-Ro
bert Bugeaud or Generals Achille Baraguey d’Hilliers, Louis-Eugène Cavaignac,
Nicolas-Anne-Théodule Changarnier, and
Léon-Louis-Christophe Juchault de La
Moricière all played prominent political
roles in the Second Republic, much like
they had under Louis-Philippe. Indeed,
if Louis-Napoléon Bonaparte was able to
be elected President in December 1848, it
was initially through the efforts of Molé
and Thiers, who naïvely both believed
they could use him as a tool. The ultimate
triumph of the Prince-Président, however,
showed that even the July Monarchy’s
aristocratic and bourgeois political class
could not hold power indefinitely under conditions of universal manhood
suffrage. Its members could never fully
26
27

Edward Castleton

instrumentalize political life to anti-democratic ends, as the public relations disaster
which was the successful legislative passage of the 31 May 1850 measure limiting
suffrage would prove to their detriment.
Ironically, the story of their failure, one
which would seem to call into question the
confident elitism of a Naimierite approach,
would also be that of the rise of a new
kind of politics, one in which a fusion of
nationalism, democracy, and authoritarianism could unpredictably be harnessed
to electoral and plebiscitary victories
via the vehicle of something once called
,,Caesarism“ and now given a fashiona
ble neologism borrowed from political
science, ,,démocrature“, by Francophone
journalists and political commentators
keen to describe current manifestations of
this same phenomenon in our own era.26
But as a salutary recent English-language
history of the Second Republic makes
clear, the history of what happened in high
politics in France between 1848 and 1852
had little to do with whether or not the
lumpenproletariat composed the garde mobile that shot at insurgents in June 1848 or
attended rallies for Louis-Napoléon Bonaparte before he became Napoléon III. On
the contrary, it had everything to do with
the initial successes and ultimate failure
of a political elite inherited from the July
Monarchy, which sought to control universal manhood suffrage to its advantage but
was too divided to act decisively enough
ever to reconsolidate its power.27

In current Anglophone poli-sci jargon, the term used is ,,democratorship“.

See Ch. Guyver, The Second French Republic, 1848–1852. A Political Reinterpretation. The title of
Guyver’s book is a bit of a misnomer since, less than a general historical overview of politics from
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Facilitating the displacement of earlier research fixations on the possible
correlations between social protest and
modernization, one of the key insights
growing out of the ,,linguistic turn“ in the
1980s and early 1990s that de-Marxified
Anglo-American academic approaches
to the study of social history was that the
very language of class was often shaped by
efforts to change the political system (and
not by its exclusive conformity to economic
necessities).28 Class consciousness could
be said to be dependent on fluid feelings
of exclusion and inclusion such that the
fluctuations of political life might arguably
create plural forms of class consciousness
and social identities just as much as the opposite might equally be true. Although this
insight seems best applied to social and
political history prior to the generalization
of universal suffrage in Western societies
between 1850 and 1950, it is pertinent in
the context of this essay. Once universal
manhood suffrage was granted in France
by the Provisional Government in 1848, it
was no wonder that the mass of political
neophytes that comprised the majority of

the French nation might not fit into neat
social categorization the same way the
much more sociologically circumscribed
older political establishment of electors
and elected did. The confusion wrought
by universal manhood suffrage makes it
hard to argue that the Second Republic fell
entirely victim to the oppressive domination of a perfidious ruling class since the
révolution escamotée of 1830 decried by progressive liberals, republicans, and socialists
alike during the July Monarchy was subsequently a work of democratic self-sabotage
in 1848. Historians today should have
better things to do than to look for pure,
unvitiated sociological expressions of class
struggle directly related to the unfolding of
competing modes of production.
French Attempts to Control an
Accidental Revolution, Past and Present

Once one becomes attentive to the malleable interrelation between class identity
and political life, one can perhaps better
appreciate just how accidental the February Revolution of 1848 actually was,
since it certainly was not wanted by those

the fall of Louis-Philippe until the November 1852 plebiscite calling for the recreation of a Bonapartist empire, it is almost entirely focused on the effects the vicissitudes of political life had on
elite opinion in the short lifespan of the ephemeral republic. However, the author has assured me in
private correspondence that the title he originally wanted to give to his study, regrettably nixed by
his publisher, was The Impossible Republic.
28

On this subject, see Gareth Stedman Jones’s groundbreaking collection of essays, Languages of
Class: Studies in English working class history, 1832–1982, Cambridge 1983, as well as his more recent
reflections on the conceptual significance of this earlier work, idem, The determinist fix: some obstacles
to the further development of the linguistic approach to history in the 1990s, History Workshop Journal
42, 1996, p. 19–35; idem, Anglo-Marxism, Neo-Marxism and the Discursive Approach to History, in:
Alf Lüdke (ed.), Was bleibt von marxistischen Perspektiven in der Geschichtsforschung, Göttingen 1997, p. 149–209; and idem,The Return of Language: Radicalism and the British Historians,
1960–1990, in: Willibald Steinmetz (ed.), Political Languages in the Age of Extremes, Oxford
2011, p. 331–349.
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reformers who unwittingly initiated it
in the debates about electoral reform in
1847.29 Generally, revolutions do not unfold as they were imagined or anticipated
before their occurrence, and the collapse
of monarchy in France was no exception
to this rule. When Prosper Duvergier de
Hauranne, a leading member of the dynastic opposition under the July Monarchy,
initiated a campaign for electoral reform
in early 1847, he only sought to halve electoral qualifications from 200 to 100 francs
and make the criteria for political ,,capacity“ be based not just on fiscal qualifications (i.e. the ownership of property) but
also on diplomas and other educational
certificates attesting to the superior degree
of intelligence assumed necessary for
voting, adding some seats to the Chamber
of Deputies and increasing the number of
members of the electoral colleges in the
process. Duvergier’s measure was supplemented by the opposition’s desire, led
by Rémusat, to stop functionaries from
being able to be simultaneously deputies,
a source of political corruption claimed to
be worse for France than social inequalities.30 Neither Duvergier nor Rémusat
anticipated the banquet campaign which
followed and whose hijacking by radical
republicans, when coupled with Prime
Minister François Guizot’s intransigence
and Louis-Philippe’s hesitations, led to

29

30
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the February Revolution, the abdication of
the monarch, the declaration of a republic
based on universal male suffrage, and, in
keeping with the spirit of Rémusat’s earlier proposal, the stipulation that political
representatives of the new assembly should
be salaried at 25 francs a day. Likewise
if creating a wage-earning professional
political class had long been thought of
by the liberal opposition under the July
Monarchy as an anti-corruption measure,
the republicans who finally passed the
measure could not have anticipated that,
only a few years later, popular mockery of
deputies’ daily 25 francs would enthusiastically welcome Louis-Napoléon Bonaparte’s 1851 coup d’état.
Liberal reformers of the July Monarchy were not alone in not foreseeing
France’s immediate political future. Some
of their most radical critics could not see
what was coming either. Observing Guizot’s attempt to quash Duvergier’s proposal, Proudhon followed those legislative debates which would unintentionally
prove to be the monarchy’s undoing with
intense interest. Expressing his spontaneous disdain for the much-vaunted virtues
of the educated classes, he noted in his
carnets: ,,Why did Monsieur Guizot not
dare say that intellectual capacities are
the most corruptible, the most corrupt, and generally the most cowardly,

On this subject, see concise overview William Fortescue, France and 1848: The End of Monarchy,
London 2005.

On the theme of corruption on the eve of the February Revolution, see idem, Morality and Monarchy: Corruption and the fall of the regime of Louis-Philippe in 1848, French History 16, 2002, Nr. 1,
p. 83–100.
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the most perfidious of all capacities…
,,A scholar is a shit…“31
Rejecting intra-elite attempts to redefine the official circumscription of the political power of the ruling class, Proudhon
condemned those reformers he believed
wished to create a new aristocracy through
a less restricted definition of the electoral criteria for ,,political capacity,“ one
privileging the meritocratic acquisition
of advanced degrees and making the less
rich members of the upper middle classes
as equally fit to govern as their traditional
social betters. But he also was reflecting,
without knowing it, on the origins of what
would become, via the subsequent banquet
campaign the February Revolution of
1848, an event French elites did not any
better anticipate in 1847 than members
of the Provisional Government did the
rise of Louis-Napoleon Bonaparte in the
early months of 1848. For that matter,
Proudhon’s derogatory observation about
,,scholars“ presaged in ways he himself
could not have anticipated the outward
hostility to socialism subsequent to the
February Revolution of 1848 shown by
writers, philosophers and economists
as diverse as Victor Cousin, Gustave
Flaubert, Joseph Garnier, Xavier Marmier, Prosper Mérimée, Louis Reybaud,
31

32

Thiers, or Louis Wolowski, to say nothing
of all the members of France’s Academy of Moral and Political Sciences not
already mentioned in this list. Just as the
experience of the events of 1848 fortified
anti-bourgeois sentiment already present
in France since 1830, it also consolidated
anti-socialist sentiment inspired by the
emergence of the only real novel force in
French political life during the Second
Republic: ,,la démocratie sociale“. Thus,
French liberal political economists who
did not object to socializing with the likes
of Proudhon or August von Cieszkowski
before February 1848 found themselves
hard at work after the February Revolution discrediting those dangerous
ideas they considered responsible for the
National Workshops, the Luxembourg
Commission, or the popular right-to-employment demands of the various démocsocs. The slow conservative evolution of
Michel Chevalier from Saint-Simonian
to free trade advocate, in which a crucial
turning point was the systematic critique
of the ,,droit au travail“ he developed between 1844–1848, was testimony to this,
as was the publication of the monumental
conceptual breviary to liberal political
economy which was the 1852–1853 Dictionnaire de l’économie politique.32

Pierre-Joseph Proudhon, Carnets, Dijon 2005, p. 478. On the context in which this remark was
made, see Edward Castleton, The Many Revolutions of Pierre-Joseph Proudhon, in: D. Moggach –
G. Stedman Jones (edd.), The 1848 Revolutions and European Political Thought, p. 39–69, as well
as my long introduction to the first two volumes of my critical edition of unpublished manuscripts,
Pierre-Joseph Proudhon, La Propriété vaincue et d’autres manuscrits inédits, 1840–1850, Besançon,
forthcoming in 2019.
Charles Coquelin – Gilbert Guillaumin (edd.), Dictionnaire de l’économie politique I–II, Paris
1852. On the subject of the ideological awakening of anti-socialism during the Second Republic
and various establishment attempts to wage a propaganda campaign against the propagation of
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Such adversaries willfully mischaracterized the ideological unity of the
French socialists they opposed in 1848.
Nowhere was there greater diversity of
ideas and nuance in varieties of socialism
than in France, certainly more so even
than in the Rhineland, where the conflicts
pitting Marx against Andreas Gottschalk
pale in theoretical interest when compared with those, for example, pitting
Proudhon against Louis Blanc or Pierre
Leroux. In the first year of the French
Second Republic, competing arguments
abounded about the importance of the
,,organization of labor“, the ,,organization
of credit“, the ,,right to work“ and how
best to organize ,,l’association“ (a word
of particular illocutionary power amongst

Edward Castleton

the démoc-socs). Even more loudly than
under the July Monarchy, socialists
quarreled as much with each other as with
their non-socialist opponents.33 There was
so much polemical agitation over different
socialist demands to improve the distribution and circulation of wealth during the
Second Republic that in the ensuing confusion even press baron Emile de Girardin
was considered by many contemporary
observers insensitive to the finer points of
the resulting to-and-fro, including Karl
Marx, to be an ,,anarchist“ associated with
Proudhon, his regular sparring partner.
Attentive foreign observers like Lorenz
von Stein had picked up on the interest
of such intellectual excitement as early as
1842. Stein believed that the significance

socialist ideas and in favor of the supposed virtues of private property, see Thomas Bouchet, Le
droit au travail sous le ‘masque des mots’: Les économistes français au combat de 1848, French Historical Studies 29, 2006, Nr. 4, p. 595–619; Jean-Pierre Cotten, Cousin et 1848, in: E. Castleton – H. Touboul (edd.), Regards sur 1848, p. 173–202; Guillaume Cuchet – Sylain Milbach,
The Great Fear of 1852, French History, 26, 2012, Nr. 3, p. 297–324; Hélène Desbrousses, Autour
de 1848. Le débat entre ‘socialisme’ et ‘libéralisme’, Cahiers pour l’Analyse concrète 37–38, 1998,
p. 77–94; François Fourn, 1849–1851, l’anti-communisme en France: le spectre rouge de 1852, in:
Sylvie Aprile et alii (edd.), Comment meurt une République? Autour du 2 décembre, Paris 2004,
p. 135–152; Sophie-Anne Leterrier, L’Institution des sciences sociales. L’Académie des Sciences morales
et politiques, 1795–1850, Paris 1995, p. 311–331; and the now ancient article by Georges Navet,
Le Cogito propriétaire et son histoire (M. Thiers défenseur de la philosophie), Le Doctrinal de Sapience 6,
October 1979, p. 95–119. On Chevalier’s longer intellectual evolution and his ambiguous relation to
economic liberalism, see Michael Drolet, Industry, Class and Society: A Historiographical Reinterpretation of Michel Chevalier, English Historical Review 123 (504), 2008, p. 1229–1271. Chevalier’s
ambiguous relation to economic liberalism was perhaps indebted to Saint-Simon’s earlier indebtedness to liberal political economy. See Gareth Stedman Jones, Saint-Simon and the liberal origins
of the socialist critique of Political Economy, in: Sylvie Aprile – Fabrice Bensimon (edd.), La France et
l’Angleterre au XIXe siècle. Échanges, représentations, comparaisons, Paris 2006, p. 21–47.

33

On the rhetoric of ,,association“ in the idiom of working-class militants from the Second Republic,
see the lexicometric study by Maurice Tournier, Quand un mot en cache d’autres: le vocabulaire de
l’association en 1848, in: idem (ed.), Des mots sur la grève, propos d’étymologie sociale I, Paris 1992,
p. 135–153, and, in much greater detail, his doctoral dissertation, idem, Un vocabulaire ouvrier
en 1848. Essai de lexicométrie, Paris 1976. Although Tournier’s work is slightly marred both by its
proleptic fixation on seeing incipient signs of the rise of trade unions in 1848 and a general lack
of conceptual interest in the vast corpus of texts examined, it still has the advantage of a thorough
empiricism.
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of the proliferation of socialist ideas in
France prior to the February Revolution
was in foreshadowing a larger Hegelian
shift from the importance of politics to
that of society through the interplay of
contradictory post-revolutionary aspirations for greater levels of independence
and dependence. Regardless of the accuracy of his teleological reflections, nowhere
else than in France would socialist ideas
and activists play as big and influential
a role in national political life in 1848,
courtesy of relative press freedom and
open elections. Yet most French socialists,
although favorable to the expansion of
suffrage, had not developed their ideas
since 1830 with the hopes of realizing
them through participation in the electoral process. Consequently, the unexpected
collapse of the monarchy was bound to
produce confusion for them, too.
Because socialism’s political presence
in 1848 represented a singular departure
from the aforementioned continuities
34

35

in figures and factions from the July
Monarchy who carried on in the Second
Republic, some recent French scholars
sympathetic to their nation’s radical history and to its traditional mascots such as
workers and women have chosen to highlight anew the democratic awakening of
different, underrepresented social groups
outside the official sphere of traditional
political life and which they associate
with ,,modernity“.34 The resulting focus
on the various social democratic enthusiasms of 1848 has its merits, although it is
bound to confine itself chronologically to
the year 1848 in light of the innumerable
left-wing disappointments of 1849, 1850,
and 1851.35 For one thing, it has allowed
scholars to chart the emancipatory effects
of competing discourses of participatory
democracy, representation, and ,,association“ on previously marginal groups
whose actions helped forge, for example, the ,,labor movement“ in a fashion
far different from the straightforward

For some recent examples of this tendency, see, for the workers, Samuel Hayat, 1848: Quand
la République était révolutionnaire, Paris 2014, and, (in English, Working-Class Socialism in 1848
in France, in: D. Moggach – G. Stedman Jones, The 1848 Revolutions and European Political
Thought, p. 120–139; and, for the workers and women, Michèle Riot-Sarcey, Le procès de la liberté:
une histoire souterraine du XIXe siècle en France, Paris 2016.

This is particularly evident in attractive iconographic account produced by Maurizio Gribaudi –
Michèle Riot-Sarcey, 1848: la revolution oubliée, Paris 2008, which gives a day-to-day discussion
of the key events between the February Revolution to the June days only abruptly to transition to
a short epilogue coveringh the rest of the year, entitled, ironically enough, ,,L’amnésie de la revolution“. The same thing is true of S. Hayat’s, 1848: Quand la République était révolutionnaire, which
regrettably also ends with the June Days, whereas some discussion of the socialist and republican
debates about ,,direct legislation“ and the need to rethink popular sovereignty in the wake of the 31
May 1850 law severely restricting voting in large urban areas would have reinforced his overarching
argument about the insufficiencies of the constitutional conception of political representation under
the Second Republic. See, on this latter topic, Anne-Sophie Chambost, Proudhon et l‘opposition
socialiste à la loi du 31 mai 1850: face à la trahison des représentants, Revue française d‘histoire des
idées politiques, 31/1 2010, p. 81–107, and her chapter idem, Socialist Visions of Direct Democracy, in:
D. Moggach – G. Stedman Jones, The 1848 Revolutions and European Political Thought, p. 94–119.
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materialist class determinism of the
orthodox Marxism of old.36
Nevertheless, the fact remains that such
rhetorical outpouring, however much it
might have attempted to change more restricted conceptions of political representation, did not change the course of French
political history to its advantage between
the reigns of Louis-Philippe and Napoleon III.37 By focusing exclusively on the sundry but often sincere discursive democratic
enthusiasms of 1848, one is left wondering
why both the Second Republic, in general,
and démoc-soc ideas, in particular, failed so
spectacularly. This was not a question forgotten by French republicans and socialists
in the Third Republic. They realized that
36

37
38
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one of the reasons that left-radicalism was
crushed so easily during the Second Republic (and so violently so violently during
the 1871 Paris Commune) was due to its
overwhelmingly urban and Parisian bias,
and that conceptual innovativeness and
countless print publications in a democratic
age would not be enough. They recognized
that were republicans and socialists ever to
see their ideas put into practice, they would
have to leave their geographic and social
comfort zones and that there would need to
be more Red Republicans than those to be
found in December 1851 in some scattered
insurrectionary places in Southern France.38
This was a point perhaps more obvious
to earlier French historians like Maurice

This is particularly the case with Hayat’s suggestive work, which revisits debates about the
representation of labor in the first year of the Second Republic in an innovative fashion, despite
remaining, in my opinion, too attached to the class component in the expression of socialist ideas
insofar as that component relates to the larger history of the French ,,labor movement“ described in
now 40–year old historical surveys by William H. Sewell Jr. and Bernard H. Moss.
For this point, see S. Chambost, Socialist Visions of Direct Democracy, p. 104.

One of the reproaches made to a book I co-edited on the French socialist press was that there was no
mention of Pierre Joigneaux’s rural Burgundian journal, La Feuille du village or any of the many other
démoc-soc newspapers in circulation outside of Paris in the provinces during the Second Republic.
Indeed, the only provincial paper discussed in the book (if one ignores the numerous Lyonnais silkworkers’ papers) was George Sand’s L’Éclaireur de l’Indre, which got a brief mention within an article
on Sand and Pierre Leroux’s La Revue Indépendante. See Thomas Bouchet et alii, Quand les Socialistes inventaient l’avenir, 1825–1860, Paris 2015, p. 244. The criticism was pertinent, and undoubtedly
reflected the urban biases of the book’s editors (myself included). Indeed, studies of the revolution of
1848 in the provinces have long since died in France. Apart from the numerous American studies of
French provincial cities and politics in the Second Republic from the 1970s and early 1980s, (notably
by Robert Aminzade, John M. Merriman, and Ted W. Margadant), and the work on nineteenth-century French rural politics by the Australian historian of France, Peter McPhee, the last serious French
survey of this question I can remember was Philippe Vigier’s, La Vie quotidienne en province et à Paris
pendant les journées de 1848, Paris 1982. For a recent example bucking this general trend (but revealingly written by an octogenarian), see Pierre Merlin, La formation d‘une opinion démocratique: Le cas
du Jura, de la révolution de 1848 aux années de la ,,République triomphante“ (vers 1895), Besançon 2018.
See also the stimulating iconographic presentation of Anne Verdure-Mary, La Révolution de 1848
à Besançon. Entre ralliement et dissidence, in the catalogue of an exhibit held at a provincial municipal
library for a recent commemoration of 1848, Bibliothèques et Archives municipales (ed.),
1848: ,,On sera heureux maintenant!“, Besançon 2018, p. 43–64.
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Agulhon and Philippe Vigier, who were
conducting their research not long after the
Vichy Regime and during the urban social
protests of the 1960s and were, therefore,
more obviously sensitive to the problem
of how a republican form of government
could emerge in a largely rural nation, and
how the solution to this problem might or
might not relate to the larger question of;
,,modernization“.39
One sometimes regrets that in the
wake of both the massive cultural centralization undergone by France since 1945
and the cacophony of venues for expressing one’s opinion wrought by the Internet
since the end of the twentieth century, today’s largely Parisian left-leaning intellectuals, often securely protected in university sinecures, have not learned the earlier
hard-won lesson that not everyone thinks
like urban elites. Again, this is principally
a political lesson like the aforementioned
discoveries, equally pertinent today, that
liberalism might not always be compatible
with the aspirations of social democracy,
or that an unrestricted franchise might
democratically bring about the election of
39

40

41

right-wing governments hostile to social
democracy, if not even to democracy itself.
Since ,,social democracy“ can sometimes
seem like an oxymoron in practice, particularly when concurrent with the fickle
workings of ,,political democracy“, there
should be some limits to exaggerating
the importance of public proclamations
made by radicals regarding current events,
whether in print or in speech. This seems
worth bearing in mind if one’s aim is to
claim that such proclamations capaciously
constitute ,,democratic“ acts as significant
as those affecting who has control over
the government or influential attempts to
change the nature of that control.40 Traditional left-wing research attachments to
the study of certain social categories supposedly emblematic of the forward march
of social democracy (militant workers,
feminists, radical intellectuals, etc.) are often marshalled in the service of dredging
up figures from the past in retrospective
surveys celebrating how their causes proleptically prefigured the values of today’s
most enlightened progressives, or the
sorts of problematics those values raise.41

On the effects this interest in ,,modernization“ once had on historical research on 1848, notably in
the wake of Charles Tilly’s early work on social protest in French history, see Edward Berenson’s
comparative Franco-German survey, Organization and ,,Modernization“ in the Revolutions of 1848,
in: D. Howe et alii, Europe in 1848, p. 560–582.

For an attempt to examine the 1848 French case recognizing the need to focus on the contradictions resulting from simultaneous demands on the government for greater levels of democracy and
greater levels of state intervention to alleviate poverty and the confusions created by the ensuing
interpenetration of political and social demands, see Giovanna Proccacci’s suggestive essay, To
Survive the Revolution or to Anticipate It? Governmental Strategies in the Course of the Crisis of 1848,
in D. Howe et alii, Europe in 1848, p. 507–527.

For an example of such an approach, see, despite its impeccable scholarship, Thomas Bouchet’s
recent survey, Les Fruits défendus. Socialismes et sensualité du XIXe siècle à nos jours, Paris 2014, which
explores why Francophone socialists since the time of Charles Fourier have had difficulty embracing
twenty-first-century conceptions of sexuality and sensuality which Fourier and some subsequent
OPERA HISTORICA • ROČNÍK 19 • 2018 • č. 2

opera_02_2018.indd 263

263

11.03.2019 16:04:41

/ SOUČASNÁ HISTORIOGRAFIE A METODOLOGIE /

Although not discrediting them exactly,
periodic popular rejection of such values
seems to suggest that there are social
and political limits to the proliferation of
discourses of improvement, and the story
of the spectacular rise and defeat of the
plural representatives of social democracy
under the French Second Republic is no
exception.
Moving Beyond the Present in the Past

The complexities and ambiguities of
the motivations behind the militancy of early nineteenth-century French
manual workers, socialists, communists,
and feminists – along with the attendant complexities and ambiguities of
left-wing intellectuals’ motivations for
prioritizing the interests of workers and
women – was very much the subject of
Jacques Rancière’s path-breaking La Nuit

Edward Castleton

des Prolétaires and his early writings from
the 1970s and early 1980s, themselves,
in many ways, the product of a critical
disengagement from the French Maoism
of the 1960s and the collected works of
Louis Althusser, made through the lens
of a reexamination of nineteenth and
early twentieth-century French socialist
history.42 One regrets that many French
scholars today, often openly inspired by
Rancière’s more recent political writings
on ,,disagreement“, ,,dissensus“, and the
,,hatred of democracy“, have forgotten
Rancière’s earlier nuanced attention to
the reasons, whether opaque or transparent, behind why individuals adopt
their politics.43 I have already alluded to
the complications vitiating Marx’s own
narrative accounts of what happened in
France between 1847 and 1852; the same
could be said of other contemporary

select others anticipated. Undoubtedly the topic of socialist attitudes towards sexual relations
is a worthy one, although I am not so sure that it can be so easily separated from questions of
reproduction, at least prior to the generalization of female contraception in the second half of the
twentieth century. Indeed, the sorts of political tensions between liberal democracy and socialism
repeatedly underscored above in many ways have found a parallel echo from the nineteenth century
onwards even until today in those tensions arising between progressive reformers’ desire for greater
sexual liberalism and their simultaneous desire to improve qualitatively the division of labor in societies wherein heterosexual reproductive intercourse and individuated family structures respectively
remain in some form or other important to both childbearing and childrearing. The antinomies
of individual freedom and the propensity of humans to reproduce themselves in monogamous
heterosexual family units were at the heart of the nineteenth-century ,,woman question“, and it is
no surprise that answering this question seemed more pressing than in previous centuries once the
,,social question“ was posed with particular acuity.
42

43

Besides Jacques Rancière, La Nuit des Prolétaires: Archives du rêve ouvrier, Paris 1981, I am
thinking of Rancière’s diverse articles from the 1970s published in Les Révoltes logiques, collected
and republished as idem, Les Scènes du Peuple 1975–1985, Paris 2003, and idem, Le Philosophe et ses
pauvres.

For Rancière’s more recent evolution since the 1990s, see notably Jacques Rancière, La Mésentente,
Paris 1995; and idem, La Haine de la démocratie, Paris 2005.
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accounts from the same period, regardless
of the political stripe of their author.44
Underscoring the highly subjective
dimension to such observers’ engagement
with their time in formulating arguments
about it seems all the more important
given that expressions of political and
social thought are rarely systematic, and
are almost always fluid and dynamic,
reacting to the present as it changes, much
like changing perspectives about the
significance of the Revolutions of 1848.
For intellectual historians, this means, in
light of the ,,linguistic turn“ made by Anglo-American social historians in the late
1980s and early 1990s and the widespread
recognition that the language used to describe politics and society contains a performative capacity structuring experience,
that one must be particularly attentive to
how events are described since the overlap
between description and prescription is
always present to some degree in speech
acts, making a healthy dose of analytical
skepticism, coupled with hermeneutical
sensitivity, all the more necessary for the
conscientious historian. It also suggests
that the more familiar the ideas of an
44

45

46

author from the past seem, the greater the
need for exegetical agnosticism. Indeed,
perhaps the goal of intellectual historians
working today on the nineteenth century
and afterwards should be to make ,,modern“ thinkers less ,,modern“ precisely so
that those thinkers’ contributions to our
understanding of the course of political
and social thought can better be measured.
For example, recent studies of Marx have
emphasized how much Marx was a cultural product of the nineteenth century,
particularly of pre-1848 Europe.45 Such
studies suggest not only that in order ever
to understand Marx’s ideas, one must begin by separating Marx from ,,Marxism“,
to the extent that the latter is thought of
to be a coherent body of thought largely
invented by Engels and his successors after
Marx’s death.46 They also suggest more
generally and by way of implication that
it is a worthwhile enterprise to attempt to
separate other ,,modern“ authors from the
,,ideologies“ they supposedly founded and
from histories of those same ideologies.
The same point could be made about the
intellectual origins of ,,anarchism“, whose
twentieth-century hagiographical histories

For another specific example of this, see Thomas C. Jones, Les Révolutions historiques de Louis Blanc
et la mémoire de 1848 en France et en Grande Bretagne, in: E. Castleton – H. Touboul, Regards sur
1848, p. 115–149. For a masterful literary study of a number of different writers’ assessments of
their experience of the Revolution of 1848 in France more generally and the June Days in particular,
see classic Dolf Oehler, Ein Höllensturz der Alten Welt zur Selbsterforschung der Moderne nach dem
Juni 1848, Frankfurt am Main 1988 and the recent enlarged reedition of this work in French translation, idem, Juin 1848, le spleen contre l’oubli. Baudelaire, Flaubert, Heine, Herzen, Marx, Paris 2017.

Notably, in very different ways, in Jonathan Sperber, Karl Marx: A Nineteenth-Century Life, New
York 2013; and G. Stedman Jones, Karl Marx. Stedman Jones suggestively underscores how such
pre-1848 intellectual influences made it difficult for Marx to assess social and political changes
during his London exile.
This point is particularly stressed in Stedman Jones’s intellectual biography.
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have often resuscitated marginal figures
from the nineteenth century to transform
them into canonical figures.47 And the
identical point could be made with regards
to ,,liberalism“, given, for example, the
questionable twentieth-century transatlantic transformation and apotheosis of
Tocqueville during the Cold War and after
into a prophet who foresaw all things good
and bad about the modern world.48
Having abandoned many of the
teleological assumptions underlying
larger narrative accounts of the course
of the nineteenth-century past (about
47

48

49
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modernization and social protest, the true
nature of class struggle, the necessary alliance between political and social democracy, etc.), we can at last begin to examine
the origins of various nineteenth-century
contemporaries’ attempts to construct
these influential narrative accounts and
thereby better understand how we came to
think the way we do about politics and society as we learn how they did with often
mixed results and in very different social
and political contexts.49 If one accepts as
a given from the outset the fragile veracity
of different contemporaries’ accounts of

This has been largely a consequence of the work of Max Nettlau, who was responsible for the first
authoritative histories of anarchism in the late nineteenth and early twentieth centuries, selectively
introducing eccentric figures like Joseph Déjacque and Ernest Coeurderoy to a canon of left-wing
worthies he almost singlehandedly created. Attempts to replicate Nettlau’s herculean bibliographical
efforts have followed his general political orientation, by, for example by, excluding less obviously
left-wing anti-authoritarian publicists like the aforementioned Girardin, or to take another example,
de-emphasizing the economic liberalism of Max Stirner. For my own modest contribution to the
revision of conventional histories of anarchism, see Edward Castleton, The origins of ,,collectivism“:
Pierre-Joseph Proudhon’s contested legacy and the debate about property in the International Workingmen’s
Association and the League of Peace and Freedom, Global Intellectual History 2, July 2017, Nr. 2,
p. 169–195.
On Tocqueville’s strange afterlife, see Serge Audier, Tocqueville retrouvé. Genèse et enjeux du
renouveau tocquevillien français, Paris 2004. The various attempts to transform Adam Smith and
Jean-Baptiste Say into advocates of unbridled free-market economic liberalism have been equally
questionable. The revisionist literature on Smith in the past thirty years countering this characterization is immense. See Keith Tribe’s assessment of how this transformation of Smith first occurred,
, Das Adam Smith Problem and the Origins of Smith Scholarship, in: idem, The Economy of the Word,
p. 139–167. On Say, see R. Whatmore, Republicanism and the French Revolution. In a similar
revisionist vein, Gregory Claeys’s reevaluation of the scope of John Stuart Mill’s political liberalism
in Gregory Claeys, Mill and Paternalism, Cambridge 2013.

This would mean first breaking with the tendency to look first and foremost for ,,actuality“ in nineteenth-century authors, possibly a problem in places like France where respectable scholarly journals
exist with titles like Actuel Marx and books are sold with titles like Proudhon contemporain. But such
a change of focus seems all the more necessary given that the alternative to revising conventional
wisdom about the birth of modern political ideologies is to leave our already revised understanding
of the nineteenth century as bereft of ideas as of any underlying teleological historical narrative.
For an exemplary attempt at synthesizing current anti-teleological revisionist accounts of nineteenth-century French history, see the recent bibliographical compendium and historiographical
survey done by Emmanuel Fureix – François Jarrige, La modernité désenchantée. Relire l‘histoire du
XIXe siècle français, Paris 2015.
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the European Revolutions of 1848–1849,
one can perhaps better appreciate how
those same contemporaries sought to
inscribe and re-inscribe their perceptions
of revolutionary events within a larger
teleological vision of where their world
was going, thereby hoping to gain some illusive narrative mastery over their present.
Such efforts are particularly obvious in the
most perceptive writers of the era, ones as
ideologically different as Alexander Herzen, Proudhon, Marx, Stein, József Eötvös,
Tocqueville, or Donoso Cortès.50
In the twentieth century, the German
postwar historian Reinhart Koselleck famously worked from his insight into the
importance of ,,Futures Past“ (Vergangene
Zukunft) in political and social thought,
to argue that the period between 1750
and 1850 comprised a Sattelzeit era in
European history, during which prospects
of reform and revolution dominated all
conceptual attempts to come to terms
with the present, and that these conceptual innovations ushered in modernity.
Koselleck and many of his German
50

51

52

comrades in Begriffsgeschichte (some of
whom had pre-war national socialist
pasts or personal combat experience in
World War II), sought to fuse the history
of ideas with social and political history
in order better to understand history’s
losers, albeit for very different political
reasons than those largely academic ones
motivating the Anglo-American ,,linguistic turn“.51 Their method could just as
equally have been applied to the period
between 1848 and 1948, one very much
their own, which so troubled the person
who was, in many respects, their intellectual mentor, Carl Schmitt. After all,
this later chronological period, perhaps
yet another Sattelzeit, was an era characterized by such Schmittian problems
as the expansion of suffrage; civil unrest;
socialism and communism vs. anti-socialism and anti-communism; hostility
to parliamentary democracy; states of
emergency; political legitimacy divorced
from hereditary monarchies; authoritarian dictatorships; unshackled nationalism
and racism; and international instability.52

Herein, one need only look at how much Marx’s own interpretation of political events in France
evolved between the publication of his first articles on the topic in the Neue Rheinische Zeitung
and that of The Eighteenth Brumaire. I have explored the dynamic process by which Proudhon
interpreted French political life between 1847 and 1852 in E. Castleton, The Many Revolutions
of Pierre-Joseph Proudhon, p. 39–69. For examinations of similar attempts made by radicals and revolutionaries to make retrospective sense of events they could not control, see also Diana Siclovan,
1848 and German Socialism, in: D. Moggach – G. Stedman Jones (edd.), The 1848 Revolutions and
European Political Thought, p. 254–275, as well as J.-Ch. Angaut, Revolution and the Slav Question.
On Koselleck’s Begriffsgeschichte project in comparison with other attempts to examine the history
of political thought, see Melvin Richter, The History of Political and Social Concepts, Oxford 1995.
For how Koselleck specifically attempted to apply his approach to the study of Prussian modernization, see Keith Tribe’s recent essay, Revision, Reorganization, and Reform: Prussia, 1790–1820, in
B. Kapossy et alii (edd.), Markets, Morals, Politics, p. 136–160.
Quite independently of Schmitt and his Germanophone legacy, these are many of the themes
of two works by Arno Mayer, Dynamics of Counterrevolution in Europe, 1870–1956: An Analytic
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In our own teleophobic age, long since
post-Auschwitz and post-Hiroshima,
currently branded ,,the Anthropocene“,
it is hard not to be a pessimist about the
future, especially for those who consider
themselves to be on the side of progress
and enlightenment. Whatever our Koselleckian ,,horizon of expectation“ might
be, it is certain to be different from those
plural visions which drove the course of
the European Revolutions of 1848. But
in a more optimistic revolutionary era,
seemingly full of possibilities like that of
the mid-nineteenth century, how contemporaries anxiously sought to identify
the immanent telos leading, for better or
for worse, from current events to their
imminent future was undeniably as critical to their understanding of their present
as their grasp of the past that led them
there. This is one reason why historians

Edward Castleton

of 1848 must ask themselves, as best
they can, independently of their own
prejudices, what did the authors of the
particular texts they study genuinely want
and why. To this end, they should try and
capture the open-ended immediacies and
particularities contained within contemporaries’ attempts to give some semblance
of meaning to what so quickly and unpredictably happened in mid-nineteenth
century Europe.
Historical work on 1848 in France, or
elsewhere, will largely remain as much
a prisoner to the futurist content of
,,modern“ attempts to render relevant
visions and revisions of revolution as the
writings of those individuals who first
tried to figure out what exactly transpired that fateful year and the years that
followed.53 At least we can struggle to be
conscious of this mercurial truth about

Framework, New York, NY 1971, and his once highly influential idem, The Persistence of the Old
Regime: Europe to the Great War, New York, NY 1981. Both certainly could certainly be revisited in
light of a careful study of the different forms of European reaction the Revolutions of 1848 inspired
on the Continent and their discursive differences from the counter-revolutionary arguments provoked in the wake of the French Revolution. A starting point for such an approach could be Roger
Price’s survey essay, ,,The Holy Struggle Against Anarchy“: The Development of Counter-Revolution in
1848, in: D. Howe et alii, Europe in 1848, p. 25–54. Indeed, it might be that the concept of ,,class
war“ and its language gained much more traction through the efforts of socialism’s enemies than its
proselytizers. See, on this subject and the related one of the emergence of a rhetoric of ,,civil war“
in the France of 1848, Jean-Claude Caron, Frères de sang: la guerre civile en France au XIXe siècle,
Seyssel 2009; Emmanuel Fureix, Mots de guerre civile. Juin 1848 à l’épreuve de la representation,
Revue d’histoire du XIXe siècle 15, 1997, Nr. 2, p. 21–30; and the first section of D. Oehler, Ein
Höllensturz der Alten Welt. On Schmitt’s specific interest in 1848 and the mid-nineteenth century
crisis of traditional conceptions of political legitimacy and authority as discussed in relation to the
ideas of Donoso Cortès, Stein, and Tocqueville, see his collected essays in Carl Schmitt, Donoso
Cortés in gesamteuropäischer Interpretation. Vier Aufsätze, Cologne 1950; idem, Die Stellung Lorenz
von Steins in der Geschichte des 19. Jahrunderts, Schmollers Jahrbuch fur Gesetzgebung, Verwaltung
und Volkswirtschaft im Deutschen Reiche 64, 1940, Nr. 6, p. 641–646; and Historiographia in
nuce: Alexis de Tocqueville“ (1940), republished in idem, Ex Captivitate Salus. Erfahrungen der Zeit
1945–1947, Cologne 1950, p. 25–33.
53

For an overview some of the discursive innovations made by contemporaries in their attempts to
make sense of the events of 1848, see Hélène Desbrousses – Bernard Peloille, Révolution de
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the palimpsestic nature of interpretations
of revolutionary events. Our future might
seem considerably less full of emancipatory possibilities than the past. But it
also might just be that by striving better
to move two centuries backwards, we can

move one step forward in our own time
and exit the seemingly eternal recurrence
of political cycles of hope and disappointment of which the revolutionary
and counter-revolutionary events of 1848
now appear so emblematic.

1848: un décryptage du palimpseste, Mots 69, June 2002, p. 23–44. For an examination of how
conceptions of the future affected French socialists’ conceptions of the past during the later Third
Republic, see Julian Wright, Socialism and the Experience of Time: Idealism and the Present in Modern
France, Oxford 2017.
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Edward Castleton
Untimely Meditations on the Revolution of 1848 in France
(Abstract)
This article examines current discussions of the European Revolutions of 1848 in light of the larger
evolution of Anglo-American and French historiography since the second half of the twentieth century.
Although focusing in particular on French history, the article suggests why some knowledge of the
trends driving this evolution is necessary for improving our understanding of 1848‘s political and social
importance.
KEY WORDS

Historiography; France; Revolution 1848; slavery; Gareth Stedman Jones
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Maria Theresa’s Tricentennial in the
Czech Republic of 2017
IVO CERMAN

Public events commemorating historical
anniversaries in Bohemia have usually focused on turning points of Czech national
history, or on tragical events of the 20th
century. Last year, it was different. The
tricentennial of the birth of Empress Maria Theresa met with an unusually strong
interest on the part of the Czech public,
even though it does not belong to these
national milestones.
Maria Theresa has usually been commemorated on 1st of September because
that is the first day of school year in the
Czech republic and she has always been
recognized as the ruler who implemented the compulsory school attendance in
Bohemia. This is, why she had been known
to the large public even before last year’s
celebrations. Last year’s jubilee triggered
a general reevaluation of her person and
her era in Czech history. The strong interest of the media may have been motivated
by the potential the journalists saw in her
lifestory. There was a chance of telling the
story of a strong woman who was a fighter
and a mother at the same time. This is
what actually happened.
Media sought to attract larger public
to a Maria Theresa who was portrayed
like a predecessor of present-day working
mothers who also have to divide their
1

time between their job and their family.
The recurring question was, whether she
really loved her husband, Emperor Franz
Stephan of Lorraine. It should be also
noted that this focus on Maria Theresa
as a woman was paradoxically connected
with the false claim that she, as a woman,
had been ill-prepared for her role as a ruler
and therefore unfit for the job. The background idea was that she received some
kind of peculiar female education which
neglected all the modern sciences necessary for the post of a ruler.1 Unfortunately,
this claim was supported also by several
Czech woman historians.
Luckily, the media interest in Maria Theresa’s anniversary was generally
used by historians for the reevaluation
of her reign as an era of the Enlightenment. The 18th century is in Czech
school textbooks usually interpreted as
an era of enlightened absolutism, which
is usually credited for its administrative
and military reforms, but the Habsburg
monarchy is hardly ever considered as
a part of Enlightenment Europe. In the
meantime, the historiography of a younger generation of historians managed to
show that there was also some kind of
Enlightenment in Central Europe which
was not limited only to administrative

This new urban myth has been denied by Barbara Stolberg-Rilinger, Maria Theresia. Die Kaiserin in ihrer Zeit, München 2017, p. 22–25.
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and economic reforms. General questions concerning ethics, natural law and
medicine were also discussed here. The
newest Czech work discussing her reign
was our collective volume Habsburkové
1740–1918. Vznikání občanské společnosti
]The Habsburgs 1740–1918. The Making
of the Civil Society],2 which had perhaps
influenced the media in their apporach
to the anniversary. Apart from that, new
works by Jakub Zouhar on historiography, Daniela Tinková on the responses to
the French Revolution and on medicine
or Claire Madl´s on aristocracy and book
culture were published.
The Czech general public had already
appreciated Maria Theresa’s merits for
the public elementary education. Thanks
to last year’s media coverage, the general
public also began to appreciate her university reforms which opened the monarchy
to Enlightenment ideas.3 I have to admit
it was mainly my own tactics to use the
media attention for Maria Theresa’s private
life to promote this reevaluation of her era.
From then on, the Czech general public
knows that the Enlightenment and the
natural law made their impact even in our
country.
This said, I also have to admit that the
attempt to elaborate on this success with
the anniversary of the Dezemberverfassung
of 1867 failed miserably. The Dezemberverfassung was the first valid constitution in our history which guaranteed
civil rights and its reevaluation would be
2
3

Ivo Cerman

seen as a final step in the reevaluation of
Czech national history of the premodern
era. Even though the Austrian liberals
who fought for the civic rights guaranteed in the December constitution were
knowingly elaborating on the legacy of the
Enlightenment, their achievement did not
attract the interest of the Czech media, or
of the general public. There was no attractive personal story that would be connected to it, and the fact that the framers of
the constitution were all „Germans“ may
also be responsible for this lack of interest.
The 150 anniversary of the Dezemberverfassung and its liberties went on unnoticed
in the Czech public, but so it was in Austria, where there was only an exhibition in
the Parliament and a festive conference to
commemorate it.
In what follows, I would like to discuss
into more detail what was happening here
last year. I will divide my exposition into
four parts: TV shows, museum exhibitions
and public events, history conferences and
theme issues of Czech journals.
TV Shows

The tone for the celebrations was set by
the Czech public TV which was collaborating with Austria’s ORF on an international film about Maria Theresa. The
publicity which this film received gave
impulse to other media. The image of
Maria Theresia as a working mother was
actively promoted by the screenplay writer
Miroslava Zlatníková in a number of in-

Ivo Cerman (ed.), Habsburkové 1740–1918. Vznikání občanské společnosti, Praha 2016.

See Ivo Cerman, The Enlightenment universities, in: idem – Rita Krueger – Susan Reynolds (edd.),
The Enlightenment in Bohemia, Oxford 2011, p. 55–68.
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terviews which were published in various
Czech journals and on the internet. The
mini-series Maria Theresia was screened
at the end of the year.4 Actually, it showed
just the first years of her reign, and the
story turned only about her relationship
with Franz Stephan and a certain Hungarian lover. The part of Franz Stephan
was played by a young Czech actor Vojta
Kotek. The movie was a Czech-Austrian-Hungarian coproduction.
The intellectual origin of the image
of Maria Theresia as a working mother
must be looked for in another ORF team
which prepared a documentary on Maria
Theresia for the series Universum.5 The
producer of this documentary Monika
Czernin presented her image of Maria
Theresia as something entirely new because it was based on the newly rediscovered letters between Maria Theresia
and Sophia countess Enzenberg. The new
focus seems to be invented by the French
feminist historian Elisabeth Badinter
who was also speaking in this documentary. This documentary was also screened
on Czech TV.
There was also the third movie produced by the Czech TV, it was made by
the brothers Caban, who are well known
in the world of Czech alternative culture.
4

5

6
7

Their documentary titled Panovnice [The
Female Sovereign] combined interviews
with Czech historians with travels to
Vienna and excerpts from history litera
ture. The documentary was conceived as
a kind of film essay on various subjects
and stereotypes which the Czech general public usually connects with her
era. However, the programme editors
of Czech TV refused to broadcast this
documentary after its internal screening.6
Only the first part of the mini-series has
been finished. It has never been screened
publicly.
On the day before the anniversary,
Czech TV invited Ivo Cerman to speak
in the morning show on CT24, where
the question of Enlightenment and
rights was discussed. The main event was,
however, on Saturday 13 May 2017 when
the Czech TV consecrated the whole
evening to a long podium discussion on
the legacy of Maria Theresia. The main
speaker was the historian Martina Ondo
Grečenková from the History Institute
of the Czech Academy of Sciences.7 The
Czech TV prepared also a special issue of
the talk show historie.cs, where Martina
Grečenková, František Stellner, and Eduard Maur met to discuss the issues of her
times and Ivo Cerman made a voice-over

Marie Terezie, dir. Robert Dornhelm, screenplay Miroslava Zlatnikova, ORF-Czech TV – Hungary
2017.
Universum history: Maria Theresia – Majestät und Mutter, dir. Monika Czernin, Ernst Gossner,
ZDF 2017.
A statement from the producers to the author of this article.

Https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11412378947–90-ct24/217411058130512/obsah/543332–
300-let-od-narozeni-marie-terezie-m-terezie-manzelka-a-matka-hyde-park-a-rozhovor (accessed
18/01/2019).
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commentary on the Enlightenment and
natural law.8
Museum exhibitions and public events

In Austria, the main event was a huge
exhibition commemorating various aspects
of Maria Theresa’s reign. This was not the
case in the Czech republic. The Prague
Castle planned to organize a big exhibition, which was supposed to take place
in the former Damenstift. It was also
announced that the exhibits would be used
for a permanent exhibition that would
be located in the rooms formerly used by
Maria Theresia. This enterprise failed miserably because the most important objects
were all lent to the Austrian exhibition.
Since the Austrian exhibition was prolonged, people in Prague were left empty-handed for they had nothing to show.
Finally, the Prague Castle organized only
an awkward theatre presentation on 13th
May 2017, where actors dressed as Maria
Theresia and Franz Stephan were talking
to masses of tourist about the beauties of
Prague. As of now, the promise to refurnish the rooms in the former Damenstift
has not been fulfilled yet.
Finally, only Comenius’s National
Pedagogy Museum in Prague managed to
organize an exhibition commemorating
Maria Theresia´s reign. The exhibition
Hurrah to school with Maria Theresia [Hurá
do školy s Marií Terezií] focused on the
school reform and recalled the school
buildings, the social position of teachers
8

Ivo Cerman

and Johann Ignaz Felbiger’s teaching
methods.
Where Prague failed, chateaux around
the country had to step in. Chateau
Konopiště near Benešov organized one
exhibition, and chateau Libeň in Prague
organized another. The most important
public event of this anniversary might
be the decision of Prague 6 to establish
a public monument commemorating
Maria Theresia. It would be situated in
the new municipal park near the northern
walls of Prague Castle, at the exit from
the tunnel Blanka. On the 13th May
2017 the town hall organized a foundation-stone laying ceremony. The historian Ivo Cerman spoke there about the
philosophical message of Maria Theresia’s
monument in Vienna, and the philoso
pher Jan Sokol spoke about the main
historical events of her era. If the monument were realized, it would be the only
public monument to Maria Theresia in
the Bohemian lands.
Another public event took place on the
Křečhoř hill near Kolín, where there is an
old monument commemorating the battle
of Kolín in 1757, in which Austrian troops
defeated Frederick II of Prussia. The local
patriots organized a three day reenactment
of the battle which was presented as a project called Lace Wars [Válka v krajkách].
Several units of local patriots cruised the
surrounding villages from 26th to 29th June
2017 to make the people feel what war
was about in the 18th century.

Https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10150778447-historie-cs/217411058220018 (accessed
18/01/2019).
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Surprisingly, the anniversary made a feeble impact on the life of scholarly community, since there was only one history
conference devoted to the times of Maria
Theresa. It was organized by the Czech
Society for Eighteenth-Century Studies
and its chairperson Daniela Tinková. It
took place from 12th to 13th May 2017 in
Prague.
On the other hand, several historians
were speaking about the times of Maria
Theresia in public lectures on the radio or
in provincial towns. The art historian Jaroslav Sojka, working at the Prague Castle,
was invited to speak about the coronation
of Maria Theresia in the respected show
Radiojournal (12th May 2017). Ivo Cerman
was speaking about the times of Maria
Theresia in several radio shows, the most
important of which was The Guest at Home
[Host do domu] on 22nd May 2017 because it
made a larger impact.
These shows focused on educational
reforms and sought to emphasize that
these pertained not only to elementary
schooling, but also to universities. Maria
Theresa’s reforms brought here the ideas
of social compact and human rights. The
aim was to replace the fractured conception of Czech national history, which
emphasizes failures and interruptions, by
a conception which would underscore the
continuous growth of liberties and civil
society.
9
10

Theme issues

Finally, Maria Theresa’s reign has become
the topic of a number of magazines. Most
of them tried to attract the readers’ attention by publishing some shocking news
about her negative attitude to the Czech
nation. They often employed a strategy
based on using a real quote from Maria
Theresa, into which they inserted the
terms „Czechs“ or „Czech nation“. For
example the magazine Květy [Flowers]
15/2017 published a cover saying Marie
Terezie: „Čechům se musí diktovati! Nemají
rozum ani vůli“ [Maria Theresa: „the Czechs
must be dictated to! They have no reason, or
will“].9 This was actually a quote from
Ernest Denis Bohemia after the White
Mountain, where this sentence appears
as a quote from her political testament.10
However, the original statement did not
refer to „the Czechs“, but to the Estates.
So, it was the Estates who have to be dictated to, and who have no reason or will.
Theme issues were published by magazines such as Echo24, Týden [The Week]
and the history magazine Dějiny a současnost [History and Present], Živá historie
[Living History] 4/2017. The magazine
Respekt published a long query among
Czech historians and public figures asking
them whether we should recall the legacy
of Maria Theresa.
The theme issue of the history magazine Dějiny a současnost has been edited
by historians from the University of
South Bohemia. The supplement titled

Marie Terezie: „Čechům se musí diktovat! Nemají rozum ani vůli.“, Květy 15/2017.

„Se stavy nelze nic poříditi, nemají hlavy ani vůle, třeba postupovat s nařízeními.“ Ernest Denis, Čechy
po Bílé hoře I (translated by Jindřich Vančura), Praha 19213, p. 689.
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Maria Theresia. Zakladatelka moderní
monarchie [Maria Theresa, the founder of
the modern monarchy] has been edited by
Ivo Cerman. It presented four articles on
selected topics. Jiří Hofman returend to
the military reforms, which have been unusually disregarded in that year11, Ivo Cerman explained what kind of natural law12
was introduced to Habsburg universities
during the reforms. He stressed its importance for the inception of universal human
rights. Markéta Skořepová presented
actual opinions of historical demographs
on the Bohemian famine of 1771–1772.13
Jakub Zouhar from the University of
Hradec Králové, who is an expert on Jesuit
historiography, returned to the abolition of
the Jesuit order.14 The article cleared some
popular misconceptions about the Jesuits.
The journal Lidové noviny published
a long article by the historian Daniela

11

12

13

14

15

Ivo Cerman

Tinková titled Osvícenkyní proti své vůli
[Enlightened against her will]15 which
appeared in the weekend supplement of
13th May 2017. It presents a survey of
the history of her reign, focusing on the
modernization of administrative structures
and the bureaucratic apparatus. This is
a topic which is discussed also in the final
section, which should discuss „the making
of a civil society“. The article presents the
Enlightenment as a product of foreign
intelligentsia, emphasizing the role of
jansenists and freemasons.
In conclusion, the international
cooperation of our public media on the
tricentenary of Maria Theresa helped to
attract the public attention to the 18th
century. Historians managed to change the
public attitude to her era, which began to
perceive the connection between Czech
history and the European Enlightenment.

Jiří Hofman, „Už to nejsou ti staří Rakušané.“ Vojenské reformy Marie Terezie, Dějiny a současnost
[History and Present] 39, 2017, Nr. 5, p. 12–14.
Ivo Cerman, Před Rousseauem… Počátky myšlenky lidských práv v době Marie Terezie, Dějiny
a současnost 39, 2017, Nr. 5, p. 15–17.

Markéta Skořepová, Vyhladovělá země. Český hladomor 1771–1772, Dějiny a současnost 39, 2017,
Nr. 5, p. 18–20.

Jakub Zouhar, Zrušení tovaryšstva Ježíšova a katolické osvícenství, Dějiny a současnost 39, 2017, Nr.
5, p. 21–23.
Daniela Tinková, Osvícenkyní proti své vůli, Lidové noviny, 13 May 2017.
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Ivo Cerman
Maria Theresa’s Tricentennial in the Czech Republic of 2017 (Abstract)
The article provides a systematic survey of all the scientific and social events connected
with the tricentenary of Marie Theresa and explores their impact on the Czech historical
consciousness. The author argues that tricentenary changed the public´s attitude to the
age of enlightenment. The public have accepted more general values, such as natural law
and human rights, and began to perceive the Habsburg monarchy as a part of Enlightenment Europe.
KEY WORDS

Maria Theresa; Historical traditions; Bohemia; Enlightenment
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Jaroslav Čechura – Veronika Stachurová Kucrová – Zuzana Vlasáková,
Smiřičtí. Krátké dějiny úspěšného rodu,
Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2018
(= Šlechtické rody Čech, Moravy a Slezska 16), 488 s., ISBN 978-80-7422-646-5.
Dějiny šlechty se po roce 1989 v české
historiografii těší nebývalé pozornosti.
Stejnému tématu se dlouhodobě věnuje
ediční řada vydávaná Nakladatelstvím
Lidové noviny, ze které pochází recenzovaná kniha. Kolektiv autorů v čele s Jaroslavem Čechurou si vzal za cíl zmapovat
historii jednoho z význačných šlechtických rodů, jenž v dějinách vystupoval
od časů husitské revoluce až do třicetileté
války.
Kniha je členěna do patnácti kapitol. V prvních sedmi je v přísně popisném duchu rozebrán chronologický
vývoj všech známých mužských členů
rodu Smiřických. Kniha v jednotlivých
biografiích představuje „malé“ dějiny
a snaží se o postižení každodennosti
aktérů, zaobírá se také jejich zasahováním
do dějinného běhu Království českého.
Ve dvou kapitolách se čtenář může setkat
s tvůrcem rodové moci Janem Smiřickým,
jenž své bohatství získal v překotné době
husitských bouří. Na dalších stránkách
jsou pak rozebrány životní osudy jeho
potomků. Autoři ukazují členy rodu
Smiřických jako pečlivé hospodáře dobře
spravující své statky i poddané, kteří se až
na několik málo výjimek příliš neúčastnili
vysokých politických her a neoplývali
úředními hodnostmi. Přestože v těchto
částech autoři vychází často z primárních
278

historických pramenů, jejich mezerovité
dochování zřejmě nedovolilo hlubší interpretaci a práce tak nepřekročila hranice
silně popisného slohu.
V osmé kapitole je představeno geografické rozmístění dominia Smiřických
ve východních Čechách, které je rovněž
přehledně zachyceno na přiložené mapě.
Následující soupis panství, zámků a paláců ovšem zůstává opět pouze výčtem.
Zvláště u architektury zámků a paláců
by čtenář ocenil jejich hlubší rozbor.
Prostřednictvím důkladné interpretace
hmotných a písemných pramenů by pak
bylo možné rekonstruovat myšlenkový svět zadavatele staveb a stavebních
rekonstrukcí. Opět zde badatel naráží
na kritický nedostatek zvláště písemných pramenů. Podobným nedostatkem
trpí i následující kapitola, ve které se její
autorka věnuje vzdělání a kavalírským
cestám mladých Smiřických. Na výčtu
jednotlivých členů rodu a popisu kavalírských cest a jejich směrů přitom ukazuje
náboženské smýšlení členů rodu.
Jádrem knihy a podle mého soudu
nejzdařilejší částí je rozbor finančního
a správního hospodaření jednotlivých
členů rodu Smiřických. Nejprve je
naznačeno fungování raně novověkého
patrimoniálního hospodaření a přeměna rentového velkostatku v režijní. Autor
provedl důkladný rozbor účetních knih,
ze kterých získal důležité informace o životě na uvedených panstvích. V práci se
zabýval systémem hospodaření, pivovarní
výrobou, ze které plynuly do pokladny
na hradě Kumburku nemalé příjmy, ale
také rybníkářstvím a námezdní prací
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poddaných Smiřických. V těchto partiích knihy Jaroslav Čechura zúročil svůj
dřívější výzkum, který již byl časopisecky
publikován. Odkrývá tak jednu z částí
každodenního života nejen šlechtice,
ale zvláště poddaných raného novověku,
jejichž všední den je z důvodu chybějících písemných pramenů velmi obtížné
rekonstruovat.
Kapitola pojednávající o Smiřických
jako významných bankéřích své doby
ukazuje jednotlivé členy rodu, kteří se
vymykali z dobového standardu. V době,
kdy byl úvěr obvyklým způsobem získávání chybějících finančních prostředků, se
Smiřičtí díky výtečnému hospodaření stali věřiteli významných osobností počátku
17. století. Kniha v této části v náznacích
ukázala provázanost členů rodu nejen
s českou, ale i zahraniční šlechtickou
obcí. Stranou pozornosti nezůstaly ani
poslední věci člověka, konkrétně pohřeb
Albrechta Václava Smiřického ze Smiřic,
k němuž se dochovalo pohřební kázání.
Z něho dokázala autorka interpretovat
pohled na smrt a myšlenkový svět urozeného člověka raného novověku. Epilogem
knihy je snaha o postižení druhého života
rodu Smiřických v lidové slovesnosti
i krásné literatuře.
Recenzovaná kniha představuje první
syntetické zpracování dějin rodu Smiřických a shrnuje mnohé dílčí studie
k tématu. V tomto směru představuje
důležitý počin v oblasti bádání o urozené
vrstvě českého raného novověku.
Josef Čížek

Táňa Šimková, „Hrad přepevný je
Pánbůh náš.“ Saská luterská šlechta
severozápadních Čech ve světle raně
novověké sakrální architektury, Ústí nad
Labem–Praha, Scriptorium 2018, 336 s.,
ISBN 978-80-88013-58-7.
Saská šlechta usazená na počátku novověku v severozápadních Čechách se již
několikrát stala předmětem historického
výzkumu. Táňa Šimková se ve své knižně
vydané disertační práci pokusila dosud převládající zaměření na výpovědní
hodnotu písemných pramenů obohatit
o interpretaci dochovaných sakrálních
objektů, jež vznikaly nebo byly upravovány na objednávku urozených majitelů
panství. Dosavadní umělecko historické
přístupy se autorka snažila doplnit tázáním
po funkcích přestavovaných nebo nově
budovaných kostelů v demonstraci konfesionality šlechtických mecenášů, šíření či
prosazování luterské víry na panství nebo
v životě lokální luterské komunity věřících.
Architekturu církevních staveb přitom
chápala jako svébytný prostředek konfesionality šlechtického patrona, „samostatný
individuální symbol a vnějškový vizuální
komponent“ (s. 10), který měl působit
především směrem do okolního prostředí.
Spolu s analýzou symbolických významů
staveb, jejich částí a konstrukcí chtěla
poznat také mechanismy spojené se vznikem či přestavbami jednotlivých objektů,
do nichž spolu s majiteli panství promlouvali také představitelé církevní správy nebo
zemských úřadů (s. 14).
Objasnění geografického a chronologického vymezení tématu své práce stejně
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jako představení pramenů a dosavadní
literatury věnovala autorka první část
své rozpravy. Kapitola ale působí velmi
disproporčně. Zatímco metodickým východiskům práce, tedy moderním českým
i zahraničním výzkumům konfesionality
uměleckých děl, vzhledem k tématu
knihy, zejména pak architektury, věnovala
Táňa Šimková jen velmi stručnou pozornost (s. 52–54), v pasážích o jednotlivých
lokalitách se bohužel nevyhnula podrobnému líčení jejich středověkého vývoje.
Navíc poučeným čtenářům není nutné
obsáhle komentovat pramenné edice nebo
dochované písemné prameny.
Ve druhé části se již autorka věnovala situaci v severozápadních Čechách.
Nejprve ale považovala za nutné seznámit
s vývojem českosaských vztahů mezi léty
1526–1635 stejně jako s okolnostmi, jež
doprovázely příchod a usazování šlechtických rodů z různých částí Římsko-německé říše do severních a západních částí
Království českého. V souvislosti s pány
z Illburka, Salhauzeny či rytíři z Bünau
potvrdila tezi o odlišné kulturní a náboženské orientaci těchto rodů na Sasko,
která přispívala k jejich politické izolaci v nové zemi (s. 93). Po zdlouhavém
a kompilativně pojatém představení vývoje
církevní správy v království mezi husitstvím a Bílou horou, který jistě měl své
místo v kvalifikační práci, ale v její knižní
podobě mohl být výrazně redukován, se
konečně dostalo pozornosti náboženským
poměrům na panství Salhauzenů, kteří se
záhy přiklonili k učení Martina Luthera,
a pánů z Bünau, již konvertovali později.
Autorka je sledovala v průsečíku zájmů
280

vrchnosti, ale také měšťanů jednotlivých
měst i centrálních církevních i královských
úřadů, jejichž vliv byl ovšem v okrajových
částech země oslabený. Z jejího textu
vyplývá klíčová role šlechtických pozemkových vrchností v šíření luterské reformace, kterou prosazovali u svých poddaných,
jejichž většina ji časem přijala za svou.
Lutersky smýšlející patroni se přitom
museli vyrovnávat s přítomností katolických duchovních na svých panstvích, rezistencí katolických poddaných i se zásahy
centrálních úřadů do dění na nich, jimž
se však dokázali účinně bránit. Autorka se
zabývala rovněž náboženskou proměnou
škol či pokusy o budování autonomní
luterské církevní správy na sledovaných
doménách. Na rozdíl od šlechtických panství, kde hlavní role v jejich evangelizaci
připadla urozeným vlastníkům, byli v některých krušnohorských horních městech
( Jáchymov, Krupka), nositeli opravných
náboženských myšlenek zejména tamní
měšťané.
Již v této kapitole autorka kromě dalších projevů prosazování luterské reformace na severozápadočeských panstvích
sledovala také zakládání nových kostelů.
Právě na ně se koncentrovala třetí kapitola.
V ní se Táňa Šimková nejprve zabývala
vývojem vztahu Martina Luthera a dalších
luterských teologů k sakrálním objektům
a jejich vybavení. Poté již v detailním pohledu na zkoumané území vymezila starší
fázi, kdy docházelo k přebírání stávající
sítě katolických svatostánků, a novější
období druhé poloviny 16. a počátku
17. věku, kdy vznikaly nové stavby. Jejich
budování opět interpretovala v kontextu
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dobových právních norem a jejich problematického prosazování v příhraničních
oblastech země. Protože jeden z argumentů, jimiž luterští šlechtici legitimizovali
stavbu nových svatyní, spočíval v potřebě
rodového pohřebiště, zabývala se autorka
rovněž dochovanými náhrobky a epitafy
stejně jako dalšími architektonickými
prvky, prozrazujícími úzké vazby do sousedního Saska.
Zatímco předchozí text se snažil
představit zkoumané sakrální objekty
jako součást reprezentace šlechty i jejího
působení na poddané, následný katalog
usiloval zdokumentovat vývoj svatostánků. Soustředil se na šestici kostelů
( Jedlka, Benešov nad Ploučnicí, Krupka, Valtířov, Svádov a Krásné Březno),
přičemž součástí každého hesla jsou údaje
o nejstarší zmínce, držbě, architektuře
a rovněž stavební analýza. Nechybí ani
bohatá obrazová dokumentace.
Obsáhlá publikace se snaží téma luter
ské šlechty v severozápadních Čechách
nahlížet optikou hmotných pramenů,
konkrétně sakrálních staveb, a sledovat
jejich roli v náboženském životě panství
v předbělohorském století. K novým
poznatkům se ale čtenář musí prokousat rozsáhlými kompilativně pojatými
pasážemi. Naopak na některé otázky
čeká odpověď marně. Jestliže autorka
usilovala o poznání původu, uspořádání
a symboliky vnitřního vybavení zvolených
sakrálních staveb (s. 16), není z její rozpravy patrné, zda se dochovaly inventáře
kostelů, které by umožnily poznat jejich
vybavení liturgickými a dalšími předměty ve zkoumaném období. Velmi rušivě

působí používání adjektiva „reformovaný“ (například reformované vyznání,
reformovaná víra, reformovaná saská
šlechta, reformované saské učení), které
není nikde blíže vysvětleno. Přestože jím
autorka zjevně označuje vztah k luterství,
pojem se naopak používá pro kalvínskou
reformaci. V jinak zajímavé a podnětné
práci čtenář rovněž postrádá jmenné
a místní rejstříky.
Josef Hrdlička
Marek Starý, Cizozemci a spoluobyvatelé. Udělování českého obyvatelského
práva (inkolátu) v době předbělohorské, Praha, Auditorium 2018, 767 s.,
ISBN 978-80-87284-67-4.
Právní historik Marek Starý si zvolil ve své rozsáhlé monografii závažné
badatelské téma udělování obyvatelského práva v předbělohorském Království českém. Přestože kriticky navázal
především na faktograficky cenné práce
Vladimíra Klecandy, založil svůj výzkum
na hlubokém a časově náročném ponoru
do archivních pramenů, zvláště do písemností ve fondech a sbírkách uložených
v Národním archivu v Praze, k nimž
na prvním místě náleží České gubernium,
Desky dvorské, Desky zemské, Královská
registra, Reverzy k zemi, Salbuchy a Stará
manipulace. Své pojednání rozdělil
do pěti hlavních celků, které následně
dále členil podle jednotlivých dílčích
témat svého výzkumu.
Zatímco v prvním celku autor shrnul v zásadě známé poznatky odborné
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literatury o obsahu inkolátu a právním
postavení cizinců v předbělohorské době,
představil ve druhém a třetím oddíle knihy výsledky vlastních náročných
výzkumů, v nichž s hlubokou znalostí
archivních pramenů popsal právní normy,
podle kterých byli přijímáni cizinci
na zasedáních českých zemských sněmů
za obyvatele v Království českém, ať šlo
o vlastní sněmovní přijetí, následné vystavení reverzů či vykonání přiznání k zemi
po udělení inkolátu. Stranou neponechal
přímluvy panovníka, který musel vyjádřit
souhlas s udělením obyvatelského práva.
Pozornost věnoval rovněž jiným způsobům nabývání inkolátu a jeho pozbývání,
zejména dědičnému přenosu, sňatku
a přijetí do panského, rytířského nebo
městského stavu v zemi. Do nejrozsáhlejšího čtvrtého oddílu knihy umístil autor
abecedně řazený katalog 163 rodů, které
získaly v předbělohorské době obyvatelské právo v Království českém. Komentovaná hesla v katalogu uspořádal podle
shodné struktury, v níž se zabýval nejen
všemi kroky výše popsaného právního
procesu jejich přijetí za obyvatele v zemi,
ale sledoval majetkové zázemí, politické
kariéry a podobu erbovních znamení
nových obyvatel země. Naopak ve stručném pátém oddíle autor pracoval s předloženým souborem šlechtických rodů
jako badatelským celkem, jemuž položil
několik otázek. Především statisticky
zjišťoval geografické, stavovské, majetkové, politické a náboženské charakteristiky
cizinců, kteří získali v předbělohorském
Království českém obyvatelské právo.
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Nesporný vědecký přínos badatelsky
velmi potřebného tématu představuje
v recenzované práci její hluboké heuris
tické ukotvení. Na druhé straně autor
nedokázal uplatnit potřebný nadhled
nad mnohomluvnou výpovědí archivních
písemností. Jeho text je natolik přesycený
faktografií a utopený v množství příkladů přímo přebíraných z pramenů, že se
v něm doslova ztrácejí autorova podstatná zjištění právního charakteru, která
představují největší poznávací hodnotu
knihy. Rozvleklé popisy jednotlivých
případů udělování inkolátu bylo přece
možné podstatně krátit nebo pouze velmi
stručně shrnout s odkazem na použité
prameny. Přesunutí příkladů do poznámkového aparátu autorovi neumožnil jeho
rovněž nadměrný a faktografickou náplní
přetížený rozsah. Východisko mohla
nabídnout výstižná shrnutí zjištěných
poznatků v závěrech jednotlivých oddílů
knihy, které ovšem autor nevyužil.
Přílišnou zahleděnost Marka Starého
do pramenů dokládá pojetí a zvláště obsah
jeho komentovaných hesel v katalogu.
Jejich hutný text autor v zásadě vystavěl
na výpovědi pramenů o udělení inkolátu a hesel ze standardní genealogické či
slovníkové literatury. Velmi málo přihlížel
k výpovědi dalších odborných prací, které
se bezprostředně týkají nově přijatých osob
za obyvatele v Království českém nebo
sledují širší společenské souvislosti popisovaného jevu. Celou řadu studií k životním
osudům cizinců po přijetí za obyvatele
v předbělohorské době autor neuvedl ani
v závěrečném bibliografickém přehledu.
Jelikož udělování obyvatelského práva
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cizincům a jejich usazování v Království
českém ovlivňovalo každodenní život
předbělohorské společnosti, nemůže jeho
poznání vystačit s několika statistickými
přehledy v posledním oddílu práce, který
svým pojetím a představenými výsledky
bohužel nepřekročil nejužší vymezení
významu slovního spojení „vyhodnocení
fenoménu imigrace“ z jeho záhlaví. Navzdory značnému rozsahu knihy nezůstalo
na skutečnou interpretaci obsahu hlavního
tématu ve společenském kontextu předbělohorské doby již místo.
Přestože se Marek Starý pokusil
objasnit, proč jména všech osob přijatých
za obyvatele v Království českém důsledně uvádí v počeštělé podobě, nepovažuji
jeho důvody za dostatečně přesvědčivé (s.
210–212). Důsledná bohemizace jmen
méně známých rakouských a říšských
šlechticů působí rušivě a pro uživatele
knihy zmatečně („Jerger z Toletu“, „Kýn
z Kýnu“). Osobně zastávám v praxi vyzkoušený názor, že důsledná bohemizace
jmen urozených cizinců není pro předbělohorskou dobu především s ohledem
na tradici a jazykový cit možná navzdory
tomu, že v naprosté většině česky psaných pramenů z tohoto období se takové
jazykové zkomoleniny vyskytují. Ačkoliv
se nebráním užívat pro předbělohorskou
dobu bohemizovanou podobu několika
jmen známějších šlechtických osob nečeského původu, která se běžně objevuje
v odborné literatuře (např. Ditrichštejn),
v případě méně známých urozených
cizinců dávám přednost jejich původnímu
pojmenování bez zbytečných bohemikálních zásahů.

Pokud odhlédnu od příležitostných
chyb (např. rozkolísané psaní České
království a české království, s. 170,
177), v německém pravopise (s. 729,
jde o Österreichisches Staatsarchiv
Wien) a ve jménech autorů (na s. 746
nejde o Josefa Hrdličku, nýbrž o Jakuba
Hrdličku), považuji za zásadní formální
nedostatek práce Marka Starého absenci
rejstříků. V rozsáhlé a navíc velmi nepřehledné knize, která by mohla splňovat
nároky důležité materiálové příručky
a vytvářet odrazový můstek pro další
badatele o sociálních dějinách předbělohorské šlechty v Království českém,
chybějící rejstříky výrazně snižují její
užitnou hodnotu. Jejich absenci rozhodně
nemůže nahradit abecední katalog rodů
obdařených inkolátem. Poslední výhrada
se týká nekvalitně reprodukovaných erbů
v katalogu, jejichž obsah je vzhledem
k velikosti a černobílému provedení
na hranici čitelnosti a další badatelské
využitelnosti.
Václav Bůžek
Josef Hrdlička – Jiří Just – Petr Zemek
(edd.), Evangelické církevní řády pro
šlechtická panství v Čechách a na Moravě 1520–1620, České Budějovice
2017 (= Prameny k českým dějinám
16.–18. století, řada B, svazek VIII),
497 s., ISBN 978-80-7394-679-1.
V rámci ediční řady, jejímž cílem je zpřístupňování vybraných pramenů k českým
dějinám raného novověku, vyšel nyní soubor materiálu, který má zásadní důležitost

OPERA HISTORICA • ROČNÍK 19 • 2018 • č. 2

opera_02_2018.indd 283

283

11.03.2019 16:04:41

/ ZPRÁVY O LITERATUŘE /

pro poznání povahy reformace v českých
zemích. V tomto ohledu je ediční počin
významným a velice vítaným krokem
k budoucí syntéze, jež prozatím schází.
Editoři patří mezi naše přední specialisty
v dané oblasti a k tématu reformace publikovali již řadu významných příspěvků.1
Jak výběr církevních řádů, tak i struktura
rozsáhlé úvodní studie, která zasazuje jednotlivé dokumenty do konfesně
správního kontextu v příslušném regionu
(lokalitě, panství) ukazují na primární
zájem editorů o shromáždění základního
korpusu dokumentů a informací k jejich
vzniku, a to v souvislosti s tématem šlechtické konfesionalizace. Lze to vnímat jako
pokračování úsilí podrobněji zmapovat
oblast role majitelů panství (šlechty
a prelátů) v procesech konfesionalizace a sociální disciplinace, neboť ta byla
ve starší historiografii neprávem opomíjena na úkor aktivit zeměpána, církve,
měst či poddaných, jak již dříve upozornil
Thomas Winkelbauer.2
Edice zahrnuje 22 řádů z let
1523–1616. Autoři vybrali církevní řády
v užším slova smyslu, což znamená, že
mimo jejich pozornost zůstaly například
školní řády či listiny předávající patronátní
právo městským radám. Přesto je soubor
velmi různorodý a kupříkladu uherskobrodská konfese z roku 1566 vlastně
1

2

rovněž není církevním řádem v užším
slova smyslu, i když její zařazení má
své opodstatnění vzhledem ke kontextu
výzkumu šlechtické konfesionalizace. Časové rozložení publikovaných písemností
ukazuje na výraznější recepci řádů německé reformace teprve v sedmdesátých
a osmdesátých letech 16. století. A také
se ukazuje, že specifické církevní řády
pro vybraná panství vznikaly i po vydání
České konfese a Rudolfova majestátu, což
není nevýznamný aspekt. Potenciál využití
vydaného materiálu pro následný historický výzkum je značný. Je to předně otázka
reformy liturgie. Několik řádů dobře
demonstruje podstatu liturgie, významy
vybraných úkonů, zásadní roli zpěvu
a další aspekty, svědčící již jen z letmého
pohledu o podstatné proměně od středověké náboženské praxe. Dále je to téma
prolnutí světské a duchovní moci. Reformace znamenala výraznou aktivitu laiků,
jejich vstup do církevně správní sféry,
angažovanost ve věcech víry. A nabízí se
také problematika teologického ukotvení
otázek pokání, chudinství či vzdělání.
Publikované církevní řády jsou velmi
různorodé a není snadné nalézt jejich
společné momenty. Vedle sebe zde stojí
praktické předpisy liturgie, podoby bohoslužeb a církevní správy ( Jáchymov), dále
výrazněji teologicky formulované konfese

Josef Hrdlička, Víra a moc. Politika, komunikace a protireformace v předmoderním městě ( Jindřichův
Hradec 1590–1630), České Budějovice 2013; Jiří Just, 9. 7. 1609. Rudolfův majestát. Světla a stíny
náboženské svobody, Praha 2009; Petr Zemek, Reformace, protireformace a rozvinutí poreformačního
katolictví v Uherském Brodě – křesťanská víra v proměnách času, Uherský Brod 2006.

Thomas Winkelbauer, Grundherrschaft, Sozialdisziplinierung und Konfessionalisierung in Böhmen,
Mähren und Österreich unter der Enns im 16. und 17. Jahrhundert, in: Joachim Bahlcke – Arno
Strohmeyer (edd.), Konfessionalisierung in Ostmitteleuropa. Wirkungen des religiösen Wandels im
16. und 17. Jahrhundert in Staat, Gesellschaft und Kultur, Stuttgart 1999, s. 307–338.
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(Uherský Brod 1566, Velké Meziříčí
1584, Uherský Ostroh 1603) i předpisy
čerpající zjevně z běžných polizeyordnungen, tedy mravnostních norem navázaných na výkon lokální správy (Holešov
1574). Jsou zde nicméně i řády, které
prostě kombinují polizeyordnungen s konfesně vyznavačským textem a uspořádávají tak život lokální komunity (Brumov
1578, Uherský Brod 1582) obdobně, jak
činí řády Jednoty bratrské. Žádoucí bude
v této souvislosti komparace s ohledem
na místní specifika. Potvrzuje se totiž
v německé historiografii opakovaný poznatek, že z praktického hlediska závisela
reforma na regionálních podmínkách.
Bude tudíž nezbytné provést analýzy
na lokální úrovni, která umožní zohlednit
sociální a ekonomickou strukturu, možnosti komunikace a podobně.
Součástí edice je obsáhlá úvodní
studie, která nabízí podrobný historiografický přehled o dosavadním publikování
církevních řádů v dějepisectví českém,
německém a rakouském, a následně
také důkladné pojednání o každém ze
zahrnutých řádů. Co se týče historiografie, hlavní pozornost byla pochopitelně
s ohledem na zájem editorů upřena
na otázky šlechtické konfesionalizace,
přesto může překvapit chybějící reflexe
3

výzkumu zeměpanské konfesijní politiky
( Joachim Bahlcke, Winfried Eberhard),3
která dávala významný impuls i rámec
konfesionalizaci šlechtických vrchností. A užitečné je rovněž podotknout,
že nejen v německé historiografii existuje
kromě bohaté ediční činnosti, jak editoři
uvádějí, také široké spektrum přístupů
ke zkoumaným řádům, a to v kombinaci
s dalšími prameny.
V případě textů k jednotlivým řádům
sledovali editoři primárně konfesně
správní situaci v jednotlivých regionech,
tedy postoje vrchností, situace ve farnostech, otázku zavedení reformace a případných konfesních sporů. Při hledání důvodů k sepisování konfesí dospěli k závěru,
že hlavní motivací byla existence konfesního pnutí (vymezování se konfesních
komunit) a vnitrocírkevní snahy o disciplinaci duchovních. To je pravděpodobné,
řády zřetelně ukazují snahy o disciplinaci
věřících i duchovních správců v kontextu
budování pevnější církevní organizace.
Není však od věci uvažovat i ve směru
potřeby usměrnit život komunit ve spojitosti s konfesním aspektem. Jinými slovy
bylo nezbytné provázat dosavadní lokální
polizeyordnungen s konfesní politikou
vrchností. Je zjevné, že vrchnosti čím
dál více cítily možnost, ba povinnost, se

Joachim Bahlcke, Regionalismus und Staatsintegration im Widerstreit. Die Länder der Böhmischen Krone im ersten Jahrhundert der Habsburgerherrschaft, München 1994; Winfried Eberhard,
Konfessionsbildung und Stände in Böhmen 1478–1530, München – Wien 1981; týž, Reformatorische Gegensätze, reformatorischer Konsens, reformatorische Formierung in Böhmen, Mähren und Polen,
in: Joachim Bahlcke – Hans-Jürgen Bömelburg – Norbert Kersken (edd.), Ständefreiheit und
Staatsgestaltung in Ostmitteleuropa. Übernationale Gemeinsamkeiten in der politischen Kultur vom 16. – 18. Jahrhundert, Leipzig 1996, s. 187–215; týž, Voraussetzungen und strukturelle
Grundlagen der Konfessionalisierung in Ostmitteluropa, in: Joachim Bahlcke – Arno Strohmeyer
(edd.), Konfessionalisierung in Ostmitteleuropa. Wirkungen des religiösen Wandels im 16. und 17.
Jahrhundert in Staat, Gesellschaft und Kultur, Stuttgart 1999, s. 89–103.
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do těchto věcí vkládat a konfesně „policejní“ rámec v lokálním kontextu usměrňovat. Nakonec je užitečné za vším spatřovat i obecně christianizační moment,
tedy zintenzivnění potřeby korigovat,
specifikovat a výrazněji uvést do praxe
systém víry a náboženských praktik, což
byl jeden z významných projevů a důsledků reformace.4 O důležitosti tohoto
aspektu vypovídá zásadní pozornost,
kterou řády věnují konfesnímu školství
a vzdělávání laiků. A řády také vymezují
minimální očekávaný rozsah náboženské gramotnosti, což je opět podstatný
moment při uvažování o reformaci jako
christianizaci.
Úvodní studie tedy nabízí především
perspektivu církevních dějin, koncentrovaných na otázky správy, méně už
teologie. Sledované vztahy mezi vrchnostmi a farami se nicméně samy o sobě
ukazují jako velice spletité a pro autory
takový záměr představoval velmi náročnou heuristickou práci. Ta se však jistě
vyplatila. Na povrch totiž vystupují různé
strategie vrchností, od podpory tvorby
řádů až po cílevědomou, agresivní konfesní politiku. Je evidentní, že šlechtické
vrchnosti využily možnosti konfesních
aktivit k disciplinaci poddaných, což ale
neznamená, že by je vedla pouze sociálně
4

ekonomická zištnost. Z řádů naopak
vyplývá jistá naléhavost ve snaze vyrovnat
se s konfesní identitou. Editoři prozatím
neprovedli analýzu řádů, v níž lze v budoucnu doufat. Sami ostatně naznačují
okruh možných témat, například otázku
budování jednotné evangelické správy,
konfesních kontroverzí, vztahu světské
a duchovní moci, lokálních specifik náboženské situace a obecně charakteru české
reformace v širších evropských souvislostech. Nadále bude záhodno zkoumat
i otázku disciplinace věřících nebo provázanosti starších lokálních „policejních“
řádů s řády vyznavačskými. Zde je ovšem
nezbytné zohlednit i církevní řády a polizeyordnungen zeměpanských měst. Stejně
tak v budoucí analýze nemohou chybět
kontroverze s katolíky; katolická správa
a její případný vliv na formulování evangelických řádů zůstaly v této edici stranou
zájmu. A samozřejmě bude také nutno
zasadit řády do kontextu teologického
vývoje v Římsko-německé říši. Pokud jde
o teologii, editovaný materiál je velmi
různorodý, snad až příliš na systematickou analýzu. Avšak v řadě dokumentů je
zahrnuta sofistikovaná teologická argumentace, která si zaslouží další pozornost.
Zajímavé také bude sledovat, do jaké
míry lze uvažovat o teologické integritě

Scott Hendrix, Rerooting the Faith: The Reformation as Re-Christianization, Church History 69,
2000, č. 3, s. 558–577; Peter Blickle, Die Reformation vor dem Hintergrund von Kommunalisierung
und Christianisierung. Eine Skizze, in: Týž – Johannes Kunisch (edd.), Kommunalisierung und
Christianisierung. Voraussetzungen und Folgen der Reformation 1400 –1750 (= Zeitschrift für
historische Forschung, Beiheft 9), Berlin 1989, s. 9–28; Ronnie Po-Chia Hsia, Die Sakralisierung
der Gesellschaft: Blutfrömmigkeit und Verehrung der Heiligen Familie vor der Reformation, in: Peter
Blickle – Johannes Kunisch (edd.): Kommunalisierung und Christianisierung. Voraussetzungen und
Folgen der Reformation 1400 –1750 (= Zeitschrift für historische Forschung, Beiheft 9), Berlin
1989, s. 57–75.
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řádů na území Čech a Moravy, a zda si
lze klást otázku ohledně „polohy“ české
reformace v teologickém vývoji v Evropě
16. století.
Do jisté míry srovnávací pohled
na církevní řády, který editoři poskytují
v úvodní studii, ukazuje řadu důležitých
informací o reformaci: rozsah a intenzitu
uplatňování patronátu, zasahování vrchností do duchovní správy panství. Není
vůbec nevýznamné, že sebraný materiál
jasně ukazuje velký zájem a aktivitu
šlechtických vrchností. Dále je doložen
značný teritoriální ohlas reformace v Čechách a na Moravě a také zásadní role
šlechtických vrchností při jejím prosazování. Editoři svou prací poskytli dobrý
přehled o správních i teologických centrech české reformace a poukázali na to, že
i na Moravě vznikly významné iniciativy,
spojené s vybudováním nadregionální
evangelické církevní organizace. Jak už
bylo konstatováno dříve, tyto snahy nebyly diskutovány na úrovni zemských stavů,
jako tomu bylo v Čechách v případě
České konfese, ale v rovině jednotlivých
vlastníků panství. Z řádů vyplývá snaha
formovat konfesní komunity, respektive
konfesně definovaná společenství, což
svědčí o tom, že konfesi lze považovat
za podstatný prvek identity, za sociálně
distinktivní moment, ačkoli nelze pouštět
ze zřetele, že jde stále „jen“ o předpis,
nikoli praxi samotnou. Úvodní text edice
tak v zásadě představuje významný materiál k syntéze správních dějin české reformace a – jak už bylo uvedeno – spolu se
zpřístupněnými prameny tvoří celek, jenž
bude zásadním východiskem budoucího

syntetického zpracování dějin reformace
v českých zemích.
Tomáš Malý – Anna Pečinková
Stefan Hanss, Lepanto als Ereignis.
Dezentrierende Geschichte(n) der Seeschlacht von Lepanto (1571), Göttingen,
V&R Unipress 2017 (= Berliner Mittelalter- und Frühneuzeitforschung, Band 21),
710 s., ISSN 2198-6223;
ISBN 978-3-8471-0768-2.
Stefan Hanss, Die materielle Kultur
der Seeschlacht von Lepanto (1571).
Materialität, Medialität und die historische Produktion eines Ereignisses I-II,
Würzburg 2017 (= Istanbuler Texte und
Studien, Band 38,1–2), 1006 s.,
ISSN 1863-9461;
ISBN 978-3-95650-264-4.
Přestože vítězství Svaté ligy nad Osmanskou říší v námořní bitvě u Lepanta
7. října 1571 připoutávalo badatelskou
pozornost mnoha generací historiček
a historiků, které se zabývaly tureckým
nebezpečím ve Středomoří, zvolil Stefan
Hanß ve své rozsáhlé monografii, kterou
obhájil roku 2015 na Freie Universität
v Berlíně jako disertační práci a publikoval ve třech knižních svazcích o dva roky
později ve dvou nakladatelstvích, originální metodologický přístup. Námořní
vítězství u Lepanta představil v širokých
interpretačních souvislostech jako událost globálního významu, jež významným
způsobem ovlivňovala kolektivní mentalitu raně novověké společnosti. Aby
mohl uplatnit zvolený metodologický
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koncept, nevycházel pouze z poznatků
odborné literatury, ale musel podniknout
impozantní výzkum písemných, ikonografických a hmotných pramenů, které
obsahovaly rozmanitá lokálně, sociálně
a nábožensky pestrá svědectví o bitvě
u Lepanta. Hluboké ocenění si zaslouží
autorova práce s jazykově a paleograficky
neobyčejně obtížnými prameny, které
dokázal využít v širokém interpretačním
kontextu tématu své práce. Z decentralizovaného obrazu dějin námořní bitvy,
v němž nezanikly osudy aktérů a jejich
skutků, mohl dospět autor k závěru, že
Lepanto bylo událostí, která symbolizovala v globálním vnímání vítězství
křesťanů.
Ve svazku nazvaném Lepanto als
Ereignis autor vyváženě vylíčil průběh
oslav po vítězné bitvě v řadě evropských
i mimoevropských zemí, přičemž se
neomezoval pouze na popis slavností,
ale zkoumal jejich sociální, náboženský
a symbolický rámec. Zvláště při výkladu o oslavách vítězství v Benátkách
a říšských městech měl na paměti širší
politické souvislosti osmanského nebezpečí. Oceňuji především tu část výkladu,
v níž se autor zabýval průběhem jednání
o možném přístupu Římsko-německé říše ke Svaté lize roku 1572. Stefan
Hanß spolehlivě prokázal, že oslavy
křesťanského vítězství u Lepanta překročily v jednotlivých zemích úzké hranice
konfesí.
Do dvou objemných svazků, které
autor přiléhavě nazval Die materielle
Kultur der Seeschlacht von Lepanto (1571),
zahrnul volně navazující případové
288

studie ukotvené v metodologickém
přístupu symbolické komunikace, v nichž
se snažil postihnout prostředky utvářející obraz této námořní bitvy v očích
současníků. Přestože jsou oba svazky
v zásadě logicky strukturované, místy
působí výklad v jednotlivých kapitolách
nevyváženým dojmem. Navíc je zatížen
nadbytečným popisem obsahu použitých
pramenů, který bylo možné krátit. Zcela
zásadní význam má pojednání Stefana
Hanße o šíření dobových novinových
zpráv a tisků o vítězství Svaté ligy,
které významným způsobem obohatilo dosavadní poznatky o zpravodajství
v Evropě. Lze litovat, že dochovaná avisa
zpravidla neumožňují blíže poznat, jak
na jejich obsah reagovali příjemci a jak
sdělovali svoje poznatky svým korespondentům. Za vynikající považuji autorovy
úvahy o zvukových projevech na počest
oslav vítězství u Lepanta, které důrazem
na smyslové prožitky nepochybně předznamenávaly dramaturgii raně barokních
slavností.
Mimořádné interpretační schopnosti prokázal Stefan Hanß ve výkladu
o válečné kořisti, jež tvoří v jeho pojetí
pilíř ke zpřítomňování vítězství v paměti
aktérů a jejich souputníků. Autor plným
právem přičítal symbolický význam zbraním, praporům, válečným trofejím a dalším předmětům hmotné kultury, které
se staly kořistí vítězů a sloužily v jejich
sídlech a během rozmanitých performancí k inscenaci námořní bitvy u Lepanta jako konkrétní události globálního
významu. Hanßův pohled na křesťanské
i muslimské otroky na galérách, na jejich
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osvobozování a případné konverze
představuje z mého úhlu pohledu velmi
závažné a dosud vědecky málo probádané
téma, které by si zasloužilo podrobnější
rozvedení a zpracování v samostatné
monografii. Naopak výklad o průniku
„exotických“ předmětů připomínajících
bitvu u Lepanta do kunstkomor evropských velmožů by vyžadoval s ohledem
na poznatky o kulturním transferu mezi
renesančními rezidencemi nejen důslednější uplatnění srovnávacího přístupu, ale
také méně popisu jednotlivých položek,
o kterých vypovídají dostupné inventáře. Více pozornosti mohl autor věnovat
výběru a následné reprodukci předmětů
hmotné kultury, jejichž symbolický význam nezůstal stranou jeho interpretačního zájmu.
Stefan Hanß si zvolil neobyčejně
náročné badatelské téma. S obdivuhodnou znalostí literatury, rozmanitých
pramenů a teoretických poznatků si
vytvořil metodologicky nosnou koncepci,
v níž nahlížel námořní bitvu u Lepanta
v lokálních kontextech jako křesťanské
vítězství univerzálního významu. Komunikativní obraz Lepanta skládali současníci prostřednictvím reflexe slavností,
zpráv, tisků, kázání, zvuků, ukořistěných
předmětů a dalších věcí symbolického
významu. Lepanto se stalo v pojetí autora
událostí, která měla svou skutečnou
vojenskou, mediální a materiální podobu. Ta hluboce ovlivnila mentalitu raně
novověkých společností a jejich sociálních struktur v různých geografických
prostorech.
Václav Bůžek

Josef Kadeřábek, Nerovný boj o víru.
Páni z Martinic a rekatolizace města
Slaný (1600–1665), Karolinum, Praha
2018, 286 s., ISBN 978-80-246-3667-2.
Zájem o náboženský vývoj českých zemí
v raném novověku nachází odraz také
v případových studiích, jejichž autoři
detailně zkoumají vývoj konfesních, ale
i právních, politických či kulturních
(v užším slova smyslu) poměrů v konkrétní lokalitě nebo na menším území,
například panství. Takový přístup dává
v případě dobře dochované pramenné
základny možnost poznat jednotlivé
aktéry, kteří měli na náboženský vývoj
lokality největší význam, sledovat motivace jejich jednání, vzájemné interakce
a zachytit dopad „velkých“ dějinných
procesů na život konkrétních osob a třeba i z lokální perspektivy korigovat roli
různých etatisticky vymezených konceptů. K podobnému „pohledu zdola“ (zde
s. 10), zkoumajícímu dopad politických a náboženských událostí z první
poloviny 17. století na život měst, se
přihlásil také Josef Kadeřábek, který
se zaměřil na dějiny Slaného v prvních
dvou třetinách 17. století. Dopadům
soudobých změn na náboženskou tvář
města, ale i jeho právní postavení, správu
či například majetkové poměry tamních
měšťanů se věnoval ve svých studentských kvalifikačních pracích i v několika
studiích.
Genezi situace ve Slaném autor sleduje
v pěti chronologických úsecích, jejichž
mezníky byl nástup násilné rekatolizace (1621) a dědičná zástava dosud
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královského města Jaroslavu Bořitovi
z Martinic (1623), saský vpád (1631),
přechod města do Martinicovy dědičné držby (1638), velmožova smrt
(1649) a následná vláda jeho potomků.
Dění autor nazírá jako výsledek střetu
dvou hodnotových systémů či sociálních okruhů; na jedné straně Martiniců
a jejich úředníků, na druhé pak slánských
měšťanů, jež podle něho určovaly jejich
kolektivní identitu a konfesní identifikaci
(s. 12–13, 233). Naopak místní duchovní
stojí většinou stranou autorova zájmu
a role celozemských světských i duchovních autorit je zcela upozaděna.
Navzdory tomuto přístupu je Kadeřábkova rozprava nejzajímavější tam,
kde autor opustí svou někdy až násilně
budovanou konstrukci a dá slovo dobovým aktérům. Přestože sama volba
Slaného pro případovou studii má zjevné
slabiny, dané zejména absencí většího
množství pramenů městské a vrchnostenské provenience, podařilo se Josefu
Kadeřábkovi představit plastický obraz
náboženského vývoje města v relativně
dlouhém období a sledovat jednotlivé
aktéry i procesy, které souvisely se změnou duchovního klimatu ve městě, v delší
časové perspektivě. Zatímco výklad
o předbělohorských poměrech je vcelku
stručný, zajímavější jsou pasáže o cílené snaze nového majitele města a jeho
úředníků o konverze slánských měšťanů
ve dvacátých a třicátých letech 17. věku
(včetně zajímavého postřehu o Martinicově averzi vůči aktivitám duchovních
autorit na s. 135–136) i o možnostech
rezidence osob vystavených tomuto tlaku.
290

Zaslouženou pozornost Josef Kadeřábek
věnoval také slánským exulantům. Sledoval osoby, které odešly do Saska, za saského vpádu se vrátily do města a zaujaly
svá místa v obci, aby poté znovu emigrovaly. Autor se zaměřil také na majetkové
důsledky jejich chování i na postupnou
proměnu jejich vnímání u slánských měšťanů. Kapitolami o pobělohorském vývoji
prostupují rovněž další témata, například
utváření vztahu mezi městem a martinickou vrchností nebo zrod barokní
zbožnosti, které výrazně přispěly k proměně Slaného z královského a převážně
nekatolického města v katolické a loajální poddanské město pánů z Martinic.
Na druhou stranu zarazí, že některá
témata v knize chybí nebo je jim věnována jen malá pozornost. Jde zejména
o absenci výkladu o dění ve Slaném
za českého stavovského povstání, na jehož
stranu se město připojilo. Autor do svazku nezařadil ani interpretaci pohřebního
kázání nad Jaroslavem Bořitou z Martinic (pouze stručně na s. 204). Zatímco
ve většině prací věnovaných konfesní
politice šlechtických vrchností je jako její
nejčastější nástroj vnímáno patronátní
právo, stručné pasáže věnované podacímu ke slánskému farnímu (děkanskému)
kostelu svatého Gotharda nejsou v Kadeřábkově knize zcela jasné (s. 46, 198–201,
210–211).
Josef Hrdlička
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Jiří Kubeš a kol., V zastoupení císaře. Česká a moravská aristokracie
v habsburské diplomacii 1640–1740,
Praha, Nakladatelství Lidové noviny
2018, 640 s., ISBN 978-80-7422-574-1.
Kolektiv deseti autorů vedený Jiřím Kubešem se rozhodl vytvořit syntetizující
práci, jež by postihla diplomatické cesty
vyšší šlechty stejně jako život na různých
habsburských ambasádách mezi léty
1640 a 1740. Ve snaze vyčlenit dostatek
prostoru pro všechna témata, jež s tímto
ambiciózním počinem souvisela, rozdělili
autoři publikaci do dvou velkých oddílů.
Zatímco v prvním se zaměřili na jednotlivé aspekty života raně novověkých
diplomatů, mezi něž náležel přesun
na nové působiště, zařizování ambasády,
volba členů poselstva či přísný diplomatický ceremoniál, ve druhé části čtenáře
postupně seznamovali se situací habsburských vyslanců v jednotlivých zemích.
Toto členění bylo jistě šťastné, neboť
díky němu mohli v první polovině knihy
pojednat o každodenním životě diplomatů,
aniž by museli tato témata řadit chronologicky či rozdělovat podle jednotlivých
států. Jiří Kubeš a Jiří Hrbek nejprve
ukázali, jak významnou roli diplomaté
v raném novověku hráli. To je logicky vedlo k problematice diplomatovy osobnosti
a ideálních vlastností, přičemž zvláště
podnětná byla otázka, jak se lišily požadavky, jež na vyslance kladly mise do různých evropských zemí. V následné kapitole
popisovali diplomatický ceremoniál, jenž
určoval všechna významnější setkání vyslanců s cizím panovníkem a jeho dvořany.

Přehledně vysvětlili, z jakých částí se
standardně mise skládala; nemalý prostor
věnovali slavnostním vjezdům, při nichž
museli vyslanci dávat na odiv bohatství.
Obstarávali si proto nádherné kočáry či
lodě a vystupovali s početným, draze oblečeným doprovodem.
Právě na členy diplomatického poselstva se dále soustředil Jiří Kubeš, který
je autorem většiny kapitol o praktických
aspektech diplomatické mise. Zabýval se
jejich finančním ohodnocením i úlohou,
zdůraznil roli legačních sekretářů, urozených společníků i manželek diplomatů,
jimž se v české historiografii dosud mnoho
pozornosti nedostalo. Od členů poselstva
přešel Jiří Kubeš k pronajímání či zakupování rezidencí. Ozřejmil přitom nejen
obvyklé náklady a vzhled vyslancova sídla,
nýbrž také problematiku rodící se diplomatické imunity, jež byla v 17. a na počátku 18. století spjatá především s konfesní problematikou. Autor na mnoha
příkladech doložil, jak významnou roli
hrály kaple v sídlech diplomatů pro život
náboženských skupin, jež si svou víru udržovaly na území ovládaném jinou konfesí.
Prokázal vysoké počty tajných katolíků, jež
navštěvovaly císařské ambasády v Ham
burku, Stockholmu, Drážďanech, Londýně, Brémách či Berlíně, a ozřejmil činnost
legačních kaplanů. V poslední z kapitol,
jež se zabývala každodenností císařských
vyslanců, se pak Jiří Kubeš spolu s Martinem Bakešem zamýšlel nad celkovými
zisky i úskalími, jež diplomatickou misi
provázely. Snažili se spočítat, kolik členů
diplomatických misí bylo po návratu
odměněno žádoucími úřady. Postihli však
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také váhání či dokonce odmítnutí diplomatického úkolu. Mimo to se zaměřili
na problematiku kulturního transferu
a představili několik výrazných situací,
v nichž se diplomat zasloužil o rozšíření
určité plodiny či jídla, přivážel pozoruhodné suvenýry a zvířata, nebo své krajany
seznamoval s cennými uměleckými díly či
knihami.
Kapitoly druhé části publikace se
zaměřují na diplomatické zastoupení
Habsburků v klíčových evropských zemích. Zde se také objevuje největší slabina této publikace, která spočívá ve faktu,
že úplně chybí dvě kapitoly, bez nichž je
pohled na diplomatické cesty habsburských vyslanců nápadně neúplný. První
z nich měla být zaměřena na vyslance
cestující do Istanbulu. Jednání s tureckým
sultánem byla pro Habsburky od počátku
16. až do konce 18. století velmi významná a často určovala jejich další akce
ve vztahu k ostatním státům. Proto byla
také do Istanbulu vypravována četná poselství, jež předávala bohaté dary a vedla
náročná jednání. Zachytit složení těchto
poselstev, jejich úkoly i každodenní život,
jež měl vzhledem ke kulturní odlišnosti
hostitelské země svá specifika, se však bohužel nepodařilo. Stejně tak nebyl do publikace začleněn oddíl, jež by pojednával
o diplomatických kontaktech k sousedovi
a tradičnímu soupeři Habsburků – Francii. Jen několik málo zajímavostí, jež se
vázaly k poselstvům k francouzskému
králi či k Vysoké Portě, zmínil Jiří Kubeš
a jeho kolegové roztroušeně v kapitolách
věnovaných diplomatickým rezidencím či
složení poselstev.
292

Nedostatečnou pozornost věnovanou cestám za nejsilnějšími protihráči
habsburského císaře alespoň částečně
vyrovnává kvalita některých kapitol, jež se
věnují vyslancům v zemích, jež rakouské
Habsburky podporovaly. Pavel Marek
a Michaela Buriánková čtivě a přehledně
vylíčili vztahy ke španělskému královskému dvoru a zohlednili i předchozí
vývoj ve druhé polovině 16. století. Velmi
složitou situaci, jež panovala u papežské
kurie v Římě, představili Jiří M. Havlík
a Martin Krummholz. Postihli nejen
spletité diplomatické i osobní vztahy
mezi vysokým duchovenstvem a zástupci
různých zemí, nýbrž uchopili i problematiku nákladných slavností či vynášení
informací z konkláve.
Informace o habsburských diplomatech
v Anglii shrnul Jiří Kubeš. Zvláště zajímavé bylo jeho srovnání mise nespokojeného
Franze Sigmunta Thuna, který musel čelit
velkorysým, avšak prázdným slibům Karla II., s pobytem Jana Václava Gallase, jenž
se dokázal s anglickým prostředím výtečně
sžít. Poněkud slabší byly naopak kapitoly
věnované vyslancům ve Švédsku a Polsko-litevském státě. V obou případech autoři
(Martin Bakeš, Jiří Kubeš a Nela Michalicová) nejprve popisovali proměny mezinárodní politiky a cílů klíčových aktérů,
jež měly na působení diplomatů značný
vliv. Následně představili tři vybrané mise,
zpravidla se opírali o edice diplomatických
relací nebo vydané stati zahraničních i českých badatelů. Text se kvůli tomu výrazně
soustřeďoval na politická jednání, kdežto
další údaje o celé misi byly podstatně
zredukovány.
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Zatímco v předchozích kapitolách
byly porovnávány mise alespoň tří
diplomatů, představil Vítězslav Prchal
cesty do carského Ruska prakticky pouze
na základě mise hraběte Vratislava z Mitrovic na přelomu dvacátých a třicátých
let 18. století. Aby doplnil údaje o celém
17. a též části 16. století, vybral různé zajímavosti ze statí svých předchůdců, které
převyprávěl svižným a vtipným jazykem.
Badatelsky podnětná je poslední kapitola,
v níž se Jiří Kubeš společně s Lenkou
Maršálkovou zabývá diplomatickým
zastoupením císaře na dvorech různých
říšských knížat. Ačkoliv nebylo možné
tuto pestrou problematiku v úplnosti
vystihnout, podařilo se na ni autorům
podnětně upozornit a představit několik
zajímavých pramenů a osobností.
Přestože některé kapitoly nebyly zpracovány do dostatečné hloubky, představuje publikace V zastoupení císaře důležitý
pohled na habsburské diplomaty v raném
novověku. K jejím silným stránkám náleží
moderní přístup, v jehož rámci se autoři
nesoustředili pouze na politiku, nýbrž
poutavě líčili cestu, slavnostní přivítání
i každodenní život na ambasádě a vyhradili prostor též lidem doprovázejícím
hlavní vyslance či problematice financování celé mise. Své poznatky zpracovali čtivým jazykem. I poměrně složité
skutečnosti jednoduše a názorně vysvětlili, takže jejich dílo může oslovit i širší
veřejnost. V neposlední řadě je přitažlivé
díky množství reprodukcí, které text
vhodně doplňují.
Kateřina Pražáková

Jan Hennings, Russia and Courtly
Europe. Ritual and the Culture of
Diplomacy, 1648–1725, Cambridge,
Cambridge University Press 2016 (= New
Studies in European History), 297 s.,
ISBN 978-1-107-05059-4.
Téma diplomatických styků mezi (západní) Evropou a Ruskem v raném novověku
tvoří již od 19. století nedílnou součást
výzkumů amerických i evropských historiků a historiček, přičemž zejména v posledních dvou desetiletích lze pozorovat
zvýšený zájem o tuto atraktivní oblast
bádání. Na druhou stranu je však třeba
zmínit, že mnozí recenzenti často vytýkají
jednotlivým autorům takto tematicky
orientovaných publikací příliš jednostranný pohled na zvolenou problematiku.
Ti se mnohdy omezují pouze na práci
s prameny a literaturou západoevropské
provenience a vzhledem k nedostatečným
jazykovým kompetencím ponechávají
zcela stranou pozornosti ruskou stranu.
Uvedené konstatování se ovšem netýká
práce Jana Henningse, který své interdisciplinárně a komparativně pojaté pojednání vystavěl na širokém pramenném
výzkumu v britských, francouzských,
rakouských a ruských archivech a knihovnách.
Samotná práce se zabývá aktivitami
carského Ruska na poli zahraničních
styků s jednotlivými evropskými zeměmi
v období od uzavření vestfálského míru
roku 1648 do úmrtí Petra I. Velikého
v únoru 1725. Autor se však nesnaží
postihnout celou širokou oblast diplomacie na prahu novověku, ale pouze jednu
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z jeho složek, totiž ceremoniální a rituální
praxi. Na ni nahlíží optikou teoretického
konceptu symbolické komunikace, jenž
na sklonku devadesátých let 20. století
vypracovala Barbara Stollberg-Rilingerová. V komunikačním prostoru nejrůznějších diplomatických jednání, s tím
spojených performancí i (ne)každodenního života poselstev v cizích zemích se
pokouší proniknout do myšlenkového
světa raně novověkých ambasadorů
a osob, které s nimi přicházely do styku.
Především se snaží na půdorysu ceremoniálního a rituálního jednání definovat
postavení cara a ruského státu v pomyslné
hierarchii soudobých evropských vládců
(států) a následně naznačit jeho vzestup
mezi evropské velmoci, jenž vyvrcholil
roku 1721, kdy byl Petr I. Veliký prohlášen imperátorem vší Rusi.
Hned v úvodní kapitole pojednání
autor analyzoval soudobou diskurzivní
literaturu, která se zabývala postavením
Ruského carství v mezinárodním systému evropských států ve druhé polovině
17. a na počátku 18. století. Zde nevycházel pouze z jediného typu literárních
pramenů, obvykle užívaných prací tehdejších ceremoniálních teoretiků, ale svou
pozornost upřel také k dalším žánrům,
jako byly například rozličné cestopisy, divadelní hry, filozofické, historické a právní spisy, příručky o ideálních diplomatech
či jejich memoáry. Ve druhé části se Jan
Hennings zabýval administrativním
zázemím diplomatické činnosti v Rusku,
jež po organizační stránce zabezpečovala
zvláštní instituce (posoľský prikaz). Autor
se však neomezil pouze na zevrubný
294

popis fungování a struktury zmiňovaného
orgánu, ale naznačil rozdíly v praktické
organizaci diplomatické činnosti mezi
Ruskem, Francií a Velkou Británií.
Další dvě kapitoly již konkretizovaly
podobu a specifika diplomatických styků
Ruska s vybranými evropskými mocnostmi, zejména Francií, Římsko-německou
říší a Velkou Británií. Zatímco ve třetí
části autor zevrubně v rámci anglicko-ruských vztahů rozebral průběh pěti
ambasád v Londýně a Moskvě, přičemž
se soustředil především na ceremoniální
konflikty, které vyplývaly z rozdílného mocenského postavení obou zemí,
čtvrtá kapitola se dotkla průběhu cest
Petra I. Velikého do Vídně a Paříže v letech 1698 a 1717 a zejména jeho návštěv
u Leopolda I. a Ludvíka XIV. Právě
prostřednictvím těchto slavnostních událostí, mezi nimiž uplynulo téměř 20 roků,
Jan Hennings velmi zdařile ukázal, jak
se do nich a zejména do ceremoniálního
setkání promítly reformy Petra I. Velikého a především nebývalý nárůst vojenské
moci Ruského carství. Pojednání pak zakončila kapitola, jež se věnovala srovnání
ceremoniálu na carském dvoře v období
před a po nástupu výše zmiňovaného
vládce na ruský trůn. Provedené změny
souvisely s novou politickou kulturou, kdy
mu jako jakýsi předobraz posloužily právě
západoevropské země. Jejich průvodním
jevem bylo postupné budování stálých
diplomatických zastoupení v jednotlivých
koutech Evropy, která usnadňovala komunikaci mezi konkrétními mocnostmi
i pronikání (západo-)evropských kulturních vlivů do carského Ruska.
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Práce Jana Henningse nabízí nový
a doposud spíše opomíjený pohled
na komplex vztahů mezi východem
a západem Evropy na prahu novověku.
Naznačuje, že navzdory hospodářským,
kulturním, náboženským, politickým
i společenským odlišnostem Rusko v žádném případě nevystupovalo jako pasivní
divák, ale jako aktivní účastník vzájemné
interakce. Díky tomu si postupně vydobylo čelní postavení v pomyslné hierarchii
jednotlivých evropských států. Ve vztahu
k výzkumu mezinárodních vztahů navíc
představuje v očích autora velmi zajímavý
předmět dalšího bádání. Jeho jedinečnost
spatřuje především v unikátní geografické
poloze Ruského carství na pomezí mezi
Evropou a Asií. Díky tomu může sloužit
jako vhodný prostředník při výzkumu
diplomatických styků starého kontinentu
se soudobými neevropskými mocnostmi,
jako byly například Osmanská či Perská
říše.
Rostislav Smíšek
Barbara Stollberg-Rilinger, Maria
Theresia. Die Kaiserin in ihrer Zeit,
München, C. H. Beck 2017, xxviii +
1083 s., ISBN 978-3-406-697487.
Kniha, která vyšla u příležitosti 300. výročí narození habsburské panovnice, si
klade za cíl předložit její „postheroickou
biografii“ (s. xxvii). Známá německá
historička Barbara Stollberg-Rilinger v ní
uplatňuje oba rysy svého historiografického stylu vyznačujícího se důrazem na sémantickou komunikaci prostřednictvím

rituálů, symbolů a médií, i hru s napětím
mezi „ženským“ a „mužským“ pohledem.
Tato kniha má ovšem ambici překonat meze biografického žánru. Měla by
vykládat i o světě Marie Terezie na základě premisy, že představuje „výjimečně
normální případ“. Jelikož si autorka uvědomuje, že struktura životopisu nevyplývá
sama o sobě ze života popisované osoby,
odkrývá v úvodu (s. xxvi) čtyři principy,
podle kterých konstruuje svůj výklad. Pro
interpretaci je sympatická zásada, zmíněná v kapitole o výchově: „Když chce člověk
rozumět současníkům, musí se vyvarovat
anachronistických úsudků, a nehodnotit
poměry podle měřítek, které byly tehdejší
době vzdálené.“ (s. 483) Z toho vyplývá
ponaučení, že historik by měl hodnotit
podle měřítek tehdejší doby.
Ve výkladu se pak střídají pasáže
věnované velkým dějinám válek a státních reforem s kapitolami o osobním
životě císařovny, jejího manžela a jejích
dětí. V biografických pasážích se autorka nebojí zavítat hluboko do soukromí
zkoumané císařovny, takže zde probírá
i otázku vzájemné lásky Marie Terezie a Františka Štěpána, lesbický vztah
arcivévodkyně Marie Christiny a Isabelly
Parmské, milenky císaře Františka Štěpána a osobní vlastnosti i krásu opěvované
panovnice. Vše ovšem nahlíží optikou
zdání a reality, popřípadě hodnotí jejich
jednání z hlediska dobových měřítek.
V případě slavné „komise cudnosti“ se
prolíná osobní historie císařovny s historií
vývoje státu. Autorka přiznává, že „komisi
cudnosti“ nelze z aktového materiálu
doložit, ale domnívá se, že to byl hanlivý
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název pro několikeré Polizeyhofkommission a její pobočky v provinciích.
V historii vývoje státu autorka sleduje
evoluci centralizované ústřední správy,
kterou líčí jako projev stupňující se státní
kontroly. Úlohu stavovství zmiňuje jen
okrajově, nahlíží je také jen ze zorného úhlu stupňující se státní kontroly.
Pozornost ale věnuje interním diskuzím
mezi Marií Terezií, Josefem II. a Kaunitzem. „Politický testament“ Marie Terezie
z roku 1773 zmiňuje v souvislosti s reformou státní rady (s. 559), ale zatím ho
nezačleňuje do kontextu debaty, k níž dal
podnět český hladomor a reformní návrh
dvorního rady Franze Antona von Blanc.
Výjimečný je autorčin přístup v tom,
že nezapomíná ani na horizont dobového
myšlení. V knize proto věnuje pozornost
i dobovým vědám, z nichž modernizace
státu vycházela. Nezapomíná ani na sekulární přirozené právo, takže její biografická kniha ukazuje, v jakých oblastech
je možno vidět přínos tohoto nového
oboru. Autorka rozebírá přirozené právo
a kameralistiku poprvé v souvislosti se
změnou sociální imaginace, jež se projevila vzestupem mechanické metaforiky
a paralelou mezi státem jako strojem
(s. 181–184). Tento posun ilustruje texty
z díla Johanna Heinricha Gottloba von
Justi, jenž se zabýval kameralistikou.
Podruhé se zabývá hlouběji přirozeným
právem v souvislosti s mentalitou vyšších
úředníků, kde vyslovuje názor, že přirozené právo bylo jakýmsi novým jazykem,
novým způsobem myšlení, který je všechny spojoval ( s. 535–538). S přirozeným
právem přijali úředníci i ponětí o vzniku
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státu ze společenské smlouvy, která státu
dává určité meze a činí nepřípustným
náboženský útlak. Konečně potřetí se
zmíněným tématem zabývá v souvislosti
se vztahem církve a státu, kde nový obor
uvádí jako zdroj představy o podřízenosti
církve státu (s. 586–587) a racionálním
přístupu k náboženství (s. 604).
Vedle toho se věnuje i osobnímu
poměru Marie Terezie k osvícenství.
Autorka vyvrací scestné představy o jejím
méněcenném vzdělání, které z ní měly
učinit jakousi nevzdělanou ženu, která
neměla přípravu na vládnutí (s. 22–25).
Nicméně dospělou Marii Terezii líčí
jako odpůrce „svobodomyslných“ (Frei
geister, esprits forts, s. 621–628), ale
zároveň jí přiznává racionální názory
na náboženství (s. 583–588), které z ní
učinily spojence Gerharda van Swietena
(s. 504–505, 583–627). Marie Terezie
nepodléhala pověrčivosti, potlačovala víru
ve vampýry a čarodějnictví, ale na druhou
stranu uctívala svátosti, nenáviděla tajné
protestanty i Židy. Postoj Marie Terezie
k Židům i zkázu pražské obce autorka
líčí až ke konci knihy, ale bez veškeré
apologetiky. Spojuje to rovněž s užitečnou kritikou starších pronacistických
historiků, kteří panovnici chválili za její
„instinktivní nepřátelství“ (s. 634–638)
a poukazuje na to, že toto téma zůstalo
tabu i pro modernější rakouskou historiografii až do osmdesátých let 20. století.
Války o dědictví rakouské i sedmiletou
válku obohacuje autorka o jejich mediální rozměr. Odkazuje přitom na cennou
novější literaturu, která v Čechách ještě
není známá. Úsilí obou stran o vítězství
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v mediální válce výrazně přispělo k zvýšení zájmu o mediální zpravodajství.
Zatímco u války o dědictví rakouské
sledovala autorka obrazovou propagandu,
která využívala lehce erotického motivu
svlékání mladé panovnice, v sedmileté válce vyzdvihuje mediální ofenzívu
Fridricha II.
Školské a poddanské reformy i reforma
trestního práva jsou poněkud nevděčně
pojednány až na konci knihy a nepřiměřeně stručně. Autorka je nahlíží jako
součást zesilující sociální kontroly a disciplinace. Poddanské poměry v Čechách
považuje za mimořádně špatné a podporuje to i názory současníků. V koncepci
knihy bohužel nezbylo místo na samostatné projednání poddanských reforem,
protože autorka se poddaným věnovala
jednou v souvislosti s jejich ponižováním v symbolickém prostoru vídeňského
dvora (s. 332–344) a poté až v souvislosti
s nevolnickým povstáním roku 1775 (s.
726–742). Zde sice je delší výklad o práci
na reformách v sedmdesátých letech,
kde se ovšem věnuje více pozornosti
životopisům zúčastněných reformátorů
než řešeným problémům a poddanským
poměrům. Jsou zde však dobře vytěženy
vydané německojazyčné prameny.
Českého čtenáře potěší, že v knize
je hodně pozornosti věnováno českým
zemím, i když je třeba konstatovat,
že Uhersko je zase v oblasti vnitřních
reforem zanedbáno. Nicméně vzhledem
k tomu, že nedávná biografie Josefa II.
od Dereka Bealese Čechy naprosto
5

ignorovala a zabývala se jednostranně
pouze Uherskem, lze počin Barbary
Stollberg-Rilingerové vnímat jako vhodné vybalancování tohoto trendu.
Celkově jde o čtivé dílo, které výklad
o komplikovaných tématech vznikání
moderního státu a úloze symbolické
komunikace v raně novověké společnosti
zdařile začleňuje do kontextu dramatického života ženy–panovnice. Je to tak
zdařilé, že čtenáře napadá, jestli Barbara
Stollberg-Rilingerová nenapsala tuto
knihu proto, aby popularizovala svoje
interpretace vývoje předmoderního státu.
Ivo Cerman
Josef Grulich, Migrační strategie.
Město, předměstí a vesnice na panství
České Budějovice ve druhé polovině
18. století, Jihočeská univerzita, České
Budějovice 2018 (= Monographia historica 17), 286 s., ISBN 978-80-7394-703-3.
Migrace venkovského a městského obyvatelstva v prostoru jižních Čech na konci
raného novověku patří v posledních
letech ke klíčovým tématům badatelské
práce Josefa Grulicha. Již před pěti lety
zveřejnil dosažené výsledky v monografii věnované českobudějovické farnosti
ve druhé polovině 18. a na počátku
19. století.5 Současná publikace na tyto
výzkumy navazuje a významnou měrou je
prohlubuje a rozšiřuje.
Migrační strategie ve sledovaném
sídelním prostoru autor zkoumá, jak je

Josef Grulich, Migrace městského a vesnického obyvatelstva. Farnost České Budějovice 1750–1824,
České Budějovice 2013 (= Monographia historica 13).
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u něj obvyklé, na rozsáhlém souboru různých typů pramenů, mezi nimiž tentokrát
převažují zhostní listy. V české historiografii se nejedná o neznámý pramen,
avšak konkrétní badatelský zájem historiků byl o něj minimální a dosud zcela
chyběla analýza většího množství zhostních záznamů. Předložená monografie
na reprezentativním vzorku více než tisíce
propouštěcích listů z českobudějovického
panství z let 1750–1787 tuto analýzu poskytuje, navíc ji obohacuje o další informace z matričních záznamů. Čtenáři tak
přibližuje osudy a jednání „běžných“ lidí,
tedy osob, které se do pramenů dostaly,
aniž by byly pachateli trestné činnosti.
Šlo o muže a ženy z různých společenských vrstev, zájmových skupin, věkových
kategorií, o osoby staré, nemocné i tělesně
postižené.
Při zpracování informací z uvedených
pramenů využíval autor kvantitativních
i kvalitativních metod. Toto spojení
považuji za velmi vhodné. Autorovi
se ve výzkumu neztratil ani jedinec se
svým specifickým jednáním, což by
hrozilo při absenci kvalitativních postupů, ani nepozbyl cenných souhrnných
údajů umožňujících větší míru zobecnění poznatků, k nimž by bez využití
kvantitativních metod jen stěží dospěl.
K prolnutí zmíněných metod dochází
v mnoha částech práce. Snad nejzřetelněji
je to patrné v kapitole věnované analýze
důvodů, které uváděli žadatelé o zhostní
list pro objasnění své zamýšlené migrace.
Díky tomuto metodickému propojení se
Grulichovi podařilo postihnout téměř dvě
desítky důvodů, mezi nimiž jednoznačně
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nejčastěji byl uváděn sňatek, dále pak
osiření, pracovní uplatnění, ale i hledání
štěstí.
Kromě postižení širokého spektra migračních strategií obyvatelstva
sledoval Josef Grulich dále praktické
naplňování dobových právních norem.
Pozornost soustředil na to, zda a v jaké
míře ovlivnilo migraci obyvatel vydání
patentu o zrušení nevolnictví. V neposlední řadě se zaměřil na roli českobudějovických předměstí v kontextu pohybu
obyvatelstva a jeho záměrů. Autor svým
výzkumem podal další důkazy o tom,
že představy staršího bádání o těsném
připoutání k půdě prakticky vůbec nebyly
naplňovány. Ve zkoumané praxi totiž
převládal zájem vrchností o cizí pracovní
sílu nad dodržováním právních norem.
S tímto stavem do jisté míry souvisela i role patentu o zrušení nevolnictví
vydaném v roce 1781. Ve sledovaném
jihočeském prostředí neznamenal žádný
zlom v intenzitě ani v rychlosti migrace,
která probíhala v prakticky nezměněných
hodnotách ze staršího období i v letech
po vydání patentu.
Bádání o předměstích v raném novověku jako specifickém sídelním prostoru
nepatří v české historiografii k frekventovaným výzkumným tématům, proto jsou
Grulichovy poznatky o roli českobudějovických předměstí v migračních strategiích obyvatelstva velmi přínosné. Díky
tomuto výzkumu se podařilo získat cenné
informace o podružské společnosti, která
se na těchto územích vytvářela dlouhodobým přílivem vesnického obyvatelstva.
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Závěrečná kapitola práce je sondou
v mikrohistorickém měřítku do osudů ženy narozené v podružské rodině.
Na základě podrobného komplexního
výzkumu matrik, zhostní agendy, poddanských seznamů, pozemkových knih
a protokolů ze zasedání městské rady
v Českých Budějovicích představil autor
barvitý životní příběh Alžběty Waßnerové, provdané Grießhuberové, která
se při vykonávání čelední služby z českobudějovického předměstí dostala až
na předměstí Vídně. Přestože neměla
žádný zhostní list, více než třicet let žila
a pracovala bez potíží v Dolních Rakousích, vdala se a narodily se jí zde tři
děti. Její poklidný život by zřejmě plynul
dál, pokud by jej nenabourala Alžbětina,
případně manželova touha po dědickém
podílu po svém otci (tchánu), která ji přivedla zpátky do rodného města. Zde byla
uvězněna, když městští úředníci zjistili,
že uzavřela sňatek, aniž by byla propuštěna z poddanství Českých Budějovic.
Jejich hlavní motivací k tomuto kroku
byla s největší pravděpodobností také
tužba po penězích, tentokrát po financích
z poplatků za udělení zhostního listu.
Až příslib úhrady poplatku ze strany
manžela ukončil Alžbětin několikaměsíční pobyt ve vězení, nikoliv však její
pocit křivdy. Se svou stížností se obrátila
přímo na císařovnu Marii Terezii. Z Vídně byla kauza přesunuta k projednání
pražskému apelačnímu soudu, opětovně
se jí zabývala českobudějovická městská
rada, a nakonec řešení vzešlo až od dolnorakouské zemské vlády, se kterým
se smířilo i jihočeské královské město.

Zevrubně představený životní příběh
Alžběty umožnil autorovi ukázat nejen
její samostatnost a aktivitu v jednání,
specifické možnosti uplatnění, které migrantům nabízel region v okolí habsburské
metropole, ale i odlišný přístup k přistěhovalcům ze strany vrchnostenských,
církevních a zemských orgánů v různých
regionech.
Také formální stránka knihy Josefa
Grulicha je na vysoké úrovni, obsahuje
jen minimum nepřesností v tabulkách
(s. 77, 83) a v označení Nového Města
na Moravě jako královského města (s. 85),
jímž však nikdy nebylo. Čtenáři knihy
naopak významně ulehčují orientaci
ve zkoumaném jihočeském prostoru pečlivě provedené barevné mapové přílohy.
Závěrem je možné konstatovat, že Grulichovo dílo je po všech stránkách nepochybně cenným příspěvkem k poznání
životních osudů venkovského a městského obyvatelstva jižních Čech ve druhé
polovině 18. století. Lze si jen přát, aby se
stalo inspirací pro obdobné výzkumy i pro
jiná česká a moravská královská města
a jejich okolí.
Bronislav Chocholáč
Pavel Novák – Eva Lukášová – Stanislav Petráš – Jana Hutťanová, Zahrady
a parky hraběcího rodu Chotků. Kritický katalog výstavy, Praha, Národní
zemědělské muzeum s.p.o. 2017, 167 s.,
ISBN 978-80-86874-92-0.
Předkládaná práce je syntézou současných
znalostí o krajinářských parcích a dalších
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zahradách šlechtického rodu Chotků.
Vzhledem k historii rodu představuje
kompaktní zpracování významných krajinných celků 18. a 19. století. Zároveň
poskytuje doplněk k syntéze dějin rodu
od Ivo Cermana, kde téma parků a zahrad zůstalo opomenuto.1
Hlavním přínosem práce je kompletní
přehled všech zahrad a parků, které Chotkové architektonicky utvářeli, ať už jako
majitelé, nebo držitelé veřejných úřadů. Jde
o významné objekty, k nimž patří Veltrusy
a Kačina, ale také pražská Stromovka nebo
park na Karlově náměstí. Seznam parků
však zahrnuje i méně známé položky,
jako jsou Myslibořice na Moravě a Sidonienwald u Radvančic nedaleko Kutné
Hory. Tento přehled zahrad je v úvodní
studii Pavla Nováka zasazen do kontextu
dějin rodu. Ve druhé části Eva Lukášová
poskytuje takřka vyčerpávající sbírku ikonografických pramenů, které dokumentují
vzhled parků v historii. Tato část, jež je
vlastně edicí ikonografických pramenů, zabírá strany 67–151 a představuje rozsahem
největší část knihy.
Úvodní studie Pavla Nováka přináší
cenné odkazy na různé nově objevené
účty dokazující financování parků (s.
14–15) a také významný postřeh, že Jan
Rudolf Chotek „nechápal svou činnost
jako budování zámeckého parku, ale jako
okrašlování celého panství.“ (s. 14). To
je velmi důležité pro pochopení tehdejší
koncepce krajinářských parků. V líčení
dějin rodu se však autor dopustil několika chyb, zejména ve veřejných kariérách
Chotků, jež však nepředstavují hlavní
1

téma publikace. Ve Francii nestudoval
Rudolf Chotek (s. 18), ale jeho nejstarší
bratr Václav, kterého malý Rudolf jen
navštívil na jednorázové cestě s otcem,
s nímž se ovšem vrátil zpět do Čech. Kavalírská cesta obou bratrů nezačala roku
1724, ale trvala od roku 1727 do roku
1730 (s. 18). Rudolf a Jan Karel nepůsobili současně na „vrchním úřadu vnitřní
správy“ (tzv. direktoriu, s. 20). Za Haug
witze zde působil pouze Jan Karel,
zatímco Rudolf se stal nejvyšším kancléřem až za Kaunitzovy reformy (od roku
1763). Jan Rudolf nekonal opakované
cesty do Francie, Itálie a Anglie (s. 23).
Po své kavalírské cestě (1768–1770),
při níž nenavštívil Anglii, vykonal ještě
delší zahraniční cestu jen jako průvodce ruského velkoknížete Pavla na cestě
do Benátek roku 1782. Je však možné, že
opakovaně cestoval do německých zemí,
což prameny nemusejí zachycovat. Myslím také, že Jan Rudolf nesympatizoval
se zednáři (s. 28), jelikož během stavovské revolty 1790–1791 si jeho manželka
zapsala do svého deníku, že zednáře
vysloveně nesnáší. Datace rakouského
státního bankrotu do roku 1815 je patrně
pouze překlep. Bohužel ani sochaři Franzi
Antonu Kuenovi nemůže autor přijít
na jméno. Nicméně hlavní téma publikace představují parky a zahrady Chotků,
a v tomto ohledu přináší Pavel Novák
cenné shrnutí, které zde zatím chybělo.
Oproti Cermanově syntéze dějin rodu
je zde doplněna i historie uherské větve
rodu, která vytvořila zahradu (rosarium)
v Dolné Krupé na Slovensku. Jejich

Ivo Cerman, Chotkové. Příběh úřednické šlechty. Praha 2008.
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činnosti jsou věnovány dvě samostatné
kapitoly od slovenských historiků Stanislava Petráše a Jany Hutťanové. Studie
Evy Lukášové, jež je připojena k její edici
ikonografických pramenů, zase přináší
zajímavý exkurz do dobové literatury
o zahradní architektuře, který je založen
na knihách, jež vlastnil Jan Rudolf Chotek. Seznamuje také s dosud nevytěženým
fondem dokumentárních fotografií památek. Závěr přináší popis výstavy, která
byla od 20. července 2017 do 31. října
2018 přístupná na zámku Kačina, i cenný
seznam použitých ikonografických pramenů i s inventárními čísly.

2

Až na výše uvedené chyby v kariérách
Chotků jde o cennou práci, jež podává
souhrnný výklad a poskytuje představu
o současném stavu výzkumu. Lze ji doplnit ještě o monografii k vývoji krajinné
památkové zóny Žehušicko od kolektivu
pod vedením Zdeňka Lipského a o materiály, které na svém webu zveřejňuje
státní zámek Veltrusy.2 Snaha lépe poznat
vývoj Krajinné památkové zóny Žehušicko, kam patří i Kačina, vedla v poslední
době k vzniku řady přínosných studií,
které spojují historický a přírodovědecký
výzkum.
Ivo Cerman

Zdeněk Lipský – Markéta Šantrůčková – Martin Weber, Vývoj krajiny Novodvorska a Žehušicka
ve středních Čechách, Praha 2011; https:// https://www.zamek-veltrusy.cz/cs/publikace (23.12.2018).
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Prostřednictvím výstavy Dokonalý diplomat. Černínové – vyslanci, cestovatelé,
sběratelé zpřístupnil Národní památkový ústav na Státním hradu a zámku
v Jindřichově Hradci hmotné i písemné
památky připomínající diplomatické cesty
někdejších držitelů zámku. Artefakty
ze 17. až 20. století působivě dokládaly
zapojení hraběcího rodu do mezinárodní
politiky habsburské monarchie a dokumentovaly jedno z možných kariérních
uplatnění šlechticů. Výstava, jejíž těžiště
bylo položeno na diplomatické kontakty s Osmanskou říší v 17. století, bude
v omezené podobě přístupná také v roce
2019. Více: https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/
zpravy/36704-vystava-dokonaly-diplomat-cerninove-vyslanci-cestovatele-sberatele-otevrena.
Tématem sedmnáctého ročníku World
Economic History Conference, který
proběhl na přelomu července a srpna 2018
v Bostonu, byly vlny globalizace. Zasedání
paralelně probíhajících panelů doplnilo
několik plenárních přednášek. Diskutovaná témata se netýkala pouze hospodářských dějin, neboť velká část příspěvků se
věnovala spíše sociálním dějinám, dějinám
obyvatelstva či genderu. Blíže: http://
wehc2018.org/.
Ve dnech 6. až 9. září 2018 se konalo
v prostorách Varmijsko-mazurské v univerzity v Olsztyně první velké setkání
badatelů zabývajících se vládou králů
z dynastie Vasa. Kongres nazvaný Rzeczpospolita Wazów (1588–1648–1668)
byl rozdělen do pěti sekcí, přičemž první
byla věnována problematice organizace
302

státu a rozdělení moci, druhá kulturním
dějinám, třetí otázkám spjatým s vedením válek, čtvrtá dějinám hospodářským
a pátá sebeprezentaci vládců z dynastie
Vasa a proměnám jejich obrazu v průběhu
dalších staletí. Program kongresu: http://
wazowie.pl/wp-content/uploads/2018/08/
ksiazka-kongres-web.pdf.
University of Manchester a The Warburg Institute of University of London
pořádaly 10. až 11. září 2018 v konferenčních prostorách Rakouského hospicu
v Jeruzalémě mezinárodní sympozium
The Habsburg Mediterranean 1500–
1800, kterého se zúčastnili historičky
a historikové z České republiky, Itálie,
Izraele, Maďarska, Malty, Německa, Rakouska, Švýcarska, Turecka, USA a Velké
Británie. Jednání vedené v angličtině bylo
rozděleno do šesti tematických sekcí,
které se věnovaly habsbursko-osmanským
vojenským konfliktům ve Středomoří,
vztahům Habsburků ke Svaté zemi, mimoevropské hmotné kultuře v symbolické
komunikaci na habsburských dvorech,
obchodu ve Středomoří, habsburskému
vlivu v Janově, na Maltě, v Jaderském
moři a proměně habsburských zájmů
ve Středomoří po roce 1800. Neobyčejně
podnětné diskuse se přenášely do doprovodného programu sympozia, který byl
zaměřen na poznání památek v Jeruzalémě, zvláště pak míst spjatých s dějinami
Habsburků. Pořadatelům je třeba poděkovat nejen za vědecky závažnou volbu
jednotlivých témat, ale také za přátelskou
atmosféru během konání sympozia v překrásných kulisách Orientu. Ze sympozia
bude vydána publikace. Více: https://
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www.univie.ac.at/donauhandel/wp-content/uploads/Habsburg-Mediterranean_programme.pdf.
V seminárních prostorách Filozofické
fakulty Univerzity Karlovy se konal 19. září
2018 workshop nazvaný Rok 1618 – dveře
všech běd? Pracovní setkání si kladlo za cíl
představit příčiny, vývoj a důsledky povstání českých stavů proti vládnoucí habsburské dynastii z méně obvyklé badatelské
perspektivy. Program jednání byl proto
pojat interdisciplinárně. Někteří účastníci
workshopu nahlíželi na počátek třicetileté války ve světle nejnovějších poznatků
z oblasti archeologie, dějin lékařství či dějin
filozofie. Náležitý prostor při jednání byl
věnován řadě neprozkoumaných historických témat, díky čemuž se podařilo zohlednit dosud málo známé vojenské, zahraničně
politické, sociální, náboženské a hospodářské souvislosti sledovaných událostí.
Program workshopu: http://ucd.ff.cuni.cz/
wp-content/uploads/2018/09/1618_program.pdf.
Mezi 19. a 24. zářím 2018 uspořádal
Historický ústav Akademie věd České
republiky ve spolupráci s Institutem für
Sächsische Geschichte und Volkskunde
a městem Kadaní mezinárodní konferenci Františkáni v zemích Koruny
české a Sasku mezi reformou, reformací
a protireformací (15. – 17. století).
Především badatelé z České republiky
a Německa, ale také Francie či Polska
se ve čtyřech blocích postupně zabývali
dějinami kláštera františkánů observantů v Kadani, vnitřním životem dalších
františkánských konventů v české a saské
řádové provincii na přelomu pozdního

středověku a raného novověku, poměrem
klášterních komunit, zejména pak františkánských, k reformaci a následně i rolí
řeholních společenství v protireformaci.
Více: http://www.hiu.cas.cz/cs/download/program_kadan.pdf.
Od 24. do 26. září 2018 se konala za účasti
historiček a historiků z České republiky,
Maďarska, Polska, Rakouska a Slovenska
v Telči vědecká konference Řád a město.
Řád a jeho mecenáši. Vědecké setkání, které patřilo do řady Monastica historica, v níž
probíhají pravidelné konference historiků
zabývajících se řádovými dějinami ve střední Evropě, se odehrávalo v rámci projektu
mapujícího poměr mezi jezuity, jejich
mecenáši a městským prostředím. Jednotlivá sdělení se soustředila na různé roviny
vztahu mezi církevními řády a jejich podporovateli nebo různě vnímaným sociálním
okolím ve středověku a raném novověku.
Blíže: https://jezuitetelc.cz/detail/cz/rad-a-mesto-rad-a-jeho-mecenasi.
Ve dnech 22. až 23. října 2018 uspořádala
Akademie věd České republiky workshop
Kniha jako komunikační médium
v českých zemích raného novověku.
Badatelé, kteří na něm vystoupili, se dělili
do dvou skupin, jež se velmi příhodně
doplňovaly. První tvořili zaměstnanci sbírkových fondů a knihoven, kteří se zabývali
praktickými otázkami po dataci a autorství
mimořádných děl a problematikou jejich
umělecké výzdoby. Druhou skupinu pak
představovali historici zkoumající dějiny
komunikace a vývoj knižní kultury v Království českém. Blíže: https://www.mua.
cas.cz/cs/akce/kniha-jako-komunikacni-medium-2018.
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Konference Italské společnosti pro historickou demografii, která bývá svolávaná
pravidelně každé tři roky, proběhla 24. až
26. října 2018 v Bologni. Jednacími
jazyky konference nazvané The family
between demographic and social changes byla italština a angličtina, účastníky
historici a demografové z řady evropských zemí. Mezi tématy jednotlivých
bloků se objevila například problematika
manželství a rodinného cyklu, rodinné
ekonomiky, fungování rozpadajících se
a neúplných rodin či zvyklostí při udílení
křestních jmen: Blíže http://www.2018.
demostorica.it.
Ve dnech 24. až 27. října 2018 se v St.
Andrews ve Skotsku konal další pravidelný workshop skupiny badatelů o raně
novověkém přirozeném právu. Setkání
nazvané After Pufendorf bylo věnováno
problematice vášní v teoriích Christiana
Thomasia a jeho následovníků. Úvodní přátelskou polemiku o otázce entia
moralia v Pufendorfově přirozeném právu
svedli dva badatelé mezinárodního věhlasu – Ian Hunter (Austrálie) a Michael
Seidler (USA). Navazující příspěvky
sledovaly vášně v přirozeném právu v Německu a Skotsku, přičemž se pozornost
zaměřila na Thomasia a jeho „vášnivé“
pokračovatele stejně jako na radikální
německé kritiky, kteří odmítali přirozenoprávní metodu jako omyl. Cenné
příspěvky se týkaly zvláště výuky přirozeného práva ve Skotsku a Halle. Slabinou
byla naopak skutečnost, že nikdo z účastníků workshopu nebyl právník, proto se
ustálil zjednodušený konsensus o tom,
že přirozené právo „po Thomasiovi“ se
304

vyvíjelo směrem k morální filozofii. Více:
https://www.intellectualhistory.net/
events/after-pufendorf-natural-law-and-the-passions-in-germany-and-scotland/.
Ve dnech 23. až 24. listopadu 2018 se pod
záštitou tokijské Komazawa University
a Association for East Asia Environmental
History Japan uskutečnil australsko-japonský mezinárodní workshop Empire
Forestry Networks and Knowledge
Production. V první části zazněly příspěvky věnované problematice vývoje lesního
hospodářství na území bývalých britských
kolonií (Austrálie, Barma, Indie, Jižní
Afrika). Druhá a třetí část byly zaměřeny
na charakteristiku specifických aspektů
vývoje lesnictví v období existence Japonského císařství. Blíže https://rural-seminar.
blogspot.com.
Vrcholem výstavní sezony v Uměleckohistorickém muzeu ve Vídni byla od října
2018 do ledna 2019 celosvětově první
monografická výstava věnovaná dílu nejvýznamnějšího vlámského malíře 16. století, která byla nazvaná Pieter Bruegel.
Vedle deskových obrazů z vlastních sbírek
pořádající instituce výstava obsahovala
jedinečné zápůjčky Bruegelových obrazů
z celé řady světových galerií a od mnoha
soukromých sběratelů (mezi nimi například proslulou Babylonskou věž). Unikátní
výstavu doprovázel zcela mimořádný
zájem návštěvníků, kteří měli možnost
si elektronicky se značným předstihem
zakoupit časové vstupenky, čímž se vyhnuli
dlouhým frontám před vstupem do muzea.
Blíže http://www.bruegel2018.at.
Ve dnech 6. a 7. prosince 2018 proběhlo vědecké zasedání Historického ústavu
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/ CO JE NOVÉHO V RANÉM NOVOVĚKU /

Filozofické fakulty Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích nazvané Dílo Josefa Petráně a současná historická věda,
které usilovalo o připomenutí jednotlivých
témat jeho odborného zájmu a postižení
jeho osobního přínosu k jejich interpretaci
v současné historické vědě. Přednesená

sdělení budou vydána roku 2019 knižně.
Blíže na http://www.ff.jcu.cz.
Václav Bůžek, Ivo Cerman, Josef Grulich,
Josef Hrdlička, František Koreš,
Michal Morawetz, Kateřina Pražáková,
Markéta Skořepová

Vědecké zasedání Dílo Josefa Petráně a současná historická věda uspořádané Historickým ústavem
Filozofické fakulty Jihočeské univerzity ve dnech 6. a 7. prosince 2018 v Českých Budějovicích.
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DO TOHOTO ČÍSLA PŘISPĚLI:

Edward Castleton, Ph.D.
Université de Franche-Comté, Maison des Sciences de l’Homme et de l’Environnement,
1 Rue Charles Nodier, 250 00 Besançon, France.
elcastleton@gmail.com
doc. PhDr. et Dr. phil. Ivo Cerman, Ph.D.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, Historický ústav
Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice
ivo.cerman@email.cz
Dr. hab. Małgorzata Durbas, prof. nadzw.
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im Jana Długosza w Częstochowie, Instytut
Historii
Armii Krajowej 36a, 42-200 Częstochowa
skwarczynskam@wp.pl
Mgr. et Mgr. Dana Marešová
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, Ústav archivnictví
a pomocných věd historických
Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice
dadamare@seznam.cz
PD Dr. phil. Stephan Karl Sander-Faes
Universität Zürich, Historisches Seminar
Karl Schmid-Strasse 4, CH-8006 Zürich
stephan.sander@hist.uzh.ch
PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, Historický ústav
Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice
smisek@ff.jcu.cz
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